Frederico Lourenço O Pessoa helénico

O Diário do escritor e grande tradutor. ‘Viver com os gregos’, por Hélia Correia
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Afonso Cruz
A polifonia
do escritor
Vive no Alentejo, mas anda
sempre pelo mundo, publicou
dois novos livros e continua a
exprimir-se através de várias
‘artes’. Entrevista de Manuel
Halpern e crítica de Miguel Real
PÁGINAS 8 A 10

JOÃO LIMA

LUÍS BARRA

Paulo Ribeiro Uma Companhia de todas as danças
Coreógrafo de prestígio internacional, assume agora a direção da Companhia Nacional de
Bailado e em entrevista ao JL, a Daniel Tércio, passa em revista o seu percurso e revela em
primeira mão os seus planos para a principal instituição de dança do país PÁGINAS 19 A 21
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Bernardo Pinto de Almeida
Nova visão da arte
portuguesa do séc. XX
Em Portugal, não houve apenas um modernismo importado, nem o
país é apenas espelho dos movimentos artísticos que agitaram o século
lá fora, pelo contrário, houve muitos artistas portugueses que estiveram sempre em "sintonia" com o que se fazia internacionalmente.
Essa a convicção de Bernardo Pinto de Almeida, que acaba de publicar
Arte Portuguesa do séc. XX, Uma História Crítica (edição Coral Books).
Um “testemunho de gratidão” à arte que “salvou” o século português,
marcado pelo fascismo e muitas “desgraças e equívocos”.
Na obra, de sete centenas de páginas, profusamente ilustrada, o ensaísta, historiador, crítico, poeta e professor catedrático da Faculdade de
Belas Artes do Porto, propõe um "novo paradigma" historiográfico, um
olhar diverso sobre a produção artística e seus protagonistas, alguns
esquecidos, rompendo com algumas perspetivas antes defendidas pela
canónica História de José-Augusto França. E a polémica, como adianta
ao JL, já se faz sentir, embora ele considere “normais” as divergências.
Jornal de Letras: A sua História é uma
crítica à História da Arte em Portugal
no séc. XX, publicada por José-Augusto
França em 1974?
Bernardo Pinto de Almeida: Essa obra, que aliás
homenageio no meu livro, é paradigmática de
uma moderna historiografia, um gesto fundador de um novo olhar sobre a arte em Portugal.
À luz desse gesto, constituiram-se coleções,
fez-se ensino universitário, geraram-se escolas, tendências. Quem me dera que a minha História viesse a ter os mesmos
efeitos, mas é natural que 40 anos depois, quando finalmente surge uma
outra História da arte portuguesa do séc. XX, haja divergências.
O seu paradigma avança, por exemplo, uma nova leitura do
modernismo. Houve um português?
E não de importação, um mero reflexo do que se passava lá fora.
Desde o início, logo a partir da obra de António Carneiro em 1900,
com os simbolistas, como tento mostrar. E a seguir, com Amadeo, a
quem Almada chamou, e bem, a primeira descoberta de Portugal na
Europa do séc. XX. Realmente ele foi para Paris e quando regressou
transportou com ele o séc. XX europeu. Tal como mais tarde, António
Dacosta, que diria foi a redescoberta de Portugal na Europa do séc.
XX. E essa é uma primeira afirmação do meu livro.
Também afirma um modernismo sobretudo a Norte nas artes,
enquanto nas letras o foi a Sul.
O modernismo não foi uma vontade de ser moderninho, mas de romper
com todo o cânone. Isso vai-se reencontrar em artistas como o Eloy,
o Júlio e o Alvarez. E estatisticamente são sobretudo do Norte. Outra
afirmação do meu livro é que o modernismo português durou até aos
anos 40 e poucos, quando surge uma geração poderosa, com nomes
como Fernando Lanhas ou Nadir Afonso. Com os surrealistas, Cesariny,
Cruzeiro Seixas, Fernando Lemos, a partir de 1948, gera-se um segundo
movimento violentíssimo antiforma de sentido neodadaísta.
Que será muito importante?
Irá influenciar os artistas do KWY, António Areal ou Paula Rego. A
geração de 60 vai mostrar coisas muito diferenciadas e quando chega
lá fora, nomes como Ângelo de Sousa, Alberto Carneiro, Jorge Martins,
Lourdes Castro levam já a sua inquietação. Julgo que a partir da década
de 1960 a arte portuguesa torna-se definitivamente contemporânea da
arte internacional e não deixou de o ser desde então. Esta minha História
é também uma tentativa de reconsiderar a cultura portuguesa a partir
de um ponto de vista afirmativo. Portugal não é apenas um reflexo do que
se passou fora, tem uma historiricidade própria que é preciso estudar. J
MARIA LEONOR NUNES

Roque Gameiro Um dos principais aguarelistas portugueses
é recordado no Centro Cultural de Cascais na mostra Roque
Gameiro: Uma família e uma Época, com inauguração a 13 de
janeiro. Além da obra prolífica, o pintor
e desenhador (1864-1935) deixou uma
família de artistas. Os cinco filhos seguiram
a via paterna e desenvolveram carreiras
autónomas. A família acabou por ficar
conhecida como 'a tribo dos pincéis', e será também retratada
nesta mostra. O patriarca deixou vasta obra paisagística e
retratística, que ilustra a transição do século XIX para o XX em
Portugal.
FÓRUM DOS
CIDADÃOS NA NOVA

FICÇÃO HISTÓRICA
NA RTP

Sob o tema 'Como podemos fazer-nos ouvir pela
classe política?' realiza-se na
Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa (UNL), a 7 e 8
de janeiro, o primeiro Fórum
dos Cidadãos. Trata-se, de
acordo com a apresentação
do projeto, de um movimento que pretende pertencer à
sociedade civil, sem qualquer
bandeira partidária ou ideológica. A iniciativa partiu de
Manuel Arriaga, professor
na Universidade de Nova
Iorque e autor do livro
Reinventar a Democracia,
e conta com o apoio, além
da UNL, de personalidades
como Eduardo Lourenço,
António Coutinho, David
Justino, Manuel Maria
Carrilho e José Gil.

Ministérios do Tempo é
como se chama a nova
série de ficção da RTP1,
que percorre a História
de Portugal e não só, ao
longo dos seus quase nove
séculos de existência.
São 16 episódios, com
emissão diária, a passar
a partir de 2 de janeiro,
pelas 21 e 30. O primeiro
episódio é dedicado a
Nuno Álvares Pereira.
Seguem-se outros com
temas como Camões, a II
Guerra Mundial, Fernando
Pessoa, Gil Vicente, as
invasões francesas, Timor
Leste ou o Terramoto de
1755. A série conta com
António Capelo, Mariana
Monteiro, João Craveiro e
Sisley Dias nos principais
papéis.

O DIA MAIS CURTO

RUI CHAFES

A 4.ª edição desta grande
festa da curta metragem, O
Dia Mais Curto, decorre até
ao fim do mês em dezenas
de localidades em todo o
país. Inspirado no solstício de
Inverno, o festival teve origem
em França, celebrando-se no
dia 21 de dezembro. A anfitriã
de hoje é Elvas, cidade na qual
estão programadas várias
sessões. A primeira decorre
pela manhã, com curtas-metragens de animação
para o público infantil, nas
instalações da Gota D’Arte e
no Centro de Acolhimento Os
Cucos. A segunda realiza-se à
noite nas instalações da Gota
D’Arte. A um espetáculo de
música ao vivo, cujo reportório é dedicado a bandas
sonoras de filmes, segue-se
uma última sessão com filmes
de criadores europeus.

Incêndio, uma mostra
em duas partes,
inaugura a 12 de janeiro
na Galeria Filomena
Soares, em Lisboa. A
exposição é constituída
por um núcleo de 25
esculturas, 14 das quais
realizadas em ferro e
intituladas Incêndio e as
restantes 11 concebidas
em bronze sob o título
É assim que começa...,
dois conjuntos que
refletem um conceito,
nas palavras do escultor
de 50 anos: "A vida é
combustão, ficamos
sempre com o que
nos resta depois do
permanente incêndio. 'Já
não és tu', diremos nós
nesse momento. O lugar
está em mim. O céu está
em ti”. Até 18 de março.

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:54)

J

destaque * 3

21 de dezembro de 2016 a 3 de janeiro de 2017 * jornaldeletras.pt

Prémios para Peixoto, Pilar del Rio,
Clara Rocha e A.M. Feijó

PRÉMIO LUSO ESPANHOL PARA
PILAR DEL RIO

Pilar del Rio foi galardoada com o
Prémio Luso-Espanhol de Arte e
Cultura como "criadora e Presidente
da Fundação Saramago, dedicada
à defesa dos direitos humanos, à
promoção da literatura portuguesa e

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

TIAGO MIRANDA

Cornucópia, um
‘adeus português’

MARCOS BORGA

José Luís Peixoto recebeu o Prémio
Oceanos, pelo seu romance Galveias.
Promovido pela Itaú Cultural, substituindo o Portugal Telecom, este é
um dos mais importantes prémios
para a Literatura Lusófona, com um
valor pecuniário de 100 mil reais
(cerca 28 mil euros), para o primeiro
prémio. Peixoto é o terceiro português
a ganhar o primeiro prémio, depois de
Gonçalo M Tavares (Jerusalém, 2007) e
Valter Hugo Mãe (A Máquina de Fazer
Espanhóis, 2012). Gonçalo M. Tavares,
o outro escritor português que estava
entre os dez finalistas, não ficou entre
os quatro premiados. Galveias é um
romance autobiográfico escritor a
partir das memórias de infância na
aldeia alentejana onde nasceu há 42
anos. Entre outros, José Luís Peixoto
já tinha recebido os prémios José
Saramago e Salerno Libro d'Europa.
Entretanto, a partir de Janeiro, o
escritor vai voltar a ter um espaço no
JL, com um formato muito especial.
Em cada número, seleciona, apresenta
e traduz um poema de um escritor estrangeiro não publicado em Portugal.

EDITORIAL

Pilar del Rio e José Luís Peixoto Prémios Luso-Espanhol de Arte e
Cultura e Oceanos, respetivamente

ao intercâmbio da cultura portuguesa, espanhola e latino-americana".
O Júri, constituído por Ana Santos
Aramburo, José Pascual Marco
Martinez e Juan Cruz Ruiz, pela Parte
espanhola, e João Fernandes, José
Bragança de Miranda e Nuno Júdice,
pela Parte portuguesa, destacou que
"Na sua própria pessoa e na Fundação
que dirige se encarna o espírito e os
valores da fraternidade luso-espanhola" .Criado em 2006, o Prémio
já foi entregue a José Bento, Perfecto
Cuadrado Fernández, Álvaro Siza,
Carlos Saura e Lidia Jorge.

CLARA ROCHA E AM FEIJÓ

Entretanto, o Prémio de ensaio Jacinto
do Prado Coelho, da Associação Portuguesa dos Críticos Literários. foi atribuído a Michel Montaigne, de Clara
Rocha, e a Uma admiração pastoril pelo
diabo (Pessoa e Pascoaes), de António
M. Feijó. O júri, constituído por Fernando J. B. Martinho, João David Pinto
Correia e Maria João Cantinho, destacou "a notável qualidade ensaística das
obras apresentadas" Patrocinado pela
Direção Geral do Livro, das Bibliotecas
e dos Arquivos, o prémio tem o valor
pecuniário de cinco mil euros. J

Concertos de Natal
e Ano Novo

Poesia de Antero
em edição crítica

Para quem que quer fugir ao habitual espírito natalício
The Legendary Tigerman, está de volta à galeria ZDB,
para o seu habitual concerto de Natal, dia 25 , às 23
horas, onde não faltará, certamente o clássico Fuck
Christmas, I got the Blues. Em alternativa, no Sabotage,
no Cais do Sodré, também no dia 25, há concerto das
Señoritas, um duo formado por Sandra Baptista e Mitó.
Antes disso, no dia 23, pisa o mesmo palco os Pop
Dell’Arte, onde deverão antecipar alguns temas do
próximo disco. Bem enquadrado no espírito da quadra,
o Quarteto Opus 28, apresenta Uma História Musical
de Natal, dia 22 , às 19h, nno Museu da Música, Estação
Metropolitano no Alto dos Moinhos, em Lisboa. Bem
mais a norte, em Bragança, também a 22, a Orquestra
Fervença no dia, 22 dezembro, dirigida pelo maestro
Tim Steiner, atua no Teatro Municipal.
A passagem de ano, em Lisboa, será feita ao som de
Rui Veloso, que atua no terreiro do Paço, a partir das 22
horas. Antes, no dia 30, entre em palco Mguel Araújo, o Dj
Wilson Honrado e João Vaz . Raquel Tavares e a Orquestra
Roemer Pinatel atuarão no dia 1. Na Praia dos Pescadores,
em Albufeira, o fim de anos passa-se ao som de Áurea. Em
Guimarães o ano começa com Strauss, Rossini e Bizet, interpretados pela Orquestra de Guimarães, sob a batuta do
maestro Vítor Matos, dia 1, às 17h00, o Grande Auditório
do Centro Cultural de Vila Flor. J

Vai chegar às livrarias o 1º volume da edição
crítica da Poesia de Antero de Quental, no qual se
reúnem os livros Odes Modernas e Primaveras
Românticas. A edição é de Luiz Fagundes Duarte,
linguista e filólogo, prof. da Faculdade de Letras
de Lisboa, e durante anos colaborador do JL
(onde assegurou a secção "Prova dos Novos"), e
a chancela é da Abysmo. A edição constará de
três volumes, com toda a obra do gande poeta (e
não só) açoriano: a que ele publicou em livro e
manteve; a que publicou em livro mas destruiu
ou de algum modo alterou; e a que publicou
dispersamente ou deixou inédita. O 2º volume terá
os Sonetos Completos e o 3º os Poemas Dispersos,
Alterados ou Destruídos.
Esta edição crítica integra-se na Coleção Obras
Clássicas da Literatura Portuguesa, iniciativa
da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das
Bibliotecas destinada a viabilizar a publicação
de obras "de relevância literária e patrimonial
há muito afastadas do parque livreiro ou
apenas disponíveis em edições consideradas
insuficientes". E ainda "promover a edição de
obras inéditas, reeditar obras há muito esgotadas,
e disponibilizar edições críticas de obras e autores
fundamentais". J

H

á ja três ou quatro anos que Luis Miguel Cintra vinha
alertando para o facto de não ser possível, com os cada
vez mais escassos recursos de que dispunha, por força dos
cortes nos apoios concedidos, a Cornucópia fazer a espécie
de teatro e manter a qualidade e exigência que a si própria
se impunha. Fundada há 43 anos, em 1973, a Companhia
criada por Cintra e por Jorge Silva Melo (que em 1980 a deixou) desde o
início constituiu um “caso” singular no nosso teatro. Querendo chegar a um
diversificado largo público, com espetáculos de garantida qualidade, a liberdade conquistada a 25 de Abril de 1974 veio-lhe, como a todos, abrir portas
e janelas ao sonho e à urgência de fazer coisas. E quantas e como o fizeram...
Assim, a história de mais de quatro décadas da Cornucópia já preencheu,
só com base nos espetáculos que levou à cena, dois alentados volumes,
o segundo deles lançado no sábado, 18, na sessão com que a Companhia
anunciou o seu fim. Mas o que não "cabe" nesse tipo de registo(s), é a grande
dignidade e qualidade que sempre marcou o seu trabalho e o inestimável
contributo que deu para a cultura e o teatro portugueses. De muitos modos e
em muitos sentidos. Do exigente repertório, no qual avultam os clássicos de
várias épocas, até à seriedade e o nível artístico com que são representados e
ao rol de atrizes e atores que aí se formaram, começaram ou atuaram.
Sem esquecer ou minimizar, em relação à Cornucópia, outras importantes
companhias independentes há muito em atividade, sem esquecer também,
para efeito de distribuição de verbas, como é essencial a existência de boas
companhias nas várias zonas do país, deve-se reconhecer que a companhia tem um lugar muito próprio, até de algum modo simbólico, icónico, no
teatro nacional. Como o tem o Luís
Miguel, justamente distinguido
com múltiplos prémios, sobretudo
pela sua ação e o seu exemplo na
Tudo vai sempre
Cornucópia, sem prejuízo todo o
seu magnífico trabalho como ator e
dar ao mesmo: a
encenador. Não atendendo a nada
desvalorização objetiva disto, os referidos indispensáveis
da cultura, que recebe apoios foram minguando nos últimos anos para a Companhia, como
menos de 0,2% do
para tudo que é cultura, sendo hoje
cerca de metade do que já foram.
Orçamento de Estado
O que levou a este fim anunciado.
Com a contribuição, talvez, dos
problemas de saúde e de idade de Cintra, indissociável de um projeto que sem
ele não seria o mesmo, se é que seria viável, questão que creio ele próprio em
tempos ter colocado. Problemas, aqueles, que vão diminuindo a capacidade
para a verdadeira luta e prova de “resistência” que é (e nós aqui no JL que o
digamos…) criar e manter, em Portugal, projetos artísticos, culturais, cívicos,
que façam um trabalho sério e de fundo, prolongado no tempo.
O fim da Companhia? Apesar de tudo, todos esperamos e desejamos que
não. Embora talvez já seja tarde para não ser... A louvável presença e intervenção do Presidente da República no sábado, manifestando solidariedade e
vontade de contribuir para evitar esse fim anunciado, bem assim a presença
e as palavras do atual ministro da Cultura, ainda deixam uma ténue réstes de
esperança em que a Cornucópia continue, com o Luis Miguel, a Cristina Reis
(a excelente cenógrafa que há anos o acompanha na sua direção) e demais
integrantes.
Claro que se levantam muitos problemas, que aqui não possos agora abordar, sobre os financiamentos, as diferenças que se podem ou devem, ou não,
estabelecer entre companhias - e por mim entendo que sim, com base em
critérios claros e em que a subjetividade das avaliações fique restrita ao mínimo, etc. Mas, em última análise, tudo vai sempre, infelizmente, dar ao mesmo: a desvalorização objetiva da cultura, setor que recebe menos de 0,2% do
Orçamento de Estado, quando já recebeu o triplo e quando pelo menos desde
os Estados Gerais para uma Nova Maioria, de que "saiu" o primeiro governo de
António Guterres, a meta fixada como justa e necessária é de 1% do OE.J

“

PS Já depois de escrito este comentário, em comunicado (ler notícia na p. 4)
a Cornucópia confirmou que iria acabar.
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Cornucópia encerra mesmo

incontornável o fecho da empresa
Teatro da Cornucópia". A atividade do grupo foi ainda possível,
acrescentam, através de um apoio
pontual da Câmara de Lisboa e de
um esforço adicional d'Os Amigos da
Cornucópia.

dezembro às 22h , no Coliseu dos Recreios.

ADRIANA CALCANHOTTO

EXPOSIÇÃO LUXEMBURGOPORTUGAL: 125 Anos de Relações
Diplomáticas inaugura hoje, quarta-feira,
21, pelas 12h, no Andar Nobre do Palácio
de São Bento, Lisboa. A exposição ficará
patente até ao dia 21 de fevereiro.

PANGEIA, espetáculo didático e
lúdico, até dia 23, nas Oficinas de Natal
da Culturgest. Esta nova criação de Tiago
Cadete será posteriormente apresentada de
17 a 24 de janeiro, das 11h às 16h, no palco do
Pequeno Auditório da Culturgest, Lisboa.
"EYES WIDE OPEN! 100 Anos de
Fotografia Leica", exposição a decorrer até 5
de fevereiro, na Galeria Municipal do Porto.
"FLOR D'ÁGUA: HELENA ROQUE
GAMEIRO (1895-1986) - Aguarela e
Artes Aplicadas", até 26 de fevereiro, na
Casa Roque Gameiro, Amadora.

TRIBUTO SHARON JONES, dia 22, às
23h, no Musicbox, Lisboa. Francisco Rebelo,
músico e produtor associado a projetos
como Orelha Negra e Cais do Sodré Funk
Connection, convida alguns músicos para
uma homenagem à cantora desaparecida.
LANÇAMENTO CATÁLOGO
CINEMATECA PORTUGUESA dedicado
a José Fonseca e Costa, dia 22, às 18h30,
na Sala Luís de Pina, Lisboa. A edição será
apresentada no início da sessão com o filme
"Os Mistérios de Lisboa".

"GALIZA, LÍNGUA PORTUGUESA
E ACORDO ORTOGRÁFICO" foi o
tema do seminário que a Academia Galega
da Língua Portuguesa promoveu ontem,
20, em Santiago de Compostela, para dar
a conhecer à comunidade académica e ao
público em geral aspetos menos conhecidos e divulgados daquele Acordo, em cuja
elaboração participou uma delegação de
observadores da Galiza. Para o ato foram
convidadas várias personalidades, entre as
quais algumas que nele intervieram: os profs. Malaca Casteleiro e Fernando Cristóvão,
da Faculdade de Letras e da Academia das
Ciências de Lisboa, Isaac Estraviz, António
Gil, Ângelo Cristóvão e Joám Trilho, daquela
Academia Galega, Rolf Kemmler, da Un.
de Trás-os-Montes e Alto Douro, Renato
Epifânio, do Movimento Internacional
Lusófono (MIL).

CHRONIQUES DU ÇA ET LÀ, revista
francesa dirigida por Philippe Barrot,
publicou um pequeno dossier consagrado
à literatura portuguesa que inclui um texto
de Maria Graciette Besse e entrevistas com
Lídia Jorge e João de Melo.

Num breve comunicado emitido na
segunda-feira, 19, Luís Miguel Cintra
e Cristina Reis, diretores do Teatro da
Cornucópia, esclareciam que a decisão do encerramento da companhia
era mesmo irreversível. O ator/encenador e a cenógrafa recordavam, de
resto, que a decisão já estava tomada
há dois meses: "Tinha já sido esta a
decisão, anteriormente, comunicada informalmente ao Secretário de
Estado da Cultura e que mais tarde
foi a razão da reunião havida no fim
de Outubro no Palácio da Ajuda, com
a presença de uma representante da
CML", pode ler-se no comunicado.
O encontro informal promovido
no sábado, durante a última apresentação da companhia no Teatro
do Bairro Alto - um recital da
poesia de Guillaume Apollinaire e
o lançamento do segundo Livro do
Teatro da Cornucópia/Espectáculos
2002-2016 e de um DVD -, pelo
Presidente da República (PR),
Marcelo Rebelo de Sousa, Cintra e
o ministro da Cultura, Luís Filipe
Castro Mendes, chegou a criar
alguma expectativa sobre a sobrevivência do grupo, mas acabou por
ser infrutífero.
No comunicado, os diretores
referem-se a essa tentativa de
última hora do PR, salientando que
ela acabou por gerar uma situação
equívoca: "Na véspera do passado
Sábado (...) foi-nos comunicada
a visita do Senhor Presidente da
República, que, antes do espectáculo, queria inteirar-se da situação". E
lembravam uma sugestão aflorada
no encontro, a de um eventual esta-

RENDA PESADA

GONÇALO ROSA DA SILVA

apresenta espetáculo "Das Rosas", dia 3
fevereiro, no Grande Auditório da Fundação
Gulbenkian, em Lisboa, dia 4 no Teatro
Académico de Gil Vicente, em Coimbra e dia
5 na Casa da Música, no Porto. Participação
especial de Arthur Nestrovski na guitarra.

Luís Miguel Cintra O fim do Teatro da Cornucópia

tuto de exceção dado à companhia,
"capaz, talvez, de viabilizar a sua
continuidade. Surgiu o equívoco de
que poderíamos mudar de opinião.
O que levou o Senhor Ministro da
Cultura, também presente, a admitir que o tivéssemos feito. E parece
não se ter restabelecido a única
versão correcta que existe, porque
infelizmente a dúvida já não se põe:
o Teatro da Cornucópia acaba no
princípio do ano, na realidade já
acabou".
Numa declaração ao programa
radiofónico Forum TSF, também
na segunda-feira, Castro Mendes
reiterava que um provável estatuto
especial dado à Cornucópia pelo
seu caráter de exceção devido à sua
importância histórica no panorama

teatral português não parecia que,
"em termos jurídicos e de direito"
fosse "uma boa ideia".
Por seu lado, Cintra e Cristina Reis
consideravam que o próprio cumprimento do subsídio mais recente
à Cornucópia (309 mil euros/ano
para o quadriénio 2013-2016) era um
"valor visivelmente insuficiente",
tendo obrigado a companhia a reajustar os seus métodos de produção
e a programação. E acrescentavam:
"Mas insistimos em continuar. A
evidência, porém, da situação limite
das nossas possibilidades de assegurar, neste quadro de financiamento,
o cumprimento de novos projectos
e tal como dissemos na divulgação
do espectáculo apresentado neste
último sábado, considerámos como

Teresa Villaverde selecionada para Berlim
Colo, de Teresa Villaverde, foi
selecionado para a Competição
Oficial di 67ª edição do Festival
Internacional de Berlim a
decorrer de 9 a 19 de fevereiro.
É a primeira longa metragem
da premiada realizadora desde
Cisne, em 2011. O filme é
apresentado como uma reflexão
sobre a própria Europa e conta
com as atuações de João Pedro
Vaz, Alice Albergaria Borges,
Beatriz Batarda, Clara Jost,
Tomás Gomes, Dinis Gomes,
Ricardo Aibéo, Simone de
Oliveira e Rita Blanco. Ainda
não tem data de estreia
em Portugal. Entretanto, a
curta-metragem Pedro, de
André Santos e Marco Leão, já
apresentada no Curtas de Vila
do Conde, foi agora selecionada
para o festival de Sundance, em
Utah, nos Estados Unidos, que

J

Colo, de Teresa Villaverde cinza Seleção Oficial do Festival de Berlim

decorre de 19 a 29 de janeiro.
Trata-se de um dos mais
importantes festivais de cinema
independente do mundo.
Em Santa Maria da Feira,

terminou mais um Festival
de Cinema Luso-brasileiro.
O grande vencedor foi A
Cidade onde Envelheço, de
Marília Rocha, que acumulou

Um dos problemas para a continuidade, já tinha feito notar Cintra,
prendia-se com a elevada renda do
espaço da companhia, o Teatro do
Bairro Alto, situado nas proximidades do Príncipe Real e que chega aos
seis mil euros por mês. O Estado tem
assegurado esse pagamento desde
1975, podia ler-se na edição online
do Público.
À saída da Cornucópia, no sábado, Castro Mendes referia aos jornalistas que a companhia acabava, por
isso, por já beneficiar de um estatuto
de exceção: “Não existem outras
estruturas às quais o Estado garanta
despesas regulares de arrendamento
de espaço”. De resto, afirmava Cintra
na mesma ocasião aos jornalistas
presentes, que já tinha sugerido
esse estatuto ao anterior secretário
de Estado da Cultura. Sugestão que
acabou por cair “em saco roto. Vou
agora fazer a outro ministro a mesma
sugestão?".
Os próximos encontros dos
diretores do grupo com a tutela
servirão, por isso, para garantir um
encerramento em que se acautelem as indemnizações devidas aos
trabalhadores e a salvaguarda do
património, fruto de 43 anos em
atividade. A Cornucópia encenou
diversos clássicos do teatro mundial, como Shakespeare, Marivaux,
Lope de Vega e Plauto, entre muitos
outros. Mas não esqueceu os contemporâneos, como Edward Bond,
Handke ou Genet. O Misantropo, de
Molière, marcou a estreia do grupo,
em 1973.J

o principal prémio, com o
dos Cineclubes e o da Crítica.
Conta justamente uma
história transatlântica, de
duas portuguesas emigradas
no Brasil. Elis, de Hugo Prata,
também esteve em destaque,
recebendo o prémio do Público
e o de melhor atriz, para
Andreia Horta. Mário Batolotto
foi considerado o melhor ator,
pelo seu desempenho em
Borrasca, de Francisco Garcia.
O Prémio Revelação foi para
Animal Político, do brasileiro
Tião. Nas curtas metragens,
o Prémio do Melhor Filme foi
para Campo de Víboras, de
Cristèle Alves Meira. Sesmaria,
de Gabriela Richter Lamas,
juntou o prémio da Revelação
ao da Crítica; António, Lindo
António, de Ana Maria Gomes, o
Prémio dos Cineclubes; Quando
os Dias Eram Eternos, de
Marcus Vinicius Vasconcelos,
o do Público; e The Beast,
de Samantha Nell e Michael
Wahrmann, o Especial do
Júri. J
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Vamos ao
Teatro!
O livro conta-nos a aventura de um casal de atores pouco
experientes na gestão de uma empresa de produção de espetáculos e as dificuldades e o entusiasmo das primeiras temporadas, a escolha do reportório, a seleção dos elencos, a
receção pela crítica e a emergência progressiva de Amélia Rey
Colaço, quer como gestora quer como atriz respeitada. E do
destino comum com o Teatro Nacional D. Maria II, que a
Companhia ocupou durante 45 anos. Da autoria da investigadora Joana d’Eça Leal, Companhia Rey Colaço – Robles
Monteiro é o primeiro volume da coleção Biografias do
Teatro Português, que apresentará relevantes atores e atrizes, encenadores e cenógrafos, empresários e dramaturgos,
em percursos profissionais e pessoais que se distinguiram no
palco e na sociedade portuguesa dos séculos XIX e XX, numa
coedição da Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional São
João e Centro de Estudos de Teatro.

COMPANHIA-REY-COLAÇO-ROBLES-MONTEIRO-254x300_JL.indd 1
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O espólio de Saramago na B. N.
A formalização da doação de dactiloscritos, correspondência, apontamentos e “papéis” de interesse literário de vária
ordem do Prémio Nobel português à Casa maior dos livros e dos acervos dos nossos escritores, no Arquivo de Cultura
Portuguesa Contemporânea, ocorreu no passado dia 10, na instituição donatária. Com a presença das herdeiras do
escritor, a filha Violante Saramago, e a viúva, Pilar del Rio, esta também presidente da Fundação José Saramago (FJS), da
diretora da Biblioteca Nacional, Inês Cordeiro, do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e do primeiro-ministro,
António Costa. Todos falaram sobre o ato e seu significado, tendo havido ainda uma magnífica atuação do Coro do Teatro
de S. Carlos. Recorde-se que a decisão deste destino para o seu acervo foi do próprio Saramago, e alguns documentos já
tinham sido entregues. Agora foram mais, entre muitos outros o original do livro póstumo Clarabóia, cadernos de notas
preparatórias de vários romances, correspondência de Jorge Amado e Jorge de Sena, etc. - o restante será entregue mais
tarde. Aqui publicamos o texto, lido na cerimónia, da presidente da FJS
Pilar del Rio
Dizia uma e outra vez José
Saramago que, para completar a
nossa parte no processo de humanização que é viver, tínhamos
de utilizar os instrumentos que
nos definem: razão e consciência. O uso da razão a partir da
consciência personifica-nos,
ilumina e até embeleza. Também
nos permite sermos melhores no
sentido que o poeta espanhol de
ascendência portuguesa, o grande Antonio Machado, defendia e
que José Saramago apontou como
objectivo moral:
Hay en mis venas gotas de sangre
jacobina,
pero mi verso brota de manantial
sereno;
y, más que un hombre al uso que
sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Hoje reúne-nos aqui a singular
generosidade que caracteriza os
escritores. Quando, de forma
mais ou menos simplista, se diz
que são uns ególatras porque
escrevem em torno da matéria
que são, quer dizer, do seu eu
profundo, não queremos ver que,
muito pelo contrário, o que fazem
é abrir as portas mais íntimas
num impressionante desejo de
partilhar e de estar com os outros.
Fernando Pessoa explicou-o de
forma vertiginosa, não deixou
canto de sua alma por explorar
e contar, José Saramago, sem
heterónimos mas com a mesma
urgência múltipla, foi deixando
sinais das suas motivações,
impulsos, desejos e frustrações
ao longo dos seus escritos. Não há
melhor livro da alma do que a obra
completa de um escritor, mapa
em movimento da humanidade
possível. Definitivamente, muitos
seres humanos pensam, sentem
e têm a bondade como projeto,
mas os escritores, para além
disso, partilham, são generosos
e convocam-nos, como hoje faz
José Saramago. Aqui, nesta casa,

Alguns dos documentos doados e Pilar Saramago

onde a partir de agora habitará de
outra maneira. Reconhecê-lo é
reconhecermo-nos.
José Saramago rendeu
homenagem aos escritores
quando lhe concederam o Prémio
Nobel, há 18 anos em Estocolmo.
Hoje, pedindo desculpa pela
aparente retificação, agradeço
aos leitores. Aqui vimos para ler,
para nos lermos, as bibliotecas
não são armazéns de objetos
mais ou menos enigmáticos ou
indistintos, sóbrios, discretos ou
pomposos, são, as bibliotecas,
casas construídas por autores
e conservadas por leitores, que
incorporam livros à sua própria
experiência para serem mais
sólidos. Agradeço em nome
da Fundação a que presido aos
leitores de hoje e de sempre:
sem eles os escritores não
existiriam. Continuemos a ler,
dizemos dia a dia na Fundação,
e dizemo-lo com quantos meios
e forças temos ao nosso alcance.
Leiamos os escritores de agora
e os do passado, aos da nossa
língua portuguesa ou aos que as
traduções nos trazem, leiamos

com paixão, temos de manter
esta Biblioteca Nacional de
Portugal bem levantada porque
nela estão os escritores que
amamos e o seu maior legado,
eles mesmos.
“Eu sou apenas mais um que a
eles se veio juntar”, escreveu José
Saramago no Discurso do Nobel.
Talvez quando tenha dito esta frase
estivesse, quem sabe, pensando
em Camões, com o seu magnífico
Os Lusíadas debaixo do braço e
com essa pergunta que Saramago
lhe atribuiu e por causa da qual
sentiu necessidade de escrever
uma peça de teatro: Que farei
com este livro? Se no início do seu
trabalho esteve Camões, na sua
última obra, inacabada, porque a
morte é estúpida, a homenagem
foi para Gil Vicente, a quem foi
buscar um verso para intitular a
sua última meditação sobre o erro:
Alabardas, alabardas, Espingardas,
espingardas.
Pelo meio, na sua vida de
leitor que escreve e escritor que
lê, José Saramago foi-se encontrando com a constelação que
é, e daqui o digo, a literatura

“

Muitos seres humanos
pensam, sentem
e têm a bondade
como projeto, mas os
escritores, para além
disso, partilham, são
generosos e convocamnos, como hoje faz José
Saramago. Aqui, nesta
casa, onde a partir de
agora habitará de outra
maneira. Reconhecê-lo
é reconhecermo-nos

portuguesa, material a partir do
qual trabalhava e sua dedicação
desde a primeira hora: pensemos em Abel Nogueira, personagem central de Claraboia,
um jovem e incerto poeta que
partilha o nome com Fernando
Nogueira Pessoa, Ricardo Reis
entre eles, este retratado por
José Saramago no ano da sua
morte, de 1935 a 1936, quando
se incubava o ovo da serpente
e o mundo olhava para outro
lado, como parece que fazemos
agora, apesar de tanta sabedoria
que nos rodeia, arcas de Pessoa,
legados maravilhosos, incunábulos, outros livros acabados de
imprimir, a Biblioteca Nacional
em suma.
Destaco outra homenagem
de José Saramago a um autor
português que quis que fosse
pórtico da sua obra de maturidade, a que nasce com Levantado
do Chão. Trata-se de uma citação
de Almeida Garrett, que colocou
como epígrafe do livro e da sua
vida: “E eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas,
se já calcularam o número de
indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho
desproporcionado, à desmoralização, à infância, à ignorância
crapulosa, à desgraça invencível,
à penúria absoluta, para produzir
um rico?”
Impressionante, não é? A
literatura de hoje, a de sempre,
unidas por uma mesma vontade
criadora. Agora também aqui o
legado de “mais um que a eles se
veio a juntar”.
Os leitores, estamos de
parabéns neste 10 de dezembro, 18 anos depois do Dia dos
Prodígios – obrigada, Lídia Jorge
-, esse em que nos desafiou para
a construção de uma Declaração
dos Deveres Humanos, simetria necessária e urgente para a
esquecida Declaração dos Direitos
Humanos. Esse dia que recordamos juntos, ansiando a fertilidade devida, conscientes de que
aqui, onde o mar acaba, a terra
espera.J
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Frederico Lourenço
O Pessoa helénico
O Prémio Pessoa 2016 foi agora atribuído ao tradutor único de grandes
clássicos gregos e agora a Bíblia, chamada dos Setenta - além de
ficcionista, memorialista, ensaísta e prof. universário. Aqui se dá a
notícia, e sobre o autor e sua obra escreve Hélia Correia, a romancista,
Prémio Camões, cuja paixão pela Grécia e sua cultura é bem conhecida.
Por sua vez, na p. 29 Paulo Mendes Pinto comenta a referida tradução e
na última página publicamos o Diário que o próprio Frederico Lourenço
escreveu para o JL
A sua grande paixão é o grego
antigo. Está agora a traduzir,
precisamente do grego, a Bíblia
– a chamada Bíblia dos Setenta
-, de que em setembro saiu
o primeiro dos seis volumes
a publicar com a chancela da
Quetzal. Uma imensa empresa
que rigorosamente prevê
cumprir até 2020. Um trabalho
de respeitável fôlego e exigente
método e disciplina, mas que
não é nele inédito. Antes fez as
magníficas traduções da Odisseia
e da Ilíada, de Homero, além de
ter traduzido Eurípedes, Píndaro
e outros poetas da Antiguidade
Clássica. E as traduções dos
clássicos que tem vindo a
"oferecer à língua portuguesa"
foram uma das razões invocadas
pelo júri, presidido por Francisco
Pinto Balsemão para a sua
escolha: Frederico Lourenço, 53
anos, escritor, ensaísta tradutor
e professor universitário, é o
Prémio Pessoa 2016.
Um percurso profissional
e criativo, marcado pela
“variedade de interesses”,
aliada a uma “rara erudição”
e ao “rigor”, sublinhou por
outro lado o júri, constituído
ainda por António Domingues,
António Barreto, Clara Ferreira
Alves, Diogo Lucena, José Luís
Porfírio, Maria de Sousa, Maria
Manuel Mota, Rui Magalhães
Baião, Pedro Norton e Viriato
Surumenho Marques: “Frederico
Lourenço constitui um exemplo
de disciplina, capacidade de
trabalho e lucidez intelectual
no elevado plano dos estudos
clássicos e humanísticos,
parte fundamental da vida
cultural e científica dos países
desenvolvidos”.
Anualmente atribuído pelo
semanário Expresso, com o
patrocínio da Caixa Geral dos
Depósitos, o Prémio Pessoa, no
valor de 60 mil euros, criado
em 1986, já distinguiu figuras
da cultura portuguesa como
José Mattoso, António Damásio,
António Ramos Rosa, Eduardo

