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Loyolla Brandão
Escrever e viver
com paixão
De 22 a 25 decorre a 18ª edição
das Correntes d’Escritas, na
Póvoa de Varzim. Entrevistámos
o famoso romancista brasileiro,
que é um dos seus ‘destaques’.
Mário Claúdio, Sérgio Godinho
e Rui Zink, entre outros, revelam
os seus novos livros, que aí vão
lançar. Pepetela apresenta
o angolano Júlio de Almeida
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Luís Urbano
Cinema sob protesto
Produtor de O Som e a Fúria, uma das companhias portuguesas
com maior projeção internacional, Luís Urbano é uma das vozes
que encabeça o projeto contra o corrente decreto-lei que regula a
Lei do Cinema e prevê que seja a Secção Especializada do Cinema
e Audiovisual (SECA), composta por agentes do setor, a nomear os
júris para a atribuição de subsídios. O produtor falou com o JL a
partir do Festival de Berlim, onde 'internacionalizou' o protesto.
JL: Quais são os principais motivos deste protesto?
Luís Urbano: Reclamamos um princípio fundamental: deve ser
o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) a escolher os júris
dos concursos que promove e não atirar essa competência para
uma secção especializada de cinema, um órgão colegial, que tem
uma natureza consultiva, onde estão representados todos aqueles
direta e indiretamente interessados no resultado dos concursos.
É um protesto que tem vindo a crescer, com o apoio de grandes
nomes internacionais...
Há a adesão de realizadores como Pedro
Almodóvar, Aki Kaurismäki, Cristophe
Honoré, os diretores dos festivais de
Cannes, Veneza, Locarno... Em termos
nacionais contamos com os três sindicatos do setor, uma associação de produtores, a principal associação de realizadores, as três estruturas que trabalham
na internacionalização do cinema
português e os três principais festivais
de cinema de Portugal. Apesar de termos
opiniões contraditórias em relação ao
que é a atual direção do ICA, acreditamos na instituição, e que é a
única que pode prosseguir a política cultural para o setor e o único
instrumento que pode regular a atividade.
Alega-se que tem que existir um equilíbrio entre financiadores
e beneficiários...
É uma ideia deturpada. Porque há duas coisas diferentes. Por
exemplo, através dos Canais Telecine, a NOS tem obrigações de
investimento na sua programação em produção nacional e, nesse
caso, são eles que escolhem onde investir. Mas, à parte disso, há
uma taxa de subscrição e de publicidade, paga pelas operadoras
e pelos anunciantes, que constitui um envelope financeiro, que é
dinheiro público para que o Ministério financie o cinema. Eles não
têm de estar envolvidos num processo de escolher nomes para um
concurso do ICA. A SECA, quando muito, tem que reforçar o seu
papel de natureza consultiva e tem que ser dinamizada em função
de discutir assuntos estratégicos, fazer a monitorização das aplicações das políticas.
Como recebeu as recentes declarações do ministro?
Disse que o decreto-lei dava um passo em frente porque previa
maior preponderância dos criadores no seio da SECA. Mas essa
é uma falsa questão. Os criadores não querem ter uma maior
participação na SECA para nomear júris, mas sim que seja o ICA
a fazê-lo. Não há o menor esforço para entender a natureza dos
nossos argumentos.
Este modelo proposto pelo Ministério é aplicado noutros
países?
Não, não existe em mais lado nenhum. Aliás, da pesquisa que
fizemos, só encontrámos um sistema parecido no México, ligado à
indústria petrolífera. Em todos os países da Europa os operadores
de cabo pagam e não têm nenhum papel sobre que filmes ou que
tipo de cinema deve ser produzido. J

Los Carpinteros, dupla de artistas cubanos, expõem o seu
trabalho num novo espaço cultural em Lisboa, as Carpintarias
de São Lázaro, que reabrem a público sábado, 18. As
carpintarias situam-se num edifício de
fachada Art Déco que albergou até os anos
90 um espaço de trabalho industrial de
criação de móveis de madeira. A oficina foi
encerrada na sequência de um incêndio e
reabre agora como espaço de criação artística, reinventandose como Centro de Criação e Artes Contemporâneas da
Cidade de Lisboa. A exposição de Los Carpinteros faz parte da
programação de Lisboa Capital Iberomaericana da Cultura 2017.
GRAÇA MORAIS
E SOUTO MOURA
EM BRAGANÇA
O Centro de Arte
Contemporânea Graça
Morais, em Bragança, recebe
duas exposições a partir
de sábado, 18. Proporção e
Desígnio, de Eduardo Souto
Moura, revisita diversas
obras do arquiteto, entre
as quais o próprio centro de
Bragança que alberga esta
exposição. Comparam-se
esquissos com fotografias,
evidenciando a coerência entre a conceção e a construção do objeto arquitetónico.
Em simultâneo, inagura-se
Diários sem Ordem - As
Imagens e as Palavras, de
Graça Morais, centrada em
desenhos da artista, a carvão
e a pastel, complementados
com a palavra escrita, à maneira de um diário visual.

SETE SÓIS SETE LUAS
EM PONTE DE SOR

CHAMA XAMÂNICA,
DE OTELO M. F.

CINEMA PORTUGUÊS
NA SUÉCIA

Pintura e gastronomia em
laboratório no Festival Sete
Sóis, Sete Luas, em Ponte
de Sor, um dos momentos
do programa deste ano. O
pintor espanhol Luís Ibañez
inaugura a 18 a exposição
Paisagens Inquietantes, com
um conjunto de trabalhos
que refletem o seu percurso
e sobre a solidão na sociedade contemporânea. Entre 15
e 17 o artista desvenda, em
workshop artístico, algumas
das suas técnicas e tenta
transmitir a sua filosofia da
arte contemporânea.
Nos mesmos dias, um
segundo laboratório, apresentado pelo chef Christian
Lupi, promete apresentar,
mediante inscrição prévia, os
segredos da gastronomia da
Toscânia.

A exposição Chama
Xamânica inaugura sexta
feira, 17 de fevereiro, às
22:00h na Culturgest Porto.
Até 15 de abril, o público
pode ter contacto com a
obra deste artista, ainda
relativamente desconhecido. O desenho, os objetos
e a escultura constituem as
principais formas de expressão de Otelo M.F., que afirma que "o trabalho artístico
serve para reclamar a nossa
existência espiritual".
Animismo, primitivismo,
xamanismo e metamodernismo são alguns temas
comuns na sua obra, da qual
transparece a desilusão com
um mundo em colapso ambiental, desligado do espírito
da terra e do conhecimento
dos antepassados.

Filmes de Marco Martins,
Pedro Costa e Raquel Freire,
entre outros, integram o
programa da 4.ª edição do
Festival Frames - Festival de
Cinema Português na Suécia.
Com início amanhã, 16, em
Estocolmo - a abertura está
marcada com um concerto
de Sérgio Godinho e Filipe
Raposo - serão exibidos Um
Fim do Mundo, de Pedro
Pinho; São Jorge, de Marco
Martins, com a presença do
realizador no fim da sessão,
Fora de Vida, Cama de Gato
e Bela Vista, de Filipa Reis e
João Miller Guerra, Cavalo
Dinheiro, de Pedro Costa
e Dreamocracy, de Raquel
Freire e Valérie Mitteaux. O
festival prossegue até ao dia
24, em Gotemburgo e em
Vasteras.
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Circuitos Ciência Viva promovem
turismo de conhecimento
¶ A Ciência Viva lançou uma rede
nacional de Circuitos, um projeto
que cruza o turismo com o conhecimento científico. "É um convite
muito completo para se conhecer Portugal através dos Centros
Ciência Viva", diz a presidente
da agência, Rosalia Vargas. Os
circuitos definem vários trajetos
por Portugal continental e Açores,
sempre em regiões onde está
presente um Centro Ciência Viva.
Podem ser comprados online, na
página web própria, por 50 euros,
e são válidos durante um ano para
dois adultos e crianças até aos 17
anos, ou por grupos. O guia inclui
um mapa para que os 'turistas
científicos' possam determinar o
seu percurso. Até agora, afirma
Rosalia Vargas, a experiência tem
sido um sucesso: "Já há mil 'kits'
vendidos".
A Ciência Viva estabeleceu,
para o efeito, várias parcerias, que
permitem aos viajantes conciliarem as visitas aos centros com
descontos em hotéis, restaurantes ou em transportes (entre o
Algarve e o Porto, por exemplo,
o trajeto de comboio beneficia de
desconto).
Um dos exemplos dos circuitos é o que pode ser feito no
Centro Ciência Viva do Lousal,

EDITORIAL
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

Ainda (até quando?) o AO

J

No Centro Ciência Viva do Lousal é possível visitar a mina

que funciona na antiga mina, em
Grândola. "Um dos percursos,
justamente, consiste numa visita
à mina", explica Rosalia Vargas,
numa visita guiada por geólogos
ligados àquele centro. Outros
passeios não incluem visita guiada,
mas as equipas do centro Ciência
Viva local "estão disponíveis para

dar sugestões". O planeamento
pode ser feito através do site, que
dispõe de informação sobre cada
um dos circuitos a partir de um
mapa. A partir daí, diz a presidente da agência, é uma questão de
"pegar na mochila ou no saco de
viagens mais formal" e fazer-se à
estrada. J

Teatro em cena

São Tomé Festfilm

Acabar em Beleza, um espetáculo sobre o luto, criado
e interpretado por Mohamed El Khatib, vai estar em
cena no Salão Nobre do D. Maria II de 18 a 25. Na Sala
Garrett, até 19, continua Duelo, uma criação coletiva com encenação de Miguel Moreira, a partir de
Bernardo Santareno. Um espetáculo que celebra os 20
anos do Útero e que vai estar, a 25 no Centro Cultural
Vila Flor em Guimarães. Ainda a Norte, no Teatro
Nacional de S. João, no Porto, até 26, vai estar em
cena A Noite da Iguana, de Tennessee Williams, pelos
Artistas Unidos, com encenação de Jorge Silva Melo e
interpretação de Maria João Luís, Nuno Lopes e Joana
Bárcia, entre outros. No Teatro Carlos Alberto, o palco
é de Dinarte Branco com A Máquina de Emaranhar
Paisagens, a partir de Herberto Helder, de 23 a 26.
Nas Caldas da Rainha, já amanhã, 16, estreia
Europa 39, a partir de Brecht, com encenação de Luís
Varela. Em Viana do Castelo, no Teatro Sá de Miranda,
o Teatro do Noroeste apresenta, todos os sábados
até 11 de março, O Sonho de Pedro, uma evocação de
António Pedro, com encenação de Elisabete Pinto e
texto de Ricardo Simões. Encontrar o Sol, de Edward
Albee, pelo Teatro do Elétrico, com encenação de
Ricardo Neves-Neves, vai estrear entretanto no
São Luiz, em Lisboa, a 17. E na Galeria Monumental,
Nome: Natália, um espetáculo de Ana Paula Costa
e de Maria Emília Castanheira, com dramaturgia e
encenação de Ana Paula Eusébio e cenografia de José
Manuel Castanheira, de 17 a 25. J