Souto Moura, Manuel Sobrinho
Simões, Irene Flunser Pimentel,
Eduardo Lourenço, Richard
Zenith e, no ano passado, Rui
Chafes.
Frederico Lourenço nasceu
em Lisboa, em 1963, e creceu em
Londres, uma infância “triste e
traumática”, como recordava na
autobiografia que escreveu para o
JL em 2006, pelo modo como na
escola os colegas o "insultavam”
todos os dias, chamando-lhe

“paquistanês”, por ser muito
moreno. O pai, o poeta e filósofo
M. S. Lourenço, e a mãe, Manuela,
transmitiram-lhe o amor pela
literatura, pela música e pela arte.
Toca piano desde criança, mas
trocou uma possível carreira de
pianista pelos Estudos Clássicos.
O mundo greco-romano, o
grego e o latim cativaramno completamente. Até hoje.
Licenciou-se na Faculdade de
Letras de Lisboa, onde fez mais

tarde o doutoramento com
uma tese sobre Eurípedes, e
lecionou durante uma década. É
professor associado da Faculdade
de Letras da Universidade
de Coimbra, desde 2009. E,
entretanto, aprendeu a tocar
cravo, outra das suas paixões
mais intensas. “A minha
adolescência passada ao teclado
era a preparação (pensava eu)
para a vida que eu ambicionava
de pianista internacional. As
coisas não tiveram o desfecho
que eu previra, mas percebo
hoje que todas aquelas horas ao
piano não foram perdidas, pois
prepararam-me para aquilo por
que serei lembrado depois de
morrer, para o contributo que,
afinal, veio dar sentido à minha
vida: a tradução da Ilíada e da
Odisseia de Homero”, escreve
ainda na referida autobiografia
no JL. As suas traduções dessas
obras, publicadas, em 2003 e
2005, pela Cotovia, como quase
todos os seus títulos, foram
reconhecidas pela sua excelência.
E aventurar-se-ia também na
adaptação de Homero para os
mais jovens
Na ficção, estreou-se em
2002, com Pode um desejo
imenso, o primeiro romance
de uma triologia com um forte
acento autobiográfico, que
integra ainda O curso das estrelas
e À beira do mundo. Gosta,

Viver com os Gregos
Hélia Correia
A doutora Maria Helena da Rocha Pereira,
a quem ouvi raríssimas - por isso mais valiosas - palavras de absoluto louvor às traduções
homéricas do Frederico, disse um dia estas duas
curtas frases que contêm milhares de livros dentro: "Eu vivo com os Gregos e sei disso. Mas vocês
vivem com os Gregos e não sabem". Adoentada,
apenas oralmente e aos mais próximos transmitiu
o seu júbilo pela atribuição do prémio. Um júbilo
comum a todos nós.
O Frederico Lourenço é um conforto nos nossos tempos tão ameaçados. Quando a iminência
da destruição de tudo o que foi belo e bom e justo
sopra a sua trombeta à nossa porta, vemos este
homem, que parece tranquilo, prosseguir a sua
caminhada entre explosões.
Não é de solidão que aqui se fala, é de um
reforço de resiliência, de um conjunto excecional
de circunstâncias e de vontade que sustêm um
projecto. Outros podem, como ele, ter desfrutado
de uma formação privilegiada, de um ambiente
humano e escolar de alta estirpe. Mas o Frederico
não tomou apenas os ares da Academia ainda que
os tenha respirado muito. Corre nele um fortíssimo oxigénio, o vento árduo e melódico da Grécia
que empurra para o sol e para a partilha.
Este homem é, de facto, admirável no seu
saber, na sua erudição. Mas o que o torna único
e enorme e de tal modo grego que nos leva quase
a descrer de uma existência assim é a disposição
para se tornar o transmissor da grande luz dos

Frederico Lourenço

“

Frederico Lourenço é
admirável no seu saber, na sua
erudição. Mas o que o torna
único e enorme e de tal modo
grego que nos leva quase a
descrer de uma existência
assim é a disposição para
se tornar o transmissor da
grande luz dos textos

aliás, de deixar a sua “marca”
no que escreve. Publicou ainda
contos - A Formosa Pintura do
Mundo -, memórias – Amar não
acaba e A máquina do arcanjo -,
poesia – Santo asinha e outros
poemas e Clara suspeita de luz
-, ensaios - Grécia revisitada,
Estética clássica da dança, Novos
estudos helénicos e alemães e O
livro aberto: leituras da Bíblia - e
a antologia da Poesia Grega de
Álcman a Teócrito.
Em 2015, acrescentou à sua
bibliografia O lugar supraceleste
e outras meditações, um livro
em que junta um conjunto de
reflexões sobre a criação, a
escrita, os pais e o mundo da sua
infância e adolescência e sobre
Bach, a sua ‘Bíblia’ musical.
Sobre a Bíblia dos gregos, cuja
tradução agora o ocupa, disse,
numa entrevista recente à
Visão: “Voltar aos primórdios
do cristianismo é, para mim,
o maior fascínio neste projeto.
Interessa-me o entendimento da
história da Bíblia”. E acrescenta:
“A Bíblia é uma narrativa em que
o herói é filho de um carpinteiro
e as restantes personagens são
pastores e pescadores. Julgo
que isso é muito revolucionário
e interessa-me compreender
como é que esse mundo grecoromano, no qual esse tipo de
literatura era desconsiderado, se
deixou conquistar”. J

textos. E grego não apenas na intenção mas também na extensão, pois que convivem nele música
e dança, narração e poema, tudo o que era então
uno e agradava, de igual maneira, aos deuses e
aos mortais.
A especialização, bem intencionada, acabou
por gerar ciências míopes e sofre finalmente
reações. Os jovens neurocientistas acham-se
hoje interessados nos estudos literários. Mas
esta espécie de emenda pede tempo e o tempo
anda a mover-se contra nós. O campo criativo
do Frederico - que inclui a sua obra de tradutor –
não mostra, creio, uma amplidão deliberada mas
sim um ato de respiração, uma medida limpa e
natural. Ele fez a tese de doutoramento sobre a
métrica de Eurípides, o que exigia conhecimento não apenas profundo e completíssimo mas
o ouvido ligado a um som extinto, um som que
poucos podem alcançar. Afirma ele que o grego
da Bíblia é grego puro. Se o Frederico assim o diz,
está dito. Fico à espera do Velho Testamento.
Costumo comparar os tradutores a pessoas
bondosas que nos trazem nas mãos nuas e em
concha a água de uma fonte que se mantém, para
o vulgo, inacessível. O Frederico não cessa de
acartar e de salvar um pouco os nossos dias.
Pessoa não seria Pessoa se as peripécias da sua
vida o não tivessem levado à frequência de um
colégio inglês. É a doutora Rocha Pereira que o
afirma numa tese não muito divulgada. Refere-se
à base de estudos greco-latinos que faziam com
que naqueles anos os meninos de educação britânica traduzissem Homero aos 11 anos. Na África
do Sul o ensino não seria tão esplêndido talvez,
mas os clássicos estavam, certamente, numa
primeira linha do programa.
Não sei o que terá lido Pessoa em Durban. Na
sua biblioteca, existe Homero em francês e inglês.
Só a um desencontro temporal se deve lá não
estarem os livros do Frederico.J
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Afonso Cruz
As razões e as emoções
de um escritor polifónico
Escritor, ilustrador, músico, realizador de animação, fabricante de cerveja artesanal, são muitas
as suas vozes e os seus ofícios. De uma produtividade avassaladora, lança agora, aos 45 anos, dois
novos títulos: o romance Nem Todas as Baleias Voam (Companhia das Letras), e o sexto volume
da sua Enciclopédia da Estória Universal, com o título Mil Anos de Esquecimento (Alfaguara), sobre
os quais escreve Miguel Real. O JL encontrou-se com ele no seu monte no Alentejo onde, entre
viagens, se protege da azáfama citadina, e conversou sobre os seu livros, as suas ideias e de como a
Terra talvez não seja tão redonda como Copérnico a traçou

p
Manuel Halpern

António Pina: "Um gato deitado no
tapete não dá uma historia, mas se
tiver um gato deitado no tapete do cão
já dá.” A tensão e o desconforto praticamente caracterizam a personagem.
E permitem também saber qual é o seu
desejo mais íntimo, onde quer chegar.
Ou seja, essa situação inicial dá o tipo
de personagem e o final da história.
E também determina a maneira de
escrever.
O protagonista de Nem Todas as
Baleias Voam é Erik Gould, uma
mistura de Erik Satie e Glenn Gould.
Há uma real inspiração na vida dos
pianistas?
Muito pouco. O Erik Gould já tinha
aparecido nas enciclopédias. O personagem é uma junção de dois pianistas
do século XX, então inicialmente pensei nele como pianista erudito, mas aos
poucos, por influência do meu gosto
musical, acabei por o incluir também
na cultura pop (num sentido abrangente que abrange o jazz e outras músicas de origem popular). Ele é muito
apaixonado e sofre com o abandono
da mulher... A meio dos concertos
telefona para a sua própria casa, na
esperança que ela tenha voltado.
É uma paixão obsessiva.
É. E esse tema da paixão e do amor
é muito difícil tratar na literatura.
Porque as emoções são sempre muito
difíceis de descrever sem cair na lamechice. O que até é um contrassenso,
porque nas nossas vidas damos imensa
importância às emoções. Se gostamos de determinada coisa ou pessoa
é porque existe emoção, muito mais
que uma admiração intelectual. São as
emoções que nos movem. Na minha
escrita misturo tudo: o intelecto com
a razão e a filosofia com a emoção.
Por isso é que adoro as letras de Chico
Buarque, têm a parte emotiva muito
forte sem que ninguém diga que é
piroso como o Tony Carreira...

JOÃO LIMA

Passou agora quase um mês em
viagem. Esteve na Feira do Livro de
Miami, num encontro de escritores
numa pequena cidade canadiana, num
festival de contos na Croácia, onde há
uma espécie de tradução simultânea
daquilo que o escritor lê, passou pela
Polónia. Em Budapeste foi diferente,
assistiu à reposição de um bailado
inspirado no seu romance A Boneca
de Kokoschka e participou numa conferência. No verão esteve em Bali, na
Indonésia, mas nem sequer viu o mar.
A vida de Afonso Cruz parece um
rodopio constante, de país em país, de
cidade em cidade, entre colóquios, feiras
do livro e lançamentos, em contraste
com o ambiente pacato e bucólico do
seu monte no Alentejo profundo, onde
vive e o encontramos. É um lugar de
imenso sossego, sem margem para
a azáfama, uma casa do século XIX,
primorosamente restaurada, numa harmoniosa combinação de tradição e modernidade, rodeada de árvores de fruto
e dois cães de guarda excessivamente
simpáticos para guardar quem quer que
seja. É nesta dicotomia entre os tranquilos períodos caseiros e as constantes
partidas de escritor-viajante que Afonso
constrói a sua identidade. Também a de
escritor multifacetado, autor de vários
autores, de várias vozes, que dispersa
pelas obras que escreve. Isto além das
suas facetas de músico, ilustrador e cronista/colunista permanente do JL. Para
trás já ficou o realizador de animação.
Não há tempo para tudo.
Afonso Cruz nasceu na Figueira
da Foz, em 1971. Estudou Belas Artes

J

Afonso Cruz "O capitalismo é, na verdade, uma forma de democracia: colocam-se os produtos no supermercado e as pessoas
decidem se vingam ou não"

em Lisboa, onde passou grande parte
da sua vida. Começou por se dedicar
à ilustração e ao cinema animado.
Chegou a ser premiado no Cinanima.
A literatura iniciou-se justamente com
a Enciclopédia da Estória Universal. Nos
tempos mortos do seu trabalho, numa
agência de publicidade, começou a escrever pequenos textos que publicava
num blogue. Contudo, o primeiro livro
que editou foi A Carne de Deus (2008),
um pequeno romance de intriga quase
policial. Em apenas oito anos, publicou
duas dezenas de obras, entre romances, livros infantojuvenis, livros ilustrados e seis volumes da Enciclopédia, e
está traduzido em mais de uma dezena
de línguas. Entre outros, destacam-se
A Boneca de Kokoschka (2010), O Pintor
Debaixo do Lava-Loiças (2011), Jesus
Cristo Bebia Cerveja (2012), Para Onde
Vão os Guarda-Chuvas (2013) e Flores

“

Eu que me sinto bem no
desconforto, que gosto
de quebrar barreiras,
também sou aquela
senhora que diz que só
se é feliz quando não se
sente os sapatos nos pés

(2015). Já recebeu os prémios da União
Europeia de Literatura, Camilo Castelo
Branco, SPA e Maria Rosa Colaço
(infantojuvenil).
No seu romance, Nem Todas as
Baleias Voam, um dos dois livros que
acaba de editar, conta a história de Erik
Gould, personagem recuperada das suas

enciclopédias, e de um mirabolante plano da CIA, chamado Jazz Ambassadors,
em que se pretendia, através da música
jazz, ganhar a Guerra Fria.
Jornal de Letras: O romance e o (mais
um) volume da Enciclopédia da Estória
Universal que agora publicou têm
registos muito diferentes: no romance
a escrita é fluida e leve, a Enciclopédia
pede uma leitura pausada e refletida.
Como trabalha os diferentes estilos de
escrita?
Afonso Cruz: Alguns livros pedem
determinado tipo de linguagem. Vou
tentando abordar a escrita de acordo
com a história que tenho para contar.
Na Enciclopédia a abordagem é mais
intelectual, às vezes mais poética. Nos
romances a linguagem muda um pouco, está dependente do desconforto da
situação inicial. Como dizia o Manuel

Mas por que há essa dificuldade em
tratar das emoções?
Um cão não percebe nada de matemática, mas é emocionalmente capaz. É
por isso que as emoções são desvalorizadas, porque as partilhamos com
outros animais. Como há um certo especismo, uma ideia de superioridade,
achamos que tudo o que partilhamos
com outros animais é inferior. Os livros
que mais me marcam têm esse lado
emocional misturado. Gosto muito
do Dostoievsky porque tem esse lado
filosófico misturado com um mundo
altamente sentimental. Imagine-se o
que diria um critico literário de uma
cena em que uma personagem cai de
joelhos a chorar a mulher amada... O
Dostoievsky está pejado de coisas desse tipo. Há muitas coisas que aceitamos
na História da Literatura, mas não na
contemporaneidade.
Como por exemplo?
Critica-se o mediatismo de alguns autores, mas em relação ao Hemingway
já não é um problema. Hoje acha-se
que os escritores não podem sair do
seu antro escuro.
É um potencial alvo disso, uma vez
que não se fica pela escrita e também

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:54)

J

AFONSO CRUZ

21 de dezembro de 2016 a 3 de janeiro de 2017 * jornaldeletras.pt

se dedica à música e à ilustração. Sente
esse preconceito na pele?
Sim. Uma vez na Colômbia toquei
na Feira do Livro. Isso aparece como
se o escritor quisesse 'exibir-se' a
tocar. Mas não foi nada disso. Era uma
palestra dedicada apenas a escritores-músicos que era suposto atuarem. Há
sempre um discurso que diz que é fruto
dos nossos tempo, mas houve sempre
quem praticasse mais do que uma arte.
Repete-se a ideia de que tudo é pior do
que antigamente, como quando se diz
que hoje se lê menos, o que é falso.

convida a outro tipo de leitura.
É quase um romance ou uma novela
que introduzo ali no meio.
Sendo a Enciclopédia logo à partida
uma subversão, um formato alternativo fora dos cânones, esta novela entre
frases e textos curtos parece ser uma
subversão dentro da subversão.
Por ser um espaço muito experimental, torna-se essencial encontrar
novos caminhos e novas maneiras
de fazer estes volumes. Tenho uma
enciclopédia ilustrada, outra sobre o
mar, esta tem um romance ou uma
novela dentro. A do mar, por exemplo,
tinha três pequenas novelas que se
conjugavam e que faziam uma história
maior. Poderia publicar em separado...
Mas como gosto muito do projeto da
Enciclopédia, achei que seria importante não excluir textos desse tipo,
caso contrário ficaria sempre igual,
sem grandes variações.

O que se passa é que, perante um
impulso criativo, o autor usa as ferramentas que sabe manejar?
Tentam encontrar a forma mais eficaz
para comunicar aquilo que querem
dizer. E por vezes não precisam de ser
exímios em tudo. Um bom ilustrador
não tem que ser um bom desenhador,
porque, desde o advento da fotografia,
deixou de ser necessário reproduzir
fielmente a realidade. Hoje, valorizam-se muito mais as interpretações
pessoais do real. Até finais do século
XIX na arte havia apenas o ponto de
vista do observador. Com o Cézanne
os quadros passam a ter dois pontos de
observação. Com o Picasso, são-nos
mostrados todos os ângulos. E, nessa
perspetiva, nós temos um grande
cubista literário, o Fernando Pessoa:
divide-se em várias personagens para
ter uma visão múltipla do universo.

Apesar de ser uma obra fragmentada,
nota-se uma grande coerência, como
se tudo viesse de um mesmo mundo,
que não sabemos definir mas com a
publicação das enciclopédias nos vai
sendo revelado...
Sim. Vou inventando sempre novas ligações e referências. E funciona como
uma espécie de espólio que tenho
para usar em outras situações: levar

“

É uma coisa que faz sempre, criando
personagens-autores nos volumes da
Enciclopédia da Estória Universal?
São visões diferentes do mundo que
me agrada. Ou seja, gosto muito de me
imaginar no lugar oposto ao meu. Às
vezes as personagens defendem o contrário do que penso. Eu que me sinto
bem no desconforto, que gosto de
quebrar barreiras, também sou aquela
senhora que diz que só se é feliz quando não se sente os sapatos nos pés.
Há verdades opostas, assim como nos
ditados populares e nas citações que
proliferam nas redes sociais. Na sua
Enciclopédia da Estória Universal serve-se da potencialidade dogmática das
citações para contrariar algumas ideias.
Tenho várias entradas a contrariar grandes autores e cientistas.
Tenho uma a contrariar Magalhães e
Copérnico. Se a Terra fosse redonda,
saindo de casa e andando sempre na
mesma direção haveria de se voltar
ao sítio de onde partiu. A personagem
do século XIX sai de casa e demora 60
anos a dar a volta e, quando regressa,
a sua antiga casa era um escritório de
advogados. Pelo que não é o mesmo
sítio. O que temos é um mundo quadridimensional, com uma dimensão
que desprezamos, que é o tempo.

AS ENCICLOPÉDIAS NUNCA
TÊM FIM

A Enciclopédia, uma espécie de obra
infinita, que vai agora no sexto volume, 'alimenta-se' de quê?
Eu gosto muito da Enciclopédia, mas
não é uma obra que chegue com facilidade ao público. Sobretudo no início
foi muito difícil. Mais recentemente
algumas foram vendendo, como a dedicada ao Mar, que já vai na 3ª edição.
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Fernando Pessoa é um
cubista da literatura:
divide-se em várias
personagens para ter
uma visão múltipla do
universo

Afonso Cruz Autorretrato, desenhado especialmente para o JL

Ainda assim continua a vender menos
do que os romances, porque as pessoas
preferem histórias mais completas em
formatos mais comuns. Eu adoro, é
um espaço onde posso pôr tudo.
É uma espécie de gaveta aberta cheia
de coisas que, de outra forma, não
saberia onde publicar?
Permite-me dar a lume aquilo que
tenho algum receio de publicar de outra
maneira. Como por exemplo, a poesia.
Sentiria algum pudor em publicar
um livro de poemas, mas como na
Enciclopédia os poemas são atribuídos
a autores imaginários fico escudado. O
facto de a autoria ser uma ficção dá para
levar a coisa menos a sério, como se
realmente os poemas não fossem meus.
Mas, no meio de toda essa dispersão,
tenta dar alguma consistência a cada
volume?

Sim. Penso nos volumes de maneira
diferente e vou também experimentando, porque é um espaço que serve
para isso mesmo. Estamos a pensar
publicar durante o próximo ano os seis
volumes já saídos num só volume. Vai
dar um livro bastante grosso.
Nesta edição concretamente, há um
trabalho gráfico, quase a roçar a poesia concreta, que acaba por influenciar
a leitura. Como é isso feito?
Às vezes tem mais a ver com design,
ainda que escolhamos as citações pelo
impacto que eu acho que possam ter.
Não quer dizer que goste mais dessas
do que das outras, mas sim que como
frases isoladas funcionam melhor.
Além de uma predominância de
frases da Malgorzata Zajac em
termos de frases curtas, há um
extenso texto, na letra M, que

Sentiria algum pudor
em publicar um livro
de poemas, mas como
na Enciclopédia os
poemas são atribuídos a
autores imaginários fico
escudado. O facto de a
autoria ser uma ficção
dá para levar a coisa
menos a sério, como se
realmente os poemas
não fossem meus
as personagens para os romances,
reciclá-las... Ou, ao contrário, trazer
as personagens dos romances para a
Enciclopédia. Por exemplo, há uma
enciclopédia em que altero o final de
O Pintor Debaixo do Lava-Louças, ao
colocar numa personagem o apelido
do protagonista, indicando, subtilmente, que eles se terão casado. Gosto
muito desse tipo de jogos, de pegar nas
personagens em conceitos diferentes.
É o que acontece também em Nem
Todas as Baleias Voam?

O Isaac Dresner aparece em vários
livros, mas é uma das personagens
principais de A Boneca de Kokoschka.
Falo dele nos anos 40, nos bombardeamentos de Dresden e em Paris.
E depois, muitos anos mais tarde,
novamente em Paris. Em Nem Todas
as Baleias Voam falo dele nesse período
oculto, nos anos 60 e 70.
Tem dificuldade em 'despedir-se' das
personagens?
De alguma, como é o caso de Isaac
Dresner. Estou agora a escrever um
novo romance com ele e custa-me
um pouco, porque estou a falar da sua
velhice, e não queria despedir-me.
Em Nem Todas as Baleias Voam há
uma incrível história de um plano da
CIA de ganhar a a Guerra Fria através
da música. Onde foi buscar isso?
Começou com o André Cunha,
leitor de português em Belgrado.
Começámos a falar sobre a espionagem nos festivais de jazz. Então
comecei a ler sobre projetos da CIA.
Tinham as coisas mais ridículas que se
pode imaginar, como um projeto com
flatulência tão insuportável que desbaratava pelotões. No caso do projeto
jazz ambassadors agrada-me a ideia de
ganhar uma guerra através da música.
A ideia de que a cultura é capaz de
vingar onde as bombas de neutrões
não chegam. O projeto tinha duas
vertentes: mostrar que os americanos
não eram racistas, levando músicos
negros; e cativar as populações que
não conheciam o jazz nem o rock.
A música é uma arma?
Os escritores dificilmente enchem
estádios de futebol. A música tem um
lado catártico e coletivo que as outras
artes não têm com a mesma facilidade.
Por isso eles pensam que se levarem as
populações a gostar da música também podem levá-las a gostar do modo
de vida capitalista. Essa sempre foi a
ideia do capitalismo: seduzir e criar
necessidades falsas. Há uma constante
lavagem ao cérebro nos nossos dias.
Somos bombardeados com capitalismo, com a mensagem "compre". E isso
é um ideal de conduta. O consumismo
é omnipresente.
Como no Eles Vivem!, do John
Carpenter, em que através de uns
óculos as personagens conseguem ler
as mensagens subliminares dos cartazes publicitários.
É isso mesmo. Alicia-se como se se
estivesse a dar chocolates. Não tenho
nada contra os chocolates, mas a alimentação deve ser variada. Mas achocolatou-se a sociedade. E era também
essa a estratégia da CIA, mas o plano
acabou por não ser levado avante.
Mas, de certa forma, vingaram, porque a influência da cultura americana
é enorme no Leste da Europa.
A homogeneização da cultura está a
ser feita a todo o instante, através do
capitalismo. O capitalismo é, na verdade, uma forma de democracia: colocam-se os produtos no supermercado
e as pessoas decidem se vingam ou
não. É uma democracia que funciona
no dia-a-dia, Não são precisos quatro
anos, a todo o instante derrubamos
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Ficou chocado com o Nobel para Bob
Dylan?
De forma alguma. Se fosse jurado,
porém, não o daria a Bob Dylan, o
Chico Buarque seria a minha primeiro
opção, caso quisesse premiar um
letrista. Não consigo imaginar letras de
música que não sejam literatura. Claro
que há um embelezamento estético
que é fundamental para os textos. Ter
a música como veículo é importante
para a letra, mas obviamente há letras
que valem por si, são muito melhores
do que muitos livros de poesia. Um
letrista pode merecer tanto o Nobel
como outro escritor qualquer
O que vem aí, depois destes dois livros?
Tenho um volume com uma compilação de textos, que inclui muitas
crónicas do JL. São textos de viagens,
teorias e outras coisas assim. Chamase Jalan-Jalan que significa passear em
indonésio. Além disso tenho algumas
ideias para livros ilustrados, quero
voltar a desenhar, coisa que este ano
não fiz.J

Miguel Real

Romance sobre a culpa

A

russa, Erik apaga os cigarros no braço, penalizando-se pela impossibilidade de
fonso Cruz acaba de publicar dois livros, um novo volume da
completar o seu amor, como se se culpasse de o amor não ser possível depois
Enciclopédia da Estória Universal. Mil Anos de Esquecimento,
de Auschwitz. Tristan, filho de ambos, sofre de “sinestesia”, isto é, corporifica
que, devido à sua complexidade, recensearemos mais tarde,
os sentimentos e, neste sentido, vê com clareza as figuras que os personificam:
e o romance Nem Todas as Baleias Voam. Não se pode dizer
a Tristeza, o Nojo, mas sobretudo a Morte, uma velha discreta que o acompaque haja novidade no conteúdo dos dois livros. Pelo contrário,
ambos prolongam tanto os habituais temas que envolvem a
nha permanentemente, quase até ao fim do romance.
sua escrita como o estilo do autor desde o seu segundo romance. No entanto,
Tristan é não só a personagem mais enternecedora como sobretudo
entre todos, Nem Todas as Baleias Voam é porventura o seu melhor romance:
a mais bem desenvolvida: relação de desejo e amor com a ex-prostituta
um estilo já totalmente depurado de retórica, de floreados empolados ou
Clementine, a caixa de sapatos onde sintetiza a sua pequena vida, a permade um número excessivo de preciosismos eruditos, evidenciando o autor
nente ausência do pai, o lançamento da mensagem ao mar em Honfleur.
como um dos mais cultos escritores portugueses atuais, em conjunto com
Tristan paga a culpa de ausência atual de sentido de vida, representa uma gePatrícia Portela e Gonçalo M. Tavares; uma coesão muito, muito sólida
ração que já não pode acreditar em Deus, a História deu-lhe todas as razões
entre o universo das personagens e a história que as vincula à mesma ação
para não acreditar n’Ele. Isaac Dresner, judeu, psiquicamente coxo por um
e ao mesmo enredo; jogos paralógicos (paradoxos, contradições, situações
amigo ter sido morto a tiro num campo de concentração e a cabeça deste,
absurdas, habituais nos seus livros) descritos com
tombada, ter tocado no seu pé; Isaac coxeia desde
evidente clareza, espantando o leitor; caracterizao final da guerra, sobrevive carregando a culpa de
todos os judeus mortos; editor de livros que se não
ção assombrosa das personagens através de uma
vendem, alguns deles publicados por escritores
fortíssima simbiose entre imaginação e realismo.
anónimos que lhe enviam os manuscritos por
Mais do que os restantes, talvez este seja o
correio; busca completar e editar o Evangelho das
romance de Afonso Cruz no qual as personagens
Putas Gnósticas, o que consegue com a ajuda de
assumem o lugar principal. O seu tema explícito
Tristan; Tsilia, mulher de Isaac, judia, sofre das
consiste na tentativa feita pela CIA, na década
chagas de Cristo, sangra da testa, das mãos e dos
de 60, de “converter” ao liberalismo as massas
pés, como se carregasse a culpa pela humanidarussas através da música americana não erudita,
jazz, blues, folk, sobretudo através de concertos de
de ter matado Cristo, simbolizando a morte de
músicos negros (desconhecemos se este tema cortodos os homens inocentes e bons. O Escritor,
simultaneamente inspector da CIA, incapaz, por
responde a uma realidade efetiva ou se se trata de
si próprio, de escrever com originalidade, extrai
uma efabulação do autor). Porém, o tema “oculto”
as histórias anónimas, que envia a Isaac, por via
ou latente, que atravessa e caracteriza todas as
da tortura de duas mulheres conservadas secretamente
personagens, consiste na exploração do sentimento de culpa
na cave; terno e amável para com a sua mãe, torna-se um
existente camufladamente na nossa sociedade após a II Grande
monstro horrível para as suas vítimas. Natasha é uma das
Guerra: como foi possível a morte de 60 milhões de homens às
suas vítimas. É pelo Escritor que o narrador caracteriza o
mãos de outros tantos em pleno século da Ciência, da Razão, do
mal puro e a sua culpa indelével.
Progresso? Como foi possível o Holocausto?
Porém, tanto como o tema, são as personagens que atraem o
Como se constata, tanto como o tema da culpa, são as
leitor, tão fabuloso é o seu desenho, com características além ou
personagens, de recorte maravilhoso e extraordinário,
aquém das propriamente humanas, um desenho racional e volunbenigno ou maligno, que estruturam a arquitetura de Nem
Todas as Baleias Voam. Este título exprime um grito de
tariamente desequilibrado. Antes de mais, Erik Gould, personarevolta humanista contra a estratificação rígida da sociedagem principal, que “via” as notas musicais, não no sentido exte› Afonso Cruz
de, no sentido de ser possível a uma instituição dominante
rior, mas incorporando-as em cada ato da vida, como se a música
e ditatorial (a CIA) manipular de tal modo a sociedade que
fosse a roupa que vestia, tocando ao piano acordes desconcerNEM TODAS AS
até pode convencer as multidões que as baleias voam. Não,
tantes, nunca existentes, que, no entanto, experimentados, se
BALEIAS VOAM
haverá sempre alguém que resiste e afirme que “nem todas
revelavam mais atractivos aos ouvidos do que a música “normal”.
Companhia das Letras, 280
as baleias voam”.J
Desesperado pelo desaparecimento da amada, Natasha Zimina,
pp., 16,90 euros.
BRUNO SIMÃO

No meio de todas estas ligações, há um
ponte que estranhamente não construiu: sendo escritor e músico, porque
não escreve as letras para a sua banda?
As canções exigem rima e métrica. Eu
sinto-me sempre limitado pela rima,
porque quando se rima faz-se uma concessão: já não digo as coisas como quero,
mas para onde a rima me leva. Por isso
tenho sempre algumas dificuldades. Mas
no próximo disco dos Soaked Lamb vai
sair uma canção que escrevi para uma
peça de teatro, A Cruzada das Crianças.
Gostei muito da experiência.

CHIANCA DE GARCIA

Procuro documentos
(cartas, fotos, testemunhos, etc.)
de ou sobre este autor.

(Aldeia da Roupa Branca)

contactos

(“Cartas do Brasil”, Diário de Lisboa)

chianca anúncio.indd 1
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OS DIAS DA PROSA

pastas de dentes e escolhemos outras.
Por isso, tem um valor, mas também
um grande defeito: criar falsas necessidades nas pessoas. As necessidades
são básicas e limitadas, mas o mundo
do supérfluo é infinito.
Aqui, no campo, no meio do Alentejo,
sente-se mais protegido da voracidade
do consumo?
Na verdade, sim. Claro que, hoje em
dia, com a internet, é possível consumir de onde quer que se esteja. Mas
é muito diferente sair de casa e não
encontrar lojas, do que ser constantemente bombardeado pelo comércio.
Quando vou a Lisboa estou constantemente a gastar dinheiro.
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EDUARDO LOURENÇO

O D. Quixote e a história da ficção moderna
No final do ano em que se assinalam os 400 anos da morte de um dos geniais autores da literatura universal de sempre,
Miguel de Cervantes (1547-1616), este texto inédito, inacabado, de finais da década de 90, sobre a sua obra maior. Recordese que sobre a vida e obra do escritor publicamos designadamente, na nossa edição 1188, de 13 de abril passado, um ensaio
de António Mega Ferreira; e, na última edição, a coluna de Guilherme d’Oliveira Martins sobre Cervantes e Portugal

A

história da ficção
moderna podia ser
descrita como a
tentativa, ao mesmo
tempo bem sucedida
e impossível, de
escrever a terceira
parte parte de
D. Quixote. Já a
existência da segunda parte, aquela que
funda realmente a ficção no sentido próprio
do termo, foi um milagre que podia não
ter acontecido. No meu teatro imaginário
arde para sempre uma vela acesa em honra
do famigerado Avellaneda.* Sem este rival
infeliz de Miguel Cervantes, possivelmente
a ficção, tal como a conhecemos, nunca
teria exigido ou teria tomado formas
que nenhuma fantasia póstuma pode
imaginar. A primeira parte do D. Quixote,
por mais genial que o julguemos, não teria
inaugurado, como a segunda o faz, a era
da ficção que é já a era da suspeita escrita
de que ainda não saímos. Essa primeira
parte joga com a ficção-fantástica ou a
ficção-realista anteriores, tal como a Idade
Média as concebera, um pouco como
Aristóteles brinca e desestrutura a lírica e
a épica medievais. Mas não institui ainda a
ficção como objeto, não só autónomo, mas
obsessivo, do imaginário europeu.
Na primeira parte, por mais ambígua que
seja já a sua intenção, Cervantes joga ainda
essencialmente o que António Tabucchi chamaria “il gioco del rovescio”, o jogo, no fundo
quase previsível desde Erasmo, da invenção
das perspetivas. É a festa da loucura segundo
os cânones clássicos que Cervantes encena
em termos de ficção sem precedentes, mas
no horizonte que faz da ideia de realidade
o módulo da ficção e não o inverso. É para
D. Quixote, para o imortal cavaleiro, que a
ficção é a realidade, mas de maneira análoga
àquela que o objeto de delírio constitui para
o delirante. Decerto o escritor de D. Quixote
quixotiza, por assim dizer, o seu autor, o
dado original amplia-se e complica-se e
há um abismo entre a temática análoga
do El Licenciado Vidriera e a metamorfose
propriamente quixotesca. Mas mesmo esta
“performance”, essa encenação em termos
inesquecíveis entre o “real” e a “ficção”,
tal como os episódios célebres do “elmo de
Mambrinos” e da “cova de Montevinos”
a exemplificam, não seria suficiente para
passar para o outro lado do espelho, para
permitir o salto fundador da ficção propriamente dita.

Gustave Doré, ilustração para D. Quixote

“

A história da ficção moderna
podia ser descrita como a
tentativa, ao mesmo tempo
bem sucedida e impossível,
de escrever a terceira parte
parte de D. Quixote
Como Sócrates o fizera em
tempos para a Filosofia,
Cervantes teria feito descer
a ficção do céu para a terra.
Quem leu o D. Quixote
sabe que a hipótese inversa,
aquela que a leitura de
Unamuno, hiperquixotesca,
sugere, é tão plausível como
a primeira

A leitura inovadora e mesmo revolucionária de D. Quixote, obra exclusiva do
romantismo alemão, momento cultural em
que a ficção toma, enfim, plena consciência
de si mesma - e para essa plena consciência
o D. Quixote e A Vida é sonho tanto como
Hamlet terão contribuído - universalizando
e idealizando em excesso aquilo que se joga
na aventura do Cavaleiro da Triste Figura,
convertendo-a numa espécie de conflito
mítico insolúvel entre o Espírito e a Matéria,
subtraíram em excesso a obra de Cervantes
ao seu tempo e ao sentido dela na História da
Consciência Ocidental. Na perspetiva habitual da História do Romance, o D. Quixote é
apresentado não apenas e justamente como
o primeiro dos romances modernos, mas
como a primeira versão da ficção realista. A
sua modernidade estaria ligada precisamente a este famoso e incontornável realismo,
origem e arquétipo de toda a pulsão ficcional
moderna. Como Sócrates o fizera em tempos
para a Filosofia, Cervantes teria feito descer
a ficção do céu para a terra. Quem leu o D.
Quixote sabe que a hipótese inversa, aquela
que a leitura de Unamuno, hiperquixotesca,
sugere, é tão plausível como a primeira.