A terceira edição do Festival de Cinema de São Tomé
começa hoje, 15 e decorre até 19. A abertura terá lugar
no Centro Cultural Português, com a exibição do filme
vencedor da Competição Nacional da edição anterior,
Manuel, de Bruno Carnide e a curta-metragem A Pedra,
de Ana Lúcia de Carvalho, em competição na categoria internacional deste ano. Sob o tema Memórias de
São Tomé, serão ainda projetados dois documentários,
cedidos pela Cinemateca Portuguesa, produzidos na era
colonial. A 18, haverá uma palestra dedicada á evolução
do cinema francês e ao contexto cinematográfico de São
Tomé. Para os mais jovens, haverá sessões especiais de
animação. J

Ciclo de música
no Algarve
Joana Gama, Rão Kyao e Nuno da Câmara Pereira no Ciclo
Euterpe no Teatro Lethes, em Faro, a partir de amanhã,16
e até 11 de março. Promovido com o Programa Cultural
365 Algarve, cruza vários géneros musicais, como o jazz,
a world music, o fado e a música clássica. J

ulgo já ter escrito que não voltaria a escrever sobre o Acordo
Ortográfico (AO). Porque não há motivo nem paciência para
estar sempre a ler e ouvir o mesmo, sobre o mesmo tema, mormente os mesmos ataques, às vezes descabelados - e sobre isso
escrever. Há quase dez anos, dez, eu anotava nesta coluna que 21
anos passados sobre a apresentação pelo Presidente do Brasil, aos
seus homólogos lusófonos, do "memorando" sobre o projeto do AO; 17
anos após o AO ser subscrito por representantes de todos, repito: todos,
os países de língua portuguesa; 13 anos depois da data em que devia ter
entrado entrar em vigor - o nosso Parlamento iria aprovar a sua vigência
em Portugal com uma "cláusula de reserva", uma espécie de vacatio
legis, que poderia ir até aos dez anos. Mais dez anos! Ou seja, em relação
à aprovação de 1990... 37 anos. "Acordo sobre o Acordo Ortográfico"
lia-se no JL de 16/10/1990, notícia acompanhada de um texto do então
presidente da Academia das Ciências de Lisboa (ACL), Jacinto Nunes,
no qual defendia e explicava "o essencial" do seu conteúdo). De facto,
aquele período não foi de dez mas de seis anos, e o AO passou a vigorar
nas Escolas em setembro de 2011 e em todos os organismos oficiais em
janeiro de 2012.
Ao longo dos anos, este jornal não só abriu as suas colunas às muitas
e divergentes opiniões sobre o AO, como promoveu o debate a seu
respeito. Debate que para ser sério, proveitoso, pressupõe serenidade e
respeito pelos outros. O que aqui sempre existiu, mas noutras 'paragens'
assumiu um radicalismo que chegou ao insulto, pelo menos implícito.
Foram muitas dezenas de publicados neste jornal, mormente de grandes
especialistas, incluindo o do que alguns consideram o 'maior', que dirigiu o monumental Dicionário que leva o seu nome, António Houaiss, um
dos "obreiros" do AO; mas também, e talvez em maior número, de seus
frontais opositores, escritores e personalidades da dimensão de (o até à
morte nosso colaborador) Vitorino Magalhães Godinho.
Assim, ao contrário do que se tem dito, houve debate sobre o Acordo.
Que começou, aliás, bastante
antes de 1990, tendo por isso
o texto então aprovado muitas
diferenças em relação ao do
memorando de 1986. E depois
90 esse debate continuou. Até
Sendo impensável pura de
no Parlamento houve um colóe simplesmente ‘voltar quio em que Natália Correia, endeputada e defensora do AO,
para trás’, nada impede tão
abandonou a sessão alegando ser
que se ponderem
interrompida por elementos do
Movimento Contra o AO - mas
aperfeiçoamentos a
tendo lembrado antes que já em
fazer em consenso e
1967 Vitorino Nemésio "propusera uma unificação ortográfica
sem precipitações
que previa a queda das consoantes mudas".
Sendo, claro, tão legítimo ser
a favor ou contra a existência de um AO, a favor ou contra este AO em
concreto, o que não se deve é ser radical, invocar argumentos inexistentes, ignorar todo o percurso até chegar onde se chegou, os perigos
e prejuízos que resultariam de novas alterações quando o Acordo está
em vigor há tão pouco tempo. Sendo, pois, em meu juízo, impensável
pura e simplesmente "voltar para trás", nada impede que se ponderem
modificações e aperfeiçoamentos, a fazer em consenso com todos os
"parceiros" lusófonos, sem precipitações.
E, nesta perspetiva, é de assinalar a iniciativa da ACL. Sem curar
agora dos aspetos relacionados com a sua decisiva intervenção neste
AO, importa salientar a forma serena e equilibrada como apresentou
o que será agora o ponto de vista agora nela maioritário. E importa sublinhar a imprescindibilidade do seu diálogo com a Academia
Brasileira, a ABL. A propósito, recordo o que na sua visita ao Brasil,
que como nenhuma outra contribuiu para uma maior aproximação
entre os dois países, o então primeiro-ministro e atual secretário-geral da ONU, António Guterres, disse na ABL sobre a língua e sobre a
sua convicção do "instrumento da maior importância" que a aprovação do AO constituiria.J

“
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FERNANDO J.B. MARTINHO
recebe o prémio Jorge de Sena hoje, 15,
às 18h00, na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, na sessão de
apresentação do seu livro Jorge de Sena
"Aqui no Meio de Nós".

SESSÃO DE LEITURA DE O
NOSSO REINO, de Valter Hugo Mãe,
organizada pela Fundação José Saramago
e a Porto Editora, na Fundação José
Saramago, hoje, 15, às 18h30.

LABORINHO LÚCIO, VASCO
VIEIRA E MÁRIO MÁXIMO encarnam as personagens Oscar Wilde, Tolstoi
e Maurras em Encontros Imaginários
n'A Barraca (Lisboa), a 20, às 21h. Uma
criação de Hélder Costa.

RUI ZINK APRESENTA
TERRARIUM, edição comemorativa
dos 20 anos da publicação do romance
de João Barreiros e Luís Filipe Silva, amanhã, 16, na Fnac do Chiado, Lisboa.

MENINA , novo álbum da cantora
Cristina Branco, será apresentado dia 25,
às 21h, no Grande Auditório do CCB.
SÉRGIO GODINHO apresenta
a obra poética Aula de Poesía DíezCanedo, dia 21, às 20h, no Museu de Arte
Contemporânea de Badajoz, em Badajoz.
8 ESPAÇOS PARA 7 OLHARES,
exposição de fotografia, inaugura dia 17,
às 16h, no Museu da Terra de Miranda,
em Miranda do Douro.
COLO, FILME DE TERESA
VILLAVERDE, E HUMORES
ARTIFICIAIS, CURTA DE GABRIEL
ABRANTES, estão em competição
no Festival Internacional de Cinema de
Berlim, que decorre até ao dia 19 .

SOLISTAS DA ORQUESTRA
METROPOLITANA DE LISBOA ,
atuam amanhã, 16, às 18h30, no
Auditório Maestro Frederico de Freitas,
na Sociedade Portuguesa de Autores.

CRUZEIRO SEIXAS CONVIDADO DE "ROSTOS DA
PORTUGALIDADE", Iniciativa de
Luís Machado, sexta-feira, 17, às 19h30,
no Martinho da Arcada, Lisboa.

ÂNGELO FREIRE, GUITARRISTA,
convida Carlos do Carmo e Ana Moura
para partilhar palco na sua estreia a solo,
dia 15, no CCB.

OLHARES, exposição de Manuel
Ramalho, inaugura dia 23, às 18h, no
Salão de Exposições do Centro Ismaili,
em Lisboa.
LINHAS CRUZADAS,
EXPOSIÇÃO DE ANA VIDIGAL E
PAULO BRIGHENTI, na Sociedade
Nacional de Belas Artes (Lisboa), até 4
de março.
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Manuela de Azevedo (1911-2017)
A repórter mais antiga do mundo
fez das Letras o seu elixir vital
Morreu no passado dia 10, com 105 anos, foi jornalista e escritora, é
aqui evocada pelo também jornalista e docente de jornalismo que, na
sua condição de fundador e diretor do Museu Nacional da Imprensa, foi
decerto uma das pessoas que com ela teve mais contacto e a apoiou na
fase final da sua longa vida e carreira profissional
Luiz Humberto marcos
O título acima é uma das muitas
sínteses que caraterizam a jornalista
e escritora Manuela de Azevedo, cujo
coração parou na 6ª feira 10 de fevereiro
(às 12H07). Tinha 105 anos, tal como
a famosa correspondente de guerra
Clare Hollingworth, que, um mês antes
(10.01.17), falecera em Hong Kong. Não
se conheciam, mas recentemente souberam uma da outra. Eram as repórteres
mais antigas do mundo. Com diferenças
significativas: a portuguesa tornou-se
jornalista dez anos antes de Clare e
construiu uma larga carreira literária.
Manuela de Azevedo (MA) entrou na
profissão pela porta da poesia e nunca
mais deixou de trilhar os caminhos paralelos do jornalismo e da literatura. Foi
o livro de poemas Claridade, prefaciado
por Aquilino Ribeiro, em 1935, que a fez
saltar de Viseu para Lisboa e conquistar
a elite das letras. O livro e o prefaciador
serviram de cartão de visita para a sua
entrada no jornal República.
E não faltou a Censura a dar um
empurrão. Junto do livro, veio um artigo
sobre a Eutanásia e o ‘brilho castrador’
dos coronéis considerou-o impublicável. O lápis azul impediu, assim, que
a opinião da menina frágil das Beiras
chegasse ao público. Imagine-se que,
há 81 anos, já havia em Viseu, uma
menina irrequieta, uma ‘sirigaita’, que
defendia a eutanásia, tema que ocupa
hoje o Parlamento, sem fim à vista!

Manuela de Azevedo na última homenagem que lhe foi prestada, na
câmara de Lisboa, na qual recebeu a medalha de mérito cultural municipal,
entre Catarina Vaz Pinto (à esq.) e Maria do Céu Guerra

Perante tal exercício da ‘técnica do golpe
de censura’ (como lhe chamou José
Cardoso Pires), a poeta disse ao diretor
do República: “Não tenho tempo para
escrever para a Censura, preciso de
trabalhar e ganhar dinheiro”. Resposta
pronta: “Se precisa de ganhar dinheiro,
venha para a redação”.
Manuela da Azevedo faz as malas,
deixa Viseu e entra no ‘mundo das
feras’: redação masculina e ‘machista’. É
gozada, fazem-lhe partidas, mas ela impõe-se e torna-se na primeira mulher
com carteira profissional. Não é nem
estagiária, nem noticiarista, como me

confessa numa das muitas conversas.
Entra pela porta grande: redatora, como
sempre foi.
Corria o ano de 1936. Ela tinha ainda
24 anos. A partir de então, entrega-se
quase completamente ao jornalismo,
primeiro no República, como se viu,
depois no Diário de Lisboa, na Vida
Mundial e, finalmente, no Diário de
Notícias, onde se aposenta, em 1982.
A sua verdadeira paixão foi, de facto,
o jornalismo. Sobretudo o de intervenção social e de cariz cultural. Mas
encontrou sempre tempo para o exercício literário. Sobretudo depois de Um