Na verdade, como todas as obras na encruzilhada dos tempos o D. Quixote é uma
espécie de Janus bifronte e é nesse papel que
ele é único não só como figura do imaginário
europeu, mas como marco na História da
ideia da ficção. No D. Quixote, apesar da sua
extraordinária novidade, nós podíamos ver
mais um fim do que um verdadeiro começo.
Fim de uma ficção verdadeiramente fantasmagórica, herdeira do imaginário antigo
ou oriental, não apenas desconectado de
qualquer função mimética, salvo a de rituais
vazios, convertida em máquina puramente onírica pela segunda vaga ibérica dos
romances de cavalaria do século XVI, mas
igualmente fim de uma ficção intencional e
brutalmente realista, à italiana ou à francesa, de um realismo sem questionamento da
realidade fora de uma perspetiva anedótica
ou satírica.
Decerto fim quer dizer aqui herança,
recolha e recolhimento, mas também, e
sobretudo, críticas e ultrapassagem dessa
herança, distanciamento e jogo com as suas
formas - todas as suas formas mais ou menos
fundidas na complexa mas não orgânica
mecânica ficcional que é o D. Quixote - e finalmente transfiguração. Uma tal síntese bem
pode ser tida e lida mais como um começo de
algo novo que o termo de uma fase da ficção
europeia que nós poderíamos intitular de
ante-cervantina e mesmo ante-moderna.
Justamente, o tão celebrado começo do realismo como essência e categoria incontornável de toda a ficção digna de ser moderna.
Na verdade o D. Quixote pode ser tido
realmente como o começo da ficção propriamente moderna ou como um fim sem fim da
ficção anterior, mas esse papel é aquele que
a segunda parte da obra sem igual, e só a segunda parte, lhe assegura. Daí Avelaneda, daí
a minha devoção absurda e mesmo sacrílega
pelo misterioso falsificador que se propõe
continuar por sua conta - e sem dúvida proveito - a obra ainda não imortal mas já famosa
e assim, sem querer, obriga Cervantes a dar-se conta de até que ponto também para ele,
como para o seu herói, a ficção não era apenas
o reflexo incandescente da realidade ou o sue
ponto de fuga inacessível, mas o sangue e a
essência mesma da realidade humana. Se a
primeira parte de D. Quixote....J
*texto inédito e inacabado dos finais da década de 90
** referência a Alonso Fernández de Anellaneda que
em 1614 publica a Quinta Parte del Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha y de su Andantesca
Caballeria vindo a influenciar, de maneira decisiva,
a redacção final do texto cervantino.
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Eugénio Lisboa
Memórias de um engenheiro das letras
Publicado agora o quinto e último volume da obra em que o homem de cultura, sempre interventivo e
polémico, ensaísta, crítico e poeta, recorda o seu percurso de vida, em quase 2 000 páginas, aqui se
faz o balanço desse empreendimento raro na literatura portuguesa. Sobre o qual escreve também, na
sua crónica Pro Memoria (ler p. 33), o seu autor, colunista e colaborador do JL quase desde o início
Liberto Cruz
Com o II volume de Acta Est Fabula,
Eugénio Lisboa (EL) termina a publicação das suas memórias. Recordemos:
o 1º volume surgiu em 2012, o 3º em
2013, o 4º em 2014, o 5º em 2015 e, só
agora, o derradeiro, por razões apontadas pelo autor, ou seja “já passados os
80 anos, não tinha nenhuma garantia
de poder levar a bom termo a tarefa
que me propusera”. Ao dizer que o autor dá por terminada a publicação das
Memórias estou a fazê-lo abusivamente
pois quem lê este autor sabe que observar e transmitir quanto o incomoda,
atrai ou satisfaz, faz parte integrante da
sua maneira de estar no mundo. Uma
das epígrafes escolhidas, a de Henry de
Montherlant, dá o tom e a forma da sua
escrita, a linha de conduta constatada
desde o início dos seus primeiros textos
vindos a lume.
Je ne me plains pas, je m`exprime,
dizia o autor de La reine morte, a nossa

Inês de Castro. É com esta determinação de se exprimir, e não de se lamentar, que EL manifesta a sua prosa,
como tivemos ocasião de verificar num
recente e doloroso período. Este desejo
de expressão condu-lo a uma necessidade não de emendar mas de corrigir,
não de ofender mas de esclarecer,
não de subestimar mas de propor,
não de contrariar mas de entender; e
nunca deixa incólume, a fanfarronice
organizada, o pouco escrúpulo ou
o desleixo nas análises de um autor
ou de um acontecimento, ainda que
possam parecer não serem meritórios
de uma justa reprimenda. Dir-se-ia,
parafraseando Henri Nouwen, que uma
fornalha de alta tensão o impele a uma
notória tomada de posição.
Em vez de ficar na sua torre de
marfim, atitude de alguns intelectuais,
EL desce ao terreiro para esgrimir, e
muitas destas afiadas agulhas quase
aniquilam. Sem reservas, certeiras
e repassadas de um claro ou de um
oculto humor, as suas farpas são avisos

à navegação. Com ideias e razões,
e sem poupar nos argumentos, não
há entraves à sua ânsia de se opor à
pelintrice mental, à cultura do desconchavo e à verborreia dos escreventes e dos políticos tornados por si

“

Com ideias e razões,
e sem poupar nos
argumentos, não há
entraves à sua ânsia de se
opor à pelintrice mental,
à cultura do desconchavo
e à verborreia dos
escreventes e dos políticos
tornados apregoadas
glórias das letras e das
vidas nacionais

próprios, ou pelos seus apaniguados,
em apregoadas glórias das letras e das
vidas nacionais. Polémico intrínseco
e observador atento do quotidiano,
servido por uma vivência da coisa
cultural, pelas suas leituras, pelas
suas deduções e pelos seus inúmeros
contactos, este engenheiro das letras, a
quem tanto se deve pelo que tem feito
na divulgação cultural no campo do
ensaio, do diplomático e do ensino,
confirma, ao longo dos cinco volumes
de Memórias que quase atingem as duas
mil páginas, o escritor que sonhou ser
ainda adolescente e se deparou com a
riqueza interior de muitos escritores,
quer portugueses quer estrangeiros e,
de entre eles, com a de José Régio, cuja
admiração mantém desde a descoberta
dos seus primeiros livros e do primeiro
encontro com o autor de A Velha Casa
e a quem devemos as melhores páginas
que até hoje sobre ele foram escritas.
Dizia eu ser abusivo pensar que
EL dava por terminadas as suas
Memórias, esquecendo que num

BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

Sexo
Usar o sexo enquanto tema nunca
é linear. Até porque em banda
desenhada há a possibilidade
de o desenho poder atrapalhar,
deixando poucas alternativas
de registo que não o clínico ou o
erótico-pornográfico, sobretudo o
segundo. É o que tende a suceder
com autores que privilegiam um
realismo sensual, como os italianos
Milo Manara ou Paolo Eleuteri
Serpieri, em especial quando os argumentos não controlam bem esse
fator, ou parecem meros veículos
para o realçar. Um bom exemplo é
“Druuna”, série de Serpieri retomada recentemente em Portugal
pela Arte de Autor com “Anima”.
Aqui o excelente desenho tende a
esgotar-se em si mesmo, apesar
de o facto de “Anima” ser um
livro mudo (e descomplexado na

sua simplicidade) lhe dar algum
interesse formal. Mas mais raro do
que introduzir elementos sensuais/sexuais numa obra, é falar
abertamente sobre sexo, em vários
dos seus múltiplos aspetos. É o
que sucede na série “Criminosos
do sexo”, uma bela iniciativa da
Devir, com argumento do norte-americano Matt Fraction e desenhos
do canadiano Chip Zdarsky.
Fundamental nesta obra é o
trabalho de Fraction, extremamente hábil a cobrir diferentes tipos de
questões relacionadas com o tema
(prazer, aventura, amor, vergonha,
ciúme, manipulação, mistério,
repressão, culpa, preferências)
utilizando uma estratégia que passa
por misturar experiências concretas reconhecíveis, com doses de
tragédia e humor que não deixam a
história derrapar muito por causa
do seu ponto de partida. Porque
falta dizer que esta é uma série sobre sexo com matriz de super-heróis. Na verdade, ao escrever sobre
“Criminosos do sexo” fica-se com
a sensação clara que qualquer des-

› Argumento de Matt
Fraction, desenhos de
Chip Zdarsky
CRIMINOSOS DO
SEXO, VOLUME
1: UM TRUQUE
ESTRANHO
Devir. 140 pp., 15 Euros

crição não lhe vai fazer justiça, e
pode afastar alguns leitores. Desde
logo a premissa, que tenderá a
parecer a de um mau filme erótico.
Esta é uma série protagonizada por
diferentes tipos de indivíduos, cada
um banal à sua maneira, que têm
como “superpoder” a capacidade
de parar o tempo cada vez que
têm um orgasmo. Durante curtos
instantes podem deslocar-se numa
realidade suspensa (a “calmaria”),

mexer em objetos, roubar bancos,
interagir com os seus concidadãos
que não sabem estar paralisados.
A história inicia-se quando os dois
protagonistas se encontram, descobrindo uma capacidade partilhada que achavam única, e começam a estimular-se mutuamente
para potenciar o seu uso, numa das
muitas aproximações que Fraction
faz às caraterísticas evolutivas de
uma relação. Em paralelo trocam

“Esclarecimento” deste volume o autor
lembra (ou avisa?) ser com alguma
pena que se despede da redação das
suas recordações. Recordações lhes
chama o autor. Mas são recordações
em que predominam não a historieta
graciosa, a saudade choradinha, a
anedota foleira ou a pilhéria gratuita,
mas a faceta social, histórica, política
e literária, sempre interveniente e sem
punhos de renda. Testemunha de um
passado rico, vivido quer em Portugal
quer em outros países, Eugénio Lisboa
descreve-as com clareza e frontalidade
para que conste e não seja esquecido.
Ao falar do mundo que escolheu ou do
mundo que o procurou, o memorialista
a si próprio se apresenta, a si próprio se
explica, a si próprio se define. E fá-lo
com denodo, assumindo posições,
discutindo ideias, rebatendo factos,
criticando a leviandade de certezas
acomodadas postas em circulação.
Numa prosa escorreita, cativante, estas
páginas leem-se com o deleite de quem
segue uma aventura de que já conhecia
alguns episódios, mas cuja versão e
cuja forma de narrar o atraem pelo
prazer proporcionado pela sua leitura.
Nestas memórias há considerações
e dados sobre pessoas e autores, eventos e obras literárias, cuja descrição
há de estar longe de ser do agrado de
vários leitores e de ser até contrária à

histórias de descoberta sexual
desde a infância-adolescência, que
não estariam deslocadas numa BD
muito séria sobre o modo quase
milagroso como a maioria das
pessoas parece equilibrada apesar
das suas experiências a este nível.
Claro que, sendo um trabalho de
Fraction (veja-se “Hawkeye”)
a profundidade anda sempre de
braço dado com o humor desbragado “non-sense”, e rapidamente
os protagonistas se vêm ameaçados
por uma espécie de “polícia do
orgasmo”, que procura evitar que o
seu poder seja abusado, que “calmaria” rime com “anarquia”. Esta
mudança constante de registos só é
possível graças ao desenho de Chip
Zdarsky, porque suficientemente
realista e vibrante (particularmente no uso da cor) para gerir as
situações humorísticas sem cair na
caricatura, e as situações realistas e fantásticas sem deixar cair a
credibilidade.
Com tudo para ser uma amálgama confusa de arrogância,
superficialidade e, pior que tudo,
mau gosto, “Criminosos do sexo”
tem um pouco disso tudo, mas não
exatamente como seria de esperar.
E é uma das obras mais surpreendentes e estimulantes dos últimos
tempos.
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sua opinião. Mas essa descrição vale
pela clareza e pelo apego expostos
pelo autor. E obriga-nos a rever ideias
feitas, a reconsiderar juízos declarados
e a reparar em deslizes de coisas, vistas
ou pressentidas.
Em Outubro de 1947, a bordo do
paquete Nova Lisboa, em companhia
de sua mãe, Eugénio, com uma bolsa
de estudo, chega à capital do Império.
Tem 17 anos e, nessa idade, como
avisara o poeta, on n`est pas sérieux.
Mas o futuro diplomado pelo Instituto
Superior Técnico (IST), vinha disposto
a sê-lo e a confirmá-lo. O jovem
laurentino, mercê das suas leituras,
traçara o desenho de Lisboa num mapa
demasiado idílico. É certo que durante
a viagem, e na escala feita na Madeira
o que vira muito o alertara, mas a
expectativa de desembarcar na bela cidade de Lisboa não era uma miragem,
era uma realidade.
As leituras sobre cidades como
Paris e Londres, faziam-no sonhar
com a cidade em que iria frequentar
um curso no IST. Os dois viajantes,
mãe e filho, enquanto não encontram
residência fixa, ficam durante uns dias
em casa de um amigo de Porto Amélia,
residente no Alto Pina: “…uma casa
modestíssima, sem casa de banho e
sem um mínimo de outros confortos.
O caminho do cais até lá, por aquelas
ruas de paralelepípedos, a vista de prédios velhos e decrépitos – fizeram-me
cair o coração aos pés. Era então aquilo
Lisboa?”
A esta desilusão iria seguir-se
uma outra: o contacto com colegas
e professores do IST. Na massa dos
alunos distinguiam-se dois grupos na
procura de aderentes. Nenhum deles
convenceu o jovem estudante, não só
porque não era crente mas também

por não se sentir um animal político.
Mas isso não o impediu de manifestar a
sua opinião e de seguir com entusiasmo a campanha de Norton de Matos,
candidato da Oposição Democrática
à Presidência da República. A estes
grupos aliavam-se alguns professores
incompetentes e irascíveis, fazendo
prever, tempos depois, a vergonhosa
calinada aquando da primeira viagem à
Lua, e a empáfia manifestada por certo
professor quando disse, a propósito de
uma reunião em que tinha participado,
que só sábios éramos cinco. EL conta
situações quase burlescas, sem se
esquecer de mencionar a competência
dos mestres incontestáveis.
Ciente de não ser aquele o seu
sonhado mundo universitário, Eugénio
faz gazeta durante uma semana e
prepara-se para abandonar o Técnico.
Felizmente não foi irrevogável a sua
decisão. Teríamos perdido um homem
de letras de primeira plana. A paixão
pela matemática foi mais forte e os
quatro primeiros anos no IST foram
cumpridos distintamente e passaram
como une lettre à la poste. Quatro anos
de um duplo aprendizado. Ao mesmo
tempo que se salientava no estudo da
engenharia electrotécnica, fazia um
tirocínio cultural sem mestre, com
uma sofreguidão e um hábil aproveitamento e uma escolha segura e variada
sem cair na sofomania. Foram anos de
formação em que foi acumulando uma
grande riqueza interior e em que soube, com sageza, separar o trigo do joio.
Entretanto EL apercebera-se de
que uma amitié amoureuse, mantida
desde o começo do 3º ano, era “uma
crescente impossibilidade de se tornar
uma coisa para a vida”, ainda que a
consideração, a estima, a decência e a
qualidade humana da sua companheira
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Eugénio Lisboa “O memorialista a si próprio se apresenta, a si próprio se explica, a
si próprio se define”

fossem postas devidamente em relevo.
A gravidez da amiga perturba-o seriamente por sentir que não poderia vir a
constituir uma família. A consequência
da relação é por si assumida por com
dignidade e lhaneza. Sentindo que
a sua vida ruiu decide não frequentar o 5º ano do Instituto e regressa a
Moçambique.
Volta ao mundo sereno de Lourenço
Marques. Devido a uma peripécia o
médico da inspeção militar não o livra
do curso de oficiais milicianos. O balanço que faz desse tempo é arrasador.
Mal sabia ele que no 2º ciclo da Escola
de Cadetes Milicianos em Mafra, estava
à sua espera um mundo kafkiano em
que o fantasma do capitão decapitado,
gritando pelos corredores do convento,
parecia ser a mais certa das cabeças
dos instrutores militares.
Le hasard fait bien les choses, viria
ele a confirmar, quando colocado
como aspirante a oficial miliciano no Batalhão de Caçadores 1, em

Portalegre, onde vivia José Régio,
cuja obra conhecia de fio a pavio. Por
iniciativa do médico Feliciano Falcão,
amigo de José Régio, o encontro de EL
com o poeta dá-se numa tertúlia do
Café Central: “ Nunca conhecera de
perto, um grande escritor, que admirasse… Mas, com Régio, tratava-se de
um caso especial: lera, com atenção
minuciosa, a sua poesia, o seu teatro, a
sua ficção, o seu ensaísmo. “
Caso curioso: pode-se alvitrar que
José Régio fez de EL um escritor ao
convidá-lo para a “selecção, aparelhagem crítica, bibliografia ativa e
passiva, do nº 2 da coleção “Poetas de
Ontem e de Hoje”, a ele dedicado a
José Régio. Um outro oficial miliciano,
David Mourão-Ferreira, frequentara
igualmente a tertúlia de Portalegre.
Voltemos a Moçambique. As leituras, os familiares, as amizades, as reflexões e as conversas com amigos (a que
o seu pai não foi indiferente) fizeram
com que o jovem reconsiderasse, e se

CRÓNICA DE POESIA
Fernando Guimarães

Entre o trabalho poético e o cântico
Num livro – graficamente muito bem
conseguido e com mais de 500 páginas
-- Vergílio Alberto Vieira reuniu a
sua poesia. Intitula-se Todo o Trabalho
Toda a Pena. Aí predominam os poemas
breves, os quais tendem expressivamente para a frase contida, sincopada.
Mas encontramos também o poema
em prosa ou o poema formalmente
estruturado como é o caso do soneto,
o que acontece num livro de 2004 aqui
incluído, O Crescente Branco.
Os poemas breves apresentam
geralmente uma outra característica:
a fragmentação ou a verticalidade,
quando cada verso, contando com
um mínimo de palavras, vem quebrar
a frase, o que exemplos como este
logo evidenciam: “O sol/ atado// nos
pulsos”. Ou: “Que harmonias/ de vaso
o nome// não ganhou”. Ou, ainda,

Vergílio Alberto Vieira

um poema como este tão minimalista:
“Um livro/ de heras”.
Por sua vez, os sonetos seguem
uma forma canónica que é, neste caso,
a do verso decassílabo rimado. Num
deles, um verso de Sá de Miranda que é
transcrito em itálico parece consagrar
o exemplo recebido da poesia clássica:
“O sol he grande, caem co a calma as
aves/ Pelo espaço, lentas, vagas, sobre
a hora,/ Vão na acalmia branca da
demora,/ Ao fim do dia, calmas, ternas,
graves.// No vento passam, leves, e
suaves,/ Brancas como o tempo, pele
tarde fora,/ Caem co a calma as aves,
logo agora/ Ao fim do dia, calmas,
ternas, graves.// Ainda à distância,
esquece-as o céu/ Pelo horizonte onde
esperam ir ter/ Levadas como sonhos
brancos, breves.// Quando da noite
cair o negro véu,/ Hão de saber então

que vão morrer/ No fim do dia, calmas,
brancas, leves.”
Há neste poema aquele trabalho
poético – que o título do livro parece
vir lembrar-nos – capaz de permitir
que nele se leia um texto quinhentista
e – pela repetição de segmentos frásicos
– algo que tem a ver com um processo
tão característico da poesia simbolista.
E noutros poemas há exemplos de uma
intertextualidade que pode ser também
encontrada, nomeadamente quanto à
poesia oriental dos hai-ku.
Um dos livros incluídos intitula-se Os sinais da terra. Aí, muitos dos
poemas são assinalados pelo nome
de pintores, compositores musicais,
escritores. Referido ao poeta alemão
expressionista George Trakl, indo ao
encontro de algo que tem a ver com
o seu imaginário, encontramos este

tivesse preparado para tornar à capital
do País. Volta de avião e matricula-se
no 5º ano do IST. Os últimos anos
foram de afirmação e de reconciliação.
Conclui o curso , torna-se escritor,
trava relações com António Sérgio,
Irene Lisboa e Branquinho da Fonseca,
e reforça a amizade e a admiração por
Régio. Aumenta a sua bagagem cultural com as grandes obras dos autores do
universo literário, do cinema, do teatro, da ópera, da música e da pintura,
de que nos dá conta, com sensibilidade, neste volume de Acta Est Fabula. A
nada é estranho.
Desloca-se finalmente a Paris. De
deslumbramento em deslumbramento, sem provincianismos, compila
um diverso lastro de conhecimentos,
só justificável pela determinação
em obter um desígnio: o seu desígnio. Apesar das ofertas de emprego,
Eugénio Lisboa opta por trabalhar em
Moçambique: “ No domingo, dia 21
de Agosto, depois de me despedir dos
amigos da República Serrão, dirigi-me
para o Aeroporto… Partia com decisão
mas sem euforia…Ia mudar de vida – e
de que maneira!”J
* Liberto Cruz é poeta, romancista, ensaísta
e tradutor. Foi prof. nas Un. de Rennes e de
Vincennes, conselheiro cultural da Embaixada de
Portugal em Paris e diretor da Fundação Oriente.

› Eugénio Lisboa
ACTA EST
FABULA II MEMÓRIAS

Opera Omnia, 232 pp.,
15,90 euros

poema quase fragmentário: “Oiro//
oiro fatigado/ até ao fim”, e nele entrevê-se o que é esplendoroso no ouro
a apagar-se numa fadiga que também
pode ser humana como se viesse á superfície aquela tonalidade pessimista ou
angustiada tão própria dos expressionistas. Paralelamente, noutras poesias,
ocorrem várias derivas, muitas vezes
relacionadas com um passado cultural,
desde a cultura grega à exegese bíblica.
Este livro traz até nós as diversas linhas da evolução do poeta que
se estende dos anos 80 até agora,
incluindo-se ainda nele dois conjuntos
inéditos. Leia-se um desses poemas em
que parece retomar-se, sob a forma do
que seria quase um apotegma, aquela
ambiguidade essencial em que a ausência de significado é a própria expressão
da sua exigente elementaridade: “De
tanto perseguir/ o que nada havia para
encontrar,/ nasceu a ideia de toda
presença/ ser ausência”.
Cântico dos Cânticos é um livro
de poemas de Gonçalo Salvado (GS)
cuja referência é o consagrado texto
bíblico atribuído a Salomão. Isto
justifica que tenha sido publicado
no contexto da inauguração da Casa
da Memória da Presença Judaica em
Castelo Branco. É uma bela edição
com a particularidade dos poemas
terem sido traduzidos para hebraico,
utilizando-se os carateres próprios
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dessa língua que tão sugestivos se
tornam visualmente. No livro ganha
especial relevo um belo conjunto de
desenhos do escultor João Cutileiro,
um prefácio da crítica de arte e poeta
Maria João Fernandes (MJF) e, ainda,
grafismos caligráficos do pintor
Ambrósio Ferreira.
O Cântico dos Cânticos bíblico refere-se ao encontro amoroso
entre Salomão e Sulamite. Começa
assim: “Beija-me com ósculos da tua
boca!” Há desde logo em tal cântico
a exaltação do amor humano. Muitos
exegetas consideram que as núpcias
descritas deveriam ser entendidas
não literalmente, mas num sentido
figurado, exprimindo um encontro
messiânico entre a divindade e o
povo eleito.
Em GS, se a poesia não se fixa,
como é óbvio, no sentido literal das
palavras, também diverge daquele
sentido messiânico que se acabou
de apontar. Mas há, sim, um sentido
figurado que assenta sobretudo no
recurso a inagens, a metáforas e ao
que se poderia admitir como sendo
uma extensão temática que, como os
desenhos de João Cutileiro, se concentra numa visão sempre marcada
pelo erotismo, pela paixão amorosa.
Daí a presença (nos desenhos de João
Cutileiro) ou as referências (na poesia de GS) que se dirigem ao corpo,
aos seus gestos, à nudez.
Os poemas do livro constituem-se através de um traçado metafórico que se vai centrar, sobretudo, na
imagem da mulher vista como um
espelho da natureza: ela é a “terra
profunda”, “os bosques frondosos,
os vales verdejantes, as colinas”, as
“puras águas”, as “folhas iluminadas”. Como diz MJF, no prefácio, atinge-se aqui “o sentido
mais profundo da união amorosa,
segundo Jung, metáfora e símbolo
da ‘unidade de vida e consciência’
sonhada pelos alquimistas”. Daí uma
atitude de assombro, uma procura de
plenitude iluminadas pela “lâmpada
do desejo”, desejo esse que se pode
apaziguar porque se esvanece na
“plenitude do silêncio”.
Podemos assim dizer que neste
livro há a intenção de se apresentar
como um reencontro com o tradicional Cântico dos Cânticos ou a poesia
oriental tal como a conhecemos desde
os gazeis de Hafiz aos poemas “arabigoandaluces” que, aliás, algo terão a
ver com os poetas árabes do Algarve e a
nossa poesia medieval.J

› Virgílio Alberto
Vieira
TODO O
TRABALHO
TODA A PENA
Ed. Crescente Branco,
528 págs.

› Gonçalo Salvado

CÂNTICO DOS
CÂNTICOS

RVJ editores, 116 págs
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NAS MARGENS DO TEXTO

Agripina Carriço Vieira

Quantas formas pode assumir a dor?
A questão em título é central nos oito textos que
compõem a belíssima coletânea de contos Uma Dor
Tão Desigual. O prefácio desvenda-nos a génese
da escrita deste livro, revelando-nos que partiu
do desafio lançado, em boa hora, pela Ordem dos
Psicólogos Portugueses, a oito conceituados escritores. Em resposta, Afonso Cruz, Dulce Maria Cardoso,
Gonçalo M. Tavares, Joel Neto, Maria Teresa Horta,
Nuno Camarneiro, Patrícia Reis e Richard Zimler
oferecem-nos um conjunto de textos que surpreendem e desafiam os leitores a entrarem em universos
povoados por medos, obsessões, doenças, traumas.
As dores retratadas são tão desiguais quanto desiguais
são os textos que as narram, e esta é incontestavelmente uma das riquezas da obra.
No título, ressoam ecos da lírica de Camões pelo
viés da citação de um verso da conhecida redondilha
“Foi-se gastando a esperança”, que se prolongam e
se desenvolvem nas efabulações, ao retratarem existências marcadas por sofrimento e incompletude. O
diálogo com a poesia renascentista faz-se ainda com
a citação de um poema do não menos brilhante Sá de
Miranda, “Comigo me desavim”, colocado em abertura do corpo do texto, que dá o mote à coletânea,
constituindo-se a presença destes textos como marca
e sinal da imutabilidade das emoções, que desde o
século XVI até aos nossos dias têm caracterizado a
existência do Homem.
Ao longo dos oito contos, com registos discursivos, ritmos e perceções da temática diferentes,
toma forma uma galeria de personagens fascinantes,
enigmáticas e desconcertantes que partilham uma
mesma condição, a de viverem em desequilíbrio
que, sendo experienciado de forma desigual por cada
indivíduo, assume dimensões que embora diferenciadas carregam sempre com elas a enfermidade e a
dor. No primeiro conto, da autoria de Afonso Cruz, o
narrador descreve Abdul-Rahman, o velho colecionador de objetos inúteis e de lixo. Recorrendo a uma
linguagem metafórica, evidencia o lugar excêntrico a
que a sociedade o condena, e isto apesar da parte de
responsabilidade que lhe cabe: “Vulnerável ao mundo, uma espécie de pessoa de vidro, e esse mesmo
mundo não o poupou e (…) cortou com uma ponta de
diamante a pele de vidro da sua alma, para instalar o
cordão sujo da doença”. Ao longo da conversa com
Abdul, o narrador descobre um ser fascinante que lhe
dá a conhecer o seu mundo povoado dos objetos que
recolhe e guarda no armazém promovido a museu e
das histórias que cada um deles esconde, que foram,
como acredita o narrador, fonte de inspiração para
alguns autores famosos.
Por seu turno, Josef (ou josef, como também o
nome é gravado), a personagem que dá título ao conto da autoria de Gonçalo M. Tavares, vive dilacerado
entre as duas entidades que dentro dele habitam e
que se tornam presentes nas marcas desiguais que
os seus dois pés deixam, “e talvez a sua melancolia
venha dessa divisão estúpida que o impressiona e por
isso ele nem quer olhar o seu pé esquerdo, tem a meia
a cobrir o pé esquerdo e tem o pé direito nu”. A essa
desarmonia juntam-se o desconforto, a inquietação e a insegurança que lhe causam os médicos e os
tratamentos a que o sujeitam, e que trazendo-lhe
mais dor não lhe curam o desnorte. Também Luís,
personagem de “A outra metade”, de Dulce Maria
Cardoso, carrega uma identidade dupla. O jovem
“gordo, muito gordo” transformou-se num homem
belo e elegante, matando a metade disforme de si
pela qual sentia repulsa e vergonha. A duplicidade
estende-se a todas as dimensões da sua personali-

Dulce Maria Cardoso e Nuno Camarneiro Dois dos
oito contistas autores do livro

“

Em Uma Dor Tão Desigual, o
que os oito autores nos propõem
é uma viagem alucinante ao mais
íntimo e recôndito da existência
humana, a sua mente, ou numa
outra perspetiva, a sua alma
dade e da sua vida tornando-o num ser construído
e por essa razão “completamente inacessível» aos
outros, porque «é difícil amar alguém que use a vida
como quem constrói um poema, alguém que finja tão
completamente que chegue a fingir que …”.
Em “Chameada de pássaros”, Maria Tersa Horta,
traz-nos a história de Marta que vive uma existência
em que as fronteiras entre o vivido e o inventado
foram irremediavelmente apagadas. Refugiando-se
num mundo que só existe na sua mente e que toma
por concreto e real, vai “ficando cada vez mais e mais
sozinha”. Perdida na memória de um amor, mergulhada numa profunda depressão, nutre pela filha,
que não queria, um desamor extremo que a levará
a cometer atos trágicos, lançando a filha no vazio
enquanto a imagina “toda ela rodeada,/ chameada de
pássaros”.
De amizade perdida, memórias, denúncia e
indignação se constrói o conto de Joel Neto intitulado
“Jaca”. No Natal, a família de Rui reúne-se em casa
da mãe para a tradicional ceia mas, como todos as
anos, Rui tem os pensamentos em Jaca, o seu jovem
amigo deficiente que morreu prematuramente num
acidente. Recorda as troças e os abusos de que era
alvo na escola e sobretudo lamenta o facto de não
existir à época a possibilidade de se ser diferente,
sobretudo quando comparado com o que acontece
na atualidade. A sua sobrinha é exemplo dessa hiper-rotulação de humores que são contrariados à força
de medicações. Nessa noite, não cala a sua opinião e
insurge-se contra o que considera ser a complacência
da sociedade: “’É bipolar, não é?’, insistiu Rui. ‘Ou

será já esquizofrénica?!’ (…) Há uma idade para cada
doença. Aos seis são disléxicos e aos oito hiperativos,
aos 12 têm Asperger e aos 15 sintomas de autismo.
E, antes de finalmente serem apenas deprimidos,
aos 18 são bipolares e aos 23 esquizofrénicos, não
é assim?’”. Mas o que realmente perturba Rui é o
sentimento de culpa, responsabilizando-se pela sua
morte.
Por vezes, de uma mudança violenta e indesejada
na trajetória individual dos indivíduos, surge o desequilíbrio emocional. Tal sucede com os protagonistas
dos contos “Jogo honesto”, de Nuno Carmaneiro
e “Da impossibilidade de ser livre”, de Patrícia
Reis, ambos a braços com sequelas do divórcio. No
primeiro destes dois contos, a personagem principal
apresenta um retrato de si que é revelador do vazio
em que a separação da mulher o deixou uma vez que,
para além da idade, é a única característica que releva: “Tenho 39 anos e a minha mulher deixou-me”.
Perdida a centralidade da sua existência, encontra
na preparação do seu suicídio uma forma de mitigar
a dor, mas fá-lo deixando ao acaso a decisão final.
Também a personagem central do conto de Patrícia
Reis, uma mulher que o marido abandonou, procura
nas consultas de uma psicóloga um novo sentido para
a sua vida, percorrendo um caminho que a deveria
conduzir ao autoconhecimento e à liberdade, mas
que é interrompido quando o marido regressa a casa,
reatando-se as amarras conjugais.
A coletânea fecha-se sob o signo da esperança
com um texto de Richard Zimler, “Ela só tinha uma
oportunidade”. No centro da efabulação está Benni,
filho de sobreviventes do holocausto. Encontramolo já idoso, a viver nos Estados Unidos, mas com o
pensamento nos anos terríveis da vida no gueto de
Varsóvia e nas rusgas que condenavam os judeus aos
campos de concentração. O seu sofrimento, vindo de
penas antigas, agudiza-se com a morte da mulher,
levando-o a isolar-se em casa, mas é também esse
sinal de dor que propicia um entendimento e uma
união com o filho que nunca antes experienciara.
Em Uma Dor Tão Desigual, o que os autores nos
propõem é muito mais do que um retrato da vida
das personagens que criaram, é antes uma viagem
alucinante ao mais íntimo e recôndito da existência
humana, a sua mente, ou numa outra perspetiva, a sua alma. Este é um livro que tem de ser lido
devagar. Precisamos de tempo para entrarmos neste
mundo, criado pelo poder da escrita, em que não
existe limites nem fronteiras claras e precisas entre a
realidade e a invenção, entre a verdade e a simulação.
Mas esta não é uma viagem que se faça sem perigos.
A inquietação que caracteriza a existência destas
personagens transborda a efabulação e instala-se nos
leitores, envolvendo-os nesses universos dúbios onde
a pergunta expressa pelo narrador de “Chameada de
pássaros” ganha novos e renovados sentidos: “Afinal
qual é a diferença entre aquilo que se inventa e a
realidade?”.J

› Vários

UMA DOR TÃO
DESIGUAL

Teorema, 200 p., 12,90 euros
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O Porto de Helder Pacheco ...
O Porto tem tido historiadores/cronistas
que com ele têm uma grande, e por vezes
apaixonada, ligação, tendo-lhe dedicado
uma (a sua) obra que a todos se impõe.
Nos tempos atuais, e desde há algumas
décadas, dois nomes flagrantemente se
destacam, para lá da investigação de cariz
mais acentuadamente académico ou universitário. Referimo-nos a Helder Pacheco
e a Germano Silva – este com uma maior
presença nos últimos tempos, por força,
designadamente, de iniciativas de que tem
sido protagonista, como as visitas à cidade
por si guiadas e o doutoramento honoris
causa pela Universidade do Porto, a que o
JL já se referiu.
Pois bem. De Helder Pacheco acaba
de sair um novo volume/álbum, de capa
dura, formato 29X29 cm., profusamente
ilustrado, na linha das 20 obras suas anteriores (das quase 50 que já deu a lume!)
editadas, como esta, pela Afrontamento, e
nas quais texto e imagens interagem e formam um todo harmónico – a último delas
Crónicas da cidade de dentro, saído há dois
anos. Aliás, isso vem já dos seus primeiros livros deste ‘género’, dos magníficos
volumes dedicados ao Porto e Grande
Porto da coleção “Novos Guias”, e dos Dias
Portuenses, ostrês editados pela Presença,
desde meados da década de 80; para não
falar de Rostos da Gente, e outros.
Este novo estudo tem um título que
diz bem do seu conteúdo: Porto – Adegas,

A poesia (toda)
de Eucanaã
Ferraz
Eis um caso raro, ou mesmo
insólito, como Carlos Mendes de
Sousa começa por escrever no
seu prefácio, “À beira da beleza”, a esta Poesia, de Eucanaã
Ferraz: “Chega a Portugal, antes
de aparecer no Brasil, um objeto
precioso que reúne a obra de
um poeta brasileiro maior”.
Acrescentando logo que o considera “um sofisticado poeta dos
nossos dias”, de “delicadez pura”,
com uma “incomum cintilação e
uma extrordinária mestria oficinal”. A raridade ou o insólito está,
pois, em ser editada em Portugal,
sem o ter sido ainda no Brasil,
toda a obra do poeta, carioca, 55
anos, já distinguido com os prémios Alphonsus de Guimaraens e
Portugal-Telecom, e com alguns
livros seus editados antes entre

tabernas e casas de pasto, em subtítulo se
acrescentando: “Os bons velhos lugares
do convívio do povo”. Dissemos estudo e,
de facto, de um verdadeiro estudo se trata,
com uma larga e aprofundada, ou mesmo exaustiva, investigação sobre o tema,
como outros livros do autor, que é professor, com formação pedagógica, de História
Social e Cultural do Porto.
Neste caso, isso também é evidente e Helder Pacheco logo na introdução
da obra salienta que “este não pretende
ser apenas um livro sobre os tascos do
Porto”, nem “um estudo etnográfico e
ainda menos um itinerário gastronómico
ou roteiro de lugares”, antes “extravasou
para um documento sobre o que aconteceu na cidade desde o apogeu das casas
de venda de vinho e o que nelas decorria
até ao ocaso da sua atividade.” Porque “o
desaparecimento (ou morte) das tabernas
não foi apenas consequência da evolução natural dos modos de viver (…) Foi,
principalmente, produto da erosão cívica
provocada nos moradores submetidos a
violentos processos de exclusão dos seus
locais de origem e à própria destruição do
tecido urbano que constituía e moldava as aglomerações bairristas.” Estudo,
investigação, ensaio, mas com imensas
histórias ligadas às centenas de tabernas
aqui “recenseadas” e “fotografadas”, seus
proprietários e frequentadores. Ou seja:
mais um livro de Helder Pacheco impor-

nós pela Quasi, que deu a lume
também aqueles que organizou
com letras/poemas de Caetano
Veloso e Adriana Calcanhoto.
Prof. de Literatura na
Universidade Federal do Rio,
consultor e “animador”
do Instituto Moreira Salles,
orgnizador também da Poesia
completa e prosa de Vinicius
de Moraes, entre muito mais,
Eucanaã tem uma ligação
grande à literatura e escritores
portugueses e ainda cá esteve,
por exemplo, no Festival Fólio,
em Óbidos - e já escreveu para
o JL a sua autobiografia. Neste
volume reúne-se, pois, por ordem
cronológica invertida, toda a sua
poesia, começando pela sua mais
recente produção e terminando
com o Livro Primeiro, de 1990.
Não podendo transcrever um
poema mais longo, fica este “Que”:
“Desde o início um laço fácil de
romper amarrava/ o maço dos
nossos dias contados. Pensei/ que
fosse a alegria.// Não era. E meu
peito estava já ferido/ de morte
desejoso de uma sorte/ que pouco
duraria.”.
E este “Museografia III”:
Morreu de amor por una sapatos
Prada. Foi triste não poder comprá-los.