Fatasporto
De Nicolau Breyner a Kim Ki-Duk
The Age of the Shadows, de JeeWoon Kim, nomeado para os Oscars
e êxito de bilheteira do cinema
asiático é um filme de abertura
da (sexta, 24, 21h) 37ª edição, deo
Fantasporto, que decorre no Teatro
Municipal Rivoli, no Porto, entre 20
de fevereiro e 5 de março. O filme
integrou a seleção oficial dos festivais de Veneza e de Toronto. Mas um
dos filmes mais aguardados para o
público português é A Ilha dos Cães,

de Jorge António, por contar com
a última participação de Nicolau
Breyner no cinema, ator que, de
resto, foi homenageado pelo Fantas
em 2016. Entre os portugueses, além
de mais de uma dezena de curtas em
competição, também há A Floresta
das Almas Perdidas, de José Pedro
Lopes; e O Segredo das Pedras Vivas,
versão restaurada da série teçevisiva
de António de Macedo de 1992. E,
dentro do universo lusófono, uma

The Age of the Shadows, de Jee-Woon
Kim Filme de abertura do Fatasporto

chamada de atenção para Comboio
do Sal e do Açúcar, do moçambicano
Licínio de Azevedo
O sul-coreano Kim Ki-Duk,
presença habitual do festival, onde
já foi várias vezes premiado, está de
volta para apresentar o seu filme The

J

anjo quási demónio (1945), livro a que
João Gaspar Simões dedica uma página,
no Diário de Lisboa. Trata-se de um
“romance escrito com uma desenvoltura excecional”, a autora mostra uma
“grande probidade”, escreve o crítico.
Anos mais tarde (1954), sobre o livro
Filhos do Diabo (Prémio Fialho d’Almeida), Jaime Brasil, coordenador da página
literária de O Primeiro de Janeiro, tecia
também rasgados elogios à autora. “Em
quase 20 anos de jornalismo, não se
deixou entediar pelos espetáculos que
os jornalistas todos os dias observam;
nada perdeu do seu poder criador – isto
é, poético – em contacto com as ásperas
realidades da vida”. Acrescenta: a autora
é “uma das duas ou três exceções de
jornalistas que teimam em fazer literatura de ficção que não é inferior aos seus
méritos profissionais”.
A estes dois livros, muitos outros se
seguiram, no campo do ensaio e da biografia, designadamente sobre Camões,
Camilo, Eça, Guerra Junqueiro e João
de Barros; nas memórias, com destaque
para Memória de uma Mulher de Letras
(Porto, 2009), que está misturado com
as cinzas da MA; e, no teatro, com O
dono da Casa a ser proibida pelo regime
de Salazar. O Pão que o Diabo Amassou
(2015), fechou a ficção.
Ao todo, mais de 40 títulos. E ainda
não terminou. Sempre lúcida, até poucas horas antes de morrer no Hospital
S. José, ela estava a trabalhar em 200
cartas.
Além da obra literária e jornalística,
MA foi produtora cultural e criou a CasaMemória de Camões, em Constância.
40 anos de trabalho. Será inaugurada a
10 de junho. Ela sabia-o, mas não pôde
esperar…
Era incansável. Impelia-a o prazer
do trabalho na cultura e no jornalismo.
Inovou, foi destemida, tocou todos os
géneros, fez reportagens e entrevistas
singulares, como aquela em que fintou
a PIDE e se fez de criada para abordar
o exilado Rei Humberto de Itália (1946,
Sintra). Deixa um legado que precisa de
ser compilado e estudado.
Manuela de Azevedo fica na história
como a mulher que soube colocar o
jornalismo no mais alto grau da paixão.
E tomou as Letras como elixir vital.J
Nota: ver Galeria Manuela de Azevedo-jornalista
e escritora em http://www.museudaimprensa.
pt/?go=galeriamazevedo

Net; e, na sessão de encerramento,
um filme brasileiro, Através das
Sombras, de Walter Lima Jr. Entre
dezenas de filmes, em competição
e fora de competição,destacam-se,
entre outros, as ante-estreias de
OMG, I'm a Robot, dos israelitas,
Tal Goldberg e Gal Zelezniak; The
Darkest Dawn, do britânico Drew
Casson; The Citizen, do húngaro
Roland Vranik; Bloodland, de Steven
Kastrissios; Pamilya Ordinaryo, do
filipino Eduardo W. Roy Jr; The White
King, de Alex Helfrecht e Jorg Tittle;
Sins of the Flesh, do egípcio Khaled el
Agar; El Ganzo, do americano Steve
Balderson; The High Frontier, do
polaco Wojciech Kasperski; ou The
Land of The Good Children, da russa
Olga Kaptur Tomenko. J
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A Rainha
Artista
Rainha artista, amadora e intimista, desenhou, pintou e fotografou o povo e a paisagem natural e construída que observava nas
suas viagens. Figura ainda desconhecida de
muitos portugueses, teve um papel relevante
no mecenato às artes e aos artistas do seu
tempo, dotando a Ajuda de um acervo artístico comparável ao de outros palácios europeus. Um Olhar Real – Obra Artística
da Rainha D. Maria Pia é o catálogo
da exposição que revela, pela primeira vez,
a vida e a obra da princesa italiana da dinastia de Saboia, casada com o rei D. Luís e mãe
do malogrado D. Carlos, e uma edição da
Imprensa Nacional-Casa da Moeda
e do Palácio Nacional da Ajuda.