› Eucanaã Ferraz
POESIA

Imprensa Nacional/ Casa da Moeda, 614 pp.,
30 euros

letras * 15
Editora, que atualmente publica os seus
livros, e nele se reúnem o que na capa se
diz serem “as (suas) melhores crónicas
escolhidas por seis figuras da cidade”.
Além delas, a abrir, as palavras de homenagem de Rosália Teixeira, administradora daquela editora, a que se segue
uma biografia de Germano por Pedro
Olavo Simões e três crónicas inéditas do
jornalista/historiador da cidade. Parte
mais substancial, precedidas de um
breve texto, as crónicas escolhidas pelas
tais “figuras”, que são, num exagero pelo
menos relativo, três televisivas (Jorge
Gabriel, Judite de Sousa e Sónia Araújo),
mais o presidente do Futebol Clube do
Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, o cientista e prof. Sobrinho Simões, e o músico
e cantor Pedro Abrunhosa.

tante para conhecer o Porto, sobretudo do
passado recente, e absolutamente indispensável, e “definitivo”, sobre o tema.

... e de Germano Silva
Já falamos de Germano Silva, e também de
sua autoria, constituindo ainda uma das
múltiplas homenagens que o Porto lhe tem
prestado, de par com aquele doutoramento
pela sua universidade, sai um novo livro
de crónicas, embora a quase totalidade
delas não sejam novas, mas já publicadas
em livros anteriores. Trata-se de Porto
Revisitado, a homenagem é da (Porto)

› Helder Pacheco, Porto

ADEGAS, TABERNAS E
CASAS DE PASTO

Ed. Afrontamento, 368 pp, 43,20 euros

› Germano Silva

PORTO REVISITADO

Porto Editora, 208 pp., 19,90 euros

Cristina Norton
Holocausto: dar voz a quem
não a teve
revelá-lo através da ficção. O Rapaz e o Pombo é
uma evocação da violência que se abate em tantos
momentos da história humana sobre as mulheres, ao
mesmo tempo que se afirma como uma defesa da liberdade e da inocência, encarnadas na amizade entre
os dois protagonistas do título. Regresso ao romance
da escritora, seis anos depois de O Guardião de Livros.

Cristina Norton “Pergunto-me muitas vezes por que
razão não se contam (ou se escondem) verdades”

Quando era adolescente uma amiga da sua mãe
costumava ficar a dormir lá em casa, em Buenos
Aires, na Argentina, onde nasceu em 1948. Falavam
de tudo, mas certa noite essa misteriosa mulher, que
poucas vezes voltou a ver, revelou-lhe um segredo.
Nele escondia-se muita da tragédia da II Guerra
Mundial e do Holocausto. A confissão perseguiu
Cristina Norton ao longo da vida, que agora decidiu

Jornal de Letras: Este livro é uma denuncia?
Cristina Norton: Também. Senti esse apelo quando comecei a escrever sobre um rapaz e um pombo. Começou com ser um conto sobre as crianças
e o Holocausto. Mas os editores acharam que
era demasiado forte, apesar de ser uma história
curta. Nem chegava a contar o verdadeiro horror.
Amuei, como é natural.
Os escritores também esse direito.
Claro. Mas a ideia e a vontade ficaram. Passados
meses disse: “Quero mesmo escrever esta história”. O rapaz, o pombo, a irmã, a mãe, o pai e a
família não têm nome, nem grandes características físicas porque representam todos aqueles que
não tiveram possibilidade de falar, os que morreram e não puderam contar o que lhes aconteceu.
E com isso surgiu o momento certo para partilhar
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Bestsellers
para todos

Gay Talese

Ele há de tudo: visitas à Segunda Guerra Mundial,
policiais, thrillers, romances históricos, literatura
fantástica... E, claro, amor em modo de encontro/
desencontro, títulos vários em forma e feitio, cuja
apresentação acaba inevitavelmente com um “que
nos toca o coração” ou “que nos inspira”. Fizemos
uma pequena lista de 12 títulos que levam o rótulo
bestseller, seja ele associado a um jornal de referência (o New York Times, por exemplo) ou simplesmente a um fenómeno de vendas estratosféricas no
país de origem ou um pouco por todo o mundo.
Comecemos, então, pelo amor. Ele chega sempre por vias insondáveis, como sabemos. Mais sondável é o fenómeno de vendas que é a série After,
que chega agora ao 5.º livro (Editorial Presença,
480 pp, 19,95 euros), sempre com o rótulo ‘bestseller do New York Times’ apenso à capa. Da autora,
a jovem Anna Todd (27 anos), podemos reter que
ama as boys bands e a literatura. Como escolheu
esta última, aliou-a à primeira paixão. As personagens da série são inspiradas nos One Direction,
a boys band desta década de 10 do século XXI, e
enredam-se, inevitavelmente, em teias de histórias
de amor. É claro que os direitos do livro já foram
vendidos para 27 países e a Paramount já prepara a
devida versão cinematográfica.
Do amor seguimos para “o poder da amizade e a
magia de criar laços inesperados”, uma história de
amizade num exemplo de campeão de vendas destinado ao público juvenil: De Sete em Sete, de Holly
Goldberg Sloan (Booksmile, 320 pp, 14,99 euros)
uma autora que repete o exemplo anterior, já que
aos 24 anos tinha vendido o seu primeiro argumento àquele gigante cinematográfico.
“Para qualquer idade” é o que se pode constatar
de a quem se dirige Tudo, Tudo... E Nós (Presença,
320 pp, 14,90 euros), de Nicola Yoon, uma história
centrada numa mulher com uma doença rara a
quem um vizinho pode mudar a vida.
Noutro plano, em busca da mulher perfeita,
está Don Tillmann, protagonista de O Projeto Rosie
(Presença, 272 pp, 14,90), de Graeme Simsion.
Razões para o coração ou “chaves” para o mesmo

Cristina Norton
o segredo que uma amiga da minha mãe me
contou quando era muito nova. Trata da pior
escravatura que se pode impor a uma mulher.
Ela às vezes ficava lá em casa e aparecia no
meu quarto. Olhava para mim, falava, dizia
que gostava de ter tido uma filha como eu. Um
dia perguntei-lhe: e por que razão não teve?
Noites depois, contou-me tudo. Em parte,
este livro é a sua história romanceada.
Por que razão este segredo só surgiu agora na
sua escrita?
Quando me contou o segredo, ela fez-me
jurar que nunca o contaria ao meu pai, mãe
e irmã. Já os perdi todos. A verdade é que a
imagem desta mulher que me marcou imenso
me surgia de tempos a tempos. Na altura, não
percebi tudo, mas as suas palavras ficaram
gravadas para sempre. Há dois anos percebi
que tinha de responder a este chamamento,
agora que a jura não seria quebrada.
O livro alterna três registo. Como chegou a
essa estrutura?

é o que promete, por outro lado, O Que não é Teu
não é Teu (Elsinore, 288 pp, 18,79 euros), de Helen
Oyeyemi.
Sigamos, então, para outra categoria do patamar
das vendas, não menos dispicienda, o romance
histórico. De Bodie e Brock Thoene chega, sob os
auspícios da quadra, O Filho de Deus (Clube do
Autor, 322 pp, 17 euros), em que obviamente se
trata da época de Jesus. Recuemos poucos séculos
e entremos no mundo de O Resgate das Águias
(Topseller, 418 pp, 21,98 euros), de Ben Kane, uma
narrativa situada no auge do Império Romano.
Mais um salto no tempo e chegamos à II Guerra
Mundial: Os Meninos de Irena (Asa, 386 pp, 17,50
euros), de Tilar Mazzeo conta a história de Irena
Sendler, uma assistente social que salvou milhares de crianças do Holocausto; já Ken Follett traz,
em Nome de Código: Leoparda (Presença, 482 pp,
19,95 euros) uma ficção centrada nos meandros da
Resistência aos nazis.
Policiais, thrillers e fantástico também não
podiam faltar a esta chamada. Senão veja-se: O
Espião da Sibéria (Lua de Papel, 498 pp, 17,70 euros), de Lionel Davidson percorre uma intriga que
vai daquela região russa à sede da CIA, nos EUA; A
Carreira do Mal (Presença, 530 pp, 21,90 euros), de
Robert Galbraith é uma nova aventura do detetive Cormoran Strike. Chegamos ao fim da viagem
com Marie Rutkoski e o seu O Crime do Vencedor
(Topseller, 354 pp, 17,69 euros), uma história de
amor numa terra imaginária.

Nunca sei o que vou escrever. Todos os meus
romances começam a formar-se dentro da
minha cabeça, imaginando personagens e
situações. Só quando me sento a escrever é que
tudo acontece, colocando-me na pele dos protagonistas. Por um lado, quis dar dois olhares,
o do narrador, que avança na história, e o do
olhar da criança, que tenta perceber o porquê
da Guerra e do Holocausto. Por outro, não podia
deixar de dar voz à amiga da minha mãe, que
fala num curto capítulo.
Esta história de um rapaz e de um pombo é a
defesa da inocência e da liberdade?
Exatamente. Divirto-me muito a tentar perceber como é que me surgiu a ideia do pombo, já
que não gosto nada deles (ainda tenho a ideia
que são ratos do ar…). Mas a esta criança fazia
falta um animal de estimação, um amigo, um
pássaro que, pelo voo, simbolizasse a liberdade.
Com a crise dos refugiados tem-se falado muito do destino das crianças, em particular em
França, com o desmantelamento do campo de
refugiados de Pas de Calais. Fazer uma ligação
entre este livro e a atualidade será abusivo?
Não, se bem que quando comecei a escrever este
romance esses problemas ainda não estavam na

No dia 7 de
janeiro de 1980,
lembra-se o autor
com esta precisão
cirúrgica,
recebeu uma
carta anónima de
um dono de um
motel nos subúrbios de Denver
que tinha instalado uma
'plataforma de observação'
que lhe permitia espiar o que
se passava em cada um dos 21
quartos do estabelecimento.
O voyeurista era Gerald Foos
e não tardou a ser visitado
por Gay Talese, na época já
um consagrado jornalista.
Impressionado com a história,
Talese quis escrevê-la,
mas acabou por recusar o
bombom jornalístico porque
Foos queria permanecer
anónimo. Mas não desistiu de
dar a conhecer a sua insólita
experiência, e enviou, nos
anos seguintes, cartas com
diários de tudo o que ia
vendo da intimidade dos seus
clientes: sexo, evidentemente,
mas também solidão,
desespero e até um homicídio.
Em 2013, Foos cedeu e quis
dar a cara pela sua história.
O resultado aí está, pela mão
de Talese: Motel Voyeur é um
estranho objeto de desejo, que
antecipa, de forma radical, o
mundo sem privacidade em
que vivemos.

J

sob a perspetiva
norte-americana.
A literatura
começa agora
a acompanhar
o fenómeno, e
pela mão de Don
Winslow chega O
Cartel, um fresco de 30 anos de
luta de um agente da agência
americana de combate à droga
contra um cartel mexicano
liderado por Adán Barrera. É
claro que a ficção acompanha
a realidade: o empenho nesta
missão custou ao agente
a vida de entes queridos e
tudo em que acreditava,
entre os meandros do poder
e a sua escorregadia relação
com a droga. Pelo caminho
ficam colegas de profissão e
adversários, um mosaico de
intervenientes que nos faz
perceber, em forma de thriller,
o estado a que chegaram
algumas partes do território do
México.

› Don Winslow
O CARTEL

Relógio D'Água, 672 pp, 24 euros

› Gay Talese

MOTEL VOYEUR

Lua de Papel, 206 pp, 15,90 euros

Don Winslow

A guerra da droga no México
já deu vários filmes, sempre

ordem do dia. Mas há, de facto, muitos paralelos.
No fim do Holocausto houve agências governamentais de vários países que tentaram reunir as
famílias. Perder os pais nessa situação e achar-se
sozinho no mundo deve ser a coisa mais horrorosa no mundo. Em Pas de Calais ou num Campo
de Concentração, é sempre um pesadelo.
Segredo e memória são duas palavras chave
nos seus livros?
Se são, não de propósito. Só que fico zangada
com o que não é dito. Pergunto-me muitas
vezes por que razão não se contam (ou se
escondem) verdades. Durante muitos anos
não se publicaram livros sobre a II Guerra
Mundial. Ninguém queria lembrar os horrores. Mas para não se repetirem temos de os
contar. JL LUÍS RICARDO DUARTE

Haruki
Murakami
Quem diz Philip Roth ou
António Lobo Antunes,
entre outros, deve sempre
acrescentar o nome do
japonês. Haruki Murakami é
um dos eternos nobelizáveis,
que aparece, ano após ano,
nas listas de candidatos
ao prémio máximo da
literatura. Deve-o em grande
parte a este romance que
leva o nome de uma canção
dos Beatles. Norwegian
Wood transporta-nos
para uma relação delicada
entre o protagonista, Toru
Watanabe, e Naoko, antiga
namorada do seu grande
amigo de adolescência, que
se suicidou. A tragédia em
comum vai acabar por unilos, numa história que falou
muito à sensibilidade dos
leitores à escala mundial,
e que projetou o autor para
um verdadeiro
culto...

› Cristina Norton

› Haruki Murakami

Oficina do Livro, 272 pp,
16,10 euros

Casa das Letras, 376 pp,
21,90 euros

O RAPAZ E O
POMBO

NORWEGIAN
WOOD

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:54)

J

ESTANTE

21 de dezembro de 2016 a 3 de janeiro de 2017 * jornaldeletras.pt

Viagens
De Roma a Cabul, com escalas em
Paris e em várias cidades dos EUA,
o leitor português foi agraciado, em
pouco mais de um mês, com quatro
obras de viagens, mas que nada têm de
viagens em sentido "turístico", "guias"
ou similares. Os nomes que as assinam
são sonantes, três deles de clássicos.
E três destes quatro livros integram a
magnífica coleção Viagens da editora de
Francisco Vale. Comecemos por aqui.
Do russo Nikolai Gógol (1809-1852)
surge um inesperado fresco sobre a
capital italiana (em Roma), resultado
de um romance que nunca chegaria a
terminar, Annunziata. O texto acabou
por ganhar corpo quase como uma
narrativa de viagem, ou como disse
o autor numa carta de 1838, a meio
da escrita desta ficção inconclusiva,
quando voltou à cidade: "Não vi a
minha pátria, mas a pátria da minha
alma".
Mais de 100 anos depois, a norteamericana Gertrude Stein (1874-1946)
escreveu sobre a sua cidade adotiva,
onde viveu durante mais de quatro
décadas. Paris França foi publicado pela
primeira vez em 1940, precisamente
no dia em que os alemães invadiram o
país. A escritora, que foi patrona das
artes - o grupo surrealista e uma série
de outros artistas e escritores devem-

› Nikolai Gógol

› Gertrude Stein

Relógio D'Água, 96 pp,
12 euros

Relógio D'Água, 104 pp,
12 euros

› Annemarie

› Italo Calvino

TODOS OS
CAMINHOS
ESTÃO ABERTOS

D. Quixote, 208 pp, 15,90
euros

PARIS FRANÇA

ROMA

Schwarzenbach

UM OTIMISTA
NA AMÉRICA

Relógio D’Água, 152 pp,
15 euros

Terceiro Andar
Vídeo-instalação de Luciana Fina
No âmbito do festival Doclisboa

lhe a fama - discorre sobre recordações
de infância, opiniões sobre a França e
os seus cidadãos, a arte, a gastronomia,
a moda e a guerra.
Na mesma altura, mesmo ali ao
lado, duas suíças preparavam-se
para uma viagem por terras que
então ainda eram exóticas para a
maioria dos europeus. Annemarie
Schwarzenbach (1908-1942) é a autora
de Todos os Caminhos estão Abertos,
seleção de textos dispersos do périplo
que empreendeu, sempre de carro,
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com a fotógrafa Ella Maillart, de
Genebra a Cabul, no Afeganistão.
Textos que além do que descrevem e
comentam sobre paisagens, pessoas,
ambientes, etc., têm alguma coisa
também de "diário" de uma mulher
com uma vida extraordinária de
apenas 34 anos: filha de uma família
muito rica e aristocrática, doutorada
em História na Sorbonne, jornalista e
fotógrafa com uma grande produção,
andrógina/lésbica, com uma vida
sentimental intensa e atribulada,
morfinómana, viajante inveterada - e
que morreria na sequência de uma
queda de bicicleta. Amiga da família
de Thomas Mann, este chamar-lhe-ia
um "anjo devastado".
Finalmente, uma obra de Italo
Calvino (1923-1985), na versão de José
Colaço Barreiros, já premiado com seu
excelente tradutor. Entre novembro de
1959 e maio de 1960 o escritor italiano
Italo Calvino fez uma longa viagem
pelos EUA. Resultado, este Um Otimista
na América, não é um road movie por
escrito, mas textos muito diversos que
são frescos sobre o país, os americanos
e as profundas diferenças de hábitos em
relação aos europeus da época. Anotese o que Calvino pensava dos livros de
viagens e na contra-capa se lembra:
"Os livros de viagens são uma maneira
útil, modesta e no entanto completa
de fazer literatura. (...) Neles pode
exprimir-se algo que está para além da
descrição dos lugares vistos, uma lição
entre si e a realidade, um processo de
conhecimento."

Museu Calouste Gulbenkian
Coleção Moderna
Até 23 de janeiro • Entrada livre

FUNDAÇÃO
CALOUSTE GULBENKIAN
Avenida de Berna, 45 A
1067-001 Lisboa

gulbenkian.pt
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Campanha válida em Portugal até 06/01/2017, salvo erro tipográfico.

Este Natal ofereça informação,
atualidade, cultura e entretenimento

É simples! Escolha quanto quer gastar,
14,90€ | 24,90€ | 39,90€

Nós tratamos do resto!
Ofereça já!
Ligue 21 469 88 01 ou vá a assineja.pt
Indique este código ao operador: C0ABI
(Dias Úteis - 9h às 19h | Sábados - 9h às 17h)
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Paulo Ribeiro
Uma companhia de todas as danças
O novo diretor da Companhia Nacional de Bailado revela, em primeira mão, ao JL, quais são os seus planos para a mais
importante companhia de dança do país. Promete ter uma visão abrangente, criando espaço para as mais diversas
propostas, desde novas criações à reposição de 'clássicos modernos', passando pelo aprofundamento do lado formativo e
pedagógico, nos estúdios da Vítor Cordon. Uma companhia de todas as danças, para todo o país

r
Daniel Tércio

Recém empossado como
diretor artístico da Companhia
Nacional de Bailado (CNB),
o coreógrafo Paulo Ribeiro
(PR) fala ao JL sobre a sua
carreira, traçando as linhas
gerais do que vai ser a
atividade na direção daquela
Companhia. Não é a primeira
vez que ele responde a desafios
institucionais. Entre 2004
e 2005, esteve à frente do
Ballet Gulbenkian; a sua saída
decorreu então da extinção
daquela Companhia decidida
pela administração da
Fundação, facto que continua
a considerar um “erro crasso”.
Mas ao longo de mais de 20
anos de carreira, o coreógrafo
jamais esmoreceu: manteve
um trabalho continuado,
sobretudo ligado à sua própria
Companhia, sediada no
Teatro Viriato, em Viseu, foi
circulando internacionalmente
e respondendo a convites
institucionais, alguns destes
dirigidos pela anterior
diretora artística da CNB,
Luísa Taveira - que assume
agora, ao mesmo tempo,
novas responsabilidades
na programação do CCB e
cujo importante trabalho PR
tenciona continuar.
Apesar de apreciar as criações
para grandes elencos, tem
sido fiel a um trabalho autoral
de maior intimidade, a
partir de cumplicidades com
cinco ou seis intérpretes. Em
alguns casos, a sua dança
torna-se um processo de
celebração, como aconteceu
recentemente com a Festa
da Insignificância, peça que
afirma descomplexadamente
as variações cromáticas do
baile e a diversidade de corpos.

dados passos, há coisas que
consegui - acho que as consegui
de forma um bocadinho pessoal
- mas acho também que muita
coisa se diluiu pelo caminho, e
isto tem a ver com o contexto em
que vivemos e a forma como o
país funciona.
Durante estes 20 anos contaste
com mais do que uma geração
de intérpretes?
Trabalhei, praticamente, com
as mesmas pessoas o tempo
todo.
Mas agora, mais recentemente,
renovaste.
Sim, na última peça tive
pessoas que trabalharam
comigo na Gulbenkian, o resto
era um elenco completamente
novo. Mas antes disto,
trabalhei 18/19 anos com a
Leonor (Keil), com o Peter
Michael, com o Romulus
(Neagu). Tive um elenco fixo
com uma longevidade enorme.
Eles foram amadurecendo e eu
também; ou apodrecendo, não
sei (risos).
Paulo Ribeiro ‘A CNB não pode ser mais provinciana que o teatro de Viseu’

Funcionando a partir de uma
energia transbordante, o
coreógrafo recorta por vezes
os movimentos com golpes
bruscos. Agora, prestes a
voltar à composição para
grandes elencos, PR assume-se
como um programador e um
coreógrafo, que deseja reforçar
a versão poliglota da CNB.
Jornal de Letras: Que balanço
fazes dos 20 anos da sua
Companhia?
Paulo Ribeiro: Eu antes olhava
bastante para trás, para as
memórias que ia contando.
Agora estou cada vez a olhar
mais para a frente. O que está
para trás precisa de ser digerido,
precisa de se deixar assentar o
pó. Nós acabámos com a Festa da
Insignificância. Não sei se volta a
ser reposta, a ser dançada, mas
acabámos agora em Paris, com
três apresentações no Teatro
do Chaillot, com mil pessoas

a assistir. Acho que o balanço
é um bocado esse: terminar
com pessoas que se foram
conhecendo ao longo destes
anos, com quem se criou uma
cumplicidade enorme, com quem
se desenvolveu um trabalho
muito consequente. E depois
não consigo deixar de associar a
Companhia com o Teatro Viriato.
São duas coisas que caminharam
lado a lado.
Quanto ao balanço: por
um lado eu sinto uma certa
maturidade em termos de saber
construir, de fazer as coisas;
por outro lado há uma espécie
de noção de que vivemos um
bocadinho enjaulados neste
país (e eu não me posso queixar,
porque, apesar de tudo, sou
bastante privilegiado). A dança
em Portugal acaba por ficar
sempre muito esquecida. Não tem
qualquer tipo de visibilidade.
Mesmo agora, um acontecimento
como este, no Teatro do Chaillot,

“

A Companhia Paulo
Ribeiro vai certamente
continuar, em Viseu,
com o mesmo nome
mas nova direção,
proporcionando o
cruzamento de projetos
seus com os meus que
podem continuar de pé

em Paris, não é acompanhado
pela nossa diplomacia, coisa que
não acontece com outros países
europeus. Sei que, com os meus
colegas franceses, belgas, etc.,
monta-se logo ali uma rede, uma
network, que faz com que nada se
dilua. O balanço que faço destes
20 anos de carreira é que foram

Como é que vai ser a
Companhia daqui para a
frente?
Tudo está a ser pensado,
equacionado. A Companhia
vai certamente continuar em
Viseu, com outra direção.
Manterá o nome Companhia
Paulo Ribeiro, mas vai
proporcionar o cruzamento
de projetos dessa nova direção
com projetos meus que podem
continuar de pé, que têm a
ver com uma linguagem, uma
forma de trabalhar, até uma
interação com o Teatro Viriato,
uma ligação com a escola
Lugar Presente, apesar desta
estar autónoma. No fundo,
aquilo que fui criando está
a ser autonomizado. Muito
em breve a escola passará a
ser uma entidade própria,
completamente independente
do Teatro e da Companhia.
Portanto, são três polos que
podem funcionar em parceria,
mas autónomos: o Teatro
Viriato, a Companhia Paulo
Ribeiro e o Lugar Presente.
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Sem o apoio da autarquia será
possível continuar?
Não. O apoio da autarquia
é indispensável, e o do
Ministério também. O Teatro
Viriato jamais sobreviveria só
com a bilheteira. Tem esses
dois financiadores maiores,
mas tem autonomia completa
em termos de escolha de
programa e de projeto, e é
essencial que se mantenha
assim.
Entre 2004 e 2005 estiveste na
direção do Ballet Gulbenkian.
Como é que comparas as duas
experiências: a direção da tua
Companhia, numa cidade do
interior, e a de uma estrutura
muito maior com vocação
universal?
Com o Ballet Gulbenkian eu
estava numa grande casa,
a trabalhar só com dança
e com meios confortáveis.
Quer dizer, podia convidar
os coreógrafos que decidisse,
tinha um instrumento de
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já confirmados como os que
estão a aparecer. O mesmo
acontece com os coreógrafos.
Porque uma coisa é criar para
a sua própria companhia,
o que às vezes se faz com
imensas dificuldades. Quando
tens um instrumento como
o Ballet Gulbenkian, em que
a produção está feita, tens
os intérpretes, tens tudo, é
sempre uma possibilidade
de valorização do próprio
trabalho. O defeito que as
companhias de repertório têm
é normalmente exigir que se
crie muito rapidamente, ter
pouquíssimas horas, poucos
dias e ter que pôr peças cá para
fora, como se não houvesse
um tempo de procura e de
pesquisa. A Gulbenkian
a pouco e pouco estava a
resolver isso, a dar tempo aos
criadores, a possibilidade de
se irem encontrando para
fazerem as suas peças de forma
confortável e mais orgânica,
respeitando os seus tempos
próprios.

LUÍS BARRA

Foste identificado como uma
personalidade cosmopolita,
urbana, com uma experiência
marcada pela descoberta
europeia e pela vivência
anterior no Brasil. Como
te vês após tantos anos de
trabalho numa cidade do
interior, por vezes acusada
de certo provincianismo e
conservadorismo, e como foi a
tua relação com ela?
Foram 18 anos em Viseu.
Portanto, muito tempo. Mas
foram 18 anos com essa força
e esse motor cosmopolita,
de transversalidade a
várias linguagens, em que
se cruzaram trabalhos
emergentes com trabalhos
mais confirmados de
autores institucionais.
Tudo isto foi sendo feito no
Teatro Viriato com tempo,
diversidade, alternativa,
sensibilidade, esclarecimento
e um otimismo enorme em
relação à possibilidade de
“desprovinciar”, de tornar
menos província. Confesso que
nunca senti Viseu uma cidade
provinciana. Por exemplo,
dava para testar a reação a
uma peça minha: o nível de
adesão iria ser semelhante
em Lisboa ou em Paris. De
repente mostrou-se que é
possível que estas cidades
supostamente mais graníticas
sejam também permeáveis a
outras linguagens e a outra
forma de estar. E o Teatro
Viriato é incrível: está com
uma longevidade enorme,
longevidade no sentido de
frescura, de capacidade de dar
respostas, de continuar a ser
uma casa apaixonada, em que
as pessoas que lá trabalham
não são meros funcionários,
vestem a camisola, repensam
o projeto e levam-no para a
frente.

PAULO RIBEIRO

Paulo Ribeiro A coisa mais assustadora neste momento é o espetro de
conservadorismo

trabalho fantástico, pois podia
criar com aquelas pessoas,
muito mais focado numa área
só. O Ballet Gulbenkian era
uma companhia de repertório
contemporâneo, única em
Portugal e uma das poucas
na Europa. O Teatro Viriato
programa todas as semanas
teatro, música, dança, tem que
fazer um trabalho grande com
as escolas, com instituições de
solidariedade, quer responder
a um leque muito vasto, o foco
é difícil. Mesmo em termos
técnicos, na Gulbenkian estava
numa instituição rica, uma
ilha neste país.
À distância - já passaram mais
de 10 anos - como avalias o
desaparecimento do Ballet
Gulbenkian e a tua experiência
como seu diretor artístico?
O Ballet Gulbenkian nunca
devia ter desaparecido. A sua
extinção foi um erro crasso,
empobreceu muito a dança
em Portugal. Nós estamos a
formar excelentes intérpretes
que, em cada ano, aparecem
e que depois não têm saídas
no próprio país, porque não
há nenhuma companhia
independente que lhes
consiga dar estabilidade - isto
respeita tanto os que estão

“

O apoio da autarquia
(de Viseu) é
indispensável, e o
apoio do Ministério
também, para manter
o Teatro Viriato
O desaparecimento do
Ballet Gulbenkian foi
uma perda enorme.
Ele e a Companhia
Nacional de Bailado
poder-se-iam
complementar
Gostaria de trazer
coreógrafos com
linguagens fortes, que
nunca trabalharam
com a CNB, e dar-lhes
espaço para criarem
em função daquilo
que encontram

Mas não te parece que, ao
mesmo tempo, a Companhia
Nacional de Bailado foi
ganhando um espaço que
acaba também por ser, em
grande parte, o que era o do
Ballet Gulbenkian?
Mas o espaço da CNB poderia
sempre ser este de agora,
havendo na mesma o Ballet
Gulbenkian. Aliás, são
Companhias que se poderiam
complementar. Ao existir
uma, a outra teria que ter
outro projeto. Portanto, ambas
se iriam completar nos seus
desígnios de uma dança,
como o António Pinto Ribeiro
lhe chamou, hi-fi. Ambas
trabalham com corpos hi-fi
e existindo as duas poderia
passar a ser surround e muito
mais. Claro que o desafio seria
maior. No fundo, a CNB está
a preencher um espaço que,
havendo a outra, já estava mais
ou menos esboçado. Mas isto
depende muito das direções
artísticas: a CNB está onde
está graças à direção artística
da Luísa Taveira. Foi de uma
abertura muito grande . De
repente abriu as portas da
Companhia, abriu-a para o
mundo.
Para o mundo e para o
desenvolvimento de relações
com outras linguagens de
outros criadores nacionais
do teatro, do cinema, das
artes plásticas, da música, das
tecnologias digitais.
Sim, e agora com o projeto
mais recente dos estúdios
da Vítor Cordon abriu
a Companhia à questão
pedagógica, de sensibilização
educativa, de levar os mais
novos a perceber, não só
fazendo, mas também vendo.
E também à preocupação em
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utilizar o elenco, digamos,
mais maduro da Companhia,
que muitas vezes não tem
espaço no repertório mais
clássico e que aqui pode
encontrar uma outra forma
de estar na dança, que os
preencha completamente.
Portanto, há uma série de
direções que coexistem, graças
a esta direção artística que teve
uma visão plural.
Neste momento, em que
assumes a direção artística da
CNB, como é que te posicionas
relativamente a todo esse
processo? Vais mantê-lo ou
alterá-lo?
As linhas que a Luísa Taveira
deixou são ótimas. Claro
que cada diretor tem uma
forma própria. Por exemplo,
vou tentar desenvolver o
projeto pedagógico dos
estúdios da Vítor Cordon
. Devemos ter ainda mais
serviço público no sentido
de disponibilizar aqueles
estúdios à comunidade,
aos coreógrafos que muitas
vezes não têm espaço para
ensaiar. Outro exemplo: as
aulas que a Companhia dá,
em vez de serem só para
os profissionais de CNB,
deveriam ser também para
profissionais independentes,
isto ,é continuar o que a
Luísa começou. A CNB com
a morfologia que tem - o
Teatro Camões e a Vítor
Cordon - pode acolher as
várias linguagens da dança.
É realmente uma casa da
dança, na sua totalidade, e
neste sentido deve ser muito
abrangente, muito eclética e
muito aberta.
Quando eu assumi a direção,
estavam a ensaiar a Bayadère
e, ao mesmo tempo, a fazer
as Turbulências do Cabrita,
da São Castro, da Henriett
e do Xavier. Nesta altura,
será muito interessante
revisitarmos os alicerces da
Nova Dança Portuguesa, da
Dança Europeia dos anos
70/80. Há peças que foram
peças charneira, essenciais,
a que só temos acesso em
vídeo. Peças que por exemplo
passaram pelos Encontros
Acarte e que na altura foram
completamente avassaladoras,
formaram uma geração de
criadores portugueses. A Nova
Dança Portuguesa hoje já tem
quase 30 anos. Há coisas da
Clara (Andermatt), do João
(Fiadeiro), da Vera (Mantero),
que vale a pena serem revistas.
Nesse processo haverá lugar
para acumulares a função
de diretor artístico com a de
coreógrafo para a própria
Companhia?
Sim, vou certamente remontar
peças minhas antigas, ou criar
peças novas, com a CNB. Isso é
algo que quero imenso. Aliás,
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direções de companhias,
aconteceu a Gulbenkian, ser
convidado para a CNB era
algo que podia suceder.

já coreografei antes para a CNB
antes o que foram peças felizes,
funcionaram bem e eu gostei
imenso de fazer. Não esqueço os
meus dois anos da Gulbenkian
me deram-me duas peças que
depois remontei em França,
no Ballet de Lorraine, e foram
um sucesso enorme. Aqui, a
coisa foi assim mais ou menos
mitigada, mas em França teve
um grande sucesso. Aliás,
o Ballet de Lorraine foi pela
primeira vez ao Théâtre de la
Ville com essas peças. Gosto de
trabalhar com grandes elencos
e gosto de trabalhar com este
tipo de intérpretes, que são
os tais corpos hi-fi. Dá-me
imenso gozo. Agora, não vou
abusar, acho que vou fazer uma
peça por ano, ou uma coisa do
género, não vou fazer mais do
que isso.

Estava a dizer mais ao
contrário, ou seja, estava a
referir flutuações políticas
que possam interromper o
processo.
Eu sei. Mas a pergunta vai nos
dois sentidos. Como não me
vejo ser convidado por razões
políticas, também não me
vejo ser despedido por razões
políticas, estas direções não
passam por aí.

“

Não fui convidado
(para diretos da
Companhia Nacional
de Bailado) por razões
políticas, e também
não me vejo ser
despedido por razões
políticas
A Companhia tem
ótimos elementos,
pessoas fantásticas,
e isso é meio
caminho andado
para conseguir fazer
alguma coisa de
jeito. O importante é
trabalharmos todos
no mesmo sentido
A CNB no fundo é a
casa das danças, em
que pode coabitar a
emergência com o
mais institucional,
uma peça de
virtuosismo absoluto
com outras peças
de uma exigência
interior interpretativa

A CNB é uma grande máquina,
um corpo que é um sistema
complexo. Neste sentido, tu
sentes-te ainda como um
corpo estranho ou já te sentes
parte desse corpo?
Não, isso não se faz de um dia
para o outro. Cheguei à CNB
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há um mês. Aquilo é uma
máquina infernal, com imensa
coisa. Não tenho tempo para
pensar numa coisa só, porque
sou assaltado por imensas
outras coisas à minha volta.
Espero em breve ter alguém
para me assessorar, como
a Luísa tinha o João Costa,
porque é essencial. Ainda
sou um corpo estranho e
ainda vou demorar a deixar
de o ser, ou talvez isso nunca
aconteça, sabe-se lá. Lembrome de ver a Luísa a correr de
um lado para o outro quando
eu lá ia coreografar. Acho
que é o que me vai acontecer
enquanto lá estiver. Aquilo
é uma máquina muito
grande, mas isso também é
interessante e apaixonante.
O importante é trabalharmos
todos no mesmo sentido administração, produção,
direção artística, bailarinos,
técnicos. A Companhia
tem ótimos elementos, tem
pessoas fantásticas e isso é
meio caminho andado para
conseguir fazer alguma coisa
de jeito.
Hoje, o programador teatral
e o curador de circuitos
expositivos muitas vezes
investem também a sua

criatividade nos processos
de programação. Como é
que o encaras? Enquanto
programador, há algum
traço que queiras deixar,
para além de recuperar o
repertório da Nova Dança?
Tens uma política de convites
internacionais?
Já estou a fazer imensos
contactos com pessoas
de fora. Gostaria de
trazer coreógrafos com
linguagens fortes, que
nunca trabalharam com a
CNB, e dar-lhes espaço para
eles terem uma espécie de
carta branca onde possam
criar em função daquilo
que encontram. Estou em
negociações com o Édouard
Lock. Gostava de cruzar o
passado com o presente, de
convidar pessoas e desafiálas a remontar uma peça que
foi importante no percurso
delas e ao mesmo tempo fazer
uma criação nova. Também
estou a negociar com a
companhia da Pina (Bausch)
para remontar a Mazurca
Fogo, e vim a saber, agora
nos primeiros contactos que
fiz, que a Luísa já tinha feito
a mesma démarche. Estamos
em negociações, vamos
ver onde isto vai parar.

Também temos que fazer
os clássicos de Natal, mas
gostava talvez de fazer outros
clássicos que não aqueles que
vamos repetindo. É muito
interessante aquela receita
do Mats Ek, de revisitar os
clássicos e contar a história
da mesma maneira, mas com
uma linguagem própria. Há
coreógrafos aqui em Portugal
que conseguem corresponder
a um desafio destes.
O lugar de direção artística
de uma Companhia Nacional,
seja de dança ou de teatro, não
sendo um lugar político, é um
lugar que está muito sujeito
a flutuações políticas. Tens
consciência disso?
Não tenho nada essa
consciência. Imagino que
não fui convidado por
razões políticas. Acho
que o convite aconteceu
pela transição que a Luísa
operou. Também não
por razões políticas, mas
por mérito pessoal. Julgo
importante que as pessoas,
quando têm competências,
possam evoluir. É o que vejo
que se passa com os meus
colegas lá fora. Aqui o que
aconteceu em relação a
mim foi isso. Já tive várias

O facto da CNB pertencer a
uma estrutura complexa,
com um peso grande, pois
está ligada também ao Teatro
Nacional São Carlos, torna-a
uma máquina pesada,
conservadora?
A coisa mais assustadora
neste momento é o espetro
de conservadorismo. Quando
se olha para a Gulbenkian
hoje em dia é um bocadinho
confrangedor ver naquela
casa, que antes tinha festivais
incríveis e uma companhia
de dança residente com
preocupações e um olhar
contemporâneo, só uma casa
de concertos, até com uma
divulgação muito conservadora,
muito tradicional. Aí é que
a Companhia Nacional tem
que ser diferente. Temos
que olhar para a CNB como
uma companhia nacional
que é o espaço privilegiado
onde a dança acontece neste
país. E não é uma dança, são
várias danças. No fundo é
a casa das danças, em que
pode coabitar a emergência,
com o mais institucional, em
que pode coabitar uma peça
de virtuosismo absoluto e
demonstrativo, com outras
peças de uma exigência
interior interpretativa, de uma
qualidade completamente
diferente.
Falávamos no princípio da
conversa em cosmopolitismo,
em transversalidade, em
abrangência. A CNB não pode
ser mais provinciana que o
Teatro em Viseu [risos]. Tem
pois que ser o reflexo de um
país plural, de um país que tem
um olhar para a dança, que
passa por imensas correntes,
imensas sensibilidades e
diversas formas de estar. É
isto que tem que se preservar.
Portanto, a questão política
que mais me assusta não é a de
ser nomeado ou ser despedido,
mas sim que a tal máquina
de governação imponha
uma forma de ser ou de estar
que não tenha a ver com
aquilo que uma companhia
como esta merece. É por
aqui também que se mostra a
grandiosidade de um país, pela
forma poliglota como estas
companhias falam. J
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TEATRO

Helena Simões

“Sinto-me como se estivesse
a perder todas as minhas folhas,
uma de cada vez!”, é uma das falas
mais pungentes de João Perry, num
desempenho admirável de um idoso,
seguramente afetado pela forma mais
comum de demência: a doença de
Alzheimer. É, provavelmente, também uma das chaves-mestras para a
interpretação e a encenação rigorosa,
sensível e matizada de João Lourenço.
A frase remete igualmente para a
metáfora do cérebro como uma árvore de vida, com as suas ramificações
e folhas que vai perdendo, à medida
que a doença implacavelmente progride, os neurónios vão morrendo e o
cérebro atrofia. Descoberta em 1907
pelo médico alemão Alois Alzheimer, os cientistas continuam sem
descobrir as causas para o aparecimento desta disfunção neurodegenerativa para a qual não existe cura.
Conhecem-se os sintomas, e esses
são devastadores, tanto para o doente
como para os que o rodeiam, e afeta

uma em cada quatro pessoas com
mais de 85 anos, problema que tende
a agudizar-se proporcionalmente ao
aumento da longevidade.
Refletindo sobre esta patologia inquietante, o jovem romancista e dramaturgo francês Florian Zeller (1979), trata
o problema colossal da demência senil
em O Pai, que estreou a semana passada
no Teatro Aberto. É um espetáculo
abismal que nos devolve com sobriedade e saber artístico a enigmática (e
assustadora) situação dos doentes e dos
seus familiares e cuidadores, impotentes para alterar o curso da doença.
Estreada em 2012, em Paris, no
Teatro Hébertot, recebeu em 2014
o Prémio Molière para a Melhor
Peça em França e esteve quase três
anos em cartaz, revelando o interesse do público pela problemática
e pelo brilhantismo de uma escrita
simultaneamente teatral e compassiva, a fazer deslizar o tratamento
do distúrbio para um ensaio sobre o
sentido da vida.

DANIEL VIANA MARTINS

Árvore da vida

O Pai, no Teatro Aberto João Perry e Ana Guiomar, numa cena da peça
encenada por João Lourenço

Inspirada justamente pelo contacto direto com o problema, através
da avó, demente desde os 15 anos do
autor, nela a realidade surge mutável,
intercambiável e de facto sujeita ao
lugar do ator vs. espectador, pois
Zeller coloca o idoso e a sua ficção
(que é real) no centro de toda a ação,
e são os sintomas da enfermidade que
dão forma ao argumento.
É, assim, dentro da cabeça do
paciente que a peça nos coloca, na cadência regular em que se vão apagando as várias zonas do cérebro, e que
João Lourenço primorosamente re-

cria, tanto pela cenografia que inclui
projeção vídeo e iluminação perfeitas,
como pela labiríntica mutação de
cenas, pela assertiva direção de atores
e pela impecável direção técnica.
A envolvência do espectador, requerida pelo autor, é mantida ao longo
de todo o espetáculo. Com efeito, a
perplexidade que João Perry notavelmente assume, como um místico
que vai de revelação em revelação, é a
mesma que o espectador experiencia
ao testemunhar todos os matizes desta
representação. A fadiga, as perdas de
memória, as bruscas mudanças de
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humor, a falta de orientação espacial,
as dificuldades cognitivas, a incapacidade de comunicação, até à alucinação
onde toda a realidade se dilui na incerteza das referências que se perderam
e que davam rumo às rotinas mais
simples do quotidiano, são estados
mentais materializados em cenas por
vezes de grande beleza poética.
João Perry está bem acompanhado
por Ana Guiomar, intensa e poderosa
na filha que o auxilia, dividida entre o
amor e a preocupação pelo pai e a sua
vida pessoal afetiva e profissional. A sua
contenção evidencia a complexidade da
personagem e a vulnerabilidade da sua
situação tanto no aprendizado da doença, como na relação com ela. Há outras
personagens igualmente essenciais ao
puzzle por vezes pinteresco da trama,
como as enfermeiras, nomeadamente
Patrícia André a investir com justeza na
vertente absurda do drama.
Se para o autor, escrever para teatro
é sonhar com a partilha de uma experiência maior do que nós, certamente
que conseguiu realizá-lo nesta veemente produção do Teatro Aberto. J

› O PAI
de Florian Zeller, versão João Lourenço e Vera San
Payo de Lemos, dramaturgia Vera San Payo de
Lemos, encenação João Lourenço, cenário António
Casimiro e João Lourenço, figurinos Dino Alves, luz
Alberto Carvalho e João Lourenço, vídeo Luís Soares,
banda sonora João Lourenço, com Ana Guiomar,
João Perry, João Vicente, Patrícia André, Paulo Oom
e Sara Cipriano.
Teatro Aberto, quarta a sábado às 21h30,
domingo às16h. Até fim de fevereiro.

CINEMA

Manuel Halpern

O vendedor
Intermitências morais
No ensaio de A Morte de um
Caixeiro Viajante, de Athur
Miller, Rana, no papel de Linda,
queixa-se por ser obrigada a ir
para a rua sem roupa e sai porta
fora com uma vistosa gabardina
que imita a nudez. O ator, com
quem ela contracena, não resiste
e solta uma gargalhada pelo
desfasamento entre o que se diz
e o que se vê. Ela fica ofendida
e amua. Julgamos que, no Irão,
encenar a peça de Athur Miller
é já um desafio suficientemente
ousado. Despir uma atriz é coisa
que não se faz... nem no cinema.
A primeira observação que se
pode fazer, da caricata cena, é
que a peça de Miller, escrita em
1945, nada tem a ver com o Irão
de 2016. Se não servisse para
outra coisa, este extraordinário
filme de Asghar Farhadi, serve
para mostrar precisamente o
contrário: que a peça é de tal

forma universal, que é capaz de
criar uma réplica na sociedade
iraniana contemporânea. Até
certo ponto, o enredo de O
Vendedor é quase uma glosa
de Miller. Aliás, se não fossem
nuances de traduções difíceis de
explicar, peça e filme teriam o
mesmo título em português.
Contudo, o filme de Asghar
Farhadi é bem mais do que isso.
Inserido numa linha naturalista,
a caminho do neorrealismo,
do cinema iraniano, que tão
bons frutos tem dado (Abbas
Kiarostami é apenas um expoente
máximo de uma lista de grandes
realizadores onde se inclui, por
exemplo, Jafar Panahi), o filme
faz uma abordagem suave, real e
poética, colocando-se de início
numa perspetiva próxima do
documentário, ou da crónica
de costumes. Há uma visão
moderna do Irão, contrastante

com a demonizada pela sociedade
ocidental, no seguimento dos
filmes anteriores de Farhadi,
sobretudo de Uma Separação
(2011). Encontramos Emad, um
professor dinâmico, que cativa
os alunos e tem com eles uma
relação de proximidade. Que
é simultaneamente um ator
de teatro, homem moderno
e informado, tolerante e
compreensivo, numa sociedade
alimentada de preconceitos
morais. Os sinais vão sendo
dados. Mas o filme cozinha a ação
suavemente, buscando um pico
de intensidade que acontece no
último terço, após o incidente.
Rana é violentada, na sua própria
casa, por um misterioso agressor
que a terá confundido com a
anterior inquilina.
Contudo não é tanto o
incidente em si, mas antes
o confronto de Emad com o

O Vendedor O filme do iraniano Asghar Farhadi recebeu a Palma de Ouro,
em Cannes

agressor, que o filme ganha
uma extraordinária dimensão
dramatúrgica. O cerne é
o conflito moral, onde as
fronteiras entre os oponentes
se revelam tão ténues que, a
determinada altura, os seus
papéis quase se invertem. O
desejo de vingança, ainda
que intermitente, mostra-se
o devastador corruptor moral
de um homem de princípios.
O agressor torna-se vítima
da vítima e é ténue a fronteira
entre a necessidade de justiça
e a insanidade da pura
vingança. Falando de valores
e sentimentos transversais à

condição humana, percebe-se
que, tantos o filme de Asghar
Farhadi como a peça de Miller,
tem as qualidades universais e
transversais dos clássicos.
O Vendedor esteve em grande
destaque nos festival de Cannes,
sendo triplamente premiado,
incluindo a Palma de Ouro para
o melhor filme. Também está
nomeado para os Globos de Ouro e
é, logo à partida, um dos favoritos
para o Oscar para o melhor filme
em língua estrangeira.J

› O VENDEDOR
de Asghar Farhadi, com Shahab Hosseini,
Taraneh Alidoosti, Babak Karimi, 125 min
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Eduardo Batarda
Festa de palavra e silêncio
Maria João Fernandes
A Maria Lúcia Lepecki, minha
primeira mestre
“Escuto na palavra a festa do
silêncio.”
António Ramos Rosa,
in Volante Verde
Pode a obra de um artista ser em
determinado momento o espelho
de uma civilização? É esse o caso
do espantoso conjunto de 30 obras
do há muito consagrado pintor
Eduardo Batarda (EB - n.1943,
Prémio EDP 2007), atualmente em
exposição na EDP, com curadoria
de João Fernandes e Ana Anacleto:
Misquoteros a Selection of T-Shirt
Fronts. O título inspira-se, adulterando-o, na série de pinturas dos últimos anos de Picasso, Mosqueteros,
que deu origem à sua primeira exposição em 1984 nos Estados Unidos.
Cerca de 3.828 palavras pintadas
“distribuídas por 646 linhas/frases
numeradas, cada uma delas tornada
gramaticalmente viável. (…) linhas
ou frases agrupadas em 30 sequências (uma por quadro)”, numa “sucessão divagante de banalidades”,
clichés e lugares-comuns “evocando
situações narrativas ou cénicas, ou
mesmo diálogos” (EB).
Conjunto de frases sem
nexo evidente, combinadas
aleatoriamente, assertivas ou
interrogativas, muitas delas
inventadas pelo artista ou evocadas
livremente, lugares comuns ou
aforismos e excertos de textos de
catálogo, nomeadamente do crítico
Martin Filler sobre Mosqueteros de
Picasso ou de Francis Haskel (citado
por Filler) sobre as pinturas tardias
de Tiziano, retirados do contexto,
cujas fontes são indicadas no
catálogo. O pintor e professor faz
acompanhar a mostra de exaustivos
comentários que se destinam a
esclarecer o modus faciendi do
seu trabalho de um rigor quase
matemático e geométrico.
No entanto, este trabalho, para
além de todas as explicações,
envolve-nos com um poder quase
magnético e alucinatório, desafianos enigmática e ironicamente,
apelando tanto à inteligência
quanto aos sentidos, a uma
decifração que de imediato se nos
afigura da ordem do mito e da
poesia. Alquímico canto das vogais
de Rimbaud, negras, vermelhas,
azuis, verdes, entre a púrpura
e a sombra, entre o silêncio e a
música, a fabulosa travessia dos
signos de que fala Italo Calvino,
travessia do espaço e do tempo,
iluminada pelo mito, encontra a sua

J

seduzir a palavra, num processo
de recíproca e amorosa, alquímica,
apropriação.
Na galáxia da imagem (o reino
dos audiovisuais e da informática
dos nossos dias) que substituiu a
da palavra impressa lançada por
Gutenberg (cf. Marshall Mc Luhan),
assistimos na arte contemporânea
ao regresso triunfal da palavra,
invadindo o domínio encantado
da pintura, de Paul Klee e Sonia
Delaunay em diálogo com Cendrars
(1913), ao Letrismo de Isidore Isou
e seus seguidores, aos quadros
poemas de Miró (1967/68), a
Fluxus, a Ben e aos expoentes da
arte conceptual como Sol Le Witt
e Bruce Nauman (décadas de 60 e
70) até aos caudalosos aforismos,
labirintos de símbolos plásticos
de Eduardo Batarda, que hoje nos
ocupam.

LIBERDADE PARA A PALAVRA

“Libertad bajo palabra/ Semillas
para un himno”,
Octavio Paz, Libertad Bajo
Palabra.

Quatro dos trabalhos de Eduardo Batarda

plástica expressão na atual criação
de Batarda. Renovando toda uma
tradição da palavra na pintura,
desde a Idade Média aos nossos dias
já estudada por Michel Butor (Les
Mots dans la Peinture).
A palavra inserida geralmente
como título tem na pintura a função
de elucidar sobre o sentido, de o
completar ou (caso do surrealismo)
até de o contradizer ou ironizar
através da subversão da ordem que

liga significado e significante ao
seu referente, rompendo o sagrado
elo entre as palavras e as coisas
em que se baseia o conhecimento
intelectivo, mas não a imaginação
criadora. Desde o famoso Un coup
de dés jamais n’abolira le hasard
(1897, revista Cosmopolis), de
Mallarmé, que inaugurou a poesia
visual, até às palavras em liberdade
de Marinetti (1912) e aos Caligramas
de Apollinaire (1918), palavras e

imagens no século XX inauguraram
os vasos comunicantes (um título
de Breton) entre literatura a artes
plásticas, não digladiando-se,
muito pelo contrário misturando os
seus continentes sem diluírem as
suas fronteiras e afirmando de um
modo cada vez mais eloquente e
expressivo, o poder, o fascínio dos
seus respetivos reinos mutuamente
enriquecidos. A palavra tem vindo
a conquistar a imagem e esta a

A palavra tem vindo a cumprir
na pintura e na poesia a sua
“viagem através de uma nebulosa”
(António Ramos Rosa), iluminação
fascinante de uma noite ancestral
que é a da razão despossuída
das suas raízes mágicas. A sua
trajetória oscila justamente entre
os polos por vezes antitéticos
da razão e da imaginação, do
consciente e do inconsciente,
“desrealizando”, despossuindo
dos sentidos codificados,
irracionalizando, poetizando
em suma, ou de tal forma
subvertendo a objetividade e a
racionalidade que nos conduz aos
antípodas destas. É neste plano
precisamente que podemos situar
esta extraordinária démarche de
EB. O artista dá o protagonismo à
palavra depois de ter percorrido
em fases anteriores da sua pintura
uma espécie de “catálogo” de
algumas das formas plásticas
mais emblemáticas do seu tempo,
com a presença da BD em relação
com a Pop e a figuração narrativa
(anos 70), ou de uma abstração de
expressão geométrica (anos 80)
ou orgânica, entre o abstrato e o
concreto, de manchas expansíveis
(final da década de 90 e a partir
de 2000; o artista deteve a sua
produção entre 2004 e 2008).
Envolvendo desde a sua estreia,
em 1966, a palavra nas suas obras,
oferece-nos hoje a via decantada
de uma linguagem plástica que é
a expressão da própria linguagem
no Ocidente contemporâneo, com
uma componente civilizacional e
premonitória, quase oracular.
Na pintura de Batarda a palavra
assume um corpo, presença invasora
que nos “distrai” de qualquer sentido pela via da destruição do nexo
sintagmático, da aleatória combinação que aproxima este discurso
da “lógica” da combinatória das
palavras na fábula contada junto da
fogueira, pelo primeiro contador da
tribo, a que alude magnífico texto
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Nuno da Rocha
Compor para vozes brancas
É um nome destacado da nova geração de compositores portugueses e acaba de editar o seu
primeiro CD monográfico, com três obras suas, uma delas sobre poemas de José Tolentino
Mendonça. Do seu percurso e deste seu último trabalho nos fala nesta conversa em que diz que
“o piano preparado pode ser mil e uma coisas e temos de explorar o terreno”
Manuela Paraíso
Estudou jazz na escola do Hot
Club de Lisboa, licenciou-se na
Escola Superior de Música de
Lisboa, onde frequenta o mestrado
em Composição, sob orientação
de António Pinho Vargas, e leciona
Música na Escola Superior de Dança.
Falamos de Nuno da Rocha, 30 anos,
natural de Lisboa, que foi Jovem
Compositor Residente na Casa da
Música em 2015-2016, premiado no
Concurso de Composição da SPA/
RTP em 2012 e selecionado para
workshops da rede europeia de
academias de ópera ENOA, em Aixen-Provence, Riga e Lisboa, onde
estreou, em 2014, a peça resultante na
abertura da temporada Gulbenkian
Música. Acaba de ver publicado o seu
primeiro CD monográfico, Mesmo
que faça frio, interpretado pelo
Coro Infantil e Juvenil do Instituto
Gregoriano de Lisboa, sob direção
da maestrina Filipa Palhares. O CD,
ponto de partida para esta conversa
com o compositor, foi publicado pela
Tangente, inclui três obras, uma das
quais um ciclo de canções para vozes
femininas e piano sobre textos de José
Tolentino Mendonça.

Este é um repertório diferente do
habitualmente interpretado por coros
infantis.
Sim. Há muita falta de repertório
português para este tipo de coros, o
que existe é na maioria de temática
infantil. Quem vai ver um concerto
do Coro Infantil do Gregoriano não
espera esse tipo de repertório. A Filipa
diz que quando tenta introduzir no
Coro peças mais tonais, do período
romântico ou clássico, as próprias
miúdas não gostam, por terem sido
habituadas a repertório mais recente e
a ser desafiadas para outras coisas.

Nuno da Rocha

Jornal de Letras: Porquê este
repertório para o 1º CD?
Nuno Rocha: Em 2013, a editora
desafiou-me para gravar um disco
só com obras minhas. Sendo a
minha carreira relativamente curta

na altura, eu não tinha ainda muitas
obras compostas e não via nelas
uma linha comum que permitisse
reuni-las num disco. Entendemos
que faria mais sentido que fossem as
peças que eu já tinha composto para
vozes brancas e ter os Coros Infantil
e Juvenil do Instituto Gregoriano
de Lisboa a interpretá-las. O disco
inclui uma missa, uma peça de
Natal que me foi encomendada
pela Filipa Palhares e um novo ciclo
de canções, refletindo a minha
evolução como compositor. Tenho
trabalhado com este coro desde há
algum tempo e é ótimo, com nível
profissional, muito evoluído para
a sua idade – mas isso deve-se ao
trabalho da Filipa.

de Calvino A Combinatória e o Mito
na Arte do Récit. Centenas de frases
despossuídas de um nexo evidente,
numa aparente operação de anulação do sentido, como se este ocultasse alguma coisa menos evidente
e essencial. E é então que na miríade
de sentidos codificados que o acaso
reúne, perpassa “como um frémito
de vento, a vibração do mito”.
Toda a démarche, não apenas
a da arte e a da cultura, mas a do
conhecimento, consiste, na linha
do discurso de Calvino, na tentativa
de achar uma expressão para a
área do mistério, do indizível, que
identifica precisamente o território
do mito. A luta entre o dito e o não
dito, o “interdito” é o paradigma
do conhecimento a Ocidente,

ao contrário do paradigma que a
Oriente faz partir da consciência
dos símbolos e arquétipos
fundadores do conhecimento,
como o emblema da totalização
dos opostos, o Tao, este mesmo
conhecimento.
A pintura de Eduardo Batarda representa este território,
aparentemente sem fim, de uma
combinatória de frases aforísticas
comuns apontando para o absurdo
de um discurso em espiral, mas
no qual se não vislumbra o sentido
que deveria juntar ao seu início,
o fim, o “muthos” (do grego)
palavra fundadora de tudo, que
tudo reúne no seu mistério, como
a poesia. Contemporânea despossessão a Ocidente, da palavra,

“

Musicar estes poemas
de A papoila e o monge
foi a coisa mais simples,
parece que as palavras
me diziam o que fazer.
Quando ouço este
ciclo, sinto que houve
uma ligação muito
feliz entre as palavras
e as mensagens com a
música
do seu sentido original. E no
entanto, ditada pelo inconsciente
do artista, “essa ordem oculta
da arte” (Ehrenzweig) que tudo
sabe (fundamento da expressão
artística e do conhecimento que a
ela se liga), essa área do mito, do
conhecimento genesíaco e fundador, total, está lá, perfeitamente
delineada nas amplas figuras de
sombra, espécie de fragmentos do
grande puzzle do conhecimento,
acolhendo no seu abraço silencioso e eloquente, a floresta dos
signos plásticos.
Combinando incansavelmente, frase após frase, nesse
colorido cântico, não apenas
das vogais (Rimbaud), mas do
alfabeto ocidental, frases comuns

Para estas três obras teve algumas
opções invulgares, como a inclusão
dum acordeão como solista na missa e
as canções com piano preparado.
Tenho um longo historial de amizade
com o acordeão, que é talvez o meu
instrumento preferido, mesmo tendo
eu estudado guitarra. Já escrevi
umas quatro peças para ele e estou
a escrever uma nova. As canções
com piano preparado são uma ideia
desde há uns três ou quatro anos.
Já tinha escrito duas peças para
o instrumento, uma das quais foi
encomendada pelo Festival de Aixen-Provence e estreada em junho,
que serviram como preparação para
este ciclo que tinha imaginado há
mais tempo mas só agora compus.
Como é escrever para piano preparado?
É um bocado científico. Quando
compus estas canções estive cerca de

assertivas ou interrogativas, sem
nenhum sentido significativo,
Batarda deixa os espectadores do
seu trabalho, o público contemporâneo e o que há de vir,
perplexo e curioso, mais ainda,
quase sedento, de uma redentora
saída desse alucinatório e magnético labirinto. Mas essa saída não
existe. Ainda. Ela poderia estar
na Poesia, secreto clamor de um
infinito radiante e próximo, chama capaz de iluminar o inferno
da alma contemporânea, ignorante de si mesma. Mas não está.
Mais além da poesia, ou aquém
dela, perdendo-se na noite dos
tempos e dela regressando, está
o domínio do Mito, fundador de
todo o conhecimento, genésico

um mês no Instituto Gregoriano, no
Verão, com o piano sempre disponível
para mim, e ia experimentando,
mudando coisas, foi uma espécie
de laboratório. Ao contrário do
que acontece com um piano sem
preparação, para o qual o compositor
sabe o que tem a fazer, conhece
as nuances dos pedais, o piano
preparado pode ser mil e uma coisas
e temos de explorar o terreno. O
processo de composição é por isso
aliciante, não me sinto tão sozinho,
o próprio piano me diz o que tenho
de fazer. E eu adoro as sonoridades
que se podem criar num piano com
as alterações nas cordas e o tipo
de coisas que se podem usar na
preparação.
Que impacto no seu trabalho tiveram
a Residência na Casa da Música e os
workshops da ENOA?
O facto de ter tido estes contactos
de um nível a que antes não
tinha tido acesso trouxe muita
responsabilidade às peças e tive
mesmo de dar o meu melhor, tanto
na residência na Casa da Música
como com a encomenda da Restart
para o concerto inaugural de uma
temporada da Gulbenkian. Tem
aberto algumas portas: a encomenda
do Festival de Aix parte dos
workshops ENOA e da encomenda
da Gulbenkian, que me deu alguma
visibilidade entre os parceiros da
ENOA. Mas acho que estas ótimas
oportunidades de carreira trazem
mais responsabilidade do que
propriamente visibilidade. Tendo
a encarar cada uma delas como se
fosse o opus nº 1, esforço-me muito.
Como foi escrever sobre poemas de
José Tolentino Mendonça?
Conheci a poesia dele recentemente
mas tornei-me logo fã! Identificome muito com as palavras e o
pensamento dele. Ele tem uma
partilha poética tão bela que me
imaginei logo a compor sobre alguns
dos textos. Musicar estes poemas,
que pertencem ao livro A papoila e
o monge, foi a coisa mais simples do
mundo, parece que as palavras me
diziam o que fazer. Quando ouço este
ciclo, sinto que houve uma ligação
muito feliz entre as palavras e as
mensagens com a música. J

e totalizador, berço e horizonte
da arte e da pintura. Fundador
desta pintura que o representa,
emergindo do dédalo da escrita
e traduzindo um momento de
civilização, como a autêntica e
verdadeira obra de arte, limiar do
tempo futuro. Semente e hino já,
da liberdade da palavra, da liberdade do humano.J

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE EDUARDO BATARDA:
“MISQUOTEROS” A
SELECTION OF T-SHIRT
FRONTS”.
Fundação EDP. Todos os dias das 12h às 20h,
exceto terças-feiras. Av. de Brasília, Central Tejo,
1300-598 Lisboa. Telefone: 21 002 81 30. Email
fundacaoedp@edp.pt. Até 13 de Fevereiro de 2017.
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As mil e uma
noites de John
Adams

“Scheherazade.2”, a “sinfonia dramática”
do compositor
norte-americano John
Adams, para
violino e orquestra, começou a
tomar forma em 2012, depois de
uma visita ao Instituto do Mundo
Árabe, em Paris, e à exposição “As
mil e uma noites”. Para Adams, a
questão centrou-se na violência –
a violência dos contos, a violência
sobre Scheherazade e, sobretudo,
a violência a que a mulher continua sujeita na atualidade – “as
mulheres oprimidas, abusadas,
violadas”, todos os dias, em toda
a parte. No texto que acompanha o CD, o compositor confessa
o choque dessa realidade e o
modo como lhe surgiu a ideia de
uma “sinfonia dramática”, em
que o papel principal fosse o de
Scheherazade – representada no
violino –, a mulher que enfrenta
a crueldade com coragem e com a
sua própria voz. Uma “Scheherazade moderna” que se opõe a uma
sociedade patriarcal, e a todos os
seus estigmas. Adams concebe
assim quatro etapas – quatro andamentos, quatro narrativas que
partem do confronto e seguem
até à superação: “Tale of the wise
young woman — Pursuit by the
True Believers”, “A long desire
(Love scene)”, “Scheherazade
and the Men with Beards” e, por
fim, “Escape, flight, sanctuary”.
Ao longo das quatro sequências,
a orquestra desdobra-se em
personagens e situações, que o
violino enfrenta, ora isolado, ora
com os seus “aliados”. A Sinfónica
de St. Louis, dirigida por David
Robertson, está altura da situação. A narrativa passa por todos
os naipes e cada instante conta.
Ao longo de pouco menos de uma
hora, a música percorre um longo
caminho, um drama imenso, profundo, decisivo, magnificamente
protagonizado por Leila Josefowicz. No final, fica o testemunho. Uma visão da realidade. E o
sentimento de revolta prevalece,
no cumprimento da obra.

› Leila Josefowicz , Orq, Sinfónica
de St. Louis, David Robertson
JOHN ADAMMS,
SCHEHERAZADE.2
CD Nonesuch/Warner
MARIA AUGUSTA GONÇALVES

JAZZ

Inaudito ovni

Ao primeiro ou segundo segundo, evidencia-se diligentemente a
excentricidade e a temeridade do
gesto coletivo - sem equívocos ou
dilemas, investindo na aventura,
na energia, no delírio, na fantasia,
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A grandeza de Joaquim Simões da Hora
A editora Portugaler inaugurou o seu catálogo em 2002, com a gravação do derradeiro concerto de Joaquim Simões da Hora,
realizado em dezembro de 1994, no órgão da
Igreja de São Vicente de Fora. Agora, cerca de
década e meia depois, quando se cumprem
75 anos do nascimento do músico e investigador, figura determinante na interpretação,
divulgação e ensino da música antiga em
Portugal, agora, quando passam 20 anos sobre
a sua morte, a editora recupera um conjunto
de gravações inéditas, provenientes do seu
espólio e dos arquivos da Antena 2.
“Joaquim Simões da Hora in concert”
reúne três atuações históricas e nunca antes
editadas em disco. A primeira, mais antiga,
feita na Sé Patriarcal de Lisboa, em 09 de setembro de 1974, tem um programa dominado
por Miguel Lopez, António Carreira e Manuel
Rodrigues Coelho. Na altura, Simões da Hora,
um dos primeiros intérpretes e divulgadores
de música pré-romântica, em Portugal, na
geração que sucede ao investigador e professor Macário Santiago Kastner, é já um dos
intérpretes destacados na prática europeia.
As duas restantes gravações deste disco
datam de 20 anos mais tarde. Vêm de 1994,
do dia 11 de setembro, na Sé de Évora, e de
23 de outubro, na Igreja de São Vicente de
Fora, em Lisboa, no encerramento da Capital
Europeia da Cultura. Nestes dois concertos, à semelhança do anterior, predomina
o repertório ibérico dos séculos XVI-XVIII:

na especulação,
na abstração, na
utopia, na poesia, na música
soberana, na
verve criativa
do instinto, na
inefabilidade anímica mais radical.
Mais ou menos por esta ordem (ou
não…), elenca-se uma detalhista
galáxia (ou até mais do que uma…)
de vocações lúdicas e trágicas.
Esplendorosamente expressionista. Democraticamente anárquica.
Singularmente plural. Tudo aconteceu quase não por improviso, a
30 de agosto de 1980, no helvético
Jazz Festival Willisau, quando a
maestria universalista do saxofone
alto do dinamarquês John Tchicai
e da trompete do americano Don
Cherry foi, pela primeira e última
vez, platonicamente enxertada na
secção rítmica local que alinhava o
piano de Irène Schweizer, o baixo
de Léon Francioli e a bateria de
Pierre Favre. Se todo o jazz é o som
do momento volátil, do instante
irrepetível, do átimo efémero, esta
dramática odisseia de encontros,
desencontros e reencontros que se
afigurava destinada a não passar à
eternidade fonográfica é particularmente meritória no programa
de boicote a essa mágica contingência, convertendo-se agora, 36
anos depois, num inaudito disco
que não era suposto sê-lo. Uma
maioridade não chegou a este ovni

Estácio Lacerna, António Carreira, em Évora;
Diogo da Conceição, Francisco Correia de
Arauxo, em Lisboa. Mas há também incursões
no repertório barroco italiano (Frescobaldi)
e alemão (Pachelbel), na cidade alentejana;
e no barroco francês, em Lisboa, com peças
do “Livre d’orgue” de Pierre du Mage e com
a “Messe pour les couvents”, de François
Couperin, destinada ao acompanhamento da
liturgia.
As gravações de 1994 são tão ou mais
importantes quanto terminam com impressionantes improvisações de Simões da Hora,
aspeto recorrente do organista, nos seus concertos, que, no entanto, vai correndo o risco
de se dissipar da memória.
A discografia do músico, em nome próprio,

› Joaquim Simões da Hora
IN CONCERT

CD Portugaler

para se arriscar no mundo exterior
à sessão - foram necessárias duas.

› Don Cherry / John Tchicai

/ Irène Schweizer / Léon Francioli
/ Pierre Favre

MUSICAL MONSTERS
Intakt Records / DistriJazz, 2016
BRUNO BÈNARD-GUEDES

POP

Afadistar
a bossa

Tanto se pode
bossificar o fado
como afadistar
a bossa. Tudo
depende da
matéria prima.
O disco de Carminho enquadra-se no segundo caso. A base é
o repertório do maestro António
Carlos Jobim, o maior dos compositores brasileiros e também, seguramente, o mais tocado dos músicos brasileiros. Assim, mais ainda
do que no Buarque de Zambujo, há
aqui o risco de reincidir sobre um
terreno muito batido, revisitado
por dezenas de intérpretes dos
mais diversos géneros musicais.
Assim, nesta incursão jobiniana o
que pode valer a Carminho é a sua
personalidade musical e o arrastamento destes temas para o fado.
Nesse sentido, Carminho toma

além de esgotada ou indisponível em CD, não
é abundante. Há um grande lote de gravações
em que teve um papel determinante, como
produtor ou responsável artístico. É o caso da
série que o cravista espanhol José Luís González Uriol dedicou às Sonatas de Carlos Seixas,
e das obras corais do compositor, editadas
pela Virgin Classics, assim como de discos
iniciais dos Segréis de Lisboa e da Nova Filarmónica Portuguesa, ou do seu trabalho com
a Valentim de Carvalho, a Movieplay Classics
e o PortugalSom. Mas, de Simões da Hora,
como intérprete, os títulos escasseiam.
Ao derradeiro concerto, editado em 2002,
com um programa que cruza Francisco Correa
de Arauxo, Juan Cabanilles, Pedro de Araújo,
Manuel Rodrigues Coelho, António Brocarte e
Diogo da Conceição, junta-se a série dedicada
aos órgãos históricos portugueses, publicada pela antiga EMI-Valentim de Carvalho,
durante a década de 1980, e o álbum “Batalhas e Meios Registos”, de 1994 (Movieplay)
– uma demonstração do domínio absoluto
da natureza improvisatória desse confronto
entre o Bem e o Mal, pleno de espontaneidade
e fluência, dentro da estrutura das próprias
obras.
O aparecimento de um novo disco com
material inédito é por isso bem-vindo. Ainda
mais, tratando-se de um conjunto que expõe a
maturidade de Simões da Hora, a sua mestria,
e a inscrição natural do seu percurso de investigação e divulgação, no chamado movimento
de interpretação historicamente informada,
que revolucionou todos os padrões, nas últimas
décadas. Por tudo isto e por muito mais, mas
acima de tudo pelo que se ouve neste CD,
“Joaquim Simões da Hora in concert” é um
documento obrigatório.J M. A. G.

uma opção curiosa, não empresta
à bossa nova a formação fadista,
nem sequer a guitarra portuguesa,
constrói antes um dos mais fabulosos quartetos de instrumentistas
brasileiras: Jacques Morelenbaum
no violoncelo, Paulo Jobim na
guitarra, Daniel Jobim no piano
e Paulo Braga na bateria. Assim,
colocando todos os elementos da
lado da bossa (música e músicos),
a sua voz fica com a responsabilidade exclusiva de fazer a fusão, de
assumir a portugalidade necessária
para tornar o disco atlântico. O
resultado é muito positivo, porque
Carminho consegue encontrar o
Tom certo, entre o fado e a bossa
sem entrar em excessos nem
redundâncias. Álbum enriquecido,
claro, por quatro participações
de luxo (todas brasileiras: Marisa
Monte, Chico Buarque, Fernanda
Montenegro (leitura de um texto)
e Maria Bethânia. Carminho canta
Tom Jobim é o clímax de um processo de uma feliz aproximação de
Carminho à música brasileira.

› Carminho

CARMINHO CANTA TOM
JOBIM

Warner

Pessoa Jazz

É um caso de obsessão extrema com os mais doces frutas
musicais. Entre a vasta galeria

de pessoanos,
dificilmente
se encontrará exemplo
tão extrema e
original como
o de Mariano
Deidda. O músico italiano tem
dedicado a quase totalidade da
sua carreira a transportar a poesia
de Fernando Pessoa para o jazz.
Algo que, diga-se, faz bastante
sentido: o frenético e visceral
desalinho de alguns dos seus mais
brilhantes poemas aproximam-se da ideia de liberdade formal
própria deste género musical.
Em Pessoa Sulla Strada del Jazz,
Deidda recupera temas dos seus
oito álbuns originais e regrava-os
com um conjunto de convidados
especiais, incluindo Enrico Rava,
Jenny Weehler ou Gianni Goscia. Canta em italiano, usando
principalmente as traduções de
Antonio Tabucchi, servindo-se da
musicalidade da língua e da poesia traduzida. Quem não conhecer
a sua obra pode estranhar esta
assimilação, mas sem dúvida que
nos permitir apreciar Pessoa de
um ângulo diferente e igualmente
rico.