UM-OLHAR-REAL-254x300_JL.indd 1

16/01/17 12:27

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:52)

6 * destaque

jornaldeletras.pt * 15 a 28 de fevereiro de 2017

Adriana Calcanhotto
É permitido cantar nas aulas
A 'professora' Adriana
Calcanhotto muda-se para
Portugal, onde, a convite da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, lecionará durante os próximos semestre.
O JL conversou com a cantora e
compositora brasileira que tão
bem acarinha os poetas lusófonos
e ficou a saber que, em tempos de
Temer e de Trump, Portugal revela-se um porto seguro.
JL: Como surgiu esta aproximação
da Universidade Coimbra?
Porque aceitou o convite?
Adriana Calcanhotto: Não
perderia por nada nesta vida a
oportunidade de ter livre acesso
às maravilhosas bibliotecas da
Universidade em primeiro lugar,
depois a de passar uma temporada a estudar, rodeada de mestres
da literatura portuguesa, em um
sítio com ligações tão fortes com o
Brasil como Coimbra.
O que de especial gostaria que
acontecesse neste semestre?
A realidade de que há no
mundo cada vez mais

Adriana Calcanhotto

pessoas aprendendo a língua
portuguesa para entender as
canções do Brasil é das coisas
que mais me comove, mais e
mais. E terão algumas dessas
pessoas nas aulas, isso é muito

animador. Vou expor algumas
coisas muito interessantes
sobre a evolução da canção em
língua portuguesa, começando
no começo, com Homero,
mas quero conversar, ouvir as

perguntas, não vou despejar
informações sobre as pessoas.
E vou cantar um pouquinho,
que ninguém é de ferro,
começando por mim.
Portugal 'descobriu' o Brasil há
mais de 500 anos, e continua a
redescobri-lo constantemente
(a música, as telenovelas, a
literatura)... Acha que chegou
a altura do Brasil 'descobrir'
Portugal?
Adriana Calcanhotto: Acho
que estamos a caminho, ou “a
Carminho”. António Zambujo e
Carminho, por exemplo, conseguiram a proeza de fazer, com
seus talentos, com que o Brasil
abrisse os ouvidos para a música
portuguesa de hoje. O Brasil não
tem muita abertura para música
que não seja brasileira ou anglo-saxónica. Há uma longa estrada
a percorrer ainda, muita ignorância sobre Portugal e sua diversidade mas penso que se a abertura
está a se dar através da música,
isso é o melhor que poderia acontecer, a música é uma fala direta.
Não é qualquer cantora que se
pode orgulhar de tanto cantar
Madonna como Dom Dinis...
Como navega entre águas tão
distantes? A chave do ecletismo é
a ausência de preconceitos? Quais
os seus limites?
Canto aquilo que gostaria de ter
escrito eu mesma se pudesse, não
importando a mim se é considerada alta ou baixa cultura, ou se

J

foram escritas no século XII ou no
século XXI e nem sei se é motivo
para orgulhar-me, é bem subjetivo. Como intérprete me apaixono
por uma canção e trago para o meu
universo sem maior interesse na
sua origem. Depois é que procuro
saber da história daquela música.
Sente-se mais confortável a
cantar palavras de outros ou
textos da sua autoria?
Sinto-me confortável das duas
maneiras, depende do que seja o
projeto que esteja a realizar. Gosto
também de compor canções por
encomenda, adoro ouvir canções
minhas cantadas por artistas
que admiro, não tenho uma
preferência de todo, depende dos
momentos, que mudam muito,
ainda bem.
Qual é o poeta que mais gostaria
de musicar, mas ainda não
encontrou a forma?
João Cabral de Melo Neto, pelo
desafio. Como ele não gostava de
música, desisti por respeito ao
poeta. Chico Buarque conseguiu essa
façanha mas ele é o Chico Buarque.
Com Temer no Brasil e Trump
nos Estados Unidos, já a avisaram
e garantiram que o mundo ia se
acabar? Acha que Portugal pode
ser um bom porto de abrigo?
Um amigo português disse-me:
“Vê, Adriana, não é que não
haja opção no mundo de hoje,
há o Canadá e há Portugal”...J
MANUEL HALPERN

Um congresso Pessoa para o futuro
Mais do que “positivo”, o
Congresso Internacional Fernando
Pessoa, que decorreu de 9 a 11, na
fundação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa, “superou tudo o que se
esperava”, adianta ao JL Clara Riso,
diretora da Casa Fernando Pessoa
(CFP), organizadora da iniciativa.
No total foram 328 inscrições, o que
demonstra o interesse que a obra do
poeta continua a suscitar. “Foram
três dias de trabalho muito dinâmicos, num ambiente de grande
entusiasmo”, acrescenta. “Não só
durante as intervenções, mas também fora desses momentos, houve
um convívio salutar e vivo entre os
participantes, como sublinhei no
encerramento”.
O congresso apostou em comunicações de jovens doutorados e em
pós-doutoramento e a ‘renovação’
pessoana foi evidente, com um
saldo igualmente “positivo” de um
conjunto de “novas leituras, muito
interessante e de nível muito bom”.
Clara Riso sublinha-o, fazendo
notar como os jovens investigadores
se manifestaram “satisfeitos” por
poderem estar, ao vivo, junto dos
seus mestres e grandes referências
no estudo da obra de Pessoa e, por

seu lado, os consagrados pessoanos
saudaram a “vitalidade” das novas
abordagens. Um “encontro” de gerações que implicou, à partida, uma
redução de convites aos grandes
especialistas, mas que, segundo
ela, valeu a pena: "Temos sempre
esperança que, ao longo do ano, na
Casa Fernando Pessoa, possamos
trabalhar com outros conferencistas que não tenham participado no
congresso, porque há um trabalho
de continuidade desenvolvido com
as universidades e os centros de
investigação”, acrescenta, lançando
a todos, veteranos e doutorandos, o
desafio para apresentarem as suas
propostas.
Clara Riso destaca ainda o sucesso das mesas de discussão, outra
aposta desta edição, a quarta, do
congresso, o que em seu entender
propiciou uma “maior conversa e
discussão, pontuando o ritmo dos
trabalhos de um modo alternativo”. “Interessa-me muito que neste
tipo de encontros haja pensamento
a ser construído em tempo real”,
diz. “Estamos reunidos e podemos
trocar opiniões, ideias, conhecimento, num verdadeiro encontro
de pessoas que passam as suas vidas

a trabalhar em torno de Pessoa e
de temas aproximáveis. E foi isso
que aconteceu”. Uma “discussão”
com uma grande parte de jovens na
assistência, o que deixou particularmente “satisfeita” a directora da
CFP. “É um ótimo sinal do fascínio
impressionante que a obra de Pessoa
continua a causar. Por isso, foi um
congresso tão vibrante”.
Um interesse que se estende além-fronteiras, com muitos
estrangeiros entre os conferencistas, mas também no público, com
pessoas vindas de Espanha, México,
Itália, Brasil, tal como dos vários
cantos do país, Açores, Bragança,
Guarda, Faro, Beja. “Só tínhamos
uma língua de trabalho, o português, e agradou-me muito, soou-me, soube-me bem ouvir tantos
sotaques diferentes”. Pelos resultados e pelo modo como decorreu,
ainda que a diretora não adiante
ainda a data de uma próxima edição,
o Congresso Internacional Fernando
Pessoa confirmou, para o futuro, o
seu lugar central na programação
da CFP: “Há pertinência em fazê-lo,
é importante e há quem espere por
ele”, afirma. “É realmente o ponto
alto da nossa linha de programação

O Congresso Internacional, um ponto alto do apoio à investigação da Casa
Fernando Pessoa

de apoio à investigação. Tem sido e
vai continuar a sê-lo”. As atas desta
edição vão ser publicadas online e
será colocada numa plataforma a
filmagem que foi feita das sessões.
A CFP está a preparar, entretanto, uma nova museografia. Já em
março, de destacar a 3.ª edição da
Feira do Livro de Poesia, no Jardim

da Parada, em Campo de Ourique,
em colaboração com a Junta de
Freguesia e a Livraria Ler. E a 7 e 8
de abril, o primeiro momento no
cruzamento com o programa de
Lisboa Capital Iberoamericana de
Cultura, com um encontro com cronistas de vários países, sob o título
Fixando Breve o Momento. J
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Na próxima semana, de 22 a 25, decorre na Póvoa de Varzim a 18ª edição das Correntes d'Escritas (ler o progama, em caixa), o mais
antigo e prestigioso festival literário do seu género realizado em Portugal, no qual ao longo do tempo já participaram centenas de
escritores dos países lusófonos e íbero-americanos, incluindo muitos dos mais importantes e, quanto aos primeiros, a grande maioria
dos mais representativos. Como de hábito o JL dedica-lhe a devida atenção, publicando de seguida uma entrevista com o escritor
brasileiro este ano em destaque, seguindo-se textos sobre vários dos principais livros novos que serão lançados no certame, seis deles
como que "apresentados" pelos seus autores, a quem pedimos o fizessem sugerindo alguns tópicos (que nem sempre, naturalmente,
seguiram): 1) O que é, o que 'visa', como definiria em poucas linhas este seu novo livro?; 2) Como surgiu, houve um ponto de partida
(ideia, imagem, figura, episódio) para a narrativa?; 3) E como foi a 'história' do próprio livro?; 4) Que preocupações essencialmente
reflete?; 5) Há nele personagens que mais o tenham questionado, conquistado, dominado? 6) Como o situa no conjunto da sua obra?

Ignácio de Loyolla Brandão
‘Aos 80 anos, há tanto por fazer e viver’

i

Ignácio de Loyolla Brandão, 80
anos, é um dos mais importantes
escritores brasileiros, com uma
vasta obra, em diversos géneros,
traduzida em várias línguas, e à
qual em 2016 foi atribuído, pela
Academia Brasileira de Letras,
o que é hoje o maior prémio
literário brasileiro, o Machado
de Assis - tendo na altura escrito
para o JL (nº 1195, de 20 de julho)
a sua Autobiografia. Lamentável
e incompreensivelmente há meia
dúzia de anos que não é editado
nenhum livro seu em Portugal, a
que se sente muito ligado e onde
só saíram os seus dois romances
mais famosos, de denúncia da
ditadura e dos “esquemas” que
põem em risco este nosso mundo,
romances que, só esses, no Brasil
já venderam mais de dois milhões
de exemplares. E aguarda-se com
a maior expectativa o novo, a sair
este ano, com o título Desta terra
nada vai sobrar a não ser o vento
que sopra sobre ela.
Durante muitos anos destacado
jornalista, ainda hoje cronista do
Estado de S. Paulo, o ficcionista é
também uma “figura” rara a outros
níveis, e tem percorrido o Brasil
inclusive com um show em que
participa a sua filha cantora. Mas
de tudo isto, e muito mais, se fala
nesta entrevista, que seguramente
abrirá o apetite para ainda mais
gente ir às Correntes para o ver o
ouvir, seja na 1ª mesa, no dia da
abertura, 22, seja numa sessão só
com ele, na sexta, 26, às 17 horas.
Ainda bem, aliás, que houve a vi-

Ignácio de Loyolla Brandão Zero é um livro emblemático de um período tenebroso

são necessária para o convidar, não
obstante aquela incrível falta de
edições portuguesas da sua obra,
na esteira de outros convites como
o que trouxe à Póvoa de Varzim
o grande Ruben Fonseca, que ao
contrário de Loyolla Brandão no
Brasil nunca aparece, nem sequer
dá entrevistas, e nas Correntes
teve uma extraordinária “performance”.
Jornal de Letras: É um dos
‘cabeças de cartaz’ das Correntes
d’Escritas. O convite teve um
significado especial para si? Tem
com Portugal uma particular
relação afetiva e/ou literária?
Ignácio de Loyolla Brandão:
Primeiro, o que é 'cabeça de cartaz'? Preciso aprender mais uma.