› Mariano Deidda

PESSOA SULLA STRADA DEL
JAZZ

Valentim de Carvalho
MANUEL HALPERN
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Santíssimo Natal
Orquestra Barroca e Coro Casa da Música reúnem-se para celebrar o Natal. Dia 23 de dezembro na Casa da Música, no Porto

AlMADA

E Depósito de Concentrados
Alemães na Ilha Terceira

Teatro Municipal Joaquim Benite

Av. Prof. Egas Moniz. Tel.: 212 739 360

E Andrea Brandão: Título Descritivo

até 29 de janeiro 2017

E Os Dias do Cinema:
Memória Projetada

5 ª A S ÁB ., DAS 19 H ÀS 21 H 30;
D OM ., DAS 15 H ÀS 19 H 30

até fevereiro de 2017

até 30 de dezembro

BrAgA

D la Bayadère

Pela Companhia Nacional de Bailado
e pela Orquestra de Câmara Portuguesa.
28 e 29 de dezembro - 21h

ANgrA

DO

HErOíSMO

Museu de Angra do Heroísmo

Ladeira de São Francisco. Tel.: 295 240 800

E Máscaras Tradicionais Africanas
até 29 de janeiro 2017

D OM ., 9 H 30

Centro de Arte
Contemporânea graça Morais

Centro Cultural de Cascais

3ª

até 26 de fevereiro 2017

Av. Rei Humberto II de Itália. Tel.: 214 848 900

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

E António lopes: Time Out of Time

18 H 30

E graça Morais: Ao Encontro de Sophia

até 8 de janeiro 2017

E Casa de Espanto. Em Torno da
Coleção da Caixa geral de Depósitos

até 15 de janeiro 2016

até 5 de fevereiro 2017

CASTElO BrANCO

Museu do Abade de Baçal

Centro Cultura Contemporânea

até 29 de janeiro 2017

R. dos Biscainhos. Tel.: 253 204 650
A

E Paula rego: na Praia

R. Abílio Beça, 105. Tel.: 273 302 410

Museu dos Biscainhos
3ª

BrAgANçA

ÀS

12 H 45

E DAS

14 H

ÀS

17 H 30

E Contas de rezar

até 26 de fevereiro 2017

R. Abílio Beça, 27. tel.: 273 33 15 95

Theatro Circo

E Imagens de Fé

T Salvador Martinha: Tipo Anti-Herói

E Celebração

Av. da Liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
21 de dezembro – 21h30

3ª

A

D OM .,

DAS

09 H 30

ÀS

12 H 30

E DAS

14 H

ÀS

18 H

até 15 de janeiro 2017

E Diogo Navarro: live Act

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 272 348 170

E Estudos de luz:
Indícios, reflexos e Sombras
até 19 de fevereiro 2017

Exposição de pintura de
José Rodrigues e Raquel Rocha.
até 15 de janeiro 2017

COIMBrA

CAlDAS

Lg. Dr. José Rodrigues. Tel.: 239 853 070

rAINHA

DA

3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

12 H 30

E DAS

14 H

ÀS

3ª,

DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

D OM .,

A

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Tesouros Partilhados - O Brilho
da Seda em Tapetes Persas do Séc. XVI

Museu José Malhoa

Parque D. Carlos I. Tel.: 262 831 984

Museu Nacional Machado de Castro

17 H 30

E Primeira Escolha

até 26 de fevereiro 2017

P Ateliers de Natal 2016
até 29 de dezembro

Uma coleção de design
contemporâneo em cerâmica.
até 15 de janeiro 2017

ElVAS

P Férias de Natal no Museu
José Malhoa: Atelier de
Desenho livre com Pastel

Museu de Arte Contemporânea de Elvas
3ª,

DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

D OM .,

A

DAS

11 H

ÀS

18 H

21 e 23 de dezembro

E Augusto Alves e Silva: Crystal Clear

P Férias de Natal no Museu
José Malhoa: Atelier de
Desenho livre com Aguarelas

ÉVOrA

até 16 de abril 2017

22 de dezembro

Biblioteca Pública de Évora

CANTANHEDE

Lg. Conde de Vila Flor. Tel.: 266 769 330

E Presenças

Museu da Pedra

Lg. Cândido dos Reis. Tel.: 231 423 730
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

13 H

E DAS

14 H

ÀS

18 H

E Exposição Evocativa da Primeira
grande guerra (1914 – 1918)
até 15 de janeiro 2017

CArrEgAl

DO

Exposição de pintura de Marcelino Bravo.
até 31 de dezembro

SAl

Museu Municipal de Carregal do Sal
R. Alexandre Braga, 32. Tel.: 232 960 404

E Frente 1914-1919

Exposição de ilustração de Delfim Ruas.
até 31 de dezembro

Fundação Eugénio de Almeida

Páteo de São Miguel. Tel.: 266 748 300
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

13 H

E DAS

14 H

ÀS

18 H

E Vantagens e Desvantagens
da História para a Vida
até 8 de janeiro 2017

Igreja do Salvador

Tel. (info.): 266 769 450

E Tourega – Património em Meio rural
até 30 de janeiro 2017

Museu de Évora

CASCAIS

Lg. Conde de Vila Flor. Tel.: 266 702 604
3ª

A

D OM .,

DAS

9 H 30

ÁS

17 H 30

Casa das Histórias Paula rego

E Pelas ruas de Macau

T ODOS

E Marcas da Inquisição em Évora:
Acervos do Museu e da Biblioteca Pública

Av. da República, 300. Tel.: 214 826 970
OS DIAS , DAS

10 H

ÀS

18 H

E Paula rego: Old Meets New
até 26 de fevereiro 2017

até 31 de dezembro

até 31 de dezembro
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E Curiosidades de
D. Frei Manuel do Cenáculo
3ª

a

D om .,

Das

9 h 30

às

Centro Internacional
das Artes José de Guimarães

17 h 30

E Legado Francisco Barahona Fernandes
até dezembro 2017

C Joana Providência – A Coreógrafa
21 de dezembro – 18h

M Contos e Cantos de Natal

Pela orquestra Clássica do sul,
sob a direção do maestro Rui Pinheiro,
e narração de Linda Valadas.
23 de dezembro – 18h30

F IGUEIRÓ

DOS

V INHOS

Museu e Centro de Artes

av. José malhoa. Tel.: 236 552 195
a

D om .,

Das

10 h

às

12 h 30; 14 h

às

18 h

E Os Caminhos do Naturalismo em
Figueiró dos Vinhos – O Grupo do Leão.
até 31 de dezembro

FUNCHAL

até 30 de dezembro

E Cláudia de Campos (1859-1916):
da Literatura à Intervenção Cívica

E Labirinto e Eco: Coleção
Permanente e Outras Obras

até 7 de janeiro 2017

Museu Marítimo de Ílhavo

av. Dr. Rocha madahíl. Tel.: 234 329 990
3ª

a

s áb .,

Das

10 h

às

18 h ; D om .,

Das

14 h

às

até 2 de abril 2017

LAMEGO

E Fórmulas Naturalistas da Arte Moderna

Museu de Lamego

Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230

E Faces: Retrato e
Identidade nas Doações e
Legados do Museu de Lamego

R. General alves Roçadas, 30. Tel.: 271 213 460
a

D om .,

Das

10 h

às

19 h

E Del Jardín del Bosco

Exposição de pintura de Florencio maíllo.
até 5 de fevereiro 2017

E Desenhos Têxteis de Filipe Rocha da Silva
até 22 de janeiro 2017

M Ouver Jazz

sessões sobre jazz com José Duarte.
23 e 30 de dezembro – 18h

9 h 30

às

E O Tempo Não Para

E Lourdes Castro: Álbum de Família
até 8 de janeiro 2017

E Jef Cornelis: Obras
para Televisão (1964-1997)
até 8 de janeiro 2017

Teatro José Lúcio da Silva

Espaço Novo Banco

D O Grinch

2°

av. heróis de angola. Tel.: 244 834 117

10 h

Pç. marquês de Pombal. 3. Tel.: 213 501 112
a

6°,

Das

9h

E Portugal em Flagrante: Operação 1
até 8 de janeiro 2017

E António Ole.
Luanda, Los Angeles, Lisboa
até 9 de janeiro 2017
até 9 janeiro 2017

E Terceiro Andar de Luciana Fina
E Portugal em Flagrante – Operação 1 e 2
até 18 de novembro 2017

às

19 h

E Da Fuga e do Encontro:
Inversões do Olhar
até maio 2017

Thomas hampson – barítono.
Luca Pisaroni – barítono.
Christian Koch – piano.
Programa: Ópera, opereta e teatro musical de
mozart, Leoncavallo, Verdi, Rossini, bellini,
Lehár, Kálmán, bernstein e Rodgers/hammerstein.
21 de dezembro – 21h

M O Senhor dos Anéis: as Duas Torres

Pelo Coro e orquestra Gulbenkian e Coro
infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa,
sob a direção do maestro Ludwig Wicki e a
participação de Grace Davidson (soprano).
6 e 7 de janeiro – 20h
8 de janeiro – 17h

Igreja de S. Roque

Lg. Trindade Coelho. Tel.. 213 235 444

M Te Deum em São Roque

M First Breath After Coma:
Knivet/Drifter – Vynil & Live

Pelo Coro e orquestra Gulbenkian,
sob a direção do maestro Jorge matta,
com a participação de Eduarda melo,
Carolina Figueiredo, marco alves
dos santos e Tiago matos.
31 de dezembro – 17h

LISBOA

Maria Matos Teatro Municipal

Arquivo Nacional Torre do Tombo

M 100 Moondog

av. Combatentes Grande
Guerra. Tel.: 244 839 680

22 e 23 de dezembro – 21h30

av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800

al. da Universidade. Tel.: 217 811 500

Por Filipe melo & João Lobo.
22 de dezembro – 22h

E Fotografia de Cena
na Era do Preto e Branco

MAAT - Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia

2 ª a 6 ª , Das 9 h 30 às 19 h 30;
s áb ., Das 9 h 30 às 12 h 30

até 26 de fevereiro 2017

av. brasília, Central Tejo
ToDos os Dias , Das

A O Dia Mais Curto
Curtas de Animação

3ª

até 31 de dezembro

D om .,

Das

10 h

às

18 h

21 de dezembro – 21h30

E VOID: Júlio Pomar
e Julião Sarmento

GUIMARÃES

Biblioteca Nacional de Portugal

E Questionamento
até 14 de janeiro

E Circuito Central Elétrica

R. do Vale, 7. Tel.: 215 880 793
a

DE DEzEmbRo ,

12 h às 20 h . E NCERRa às
1 DE JaNEiRo E 1 DE maio

3 ª , 25

av. D. afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700

18 h

até 2 de janeiro 2017

Atelier-Museu Júlio Pomar

Centro Cultural Vila Flor

às

M No Tenors Allowed

até 8 de janeiro 2017

Exposição de fotografia de Fidalgo Pedrosa.
até 31 de dezembro

Das

até 23 de janeiro 2017

E Isidoro Valcárcel Medina:
Grafismos de Fronteira

17 h 30

D om .,

P Ateliers de Natal 2016

R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155

os Dias , Das

a

E Linhas do Tempo: As Coleções
Gulbenkian. Caminhos Contemporâneos

E A Forma Chã

Destinatários: crianças dos 7 aos 12 anos.
até 23 de dezembro

Lg. de s. Pedro. Tel.: 244 839 675

av. de berna, 45ª. Tel.: 213 880 044

Teatro Municipal da Guarda

R. batalha Reis, 12. Tel.: 271 205 240

E FERiaDos

até 22 de janeiro 2017

Exposição repartida com o museu Nacional
de arte Contemporânea - museu do Chiado.
até 26 de fevereiro 2017

Culturgest

Teatro Miguel Franco

Museu da Guarda

até 21 de janeiro 2017

av. 5 de outubro, 6. Tel.. 21 354 0923

3 ªa 6 ª , Das 14 h 30 às 18 h 30;
s áb . E D om ., Das 14 h 30 às 17 h 30

GUARDA

E Reverso, o Mesmo e o Outro.
34 Fotografias de Mariano Piçarra
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves

Por Nelly's Dance.
21 de dezembro – 21h30

3ª

18 h

E Hermano Noronha: Meia Laranja

Lugar do Desenho Fundação Júlio Resende

até 9 de outubro 2017

2ª

2ª, 4ª

até 16 de janeiro 2017

T oDos

E Resende: Anos 60

ENCERRa

ÍLHAVO

E Pinturas Francas,
sobre o Retrato em Osculum

até janeiro 2017

18 h ;

Fundação Calouste Gulbenkian

Museu da Imagem em Movimento

E Resende Convida...
a Relembrar o Alentejo

às

E Da Feliz Lusitânia à Felix Belém:
400 anos da Fundação de Belém do Pará

2 ª a 6 ª , Das 9 h às 12 h 30 E Das
14 h às 17 h 30; s áb ., Das 9 h às 12 h 30

R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061

10 h

até 14 de janeiro 2017

LEIRIA

GONDOMAR

a Dom .. Das

E Arte Vudu. Coleção
Treger – Saint Silvestre

E Vergílio Ferreira

Museu Henrique e Francisco Franco

Exposição de artes plásticas de
Diogo Goes, sobre a temática do retrato.
até 6 de janeiro 2017

Pç. das amoreiras, 58. Tel: 213 880 044

até 31 de dezembro

até 31 de março 2017

R. João de Deus, 13. Tel.: 291 211 090

3ª

E Os Dominicanos em Portugal:
Testemunhos de um Legado Escrito

até 31 de dezembro

horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100

E Ribeiro dos Santos: 1.º
Bibliotecário Mor da Real Biblioteca
até 30 de dezembro

E Objetos Estranhos:
Ensaio de Proto-Escultura

Teatro das Figuras

3ª

E Caminhos de Floresta:
Sobre Arte, Técnica e Natureza
até 31 de dezembro

FARO

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva

até 30 de dezembro

av. Conde margaride, 175. Tel.: 253 424 715

até final de abril 2017

E Delfim Santos

E O Mundo de Charles e Ray Eames
até 9 de janeiro 2017

E Rui Calçada Bastos. Walking Distance

até 29 de janeiro 2017

até 16 de janeiro 2017

E Eduardo Batarda. Misquoteros:
A Selection of T-shirt Fronts

Campo Grande, 83. Tel.: 217 982 000

E As Mil e uma Entradas
do Labirinto: no Tricentenário
da Morte de Leibniz
até 30 de dezembro

até 13 de fevereiro 2017

Only You, no Centro Português de Fotografia

E Dominique Gonzalez-Foerster.
Pynchon Park
até 20 de março 2017
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E Liquid Skin – Apichatpong
Weerasethakul, Joaquim Sapinho

E A Imagem Paradoxal

até 24 de abril 2017

Exposição da obra fotográfica em
estereoscopia de Francisco afonso Chaves.
até 26 de fevereiro 2017

Museu Coleção Berardo

E Fórmulas Naturalistas da Arte Moderna

Exposição repartida entre o mnaC – mC
e a Casa-museu Dr. anastácio Gonçalves.
até 26 de fevereiro 2017

Pç. Do Império. Tel.: 213 612 878
3ª

a

D om .,

DaS

10 h

19 h

àS

E A Conversa Inacabada:
Codificação/Descodificação
até 31 de dezembro

E Visualidade & Visão — Arte
Portuguesa na Coleção Berardo II

E MNAC/ SONAE Art Cycles. S
egunda Edição: Debaixo do Vulcão

De hugo Canoilas.
até 26 de março 2017

E Memória da Politécnica: Quatro
Séculos de Educação, Ciência e Cultura
até 31 de dezembro 2018

E As Plantas do Tempo dos Dinossáurios
até 31 de dezembro 2018

Museu Nacional do Azulejo

R. madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340
3ª

a Dom ., DaS

10 h

àS

18 h

E Azulejos Portugueses de
Padrão (Séculos XVII-XX)
até fevereiro 2017

até 12 de março 2017

E Fernando Lemos: Para um Retrato
Coletivo em Portugal, no Fim dos Anos 40
até 2 de abril 2017

Museu da Música

E Da Fotografia ao Azulejo
até 1 de outubro 2017

Pç. do Comércio, 1. Tel.: 217 513 200
20 h

E Uma História de Duas
Cidades – Lisboa e Edimburgo
até 22 de dezembro

av. Brasília, Doca de alcântara. Tel.: 213 585 200
10 h

àS

18 h ; 6 ª ,

DaS

10 h

àS

12 h

E Bela Silva: Desorient Express
até 31 de dezembro

Pç. do Império. Tel.: 213 620 000
àS

18 h ; 4 ª

a

D om .,

DaS

10 h

àS

18 h

E Memórias da Praia de São Torpes, Sines
até 31 de dezembro

Museu Nacional de Arte Antiga
R. das Janelas Verdes. 213 912 800
D om .,

DaS

10 h

àS

3ª

a

D om .,

DaS

E Vanguardas e Neovanguardas
na Arte Portuguesa 1910 – 2011

à

2ª

FEIRa ,

1

14 h

àS

18 h , 4 ª

a

D om .,

DaS

10 h

18 h

E Desenhos de Jacopo Palma, O Jovem
até 29 de janeiro 2017

E Domingues Sequeira.
Pintor da História
até 12 de março 2017

E Obra Convidada: Retrato de
D. Francisco de Moura Corte Real,
3º Marquês de Castelo Rodrigo
obra de François Duchatel.
até 19 de março 2017

àS

18 h

Museu Nacional de
História Natural e da Ciência

R. da Escola Politécnica, 56/58. Tel.: 213 9121 800

10 h

àS

18 h

E LOOPS.LISBOA

até 22 de janeiro 2017

Lg. da ajuda. Tel.: 213 620264
Todos os dias (exceto à 4ª feira), das 10h às 18h

E Um Olhar Real. Obra
Artística da Rainha D. Maria Pia.
Desenho, Aguarela e Fotografia
até 31 de abril 2017

S áB .

àS

21 h 45; D om .,

àS

17 h

E Francisco Arruda
Furtado, Discípulo de Darwin

E Reis e Heróis:
Os Panteões em Portugal

Campo de Santa Clara. Tel.: 218 854 820

até 30 de dezembro

até 7 de maio 2017

até 31 de dezembro

E Cuidar e Curar. Medicina e os
Museus da Universidade de Lisboa
até 31 de dezembro

Picadeiro Real

E Allosaurus:
Um Dinossáurio, Dois Continentes

3ª

até 31 de dezembro

E A Aventura da Terra:
Um Planeta em Evolução
até 31 de dezembro

E Clima - Expo 360º

E Dinossauros que Viveram na Nossa Terra
E Adaptações Botânicas
até 31 de dezembro 2018

Pesquisa e conceção de madalena
marques e Susana Pires; Interpretação
e orientação: madalena marques.
Público-alvo: Pré-escolar e 1º ciclo.
Entrada livre, mediante inscrição prévia.
11 e 25 de janeiro 2017 – 10h30
7 e 22 de fevereiro 2017 – 10h30

Teatro Nacional D. Maria II

Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800

E Teatro em Cartaz - A Coleção
do D. Maria II, 1853 – 2015
4ª

a

D om ., 30

mIn . anTES Do

InÍCIo DoS ESPETáCULoS Da

G aRRETT

S aLa

PaRa PoRTaDoRES DE BILhETE

até 29 de julho 2017

Teatro Politeama

R. Portas de Sto. antão, 109. Tel.: 213 405 700

T As Árvores Morrem de Pé

Panteão Nacional

até 18 de maio 2017

DaS

Palácio Nacional da Ajuda

E ARTDEVO - a Beleza
Escondida do Embrião

3ª

D om .,

P áSCoa

3 ª a 6 ª , DaS 10 h àS 17 h ; S áB . E D om ., DaS 11 h àS 18 h

Uma exposição sobre alterações climáticas.
até 28 de fevereiro 2017

a

18 h . E nCERRa
1 DE maIo ,
E 25 DE DEzEmBRo

àS

até 15 de janeiro 2017

Museu Nacional de Arte
Contemporânea - Museu do Chiado
R. Serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148

10 h

DE JanEIRo ,

E 300 Anos da Embaixada de D. João V
ao Papa Clemente XI 1716-2016

até 17 de junho 2017

DaS

av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
DomInGo DE

até 19 de fevereiro 2017

até 30 de dezembro

a

Museu Nacional dos Coches

E Arquitetura Timorense

E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa

3ª

E O Gosto Parisiense no Museu
Nacional de Arte Contemporânea

3ª,

Museu Nacional de Arqueologia
14 h

Da Fotografia ao Azulejo

av. Ilha da madeira. Tel.: 213 041 160

Grande exposição da coleção Kwok on.
até 31 de dezembro 2018

DaS

a

T Os Sapatos do Sr. Luiz

Museu Nacional de Etnologia

E A Ópera Chinesa

3ª,

Coreografia segundo Fernando Duarte.
música de marius Petipa e Ludwig minkus.
Libreto de Sergei Khudekov. Interpretação
por artistas da Companhia nacional de Bailado
e pela orquestra de Câmara Portuguesa,
sob a direção musical de Pedro Carneiro.
21, 22 e 23 de dezembro - 21h

R. antónio maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650

até 6 abril 2017

Museu do Oriente
DaS

D La Bayadère

Teatro Municipal de São Luiz

Museu de Lisboa – Torreão Poente

D om .,

Parque das nações. Tel.: 218 923 470

De Charles Dickens. Encenação de
maria João Luís e Ricardo neves-neves.
Interpretação de Emanuel arada, José
Leite, Inês mourão Pinelas, Pedro mendes,
Teresa Coutinho, entre outros.
28 a 30 de dezembro – 21h30

4 ª a D om ., DaS 10 h àS 18; S áB . E
D om ., EnCERRaDo DaS 13 h àS 14 h

a

16 h

T Um Conto de Natal

av. Brasilia. Tel.: 213 011 282

3ª

àS

26 a 30 de dezembro

Museu de Arte Popular

àS

21 h 30; D om .,

Teatro Camões

4ª

22 de dezembro – 19h

10 h

àS

De al Berto. adaptação e Encenação
de zia Soares. Interpretação de zia Soares.

M Quarteto Opus 28:
Uma História Musical de Natal

DaS

S áB .,

T Luminoso Afogado

até 27 de fevereiro 2017

D om .,

a

até 26 de fevereiro 2017

R. nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200

E Cantores de Ópera Coleção de Gravuras do Museu

a

4ª

Teatro da Trindade

Estação do metropolitano alto dos moinhos.
R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990

3ª

Payo de Lemos. Encenação de João
Lourenço. Interpretação de ana
Guiomar, João Perry, João Vicente,
Patrícia andré, Paulo oom e Sara Cipriano.

Pç. afonso de albuquerque. Tel.: 213 610 850
a

D om .,

DaS

10 h

àS

18 h

E Há Fogo! Há Fogo! Acudam! Acudam!
até final de abril 2017

Encenação de Filipe la Féria. Interpretação
de manuela maria, Ruy de Carvalho,
Eunice munoz, João D`ávila,
maria João abreu e Carlos Paulo.
4ª

a

S áB .,

àS

21 h 30; S áB .

E

D om .,

àS

17 h

até 1 de janeiro 2017

T A Pequena Sereia

Texto e encenação de Filipe La Féria.
Interpretação de Carina Leitão ou
Inês Branco, Daniel Galvão, João Duarte
Costa, Paulo miguel, entre outros.
até 15 de janeiro 2017

Teatro Tivoli BBVA

Pç. do Principe Real, 19

av. da Liberdade, 182ª. Tel:: 213 151 050

E João Garcia Miguel: Mundo Interior

Pelo Russian Classical Ballet.
22 e 23 de dezembro – 21h
25 de dezembro – 18h

2 ª a 6 ª , DaS 10 h àS 20 h ; S áB . E D om ., DaS 10 h àS 21 h

até 15 de janeiro 2017

Teatro Aberto

Pç. de Espanha. Tel.: 213 880 079

T O Pai

De Florian zeller. Dramaturgia de Vera San

D O Lago dos Cisnes

M Bonga: Recados de Fora
27 de dezembro – 21h30

T Luís de Matos: Chaos

29 e 30 de dezembro – 21h30
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Teatro Villaret

M Partisan Seed

SANTIAGO

T Noivo Por Acaso

M Prémio Jovens Músicos/Antena 2

Museu Municipal de Santiago do Cacém

Convento de Cristo

3 ª a 6 ª , das 10 h às 12 h E das
14 h às 16 h 30; s áb ., das 12 h às 18 h

E Através do Olhar do Outro

av. Fontes Pereira de Melo, 30a. Tel.: 213 538 586
Com Fernando Mendes.
6ª

E

s áb .,

às

21 h 30; d oM .,

às

16 h 30

até 29 de janeiro 2017

T Caveman

Texto de Rob becker. Encenação de antónio
Pires. interpretação de Jorge Mourato.
3ª,

às

21 h 30

até 31 de janeiro 2017

R. de Gonçalo sampaio 350. Tel.: 226 006 585

30 de dezembro – 23h30
s áb .

E

d oM .,

às

E O Palácio de Cristal
até 4 de janeiro 2017

11 h

até 29 de janeiro 2017

Centro Português de Fotografia

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310

ÓBIDOS

3 ª a 6 ª , das 10 h às 12 h 30 E das 14 h às 18 h ;
s áb ., d oM . E F ERiados , das 15 h às 19 h

E Only You

Museu Municipal de Óbidos
R. direita 97. Tel.: 262 955 500
3ª

a

d oM .,

das

10 h

Mafalda Carvalho – flauta.
Filipa Cardoso – piano.
Marco Rodrigues – trombone.
obras de s. Karg-Elert, P. sancan,
L. berio, F. Martin, entre outros.
3 de janeiro – 19h30

Centro Comercial Cidade do Porto

T Forbidden Broadway
T Heidi

30 de dezembro – 22h30

às

13 h

E das

14 h

às

18 h

E Dom Quixote Por Júlio Pomar
até 31 de dezembro

Exposição de fotografia de Leonardo Kossoy.
até 15 de janeiro 2017

Culturgest Porto

av. dos aliados, 104. Tel.: 222 098 116
2ª

PENAFIEL

a

s áb .,

das

12 h 30

às

18 h 30

E Dorota Jurczak: ~.{ }.~
até 7 de janeiro 2017

Museu Municipal de Penafiel

R. do Paço, s/n. Tel.: 255 712 760

E Fuga do Caos e do Abismo

Exposição de Graça Morais de tributo ao insigne
penafidelense antónio da Rocha Melo.
até 26 de fevereiro 2017

Fundação Escultor José Rodrigues
R. da Fábrica social. Tel.: 223 395 120

E 80 anos, 80 interpretações
de José Rodrigues
até 18 de fevereiro 2017

Fundação de Serralves

PESO

DA

RÉGUA

Museu do Douro

R. Marquês de Pombal. Tel.: 254 310 190
T odos

os dias , das

10 h

às

18 h

E Caminhos de Ferro e da Prata:
Linhas do Douro e do Minho
até 15 de janeiro 2017

E A Natureza e o Homem

Exposição de escultura de Vítor sá Machado.
até 31 de janeiro 2017

PORTO
Casa da Música

av. da boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200

M Santíssimo Natal

Pela orquestra barroca Casa da
Música e Coro Casa da Música, sob a
direção musical de Laurence Cummings.
obras de a. scarlatti, C. non Papa,
d. scarlatti, a. Corelli e J. handl Gallus.
23 de dezembro – 21h

M Bezegol & Rude Bwoy Banda +
Convidados: 10 Anos - Still Standing
23 de dezembro – 23h30

M Quarteto de Cordas de Matosinhos

obras de F.J. haydin, N. Côrte-Real e s. Prokofieff.
27 de dezembro – 21h30

M Academia de Música de Costa Cabral

Com a orq. de sopros e Percussão iniciação,
sob a direção musical de Marcelo Marques .
29 de dezembro – 21h

M Filipe Teixeira Quinteto
29 de dezembro – 22h

M Academia de Música de Costa Cabral

Com a orq.de sopro e Percussão secundário,
sob a direção musical de Luís Carvalhoso.
30 de dezembro – 21h

R. d. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500
3 ª a 6 ª , das 10 h às 13 h E das 14 h às 17 h ;
s áb ., doM . E FERiados das 10 h às 19 h

DO

CACÉM

Pç. do Município. Tel.: 269 827 375

E Expressão no Impressionismo

Exposição de pintura de Edmundo Cruz.
até 4 de fevereiro 2017

SANTO TIRSO
Museu Internacional de
Escultura Contemporânea

R. Unisco Godiniz, 100. Tel.: 252 830 400
3 ª a 6 ª , das 9 h às 17 h 30; s áb .,
d oM . E F ERiados , das 14 h às 19 h

E Miguel Navarro: Escultura Íntima
até 15 de janeiro 2017

SÃO JOÃO
DA MADEIRA
Museu do Calçado

R. oliveira Júnior. Tel.: 256 200 204

3 ª a 6 ª , das 9 h às 12 h 30 E das 14 h às 18 h ;
s áb ., das 10 h às 13 h E das 14 h às 18 h ;
d oM ., das 10 h 30 às 12 h 30 E das 14 h 30 às 18 h

E Luís Onofre. Uma História de
Paixão, Herança e Trabalho Duro
até março 2017

SÃO JOÃO
DA PESQUEIRA

E Liam Gillick: Campanha

Núcleo Museológico do Vinho

até 8 de janeiro 2017

Tel. (info.): 254 310 190

E Michael Krebber:
The Living Wedge

E O Douro da Casa Alvão
até 27 de dezembro

E Conversas: Arte Portuguesa
Recente na Coleção de Serralves

SETÚBAL

até 15 de janeiro 2017

até 22 de janeiro 2017

E Joan Miró:
Materialidade e Metamorfose
até 28 de janeiro 2017

E Everything is About
to Happen (Porto):
Livros e Edições de Artista
até 12 de fevereiro 2017

E Novo Banco Revelação
2016: Andreia Santana
até 12 de fevereiro 2017

E Projeto Sonae//Serralves Haegue Yang: Parque de
Vento Opaco em Seis Dobras
até 4 junho 2017

Museu Nacional de Soares dos Reis

R. de dom Manuel ii 44. Tel.: 223 393 770

E Amadeo de Souza Cardoso
2016-1916-Porto-Lisboa
até 1 de janeiro 2017

S. M A M E D E
DE INFESTA
Casa-Museu Abel Salazar

R. dr. abel salazar, s/n. Tel.: 229 039 827

E João Leal: Resisting
Narrative | Resistir à Narrativa
até 7 de janeiro 2017

Fórum Municipal Luísa Todi

av. Luísa Todi, 65. Tel.: 265 522 127

M Quarteto Lopes-Graça

obras de L. Gianneo, F. Lopes-Graça, d.
Kovadloff, a. Vasques-dias, entre outros.
27 de dezembro – 21h30

M Outro Tempo, José Afonso

de José Pedro Gil e Emanuel andrade.
30 de dezembro – 21h30

D O Lago dos Cisnes

TOMAR
Tel.: 249 315 089

até 31 de janeiro 2017

E Além de Grão Vasco. Do Douro
ao Mondego: a Pintura entre o
Renascimento e a Contra-Reforma
até 5 de março 2017

E A Botica do Real Convento de Thomar
até 3 de julho 2017

VILA FRANCA

DE

Fábrica das Palavras

Lg. Mário Magalhães infante. Tel.: 263 271 200

E Bienal de Fotografia 2016

Exposição de fotografias de salomé Lamas.
até 29 de janeiro 2017

Museu do NeoRealismo

R. alves Redol, 45. Tel.: 263 285 626
3 ª a 6 ª , das 10 h às 19 h ; s áb ., das
15 h às 22 h ; d oM ., das 11 h às 18 h

E Bienal de Fotografia 2016

Exposição de fotografias de antónio Júlio
duarte, João Grama, Rui Calçada bastos,susana
Mendes silva, Nuno Cera. Catarina botelh.
até 29 de janeiro 2017

Museu Municipal de Vila Franca de Xira
R. serpa Pinto, 65. Tel.: 263 280 350

3 ª a d oM ., das 9 h 30 às 12 h 30 E das 14 h às 17 h 30.
E NCERRa aos FERiados E dE 1 a 15 dE aGosTo

E Bienal de Fotografia 2016

Exposição de fotografias de Pauliana Valente
Pimentel, João Tabarra, ana Rito, João onofre,
Vasco araújo, Fernando Lemos, Mumtazz.
até 29 de janeiro 2017

E Vila Franca de Xira anos 40-50 do
Séc. XX – Molduras de um Concelho
até 29 de abril 2018

VILA REAL
Teatro de Vila Real

al. de Grasse. Tel.: 259 320 000

M Lavoisier

21 de dezembro – 22h

M Rita Redshoes

23 de dezembro – 21h30

M Echo Mountain

28 de dezembro – 22h

Pela Russian Classical ballet.
1 de janeiro – 18h

VISEU

Museu de Arqueologia e
Etnografia do Distrito de Setúbal

Museu Nacional Grão Vasco

E O Arquivo Leisner
e os Arquivos Históricos
da Arqueologia Portuguesa

das

av. Luísa Todi, 162. Tel.: 265 239 365

até 7 de janeiro 2017

SINTRA

XIRA

adro da sé. Tel.: 232 422 049
3ª,

14 h às 17 h 30; 4 ª a d oM .,
10 h às 12 h 30 E das 14 h às 17 h 30

das

E Cidades Invisíveis

Exposição de pintura de Maria barros abreu.
até 8 de janeiro 2017

E Do Essencial Ponto

Exposição do artista plástico Ruy silva.
até 29 de janeiro 2017

Quinta da Regaleira
Tel.: 219 106 656

T Aladino

adaptação e encenação de
Paulo Cintrão. Pela byfurcação Teatro.

s áb ., às 16 h ; d oM ., às 11 h ( ExCETo , dias
24, 25, 31 dE dEzEMbRo E 1 dE JaNEiRo )

até 19 de março 2017

GABINETE DE ESTRATÉGIA,
PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS
Palácio Nacional da ajuda. 1300-018 Lisboa
Tel.: 213 614 500 | Fax: 213 621 832
relacoes.publicas@gepac.gov.pt
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Wiriamu: um relato pormenorizado,
que deixa de fora questões de fundo
De investigador moçambicano Mustafah Dhada saiu agora o livro O massacre português de Wiriamu, aqui analisado por
quem tem três especiais competências, além de 'experiências', para o fazer, e para falar de outras questões que tornam
muito significativo este texto. De facto o autor é: militar, coronel comando, combateu em Moçambique, Angola e Guiné
(sendo elemento ativo do MFA, que no 25 de Abril derrubou a ditadura); historiador militar e da Guerra Colonial, autor de
várias importantes obras nesse domínio, algumas em colaboração com Aniceto Afonso; escritor, com o pseudónimo Carlos
Vale Ferraz, e guionista, sendo a guerra colonial tema fundamental na sua obra, desde o romance de estreia, Nó Cego

é

Carlos de Matos Gomes

É um lugar-comum afirmar que
a violência está omnipresente na
história da humanidade. Também
é certo, como escreveu Peter
Imbush no International Handbook
of Violence, que “a violência é
um dos conceitos mais esquivos e mais difíceis das ciências
sociais”. A forma expedita de
abordar um ato de violência é
reduzi-lo ao confronto direto e
preestabelecido entre agressor e
vítima. Estabelecer uma causa e
descrever os efeitos. Em regra, a
abordagem dos atos de violência
no contexto do anticolonialismo
tem seguido esta metodologia redutora e ideologicamente predeterminada, assumindo que a raiz
da violência é o colonialismo, um
fenómeno intrinsecamente mau,
servido por agentes e entidades
violentas, bárbaras, homogéneas
e disciplinadas como uma legião.
Fixada a causa da violência
na natureza do colonialismo, a
maioria dos autores não discute nem analisa o papel que nela
pode desempenhar a natureza dos
homens, nem as circunstâncias em
que ocorre, nem as fraturas e conflitos que podem existir no interior
das organizações que a exerceram,
nem os fatores que a desencadearam. É uma abordagem simplista, centrada na exploração das
imagens chocantes, no sofrimento
das vítimas e na condenação sans
merci, de preferência com frases muito adjetivadas. No campo
oposto, a violência é relativizada,
por vezes até à negação da evidência dos atos e à responsabilização
das vítimas pelos seus males. É
igualmente redutora e ideologicamente enviesada.

Óleo do pintor moçambicano Malangatana

O livro de Mustafah Dhada, O
massacre português de Wiriamu
- Moçambique 1972, assume
decididamente e sem ambiguidades o anticolonialismo, condena
a barbárie, elogia a coragem
dos religiosos e jornalistas que
deram a conhecer ao mundo o que
ocorreu, mas não dá o passo para
a análise das causas da violência
que ultrapasse a que é citada das
declarações de Marcelino dos
Santos, dirigente da Frelimo:
“As atrocidades cometidas pelos
militares portugueses, apesar do
horror e barbárie que as caracterizavam, expressam a verdadeira natureza do regime colonial
fascista, da mesma maneira que
as câmaras de gás dos campos
nazis ou o massacre de Lidice, na
Checoslováquia, expressaram a
verdadeira natureza de Hitler e do
nazismo, da mesma maneira que

Sharpeville expressou a verdadeira natureza do regime sul-africano (…) Cada guerra colonial,
cada guerra racista, cada guerra
imperialista tem uma Mueda,
uma Sharpeville, uma Pidjiguiti,
uma My Lai… Procuremos então
compreender estes factos desta
maneira.”
A explicação dos massacres
com a natureza colonial, imperialista, ou nazi dos regimes
deixa inexplicados os massacres
de igual ou maior amplitude que
ocorreram em regimes já libertos do colonialismo, como os do
Congo durante a revolta dos simba, do lumumbista Pierre Mulele,
contra Mobutu, os do Ruanda na
guerra entre hutus e tutsis, que
causaram entre 500 mil a um milhão de vítimas, os do Sudão, do
Biafra, ou até os que tiveram lugar
em Moçambique após a guer-

“

A explicação dos
massacres com a
natureza colonial,
imperialista, ou nazi
dos regimes deixa
inexplicados os
massacres de igual
ou maior amplitude
que ocorreram em
regimes já libertos do
colonialismo

ra… O livro de Dhada é mais um
elemento de denúncia da morte
de cerca de 400 pessoas pelas

tropas portuguesas no dia 16 de
dezembro de 1972, num triângulo
de povoações na zona de Tete. No
essencial reproduz os relatos dos
acontecimentos apresentados à
opinião pública mundial a 10 de
julho de 1973, num artigo do jornal The Times, escrito pelo padre
inglês Adrien Hastings, da Igreja
Católica e das investigações que
a partir daí se sucederam sobre a
atuação das tropas portuguesas
em Moçambique.
À abundante informação,
cerca de 900 títulos na bibliografia, que ocupa 36 páginas, o autor
juntou algumas entrevistas a sobreviventes, obtidas numa visita
de trabalho. Apesar do manancial de informações disponíveis
sobre Wiriamu e da ocorrência
do massacre apenas ter sido
negado numa primeira fase pelo
comando militar de Moçambique

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:54)

28 * ideias
e pelo governo português, por
motivos óbvios, o autor dedica
longas páginas a provar que a
povoação de Wiriamu existia e
que o massacre ocorreu! Outro
dos pontos centrais do livro é
a exaustiva descrição, que se
lê como um thriller, das peripécias do envio para o exterior
de Moçambique dos relatos do
massacre, e da proteção de uma
testemunha. O terceiro ponto
forte do livro é a descrição da
"Operação Marosca", o nome de
código atribuído à ação de que
resultou o massacre das povoações de Chaworha e Wiriamu.
O autor relata (p. 82) a sensata
pergunta que lhe fez um responsável pelo monumento que hoje
assinala o massacre de Wiriamu,
quando ali chegou: "Para que
queres acordar os mortos?" E
avisou-o para não transformar o
massacre num escândalo. O livro
não tem nada de escandaloso. É,
pelo contrário, avesso a qualquer
risco interpretativo que ofenda
os cânones do anticolonialismo
militante. Dhada recolheu indícios
que podiam fornecer explicações
para o comportamento dos intervenientes, mas não seguiu as pistas
que eles abriam. Em Representações
da Violência, obra coordenada por
António Sousa Ribeiro, são levantadas algumas questões essenciais,
como a distinção entre violência
estrutural e cultural, violência
institucional e individual. O livro
não utiliza esses conceitos, centra
o seu objeto de trabalho no ato de
barbárie, que ele inequivocamente
é, mas ignora ou desvaloriza o facto
de ser também um extraordinário
revelador dos conflitos estruturais
que atravessaram os vários corpos
institucionais do estado colonial
português, onde se cruzam fatores
pessoais e culturais.
O autor enuncia-os, por exemplo, quando levanta a questão
das dificuldades da Frelimo na
zona centro de Moçambique, com
populações e régulos a resistirem
às suas propostas, ou interroga-se
sobre a relação da Frelimo com estas
populações. A rivalidade entre o
régulo Konghorhogondo e o régulo
Wiriamu, o primeiro aliado das
autoridades coloniais, com um filho
milícia e outro auxiliar da PIDE/
DGS, e o segundo mais próximo
da Frelimo, sugere a possibilidade
de ajuste de contas entre chefes
tradicionais, de luta pelo poder e
pelo prestígio, das diferentes visões
para o futuro de Moçambique, mas
hipótese não é admitida, porventura
porque não se enquadra na dicotomia colonialismo/anticolonialismo.
Também não é desenvolvida a
investigação sobre as intenções da
PIDE/DGS ao informar o comando
militar de Tete da presença de 600
guerrilheiros na zona, o que era
falso. Poderia ter a finalidade de
forçar o lançamento da “Operação
Marosca” com meios excessivos.
Eram conhecidas as difíceis relações entre a PIDE/DGS e as forças
armadas comandadas por Kaúlza
de Arriaga. A PIDE/DGS procura-
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va impor ao general a criação de
unidades de "Flechas", como as
que criara em Angola. Boaventura
Sousa Santos (BSS) escreve no prefácio que “Wiriamu expôs a questão
colonial, um exército em perda
total, contando com o apoio de
forças sul-africanas e rodesianas,
a crueldade do regime. Um regime
colonial fascista em desagregação, a difícil relação entre a igreja
católica pilar do regime e os padres
que cada vez mais se opunham a
este apoio e a frente nacionalista
que constituía o país…” Por seu
lado, o jornalista Peter Pringle (PP),
no prefácio da edição inglesa, refere
que “a divulgação do massacre incitaria os jovens capitães a derrubar
o regime.”
As afirmações de BSS e de PP
refletem o mal que corroía o regime
e apresentam Wiriamu como uma
das causas para o seu fim. A questão é que, excetuando a referência
ao conflito dentro da Igreja Católica
e de parte desta com as autoridades
portuguesas, as afirmações dos
prefácios dificilmente se podem
deduzir do miolo do livro. Mustafah
Daha passa ao lado dos conflitos
que existiam no interior do regime,
deixa de fora elementos essenciais
para a compreensão das causas do
massacre e do papel que ele desempenhou no processo que conduziu
os capitães ao derrube da ditadura
em Lisboa. Também despacha com
uma frase forte, mas sem fundamento nem sentido, as razões para
o comportamento da 6ª Companhia
de Comandos, a executora do assalto e do massacre, ator principal
neste drama: “Treinada para ser
patologicamente eficiente”.
Quem disponha de conhecimentos sobre história militar, ou
polemologia, sabe que as tropas são
tanto mais eficientes quanto melhor
treinadas estiverem para manter o
controlo emocional em situações difíceis. Seria mais provável que o seu
comportamento tivesse sido fruto
da decadência geral das capacidades de combate das forças militares
portuguesas após os longos anos da
guerra, referido por BSS, do que de
qualquer treino patológico para a

“

O livro não tem nada
de escandaloso. É,
pelo contrário, avesso
a qualquer risco
interpretativo que
ofenda os cânones
do anticolonialismo
militante. O autor
recolheu indícios
que podiam fornecer
explicações para o
comportamento dos
intervenientes, mas
não seguiu as pistas que
eles abriam
Mustafah Daha passa
ao lado dos conflitos
que existiam no
interior do regime,
deixa de fora elementos
essenciais para a
compreensão das
causas do massacre
e do papel que ele
desempenhou no
processo que conduziu
os capitães ao derrube
da ditadura em Lisboa
prática de massacres. Aliás, o autor
refere o desgaste das tropas e não o
treino, quando apresenta a companhia como estando em operações
em Tete desde agosto, sujeita a
esforço físico e psicológico anormal,
tendo chegado a realizar 16 missões
de combate em três dias. Não é
uma desculpa para os atos praticados, mas é uma explicação para o

descontrolo, que ultrapassa a mera
atribuição de culpas ao colonialismo
e à perversidade daqueles homens.
Não sendo o desgaste considerado como variável para análise do
comportamento dos soldados desta
companhia, mas a perversidade,
o autor e os seus leitores deviam
interrogar-se se esta fora adquirida pelo treino, ou se era inata, por
serem colonialistas.
A análise sem preconceitos do
comportamento daquela companhia
e dos agentes da PIDE/DGS que
participaram no massacre poderia
ajudar a compreender o colonialismo português, a perceber porque
durou tanto a guerra e porque
acabou com uma revolta dos militares que comandavam unidades
deste escalão, que o autor diaboliza,
como é típico das publicações mais
próximas da propaganda do que da
história fazerem ao inimigo, ao qualificar a companhia: “Os assassinos
de Wiriamu agiram em Moçambique
como plenipotenciários em nome do
império português em África.”
A afirmação faz tábua rasa da
complexidade da questão colonial
portuguesa e da guerra que ela
originou. Na realidade, os militares
da 6ª Companhia de Comandos,
“assassinos plenipotenciários em
nome do império português”, eram
moçambicanos, tão moçambicanos
como os habitantes de Wiriamu e
como os guerrilheiros da Frelimo.
Eram moçambicanos 54% dos efetivos militares portugueses que em
Moçambique combatiam a Frelimo.
Teria sido estimulante o autor
considerar a composição das forças
militares e civis em confronto em
Moçambique no contexto de uma
guerra colonial, que teve também
características de guerra civil, com
resistência de parte significativa dos
moçambicanos ao nacionalismo
proposto pela Frelimo. Também
parece altamente improvável que
o massacre tenha sido autorizado
pelo alto comando português, como
afirma o autor: “Depoimentos orais
de sobreviventes corroboram os
relatos em primeira mão de um comandante militar para quem este foi
um massacre planeado e executado
conforme previsto (…) Isto é, não se
tratou de um massacre perpetrado
sem autorização do alto comando
militar português.”
Esta conclusão deveria ser
fundamentada pelo autor. Era
importante que o tivesse sido, pois
viola a doutrina militar portuguesa
expressa nos manuais O Exército e a
Guerra Subversiva, da conquista das
populações, e nega a prática seguida
durante anos através da ação psicossocial. Porque teria a alta hierarquia
militar de Moçambique violado
esses princípios e práticas? Ao contrário do afirmado no livro, o comandante militar de Tete, o coronel
Videira, conhecia bem a doutrina de
conquista pacífica das populações
e praticou-a desde a abertura da
terceira frente de guerra. Teria sido
esclarecedor ler as suas diretivas de
ação psicológica.
Mais de 40 anos passados está
disponível um enorme manancial

J

de fontes para a opinião pública conhecer o que se passou em
Wiriamu e em Tete. Continua a faltar uma análise que enquadre este
e outros massacres na história da
violência colonial e na da violência
pós-colonial. Seria importante
abordar o massacre de Wiriamu
sob um ponto de vista que ultrapassasse a abordagem binária, de
nada existir entre o colonialismo
por natureza mau, violento, opressor, explorador e os movimentos
nacionalistas, por natureza bons,
libertadores, criadores do novo
homem africano.
A África pós-colonial merece
uma abordagem sem preconceitos
por parte dos historiadores. O livro
de Mustafah Daha contem esclarecedores elementos no campo da
antropologia, da geografia e dos
ambientes de Moçambique, relembra atos que não devem ser esquecidos, denuncia acontecimentos e
situações que poderiam abrir portas
a novas interpretações, mas não as
franqueia. O livro assume por inteiro a visão dos jovens nacionalistas
africanos surgidos no pós-segunda
guerra, que se propuseram construir
estados pós-coloniais reproduzindo
tant bien que mal a arquitetura de
exercício do poder das nações europeias, desvalorizando ou mesmo
esmagando as formações sociais e
políticas das culturas africanas.
Sobre Wiriamu escreveu Lídia
Jorge no romance A Costa dos
Murmúrios: “Eu conhecia o significado desse cheiro… será esse cheiro
que se desprenderá de Wiriamu,
Juwau, Mucumbura, será esse cheiro
que se desprenderá dos abatidos,
dos queimados dos que ficaram a arder ainda vivos…” O comandante da
companhia de comandos confessou
que tinha usado um lenço impregnado de Old Spice para disfarçar o
cheiro dos corpos queimados e em
putrefação e que nunca mais suportou esse perfume. Continua a
ser importante procurar a origem
deste cheiro.
Resta dizer que o livro tem
uma capa de grande beleza, merece ser lido como mais um ato de
terror que nos deve fazer refletir
sobre a violência e a perversidade inscritas na natureza do
Homem… J

› Mustafah Dhada,

O MASSACRE
PORTUGUÊS
DE WIRIAMU MOÇAMBIQUE 1972,

Tinta da China, 400 pp., 25,90 euros
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Frederico Lourenço
A Bíblia, o elogio da poética
e o regresso à cultura
Tal como no chamado
Cântico dos Cânticos,
ou nas imensas poesias
tradicionalmente atribuídas a
Salomão e insertas na Bíblia,
alguns cantos da Odisseia
continuam a despertar em
nós o fascínio que despertam
os enigmas que nada de
estranho nos apresentam, mas
que indizivelmente fogem à
compreensão que as palavras,
quase sempre imediatas,
procuram abarcar. Nesse
distante poema homérico,
de mais de 2.500 anos de
sentidos e leituras, um aedo
é chamado a declamar, tal
como sucederia nas comuns
noites num palácio em que se
reuniriam em torno do lume
os grandes, os nobres, os
guerreiros e os aventureiros,
aqueles que tinham novas
para transmitir. O aedo,
qual metáfora do poder do
seu olhar, é cego. Mas fala,
declama. É escutado.
E as “novas” poderiam
ser plenamente novas ou
não. Os mitos nasciam desse
afastamento de um tempo
concreto mediante a assunção
de uma dimensão primordial,
organizadora de uma ordem,
de um sistema. Ouvir um
aedo a declamar a sua poesia
era quer escutar novidades,
num tempo onde o Saber era
lento na transmissão, quer
voltar a entrar dentro de
conhecimentos ancestrais,
já sabidos, em nada novos,
mas constantemente
rememorados e revalidados.
Sendo apreendida
individualmente, a poesia
era uma dimensão social e
coletiva.
A poesia era
verdadeiramente uma
linguagem de códigos,
de descoberta. Se a prosa
descrevia o linear, os tratados,
as contas, os registos, a
poesia, com o seu ritmo, com
a rima e a entoação, quase
sempre acompanhada de
música, era o campo do que
não podia ser apenas ouvido,
mas tinha de ser entendido.
A poesia era hermenêutica
em potência, era abertura à

LUCÍLIA MONTEIRO

Paulo Mendes Pinto

Frederico Lourenço O novo Prémio Pessoa ‘trouxe-nos, literalmente, a Bíblia de volta’

interpretação, era convite a
elaborar e a descobrir.
Não será, obviamente
por acaso que muitos Textos
Sagrados se encontram nessa
forma ritmada que faz entrar
o leitor e o ouvinte numa
dimensão fora da linguagem
normal, num quadro de
ritmicidade, numa valoração
de ritual, de contacto
com uma Verdade fora da
compreensão imediata.
É este, em meu entender,
o ponto de contacto mais
interessante entre traduzir
Homero e traduzir a Bíblia.
Para aqui pouco interessa a
qualidade das traduções de
Frederico Lourenço (FL), mais
que aclamadas, validadas e
reconhecidas por gente de
cultura e académicos; o que
de mais importante o recém
premiado com o Prémio Pessoa
nos trouxe foi, literalmente, a
Bíblia de volta (Bíblia- vol I,
- Novo Testamento, Quetzal,
424 pp., 19,90 euros).

Muitos foram, ao longo
dos séculos, os medos, os
receios e os interditos ligados
à tradução da Bíblia. Se o
mundo influenciado pela
Reforma Protestante democratizou a Bíblia, deixando-a
influenciar a sua cultura,
desenvolvendo rapidamente a
alfabeti-zação, por exemplo,
nos meios católicos a Bíblia
manteve-se até quase hoje
um absoluto desconhecido.
FL, numa tradução não ligada
a confissão cristã alguma,
municiado essencialmente da
sua capacidade de domínio
do grego, começou a fazer
com o texto bíblico aquilo que
tão elegantemente fez com a
Ilíada e a Odisseia.
E fazer o mesmo com estes
textos que num olhar religioso
são tão diferentes, é assumir
que um aspeto fundamental
eles apresentam em comum:
seja-se religioso, ou não, a
Bíblia é um texto fundador
do que somos. Ao retirar o

“

Ao retirar o
monopólio da sua
tradução e edição
ao mundo religioso,
Frederico Lourenço
fez regressar a Bíblia
à cultura, de onde,
afinal, nunca deveria
ter saído
Com o seu trabalho
passamos a ter uma
edição da Bíblia
descomprometida de
uma visão religiosa
(...) que nos impele
à leitura poética do
texto

monopólio da sua tradução
e edição ao mundo religioso,
FL fez regressar a Bíblia à
cultura, de onde, afinal,
nunca deveria ter saído.
Com o trabalho de
Frederico Lourenço,
passamos a ter mais que
uma nova edição da Bíblia,
passamos a ter uma edição
descomprometida de uma
visão religiosa. Não que para
a História da Bíblia toda e
qualquer ligação religiosa
não seja importante, mas
hoje, mais que nunca,
urge perceber que ela é um
património que não se esgota
no campo da crença e das
afirmações de fé.
E, num passo seguinte, ao
ter uma tradução que pega no
texto coprodutor de cultura,
somos todos nós, leitores,
chamados a ler, agora fora
dos púlpitos onde se apoia
a dogmática e a palavra
certa. Regressando com a
Bíblia aos textos de Homero,
aliás, textos em muito
contemporâneos dos bíblicos,
e geograficamente não muito
distantes no que respeita
aos locais de redação, esta
nova tradução realizada pelo
classicista da Universidade de
Coimbra impele-nos à leitura
poética do texto, como que
declamada, como eram, de
facto, para serem lidos quando
foram escritos.
É que a poética abrenos a porta para o único e
o irrepetível: cada leitura é
uma vivenciação. A grande
tentação de reduzir a
capacidade de pensamento
e de leitura a uma lógica
religiosa encontravase na uniformização, na
normativização, na nivelação.
Por esta razão a Bíblia foi
tão pouco tida em conta em
grande parte da História
do Cristianismo. Ora lê-la,
como qualquer outro texto
antigo, fornece ferramentas
para as mais profundas
problemáticas, ou não fosse
isso mesmo que fez com que
estes textos perdurassem e se
tornassem “clássicos”.
É desta forma livre e liberta
que o texto bíblico pode ser
redescoberto como centro de
cultura. É na sua capacidade
de inebriamento, fora das
regras religiosas, que a sua
Sabedoria surge e se espraia
no leitor ou, regressando ao
aedo de Homero, no ouvinte,
anulando a diferença entre o
que escreveu, seja poeta, ou
não, e o ouvinte, aquele que
ouve, trauteia ou repete.J

* Paulo Mendes Pinto é prof.
da Universidade Lusófona de
Lisboa, na qual coordena a
Área de Ciência das Religiões.
Fundador do Observatório para
a Liberdade Religiosa
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GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

Um diálogo entre Garrett
e Rodrigo da Fonseca

A

assiste ao liberal autêntico e que aflora nas Viagens na Minha Terra. A modeleitura de Almeida Garrett - Correspondência para
Rodrigo da Fonseca Magalhães (1787-1858) permite
ração é a marca da sua intervenção política, afirmando-se entre os setemcompreendermos um pouco melhor o complexo
bristas moderados, como dirá no célebre discurso do Porto Pireu, exemplo
mas apaixonante período da implantação e consoda oratória parlamentar, em resposta a José Estêvão:
"É verdade: todas essas galés de injúrias navegadas de toda a parte do
lidação do liberalismo em Portugal. Encontramos o
mundo, vieram descarregar-se a um imaginário porto Pireu, onde, sonhancidadão comprometido que foi Garrett em diálogo
direto com o político mais influente na estabilizado os agradáveis sonhos da loucura ambiciosa e da cobiça frenética, nos
supuseram, a estes poucos homens do centro, que, por poucos, por moderação das instituições constitucionais – das guerras
civis à Regeneração, momento em que foi possível
dos, por guardadores de todas as formas, deviam ter merecido mais alguma
pousar as armas e chegar a um acordo político de alternância no poder. A
daquela civilidade e consideração com que a todos acatam, renunciando
edição desta correspondência é de Sérgio Nazar David, que trata com esmero tantas vezes a despicar-se das ofensivas, até a defrontar-se dos agravos, com
o manancial de contributos relevantes não só sobre as personalidades dos
que a todo o instante são provocados" (8.2.1840).
dois protagonistas, mas também sobre o período em que intervêm. Como
O homem de cultura, encontramo-lo a pugnar pelo Conservatório Real
sabemos, a edição crítica na Imprensa Nacional-Casa da Moeda das obras de
de Lisboa. A determinação de Garrett é clara, em nome do ensino das Artes
Almeida Garrett é coordenada por Ofélia Paiva Monteiro, cuja ação merece
(Declamação, Música, Dança e Mímica). A figura tutelar de Gil Vicente é
especial destaque, uma vez que tem permitido um melhor conhecimento
chamada em nome da "ideia de civilização". O presidente da instituição
da obra do grande autor do período romântico. Relativamente a Rodrigo
é D. Fernando II, em nome das conjugação dos princípios democrático e
da Fonseca, que a posteridade conheceria como "raposa", pela inteligência
monárquico, tão cara ao dramaturgo – que se empenha a fundo nos mais
política e capacidade de superar as situações mais difíceis, não podemos
ínfimos pormenores, para que o Conservatório tenha as condições para ser
esquecer a excelente biografia da autoria de Maria de Fátima Bonifácio,
marcante. E nesse combate conta com o apoio de Passos Manuel, sopro da liindispensável para percebermos o papel fundamental que desempenhou na
berdade e da democracia, e com Rodrigo, o homem capaz de compreender o
história do seu tempo (Um Homem Singular, Dom Quixote, 2013).
Portugal mais a fundo… Mas é Costa Cabral e o cabralismo que se irão impor
Almeida Garrett é uma referência da cultura portuguesa que supera em
a partir de 1842. E Garrett passa para a oposição – uma vez que que o execumuito qualquer classificação de escola ou de grupo. Por isso, foi respeitado
tivo "absolutamente declarou por seus atos, que queria governar no interesse
e referenciado por todos quantos, sob as mais diversas influências, até à
exclusivo de um partido". E dirá a seu amigo Silva Abreu: "Desagrada-me o
modernidade, cuidaram de quem marcou indeestado das cousas e a tendência dos homens. Sou
pasteleiro pelo coração e pela cabeça: sentimento
levelmente o amadurecimento das nossas língua
e reflexão me fazem desejar e crer que não seja
e cultura. "Não sou clássico nem romântico, de
nacional nem fixo todo o governo exclusivo e
mim digo que não tenho seita nem partido em
intolerante. (…) Portugal não é dos setembristas
poesia (assim como em coisa nenhuma); e por
nem dos cartistas, é dos portugueses".
isso me deixo ir por onde me levam as minhas
ideias, boas ou más, e nem procuro converter as
Afinal, vê no novo poder cabralista pretextos
dos outros, nem inverter as minhas nas deles: isso
para "vingançazinhas mesquinhas de bairro e
é para literatos ou outra polpa, amigos de disputas
bairristas". Pela demarcação política, foi demitido
e questões que eu aborreço".
pelo decreto de 16 de julho de 1841, assinado por
Estas são as suas palavras, significativas, em
Joaquim António de Aguiar, da Inspeção-Geral
1825, no prefácio à 1ª edição de Camões, que dedos Teatros, de vice-presidente do Conservatório
e de cronista-mor do Reino… Daí o clima de
monstram sobretudo a independência de espírito
desalento que sentimos nas Viagens, onde se
e a especial atenção de Garrett relativamente
Almeida Garrett
descreve a ida ao encontro de Passos Manuel em
às mudanças fundamentais do seu tempo. E o
Santarém. Em 1846, no final da guerra da Maria
diálogo com Rodrigo da Fonseca, ora publicado, é
da Fonte, ainda julga poder participar numa
revelador de como, apesar das incompreensões, o
solução moderada, que, no entanto, será destruída
poeta, romancista e dramaturgo pôde contribuir
na "emboscada" de outubro, na qual a rainha D.
pela dimensão cultural e artística para afirmaO percurso que poderemos
II ainda vai dar a mão a Costa Cabral. Nesse
ção de uma sociedade aberta e liberal. O corpus
seguir nesta correspondência Maria
ínterim, Garrett e Rodrigo ainda tentam mobilizar
documental que constitui a presente publicação
Passos para uma solução – mas não têm sucesso. A
é constituído por 97 cartas, 72 do espólio de
(93 cartas inéditas) revelaguerra civil regressa, impiedosa e inexorável – na
Rodrigo, 18 do Ministério do Reino (Torre do
nos plenamente o cidadão, o
Patuleia.
Tombo) e 7 do espólio de Garrett (5 da Biblioteca
político e o servidor público
Geral e 2 da Faculdade de Letras, da Universidade
A propósito do Grémio Literário, o escritor chede Coimbra). O importante é dizer que se trata de
ga a confessar-se a Rodrigo mais político que litera93 cartas inéditas.
to. Contudo, nas Viagens, os barões são duramente
O percurso que poderemos seguir nesta corjulgados, na pessoa de Carlos. O certo é que o
genial escritor ainda regressará à ribalta política na
respondência revela-nos plenamente o cidadão,
Regeneração, na pasta dos Negócios Estrangeiros.
o político e o servidor público. Nota-se a situação
Mas a política tem sempre as suas vicissitudes e a
que rodeou a sua ida para Bruxelas como encar› Almeida Garrett
amizade entre Garrett e Rodrigo terminaria toldada
regado de negócios, por "sórdidas conveniências
CORRESPONDÊNCIA
num episódio triste de intrigas e calúnias, em 1852,
políticas", e as condições do regresso depois de
PARA RODRIGO
em que o poeta se sentiu injustiçado. É certo que
dois anos de penúria. De novo na pátria, é eleito
DA FONSECA
Rodrigo da Fonseca compareceria ao funeral de
deputado em 1837 e defende na Câmara dos
MAGALHÃESO
Garrett, em 54, mas o mal-estar deixou marcas
Deputados a liberdade religiosa - "não creio que
Imprensa Nacional/Casa da
fundas… De qualquer modo, desta relação tão rica
possa haver liberdade civil para o povo que perder
Moeda,
fica este diálogo do maior interesse. J
a liberdade religiosa". É uma preocupação que
332 pp, 28 euros

“
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I República,
em (excelente)
síntese
Miriam Halpern
Pereira, profª catedrática (emérita)
do ISCTE, com uma
longa carreira de
historiadora e investigadora dividida entre
Lisboa e Paris, conseguiu fazer um livro que alcança
inteira e excelentemente aquilo
que se propôs: fazer uma “síntese
atualizada e interpretativa” da
História de A Primeira República
– Na fonteira do liberalismo e da
democracia (título da obra). Ou
seja: no meio de uma prolífica
produção historiográfica sobre o
tema, proporcionar uma “visão
sintética que permita a um público
não especializado uma interpretação atualizada dos problemas
dessa época”. De forma muito
bem estruturada e ‘explicada’, em
linguagem direta e clara, chega a
ser lapidar, como no capítulo final,
“em jeito de conclusão”.

› Miriam Halpern Pereira,

A PRIMEIRA REPÚBLICA
– NA FONTEIRA DO
LIBERALISMO E DA
DEMOCRACIA

Gradiva, 224 pp., 19,60

Himmler, o
'carrasco' nazi
Um dos maiores
especialistas mundiais na história do
nazismo, o alemão
Peter Longerich,
fundador do Holocaut
Researc Center, dá-nos neste volume de
mais de 900 páginas, sendo quase
200 de notas, uma completíssima
e 'arrepinte' biografia de um dos
seus piores carrascos, objetivamente o mais responsável, depois
de Hitler, pois era o chefe das
tenebrosas SS e da Gestapo. Tratase de um excecional trabalho de
investigação - na linha de outras
do autor sobre o regime, Hitler e o
Holocausto, além da biografia de
Goebbels -, contendo muita matéria até à sua publicação desconhecida. E "ele reuniu um potencial
destrutivo que em muito ia além
das catástrofes perpetradas pelo
nazismo: o assassinato sistemático de judeus da Europa, pelos
quais hoje Himmler é considerado
o principal responsável, não era
o objetivo final da sua política,
mas sim o ponto de partida para
planos muito mais abrangentes
de uma 'nova ordem' sangrenta
no continente europeu", sublinha
Longerich.

› Peter Longerich

HEINRICH HIMMLER

Dom Quixote, 912 pp., 32,90 euros
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O Ambiente em Portugal
Um livro fascinante

ECOLOGIA
VIRIATO SOROMENHO
MARQUES

Fazer contas

Filipe Duarte Santos

O

JOSÉ CARIA

As questões do ambiente e da
sustentabilidade à escala global,
nacional e local estão cada vez
mais na ordem do dia. A situação é em geral melhor nos
países com economias avançadas
mas mesmo nestes os desafios
e os riscos são permanentes e
têm tendência a agravar-se. Se
quisermos saber como Portugal
evoluiu neste domínio, quais os
nossos problemas específicos,
os nossos sucessos e riscos, as
nossas dificuldades, é imprescindível ler o novo livro de Luísa
Schmidt, Portugal: Ambientes
de Mudança. Erros, Mentiras
e Conquistas. Luísa Schmidt é
uma socióloga, investigadora do
Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, especializada na sociologia do ambiente
e da comunicação social. Para
além da sua atividade científica
tem sido em Portugal um exemplo pioneiro e impar de informação, sensibilização e debate sobre
as questões do ambiente e da
cidadania. Estamos perante uma
problemática que não pode ficar
retida nem na academia nem nos
círculos mais intelectualizados
e conhecedores. Luísa Schmidt
aborda as questões de forma
intuitiva, atraente e com humor,
mas sem comprometer o rigor
científico.
O livro faz uma síntese dos
artigos publicados na coluna “Qualidade Devida”, do
Expresso, desde 1990, com notável persistência. Está organizado
em nove capítulos onde certamente cada leitor irá encontrar
o seu tema ambiental preferido.
Encontramos todos os grandes
desafios atuais da sustentabilidade focados no caso de Portugal:
águas, esgotos e tratamento;
resíduos; poluição atmosférica e saúde pública; alterações
climáticas; energias clássicas e
renováveis; ordenamento do território e paisagem; conservação
da natureza; litoral e finalmente
um capítulo muito importante
sobre cidadania, participação e
informação.
Em todos eles se manifesta
a convicção de que as pessoas
são racionais e suscetíveis de
compreenderem a importância
do ambiente para assegurar a
qualidade de vida e bem-estar
no presente e no futuro, tanto da
nossa geração como das vindouras. Identificam-se os bloqueios,
os interesses instalados de curto

Luísa Schmidt “Para saber como Portugal evoluiu neste domínio, é imprescindível ler este livro”

“

Estamos perante uma
problemática que não
pode ficar retida nem na
academia nem nos círculos
mais conhecedores. Luísa
Schmidt aborda as questões
de forma intuitiva, atraente
e com humor, mas sem
comprometer o rigor
científico
prazo, a ganância de alguns, a
arrogância e a negligência dos
poderes públicos, mas também
os avanços, os sucessos e a sensibilidade e consciência crescentes dos problemas ambientais
desenvolvidas em Portugal. A
comunicação social de qualidade
é atualmente um veículo privilegiado e essencial para alterar
os comportamentos de modo a
atingir uma desenvolvimento
mais sustentável.
Há 57 anos que C.P. Snow proferiu uma palestra em Cambridge
sobre The Two Cultures and the
Scientific Revolution mas continuamos através do mundo com
grande dificuldade em providenciar uma educação que assegure
um mínimo de literacia em ambas
as culturas. Porém, o nosso futuro
comum à escala global e nacional

depende progressivamente de
uma intensa colaboração multidisciplinar e interdisciplinar
entre, por um lado, a ciência e
especialmente a tecnologia e, por
outro, as ciências sociais e humanas, devido, em parte, à complexidade crescente dos problemas e
das suas soluções possíveis.
Na área do ambiente é necessário
que os conhecimentos e as problemáticas sejam comunicadas e debatidas de forma eficaz com os atores
chave e que as decisões resultem de
uma ampla participação. O livro da
Luísa Schmidt constitui uma contribuição importante para essa comunicação e debate em Portugal. J
Lisboa, 12 de dezembro de 2016
* Filipe Duarte Santos, doutorado em
Física Nuclear pela Un. de Londres e prof.
na Un. de Lisboa e em outras universidades dos EUA e Europa, é também
um reputado especialista nas áreas de
Ambiente e Alterações Globais, Prémio
Un. de Lisboa em 2008

›

Luísa Schmidt

PORTUGAL:
AMBIENTES
DE MUDANÇA.
ERROS,
MENTIRAS E
CONQUISTAS

Temas e Debates, 436pp.,
18,80 euros

governo revogou algumas licenças
de prospeção e exploração de
combustíveis fósseis no Algarve. Os
contratos foram anulados na base
de irregularidades legais, tão típicas
do modo apressado e negligente
como o interesse público e os recursos naturais são
maltratados pelo Estado, no nosso país. No entanto,
a questão política central continua por responder:
fará sentido Portugal meter-se no negócio dos combustíveis fósseis em 2016? A resposta parece-me ser
claramente negativa.
Em primeiro lugar, Portugal está na zona mais
sensível dos impactos ambientais resultantes das
alterações climáticas. Se queremos ser coerentes com
os nossos compromissos internacionais no âmbito
da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as
Alterações Climáticas (1992), de que o Acordo de
Paris (2015) é a manifestação mais recente, não faz
qualquer sentido investir recursos numa indústria
que se encontra em absoluta rota de colisão com o
interesse geral da humanidade, onde se inclui, evidentemente, o interesse nacional.
Um segundo argumento é de natureza económica
e financeira. É verdade que ainda hoje a economia
mundial está dominada pela hegemonia dos combustíveis fósseis, Portugal tem tido na importação de
petróleo, carvão, e mais recentemente de gás natural,
uma das causas fundamentais do seu atávico défice
na balança de bens e serviços. Em 2010, a fatura
energética atingiu 8, 2 mil milhões de euros, cerca
de 6% do valor do PIB. Contudo, apenas cinco anos
depois, em 2015, atingiu-se o valor mais baixo da fatura energética da última década, sendo que a mesma
ainda representa um total de 3,7 mil milhões de euros,
cerca de 2% do valor
do PIB.
Essa radical
melhoria não pode
Não nos livramos ser imputada
exclusivamente à
dos custos
baixa dos preços das
do petróleo,
matérias-primas
importadas, mas
produzindo-o,
deve-se sobretudo
mas sim, mudando ao esforço estratégico, contra ventos e
de paradigma
marés, que permitiu
energético
a Portugal estar hoje
na vanguarda dos
países com maior
percentagem de eletricidade produzida a partir de
fontes renováveis (hídrica, eólica, biomassa, mini-hídrica e fotovoltaica). Se pensarmos que em 1995, a
electricidade produzida a partir de fontes renováveis
correspondia a 28,6% do total, e que em 2014, este
valor já ascendia a 61,4 %, ficaremos com uma ideia
da verdadeira viragem energética em curso. Não nos
livramos dos custos do petróleo, produzindo-o, mas
sim, mudando de paradigma energético.
A ideia de fazer de Portugal um país produtor
de petróleo e gás natural é politicamente incoerente, administrativamente obscura, ambientalmente
perigosa, economicamente ruinosa, e moralmente
condenável. Para os analfabetos éticos, que pululam
em lugares de mando, resta apelar à gramática que,
às vezes, até os indigentes percebem: ao menos façam
bem as contas!J

“
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PRO MEMORIA
Eugénio Lisboa

Escrever com a memória

P

ubliquei, há poucas semanas, o último dos
cinco volumes de um empreendimento
insensato: as minhas Memórias, começadas
em 2012 e concluídas em 2016 – um volume
por ano, num total de quase 2000 páginas.
Encetadas no ano em que fazia 82 anos, nenhuma garantia tinha então de que viesse a
ter vida que durasse para tão atrevida aventura. Que aposta! Que desafio! Mas quiseram
os deuses que a aposta fosse ganha. E é, pois, sobre isto – escrever
memórias – que vos venho aqui falar.
Escrever memórias é uma tarefa, um pesado encargo, uma
espécie de dever imposto: há coisas que não posso deixar esquecer.
Há pessoas, situações, encontros, ideias, emoções que me cumpre
não deixar morrer. Eu – pessoa bem definida – é certo que vou
desaparecer, mas o que senti, vivi, descobri, compreendi – não
pode morrer comigo. Quero legá-lo, tenho de doá-lo aos contemporâneos e aos vindouros. O memorialista é sempre alguém que
recorda, para poder doar.
Intuído este dever – esta obrigação, este desejo – importa começar a pesada tarefa de recordar e registar. Vive-se entre um receio
e um embaraço: o receio de termos esquecido, de não irmos ser
capazes de trazer de novo à consciência do presente, com toda a
sua força inaugural, aquilo que porventura terá ficado para sempre
sepultado no passado; e o embaraço de, afinal, ser tão grande o
acervo que nos acode à memória desperta, que não sabemos o que
escolher e o que rejeitar e, muito menos, por onde começar. Dizia
Baudelaire e é verdade: “Tenho mais memórias do que se tivesse mil
anos.” Eu também.
Quando comecei a escrever o primeiro volume, dedicado à
minha infância e adolescência em Lourenço Marques, fui fazendo,
nervoso e temeroso, uma lista daquilo de que me ia lembrando e
de que não deveria “esquecer-me”, no ato da redação do texto
das memórias: pessoas, sítios, incidentes, emoções, descobertas,
aventuras, experiências… A lista ia crescendo, para minha alegria,
mas, depois, começou a crescer demais, para meu embaraço…
Por outro lado, ia fazendo descobertas sensacionais: como é que
pequeninas coisas, na aparência, insignificantes, tinham ficado

registadas, a fogo e com nitidez, no império da memória…?
Enquanto outras, de aparente maior dimensão e aparato se iam
irremediavelmente esfumando num ameaçador esquecimento.
“O encanto, poderia dizer-se, o génio da memória”, notava a
romancista inglesa Elizabeth Bowen, “está em ser ela [a memória]
difícil de satisfazer, incerta e temperamental; rejeita a edificante
catedral e fotografa, indelevelmente, o rapazito humilhado que
mastiga, cá fora, uma fatia de melão.” Caprichosa, a memória
retém muito e deixa cair outro tanto no oblívio: o que retém
beneficia de um acréscimo de brilho, ao ser convocado para o
presente: “Não conhecemos o valor dos nossos momentos até que
eles se sujeitem ao teste da memória”, observava o romancista
George Duhamel. Relembrado, isto é, retrazido ao presente, um
impressivo momento do passado ganha um acréscimo de força
e vitalidade. Relembrar, por outras palavras, é dar a um passado
semi-desgastado um renovo de vida e de brilho.
Escrever com a memória é um ato de repesca interminável:
“apanha-se” muito na rede mas o mais provável é que se perca
ainda mais. “A memória é uma rede”, dizia o sage americano
Oliver Wendell Holmes, “damos com ela cheia de peixe quando
a retiramos do regato; mas uma dúzia de milhas de água atravessou-a sem deixar rasto.” As listas intermináveis com que o
memorialista se municia, antes de se meter à aventura da redação,

“

Envelhecemos e caminhamos para
um fim inevitável. Mas as imagens que
conservamos do passado – essas, não
envelhecem. (...) O memorialista, ao
recordar esse passado longínquo, está
a vivê-lo segunda vez. (...) Escrever
memórias é um exercício de ganhar

Nuno Lima de Carvalho
Duas vidas, muitas vidas
Publicou um livro, que é sobretudo um balanço das suas
principais iniciativas e atividades ao longo de décadas
dedicadas às coisas da cultura, em sentido amplo. Entre elas
se destacando a revelação de, ou incentivo a, artistas em
vários domínios, a valorização e divulgação da arte popular,
da gastronomia regional e de outras manifestações que pela
sua mão chegaram, por vezes de sítios recônditos e pouco
visíveis, ao palco ou à montra do Casino do Estoril - e foi
fundamentalmente este, e a Estoril-Sol em geral, que lhe
proporcionaram condições e meios para que o seu dinamismo pudesse ter “realizado” tanto.
Referimo-nos a Nuno Lima de Carvalho (NLC), que
desde 1975 dirige a Galeria de Arte daquele casino, e que foi
secretário-geral da Estoril-Sol desde 1976 até atingir os 70
anos, em 2002. O livro agora editado intitula-se Duas vidas,
muitas vidas - título que evoca e homenageia também sua
mulher, Maria Clarinda Lima de Carvalho, que morreu em
2014 e foi sua companheira, e fundamental colaboradora de
sempre, sem prejuízo da sua atividade com professora do
Ensino Secundário. Ao longo das 296 páginas do volume,

Nuno Lima de Carvalho A falar na apresentação do seu livro

coordenado por Pedro Lima Carvallho, pode ler-se uma
elucidativa síntese descritiva dos inúmeros e muito variados
acontecimentos que NLC promoveu, com muitas dezenas e
dezenas de fotos deles e/ou de figuras a eles ligadas.
Além da intensa atividade específica da Galeria de Arte,
a 2ª mais antiga do país, e que designadamente tem dado
grande apoio à arte “naif” e aos novos artistas (nos Salões da
Primavera participam, desde há anos, os melhores alunos
finalistas dos cursos de Pintura das Faculdades de Belas Artes
do Porto e de Lisboa), aí têm ocorrido muitos outros eventos
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são, a um tempo, exaltantes e frustrantes: exaltantes, porque não
param de crescer, dando ao autor uma confiança e alegria desmedidas; frustrantes, porque, a breve trecho se insinua a suspeita de
ser imenso o volume do que, para sempre, se perdeu.
Recordar para a escrita é um ato redentor e curativo: retrazer
para uma nova glória momentos gloriosos do passado amacia as
feridas do presente. As doenças e agonias que, no presente, nos
afligem, sentem-se suavizadas por este mergulho refrescante
no passado. Nós e os nossos amigos e familiares envelhecemos
e caminhamos para um fim inevitável. Mas as imagens que
conservamos do passado deles e nosso – essas, não envelhecem.
Disse-o, melhor do que ninguém, Marcel Proust: “O tempo, que
modifica as pessoas, não altera a imagem que delas retivemos.”
Um amor, uma emoção vivida aos 15 anos está hoje, recordada
pelo império da memória, tão viva e auroral como na altura em
que, nesse passado remoto, floriu. O memorialista, ao recordar
esse passado longínquo, está a vivê-lo segunda vez: “Sermos
capazes de fruir a nossa vida passada é o mesmo que vivê-la duas
vezes”, disse-o o poeta Marcial. Os clássicos também servem para
isto: dar mais força expressiva e condensada às nossas intuições
apenas balbuciadas.
Vivi os últimos cinco anos mergulhado no meu passado, desde o
mais remoto até ao mais recente. Foi, por outro lado, um período particularmente difícil da minha vida – só, de algum modo,
suavizado por este convocar para o presente os momentos intensos
do passado. Revivendo situações e emoções não esquecidas de
um passado intenso, amenizava, involuntariamente, as aflições e
agonias do presente. É verdade que o ácido do tempo e da distância
riscam a superfície do que se recorda. E que o instante que traz até
nós um momento que outrora nos marcara é uma ocasião de grande
felicidade. Recordar uma remota manhã, na escola, comendo, ao
intervalo um pãozinho fofo com manteiga e bebendo um Toddy
saboroso, pode recolocar-nos, inesperadamente, no reino das
pessoas felizes. E depois, recordar é como com as cerejas: uma
coisa leva à outra. Algo que subitamente ascende à nossa memória
desencadeia, como por milagre, uma cadeia de outras recordações.
Esta súbita multiplicação dos pães enche de alegria o memorialista
por ela visitado. Recordar é viver com grande amperagem o que
outrora se vivera com surpresa e descoberta.
As memórias não são fantasmas, são realidades poderosas e invasoras. Uma memória intensamente revivida pode impor-se com
mais força do que algo que de novo nos aconteça. Enclausurado no
seu quarto forrado com cortiça, num boulevard parisiense, mergulhado no mar fundo da sua memória, em busca do tempo perdido,
Marcel Proust viveu mais, nesse exercício obstinado e meticuloso,
do que lhe era dado (não) viver em quaisquer casuais encontros do
seu presente. “Algumas memórias são realidades”, dizia a notável
romancista americana Willa Cather, “e são melhores do que seja o
que for que nos possa voltar a acontecer.” A vida recordada pode
ser mais vivida e mais real do que a vida atualmente experimentada. O tempo perdido é afinal o tempo ganho. Escrever memórias é
um exercício de ganhar. J

culturais, incluindo lançamentos de livros. E as iniciativas de
NLC foram das semanas dedicadas ao turismo e gastronomia
regionais, à ligação aos media, em particular de Espanha e do
Brasil, bem como à Associação de Imprensa Estrangeira em
Portugal (AIEP), que no Estoril, aliás, realiza a sua cerimónia anual de consagração da que escolhe ser a Personalidade
Portuguesa. Exemplo maior do que a certa altura NLC conseguiu fazer foi a Semana Cultural de Portugal na Baía, a que se
seguiu a Semana Cultural da Baía em Portugal, no Estoril. Data
daí o reforço da grande ligação entre Nuno Lima de Carvalho e
Jorge Amado, tendo Nuno sido feito cidadão honorário da Baía,
e Jorge escrito então: “Viva o baiano NLC, nascido frade na Vila
Franca do Lima, renascido soteropolitano no Pelourinho, viva a
festa da sua cidadania, ora pois, axé”.
Duas vidas, muitas vidas foi lançado numa sessão no
Casino do Estoril, na própria Galeria, repleta de amigos do
homenageado, incluindo o chairman da empresa, Mário
Assis Ferreira. Além o autor, falaram
sobre o livro, mas mais sobre quem o
escreveu, o ex secretário de Estado do
Turismo, Licínio Cunha, amigo dos
mais antigos, o prof. e pintor Joaquim
Lima de Carvalho, os jornalistas Carlos
Magno e Ramón Font (que foi presidente
da AIEP, hoje delegado da Generalitat
da Catalunha em Portugal), e o presidente da comissão excecutiva da
Estoril-Sol, Choi Man In.J
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Onésimo Teotónio Almeida

Trumpicar… ma non troppo

T

razer o tema Donald Trump para as
páginas do JL pode, à partida, parecer
um sinal de degradação cultural.
Ocorreu-me, porém, fazê-lo quando
na internet se tornou viral a notícia
de que o filósofo Richard Rorty teria
previsto o aparecimento de um
Trump. Obviamente que acertar no
futuro não implica necessariamente
“saber”, pois tal conhecimento tem o mesmo estatuto
epistemológico de acertar na lotaria – chega-se lá por
acaso. Não se diria exatamente o mesmo sobre acertar no
Totoloto porque aí a previsão de, por exemplo, o Feirense
se sagrar campeão nacional não tem as as mesmas
probabilidades do prognóstico de uma vitória do Benfica.
Isto para significar que não foi mero palpite o que Rorty
escreveu, no seu Achieving Our Country – Leftist Thought
in Twentieth-Century America (Cambridge / London:
Harvard University Press, 1998), acerca dos resultados
para ele previsíveis da crescente radicalização que vinha
observando na ala democrata americana. Concretamente,
o seu progressivo embrenhar-se na defesa de causas
(relativas a raça e género, por exemplo) cada vez mais
desligadas da base “colarinho azul” – o proletariado do
fato de ganga, a classe média baixa americana que durante
décadas constituiu a alma do partido democrata. Rorty
apontou o seu dedo crítico ao que classificou de “cultural
politics preference over real politics”, pressentindo e
preanunciando portanto um ricochete, uma onda gigante
de ressentimento popular.
Dúzia e meia de anos depois e… entra em cena Donald
Trump.
Tenho tentado responder a e-mails de amigos alarmados com o que se passa nos EUA. Hoje a presença física
num lugar não é de modo nenhum garantia de melhor
conhecimento das suas realidades. Os EUA são tema do
domínio comum para qualquer cidadão de qualquer parte
minimamente interessado nos rumos do nosso mundo. Significa isto que eu não me considero em nenhuma
posição privilegiada que me garanta uma mais segura
análise da situação. A verdade, no entanto, é que algumas
das perguntas de bem-informados amigos portugueses
que ao meu ecrã têm arribado exigem respostas e retificações. Ouso torná-las públicas pois bem poderá haver mais
leitores interessados.
Uma das correções que gostaria de fazer tem a ver
com o grau de expressividade da vitória de Trump. Ele
próprio repete ter sido um massive landslide, o que muita
comunicação social aceita e repete acriticamente. Na
verdade, foi tudo menos isso. Primeiro porque o voto
popular deu a vitória a Hillary Clinton: 48,3%, contra 46,
2% para Trump, que expresso em número de votos ainda
se torna mais significativo: uma diferença de mais de dois
milhões de votos. A vitória ocorreu apenas (espera-se) no
Colégio Eleitoral: mas, ainda assim, somente 57%, o que
constitui a 13ª mais curta margem em toda a história dos
EUA. E no entanto Trump continua a insistir numa “vitória
arrasadora”.
Quer isto dizer que os Estados Unidos não se viraram
loucamente para a direita. Os republicanos não tiveram mais
votos do que os obtidos nas últimas duas eleições; foram
os democratas que não sairam à rua em peso para apoiar
Hillary. As razões serão muitas, todavia importa sublinhar
que não há de facto nenhuma radical viragem à direita. Ela
existe, o suficiente para Trump ter triunfado, mas por uma
margem mínima, particularmente nos três estados que
fizeram o fiel da balança pender para o seu lado.
Além de todas as razões que até aqui têm sido
apontadas como explicativas da vitória, hoje mesmo

Donald Trump "Haverá que segui-lo de perto e escrutinar as
decisões que toma"

“

Teremos um Presidente que não avalia
as próprias palavras, ou que acha que
deve dizer só o que os seus eleitores
querem ouvir. Depois, dá o dito por
não dito

(no dia em que escrevo) ficou mais próximo de seguro
que a intervenção russa terá sido um fator adicional,
o que vem confirmar que a tal viragem à direita não é
tão significativa como Trump pretende, e que meiomundo repete sem verificar os números.
A insistência de Trump na sua supostamente
retumbante vitória faz parte do tipo de estratégia política
que lhe tem valido em toda a campanha. O retrato do
Presidente-eleito foi magnificamente captado pela
escritora Salena Zito na afirmação lapidar: “A imprensa
toma Trump à letra, mas não a sério; os seus apoiantes
tomam-no a sério, mas não à letra”.
As escolhas de Trump para a sua equipa governamental
reiteram precisamente isso: o que ele apregoou na
campanha eleitoral é algo bastante diferente do que agora
faz, sem qualquer embaraço em admitir que nem se lembra
de promessas feitas, chegando mesmo a declarar que
algumas afirmações suas não passavam de “eufemismos”
(!!! - queria certamente dizer algo como “forças de
expressão” ou “hipérboles”) e os seus eleitores tomaramnas à letra.
Dito de outro modo, teremos um Presidente que não

avalia as próprias palavras, ou que simplesmente acha que
deve dizer só o que os seus eleitores querem ouvir. Depois,
dá o dito por não dito. Por isso, haverá que segui-lo de
perto e escrutinar rigorosamente as decisões que toma.
Num mundo em que os factos como que desapareceram
(muitos académicos de esquerda têm culpa disso, pois
não têm sido poucos os que veem insistindo que eles não
existem e tudo é construção), temos agora um Presidente
convencido a sério de que os factos são algo que se atira
para o ar para calar e contentar os ouvintes, mas não importam para mais nada (até parece que fez um curso sobre
o pós-modernismo numa universidade hiperliberal).
Enquanto escrevo estas linhas recebo o artigo de um
professor da Emory University, Mark Bauerlein, que vê
Trump como uma figura hegeliana surgida no momento
exato para captar os sinais de uma necessária mudança
contra o politicamente correto dominante nas hostes
liberais. Fico estupefacto e só me ocorre uma associação
entre ambos, Trump e Hegel: o desdém pelos factos – se é
verdade que o famoso filósofo terá mesmo dito “tanto pior
para os factos!” quando alguém o confrontou lembrandolhe que estes não apoiavam as suas teorias.
Que fazer? Soa à famosa pergunta de Lenine, mas impõe-se-nos inevitavelmente.
Nos EUA, os três poderes são de facto três. Eles existem
para se vigiarem uns aos outros. Resta-nos esperar que
o legislativo e o judicial façam aquilo que lhes compete.
As instituições americanas são muito fortes e longe de
dependerem exclusivamente das figuras que as lideram.
Há depois - e felizmente! - um quarto poder que agora
se torna mais e mais importante: a comunicação social.
Trump percebe isso muito bem e não pára de desdenhá-la
e até achincalhá-la. Mas ela é hoje mais importante do que
nunca. Num mundo de fake news, na era post-truth, urge
apoiar as grandes fontes de informação tradicionalmente
devotas dos factos. Palpito que a imprensa sairá
particularmente reforçada desta luta de forças. Oxalá que
sim.
Um artigo que publiquei logo a seguir à eleição
provocou, da parte de uma amiga colunista na imprensa
portuguesa, um comentário cético avisando-me que
contivesse o meu otimismo. Respondi-lhe mais ou
menos nos seguintes termos que hoje ainda sinto poder
sublinhar:
Tens razão quanto a Trump poder fazer estragos
imensos. A minha análise incidia em parte sobre não
ter sido tanto Trump a ganhar, como Hillary a não ter
conseguido arrastar mais gente. Foi ela que perdeu e não
ele que ganhou (lembro-me da velha piada: Deus quando
criou o mundo voltou-se para a sua direita e disse “Crescei
e multiplicai-vos!” e para a esquerda: “Crescei e dividivos!”). O pior é que Trump acabou mesmo chegando ao
topo e agora há que controlar os danos (control the damage,
como os americanos gostam de dizer). Uma coisa é ser
otimista e outra é ter esperança. Tenho mais esperança
do que otimismo. Ter esperança não é ter fé: é não desistir
de pensar que vale a pena – e é importante - continuar a
lutar. O otimismo por vezes leva à desistência de intervir,
por se ter fé que tudo há-de correr bem. Não é o meu caso.
Muita coisa vai correr mal. O importante será diminuir o
volume dos estragos servindo-nos dos meios ao alcance
das instituições democráticas, para que não sejam
muitas nem desastrosas as trumpalhadas. Limitarmonos a lamuriar o leite derramado não terá qualquer
consequência positiva.
Convém evitar previsões apocalípticas. Se Richard
Rorty acertou profetizando uma onda de ressentimento,
terá exagerado na dimensão dela (ao menos pelo que parece até ao momento).J
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único ser humano capaz de boas
graças entre todos os surrealistas
portugueses é espanhol, tem o
nome esdrúxulo de Perfecto E.
Cuadrado, e conseguiu juntar
o que se separara por paixão
e fúria. Raríssimo feiticeiro,
Perfecto pôde contar com as
autorizações ternas de Mário
Cesariny ou Artur do Cruzeiro Seixas, de Raúl Perez e um
sem fim de herdeiros mais ou menos desentendidos para
antologias e exposições. Entusiasta de brilho, electrificado
pela maravilha sincera do nosso surrealismo, desde o
primeiro instante que o vi lhe reconheço essa alegria
pela subversiva liberdade que perspassa aquela corrente.
Poucas pessoas me parecem tão perto de ser incríveis
quanto Perfecto. Pelo que tem de constante atenção à quase
menina coisa de se querer diferente, ver diferente, fazer
diferente, ser livre.
Conversávamos em Palma de Mallorca acerca da
liberdade, essa ideia a que aludimos, com que nos iludimos,
mas que talvez se reserve para um certo direito à loucura,
como se afinal a loucura
fosse a tradução
de um homem sem
constrangimentos,
sem confrangimentos,
O único ser humano
apenas solto na sua
capaz de boas
própria natureza. O
surrealismo sonhou com
graças entre todos
isso. Procurou instituir
os surrealistas
tal direito através da
arte, contaminando
portugueses é
pensamentos para que
espanhol, tem o
a vida e o paradigma
humano se mudassem
nome esdrúxulo de
para tantas fórmulas
Perfecto E. Cuadrado,
quantas pessoas
houvessem. Sabemos
e conseguiu juntar o
bem que a liberdade
que se separara por
de que falámos
parece apanágio dos
paixão e fúria
mais velhos, esses
que desistiram de
provar algo, os que
conquistaram passo a passo o esplendor de ser quem
são, e deitam agora mão das suas cristalinas forças tanto
quanto das suas rejeições e antipatias. Penso na liberdade
insubmissa do auge da vida, depois de todo o adiamento,
que é já troféu de conduta e moral única dos que superaram
o tempo e cumpriram a paciência. Penso num tempo em que
nada se adia. Tudo se confronta com a transparência madura
da sinceridade.
O Mário Cesariny era quem me dizia bem de Perfecto
E. Cuadrado. Dizia: amigo. E não o fazia para muita gente.
Guardava-se já de amores. Preferia palavrões, como foder, e
creio que nunca o vi sem que discursasse sobre putas. Usava
a palavra para homens. Os homens que eram umas putas. E
ria-se, a fumar os seus ininterruptos cigarros, até da ironia
de ser um espanhol a organizar o que tendia para o caos no
surrealismo português. O Mário Cesariny era consciente
de ser o ponto fulcral de uma história que muitos haveriam
de querer contar. Decidiu, certamente com toda a lucidez,
escolher o espanhol para lhe entregar e permitir a melhor
parte, a maior intimidade. E era muito claro porque assim
decidira. Perfecto reluzia, Perfecto reluz. Ficamos-lhe gratos
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pelo carinho, pela inteligência na análise, pela genuína
atenção.
De todas as vezes que estive com Perfecto E. Cuadrado
aprendi sobre Portugal. Fazemos considerações à peninsula,
mas sublinha-se o modo de Portugal, o que vale de encontro
à complexa Espanha, o que vale de jeito ainda cândido e de
esperança. E o que essa esperança tem de revolucionária.
Sempre usamos o nome de Ana Hatherly para afinar
todas as palavras, como se fosse um instrumento de conferir
rigor às fórmulas plausíveis. Sem ela estaríamos à deriva.
Era a doutora suprema das dificuldades maiores, e fazia da
erudição um direito à diversão. A glória do seu pensamento
propendia para um regozijo inaudito. Ela problematizava
toda a fatalidade, não se rendia. O Perfecto sabe da Ana
Hatherly como se lhe herdasse o coração. Alguns têm apenas
livros nas bibliotecas, outros têm verdadeiramente o amor.
Imagino a biblioteca portuguesa de Perfecto e suspeito que se
mova sozinha, que pulse, que faça do papel pulmão.
Quando o vejo, de todo o modo, a biblioteca inteira
o acompanha, senhor de uma inesgotável memória.
Conta-me sobre esse Portugal intrincado das artes e dos
livros, o país dos versos, verso a verso. E nenhuma tarde
é suficiente. Lembramos outra vez o vinho de Cesariny, as
noites espirituais de Cruzeiro Seixas, o barroco corrosivo
de Ana Hatherly, os ataques de riso. E falamos de Fernando
Pessoa, que Perfecto divulgou importantemente, sobre quem
escreveu. O recolhido Pessoa que aduba o idioma, o futuro.
Falamos carregados de monumentalidade e alegria.
Penso que Perfecto E. Cuadrado, o queridíssimo espanhol,
é parte da nossa monumentalidade. Precisamos todos de lhe
estar gratos.J
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PRETEXTOS
Helder Macedo

Sobras completas

A

partir de certa idade morre-se muito.
“O José Manuel Simões tinha morado na área de Saint
Mesmo os poetas. Mesmo os inconGermain des Près durante mais de 30 anos (Rue Dauphine,
Rue Monsieur le Prince....), vivendo precariamente de traformados e os dissidentes, mesmo o
Ferreira Gullar, no Brasil. Devia ser
duções, com a liberdade de não ter horários fixos. Quando as
proibido. Mas, como vivemos em
rendas se tornaram incomportáveis, mudou-se para zonas
democracia, tem de ser. O Herberto
mais remotas mas aquele continuava a ser o seu território,
Helder morreu em março. Trasladaram
com passagem habitual para uma refeição, a ser paga quando
há poucos dias o Mário Cesariny para o
lhe pagassem, no compatriota Chez Albert, perto do Odéon.
Cemitério dos Prazeres, onde o coloComo vinha de longe, trazia às costas um grande saco pronto
para o que desse e viesse, incluindo uma boa dúzia de maços
caram na vizinhança das sobras do Jorge de Sena, com honde Gitanes. Aspeto de clochard de luxo, barba descuidada,
ras oficiais. Odiavam-se, nem na morte há sossego. Mas pior
à vontade de grande senhor sem compromissos, imediatado que isso é o canibalismo póstumo dos aspirantes à glória
literária por osmose. Mal se
mente reconhecido pelos velhos
morre, aproveitam logo, de
empregados do Balzar (uns snobs
ego na manga, para neutralizar
intelectuais) como merecedor
em necrofilias lucrativas o que
das mesmas atenções que davam
havia sido inconformismo e disao Monsieur Derrida e ao Mister
Peter Brook, em mesas próximas
sidência. Pois é, morrer é muito
da nossa.
perigoso.
“Fomos contemporâneos no
Por essas e por outras, o
liceu Passos Manuel, ele um ou
acontecimento literário que
dois anos mais velho do que eu
mais satisfação me deu neste
e um ano à frente do meu, na
ano foi a publicação de um
mesma turma que o futuro pintor
livrinho que ninguém conheJoão Vieira e o futuro cineasta José
cia de um poeta que ninguém
Sá Caetano. Tornamo-nos amigos
sabia que havia: as Sobras
inseparáveis – mesmo quando o
Completas, do José Manuel
tempo e o espaço nos separavam
Simões. Não procurem o nome,
– em meados dos anos 1950, no
não vem nas listas habituais. Já
Café Gelo. A história do que foi e
repararam que a crítica literáJosé Manuel Simões Ao fundo, com, à esqª, Helder Macedo e o
do que não foi o chamado “grupo
ria hoje em dia perpetrada em
pintor João Vieira e, à dtª, Paula André e Suzette Macedo
do Gelo” está ainda por ser feita.
Portugal consiste, a mais das
Aliás nunca foi propriamente
vezes, em intermináveis listas
um grupo nem ali permaneceu,
de nomes arrumadinhos para a
mas um encontro de dissidências
posteridade? Aviso aos incaupartilhadas e de recusas contos: procurem nos interstícios
os que lá não estão. Muitas
vergentes. Por isso certamente
O acontecimento literário que mais
vezes são os melhores. E não só
terá de se dar igual atenção aos
satisfação me deu neste ano foi a
pelo que escreveram. Como é o
que ficaram e aos que partiram,
caso do José Manuel Simões.
aos que são lembrados e aos que
publicação de um livrinho que
Fiz o prefácio. Mas
foram esquecidos, aos pintores,
ninguém conhecia de um poeta que
sosseguem, não foi a pedido
aos poetas, aos sobreviventes, aos
do autor nem do editor. E
suicidas. O José Manuel Simões,
ninguém sabia que havia: as Sobras
também incluí o testemunho
como muitos de nós, saiu do
Completas, do José Manuel Simões.
do cineasta José Sá Caetano
irrespirável Portugal desse tempo
que, com outro amigo comum,
logo que pôde mas, ao contrário
Não procurem o nome, não vem nas
o pintor João Vieira, tinha ido
de quase todos, não voltou. Tinha
listas habituais
tentar persuadir o Zé Simões
tido em Lisboa uma presença funa não morrer tão cedo. O livro
damental – e fundadora – no que
saiu finalmente, depois de
o Gelo pudesse ter representado e
quase 15 anos de espera. Na
continuou a tê-la em Paris onde o
editora abysmo. Podem comprar. É bom e barato (120 pp,
que o Gelo veio a representar alcançou uma expressão cultural
11,50 euros). No prefácio conto como foi e como não foi.
que em Portugal não poderia ter tido.
Aqui vão alguns excertos, em celebração da dissidência e do
A história do Gelo é também uma história de exílios
inconformismo. Com os meus melhores votos prépóstumos
criativos: dos pintores do KWY, de poetas como o Manuel
para o ano novo:
de Castro e o Herberto Helder, que permaneceram exilados
“Há poetas que escrevem uma obra. Outros são a obra
mesmo quando regressaram, e do José Manuel Simões,
que poderiam ter escrito. Quando estes morrem, as suas
que deu sempre mais do que recebeu, discretamente,
obras ficam completas. O que deixarem escrito são as sobras.
intransigentemente, como quem descrê. Foi a ele que o
Suponho que tenha sido isso que o José Manuel Simões quis
Manuel de Castro dedicou o seu primeiro livro, Paralelo W.
dizer, com característica auto-ironia, quando me entregou
Foi ele quem sugeriu ao Herberto Helder o título para o seu
um envelope castanho, formato A4, que tinha dentro os
primeiro grande poema, O Amor em Visita. A maior parte
textos agora publicados neste livro. Com o título escrito à mão
das “sobras” deixadas por José Manuel Simões são desse
na face do envelope: Sobras Completas. Foi o nosso último
tempo, ou seja, de meados da década de 1950 até meados da
encontro. Em 1998, quinta-feira, 5 de fevereiro. Eu tinha ido
década de 1960. Em Portugal, ainda adolescente, tinha sido
a Paris para qualquer função universitária e apontei na agenda
preso e interrogado pela PIDE. Não falou, resistiu aos maus
(não escrevo diários mas guardo as agendas): “Zé Simões,
tratos, saiu da cadeia mais livre do que tinha entrado. A não
Balzar, 5 horas”. Quase exatamente um ano antes da sua morter de provar nada a ninguém. E assim continuou até ao fim.
Foi o mais puro de todos nós.J
te, em fevereiro de 1999.

“

O HOMEM
DO LEME
MANUEL HALPERN

O algoritmo ‘eu’

E

o telemóvel perguntou-lhe:
"Quando disse inteligente não
quereria dizer 'estúpido que
nem uma porta'?". "Era exatamente isso, não sei onde estava
com a cabeça", respondeu-lhe
o homem, fazendo uma vénia perante a
perspicácia do aparelho.
Somam-se os gostos aos sentimentos, as
ações às reações, as atitudes correntes aos
padrões de comportamento, as tendências às
omissões, e subtraem-se as contradições, os
pensamentos díspares, as anomalias. Cada um
de nós é um algoritmo... É apenas uma questão
de fazer as contas, de estudar melhor os desvios, de configurar a rebeldia. Quando a coisa
estiver bem apurada não há passo dado que não
esteja devidamente previsto e monitorizado.
Não há movimento imprevisto que não esteja
devidamente calculado como banal exceção
à regra. As nossas imprevisibilidades serão
sobejamente previsíveis, é só uma questão de
apurar a fórmula, de atualizar os dados. É a
inteligência artificial. Mas também a artificialização da inteligência humana. Quando as fórmulas forem perfeitas eu não terei de escrever
este texto. Haverá um complexo algoritmo que
define que eu escreveria o texto assim. Com
estas mesmas palavras e, eventualmente, as
mesmas gralhas e imprecisões. Isto já está a ser
feito de forma massiva, por exemplo, na escrita
inteligente dos smartphones, mas aos poucos
adquirirá formas mais sofisticada, sobretudo
através da personalização, a capacidade de
tratar individualmente os indivíduos.
A vanguarda, como é hábito, está na
publicidade. Há informação retirada constantemente dos hábitos de pesquisa de cada
um, com o objetivo de aliciar ao consumo.
Algoritmos incógnitos fazem manigâncias
permanentes. Quem nunca teve a experiência de ver o livro que consultou numa livraria estampado numa página do Facebook?
A fidelidade do algoritmo pessoal está dependente da quantidade e da qualidade dos dados
recebidos. Os dados são recebidos, claro, porque
nós os fornecemos. Nem sempre de forma direta.
Uma das ferramentas mais vulgares de usurpação de dados é o Facebook. A soma das nossas
partilhas, com os nossos gostos e comentários,
dá uma bela maquia para a formação do algoritmo. É algo extremamente precioso, que as redes
sociais sabem potencializar à nossa revelia.
A partir daqui tudo é possível. Houve uma
empresa portuguesa que desenvolveu uma
rede chamada Eter9 (ainda em versão beta),
que tem como objetivo último abdicar da
intervenção humana: a inteligência artificial,
através do perfil que concebe dos utilizadores, é capaz de interagir por nós, seguindo os
nossos padrões, talvez ainda melhor do que se
fôssemos nós a fazê-lo. Interage, ou interagirá,
com outros sósias de humanóides que se colocam do outro lado do espelho. Nós poderemos
ir lá espreitar a ver se tudo corre como previsto. Mas o melhor é não fazer nada. Eles que são
robôs que se entendam... E que sejam felizes
para sempre.JL
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No meu passeio matinal, passo à
porta de duas casas, a 500 metros
uma da outra, onde viveram
grandes figuras conimbricenses de
personalidade muito diferente: o
saudoso Fernando Assis Pacheco;

Frederico Lourenço
Até ao fim da rua
e a (felizmente ainda viva) Maria
Helena da Rocha Pereira. Admiro
ambos como paladinos das Luzes
na cultura portuguesa do século
XX. A doutora Rocha Pereira foi
uma grande defensora da Razão e
do método crítico-histórico aplicado ao estudo dos textos gregos
clássicos. Manteve sempre um
posicionamento sensato, reservado, em relação aos devaneios
interpretativos a que os autores
gregos tantas vezes se prestaram.
Em relação a textos fragmentários,
descobertos em papiros danificados ou somente conhecidos por
meio de citações soltas em obras
de autores posteriores, ela bem
compreendeu a necessidade de
mantermos uma distância crítica
em relação à vontade de projetarmos o que gostaríamos de ler nos
espaços em branco.
Lembrei-me dela ontem a propósito de umas leituras que tive
de fazer referentes aos chamados documentos do Mar Morto,
encontrados em Qumran a partir
de 1947, e das altas expectativas
que logo se levantaram de que lá
se encontrassem textos cristãos.
Aliás, a expectativa era inicialmente tão alta que todo o projeto de estudar e divulgar esses
documentos foi posto nas mãos
de padres católicos: só em 1990 é
que, pela primeira vez, foi dada a
um judeu (o prof. Emmanuel Tov)
a responsabilidade de coordenar
o estudo daquele acervo, cuja
importância, afinal de contas, era
exclusivamente judaica.
A primeira equipa católica
manteve o acesso aos documentos
do Mar Morto tão fechado quanto
possível; na verdade, só em 1991
é que a comunidade científica
internacional pôde ter acesso
irrestrito ao acervo. Esta nova
situação teve dois resultados: por
um lado, permitiu que se escrutinasse objetivamente algumas
alegações infundadas, mais uma
vez oriundas da facilidade com
que nos deixamos convencer daquilo em que queremos acreditar
(assim, foi ao ar a teoria de um
jesuíta espanhol, proposta em
1972, de que havia um fragmento
do Evangelho de Marcos no acervo:
afinal, nesse fragmento a única
palavra legível era a copulativa

material cristão. Isto permitiu a
Barbara Thiering a publicação
em 1992 de um livro em que ela
“descodificava” os documentos
do Mar Morto a ponto de estes lhe
darem a informação encriptada
de que Jesus era divorciado e pai
de quatro filhos (trata-se do livro
Jesus and the Riddle of the Dead Sea
Scrolls). Na verdade, entre esta
teoria e a de Adónis/Jesus, venha
o Coelho da Páscoa e escolha.
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MARCOS BORGA

O passeio matinal que tento fazer
todos os dias como substituto do
ginásio (para o qual não tenho
tempo agora) tem a grande vantagem de me pôr os pensamentos em
dia. Percorrer a minha rua a pé, em
caminhada rápida, leva 15 minutos. Chegado ao fim da rua, volto
para trás (mais 15 minutos). Isto dá
30 minutos por dia de caminhada, o que pelo menos estabiliza a
tensão arterial. Na verdade, o que
procuro estabilizar é o gigantesco
sentimento de culpa que me assola
todos os dias por ter desistido do
ginásio. E lá vou tentando convencer-me de que um percurso, em
que queimo talvez 80 calorias, é
equivalente a uma aula de “Body
Attack”, em que queimava 800.
Facilmente nos convencemos daquilo em que queremos acreditar.
Este aforismo (pensei eu, hoje
de manhã) aplica-se à perfeição
a tanta coisa que tem a ver com
o estudo da Bíblia. É espantosa a
facilidade com que as pessoas se
convencem das coisas mais improváveis, quando essas improbabilidades lhes galvanizam um recanto
sensível da imaginação. Tanto
correm este risco os que estudam
a Bíblia da forma mais hipercrítica, como aqueles que a estudam
da forma mais acrítica. O Novo
Testamento, em especial, oferece
um palco mágico para as projeções
mais mirabolantes. Como se fosse
uma tela em branco.
Existe, por exemplo, toda uma
bibliografia curiosíssima que
procura demonstrar que Jesus
nunca existiu. Os modernos
paladinos dessa teoria – só vale a
pena nomear os menos irrazoáveis,
como Robert Price ou Richard
Carrier – são no fundo herdeiros de ideias que já vêm desde
o Iluminismo francês, quando
Charles Dupuis começou a publicar
a sua Origine de Tous les Cultes
ou Réligion Universelle em 1793.
No entanto, os padrões pagãos
nos quais estes autores procuram
encaixar Jesus são tão forçados. E
quem diz Jesus, diz outras figuras
que o Novo Testamento nos dá a
conhecer: desde logo, Paulo. Para
alguém que, como eu, conhece
bem a Cultura Grega clássica, não
é imediatamente óbvio o paralelismo Perseu/Jesus, Adónis/Jesus
ou Penteu/Paulo que estes autores
querem “provar”, explicando assim as narrativas do Novo
Testamento como invenções baseadas em mitos pagãos. Quando
um autor como Price afirma que
Paulo na estrada de Damasco é
uma recriação imaginativa da
tragédia grega “Bacantes”, alguém
que conhece bem a referida tragédia na língua original dificilmente
se pode deixar convencer.
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¶
Ainda me lembro como
fiquei espantado, da
primeira vez que li o
Novo Testamento de fio a
pavio, de não encontrar
qualquer sustentação
bíblica para realidades
teológicas que eu
achava que estariam
na Bíblia (entre elas o
motivo do feriado de 8 de
dezembro). Na realidade,
para pôr o filho de
Maria a salvo do pecado
original, foi também
necessário desenvolver
a doutrina da Imaculada
Conceição, que ilibava
Maria de transmitir o
pecado original ao seu
filho, por ela própria
ter sido concebida sem
pecado

“e” – em grego, “kai”). Por outro
lado, o acesso universal aos documentos do Mar Morto estimulou
novas tentativas de lá encontrar

Há um poema do Fernando Assis
Pacheco que diz: “Um homem
tem que viver […]/ Tem que viver/
cheio de luz”. Sempre fui apologista da luz e inimigo do obscurantismo. No Evangelho de Mateus
(5:14), Jesus dirige à raça humana
uma frase para mim enigmática:
“vós sois a luz do mundo”. Em nenhum outro evangelho é atribuída
esta frase a Jesus. No Evangelho
de João (8:12), são-lhe atribuídas
palavras aparentemente contraditórias relativamente à frase de
Mateus: “eu sou a luz do mundo”.
Mas não há contradição, a meu
ver. Cabe-nos a nós, seres humanos, sermos a refração da “luz de
Jesus” – do mesmo modo que nos
cabe passar e distribuir o amor
que, segundo a 1ª Carta de João,
Deus é. Olharmos para o mundo
e vermos em cada noticiário a refutação da frase “Deus é amor” (o
que se passa na Síria, meu Deus!)
não é mais do que a medida do falhanço humano. Cabe às pessoas
humanas fazer esse trabalho de
Deus, criar a corrente de amor,
a corrente de luz. É por questões
assim que continuo sempre a
achar que a mensagem de Jesus
é tão válida para crentes, como
para pessoas de outras religiões,
como para ateus. É uma mensagem para o mundo inteiro. Acho
que precisamos de Jesus.
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Ao motivo do feriado de hoje já
falta o universalismo em que pensei ontem. Só um católico muito
devoto poderá encontrar sentido
na ideia da Imaculada Conceição
de Maria. Muitas igrejas herdeiras
da Reforma luterana viram, com
desânimo, a oficialização deste
dogma no século XIX como algo

J

que veio acentuar ainda mais a
divisão entre católicos e protestantes. Ainda me lembro como
fiquei espantado, da primeira vez
que li o Novo Testamento de fio a
pavio, de não encontrar qualquer
sustentação bíblica para realidades teológicas que eu achava
que estariam na Bíblia (entre elas
o motivo do feriado de hoje). De
certa forma, quando eu ainda não
conhecia todos os livros, era-me
possível projetar fantasiosamente
a existência de toda a espécie de
material teológico nos textos que
eu não conhecia. Eram as minhas
telas em branco.
Continuo a achar que, para
toda esta questão de como a
doutrina do pecado original
trouxe no seu encalço uma série
de complicações teológicas, ainda
é indispensável o velho livro de
F. R. Tennant (The Sources of the
Doctrine of the Fall and Original
Sin, Cambridge, 1903). Na realidade, para pôr o filho de Maria
a salvo do pecado original, foi
também necessário desenvolver a
doutrina da Imaculada Conceição,
que ilibava Maria de transmitir
o pecado original ao seu filho,
por ela própria ter sido concebida
sem pecado. Fui verificar o ano
em que esta doutrina foi elevada
ao estatuto de dogma: foi 1854.
Talvez não inteiramente por
acaso, dado o entusiasmo que rodeou a proclamação do dogma no
mundo católico pelo papa Pio IX,
quatro anos depois (portanto em
1858) uma menina de catorze anos
chamada Bernardette Soubirous
reportou ter visto, na localidade
francesa de Lourdes, uma figura
feminina de aspeto sobrenatural
que se identificou à menina como
sendo “a Imaculada Conceição”.
À sua maneira, também as visões
são telas em branco.

9 de dezembro de 2016

É tão difícil lermos o Novo
Testamento lendo apenas o que
lá está – e não o que lá queremos
ler. “Deus é amor” tem mesmo o
sentido que lhe atribuímos? O que
significará, na verdade, “Deus é
luz” ( 1ª Carta de João 1:5)? Se nós,
seres humanos, somos “filhos da
luz” (1ª Carta aos Tessalonicenses
5:5; Efésios 5:8), seremos também
“filhos do amor”, uma vez que
somos “filhos de Deus” (Gálatas
3:6)? Curiosamente – e decerto
apropriadamente – nunca os seres
humanos são referidos no Novo
Testamento como sendo “filhos
do amor”. Somos muito deficientes nisso do amor. Talvez por esse
motivo, a nossa missão em prol
da luz seja (citando novamente
Fernando Assis Pacheco, antigo
morador do fim da minha rua)
“buscar/ no amor a reconciliação
com o mundo”.J
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