“

Formei-me com
contos de fadas,
romances de pirataria,
Tarzan, Flash Gordon,
policiais, Tesouro da
Juventude. Sou um
contador de histórias.
Um narrador. Por isso
ver-me-ei ‘apertado’
nas Correntes se a
coisa for para a teoria,
o academicismo, ah
vão-me matar!

Um de meus melhores professores
no ginásio era o Machadinho,
que lecionava português. Aos 16
anos eu era crítico de cinema em
Araraquara, minha terra natal.
Muitas vezes na aula Machadinho
apanhava meu texto do jornal,
dava análise lexical, corrigia
meus erros e me ensinava estilo,
era quase um workshop de redação. Machadinho era português,
tinha o que para nós era um forte
“sotaque” e me falava com tanto
carinho de sua terra que isso criou
para mim uma grande afeição
por Portugal. Ele foi um de meus
formadores. Ir às Correntes é
uma espécie de prémio, honraria.
Tenho muito boas relações (além
da admiração literária) com vários escritores portugueses.

Como...
Há uma amizade especial, firme,
de décadas, com Lídia Jorge, com
quem me correspondo e cujas
angústias e ansiedades são semelhantes às minhas. O afeto com
Valter Hugo Mãe é mais recente: ele
escreveu o mais belo artigo sobre
uma pessoa, Rita, cantora, minha
filha; e a crónica a meu respeito,
aqui no JL, selou a amizade. Falar
ao lado dele e dos outros autores
nas Correntes me intimida. Com
Almeida Faria encontrei-me sobretudo na Alemanha. Fui amigo
de Saramago. Conheci Cardoso
Pires, O Delfim é um portento,
e fiz o prefácio do De Profundis,
Valsa Lenta aqui no Brasil: tivemos problemas semelhantes, ele
faleceu, eu fiquei e contei isso em
Veia Bailarina. Gosto muito de Inês
Pedrosa e Gonçalo M. Tavares,
com quem me tenho cruzado; sem
esquecer Patrícia Reis e o humor de
Rui Zink. Hospedei-me com Lobo
Antunes em Bad Homburgo, na
casa da agente Ray Güde Mertin.
Não sei se ficamos amigos, era
fechado, difícil, mas me sorriu vez
ou outra. Ah!, e nos anos 50 eu lia
e adorava Caldwell, Hemingway,
Faulkner, um escritor que tentei
imitar e logo desisti. Li muitos
livros seus em traduções portuguesas. Feitas por um homem
chamado Jorge de Sena. Qual não
foi minha surpresa ao saber, um
dia ali por 1963, que Sena, exilado,
estava dando aulas lá na universidade de Araraquara. Uma noite,
apertei-lhe a mão, mas, intimidado, nada disse. Ia dizer que estava
escrevendo um livro? Eu? Para ele
que traduziu Faulkner?
Esteve em Portugal uma curta
temporada para escrever o livro A
Embaixada do Brasil em Lisboa,
saído em 2002. O que representou
para si essa estada no nosso país
e o livro? Acha que as relações
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entre os dois países são as desejáveis?
Esse livro foi uma “encomenda”
da PT. Quando o assunto me
interessa muito, faço. Editoras
pagam bem e posso viver alguns
meses. Mas digo sim, e também
não. O que me comoveu foi que a
residência fica perto da capela onde Cabral assistiu a uma
missa, antes de partir para nosso
país. Quanto às relações culturais entre nosso países não acho
qu seja das mais desejáveis. Diria
mais, acho que não há nenhuma.
Nossos governos há décadas não
levantam um dedo para promover nada culturalmente, aqui e
lá. Lemos mais autores portugueses do que os portugueses
leem os brasileiros. O que é bom
para nós. Mas temos alguns que
vocês deveriam ler.
No Brasil há muitos festivais literários a que vão autores portugueses...
Sim, o Brasil é hoje um dos países
em que há mais, 'catalogados' são
cerca de 200. Seriam bons momentos para trazer mais portugueses para falar, viajar pelo país.
Já fui a todos os estados brasileiros para falar nessas festas e
feiras, e reproduzi o pais que vi no
livro O Mel de Ocara. Só em 2015
estive em 56 cidades. E olhe que
uma distância como a do Porto a
Lisboa podemos fazer a pé...
Desde 2011, ano em que saiu em
Portugal, com duas décadas de
atraso, Não verás país nenhum,
que não é editado nenhum livro
seu em Portugal – onde antes só
saiu, salvo erro, Zero, em 1976,
que também aqui teve grande
êxito. Tem alguma ‘explicação’
para isso?
Essa pergunta deve ser feita aí,
não a mim. Será a falta de bons
agentes literários? Será desinteresse dos editores? Será que o
que escrevo não é aí 'palatável'?
Na vida, faço perguntas, não dou
respostas. Mas acho que livros
como Bebel que a Cidade Comeu,
Dentes ao Sol, Veia Bailarina, O
Beijo Não Vem da Boca e mesmo
O Verde Violentou o Muro (creio
que dos poucos em português
que contam como Berlim vivia
cercada pelo Muro, as neuras, os
encantos, as doideiras, depois a
queda e como é hoje) teriam leitores em Portugal
Na autobiografia que publicou
aqui no JL revelou que todos os
seus livros começam por uma
imagem. É qualquer coisa que se
lhe impõe, resultado da sua formação inicial em cinema?
Vivi cinema desde a infância,
era o único divertimento que
havia. Como disse, na juventude fui crítico. Meu sonho era
ser roteirista. Depois quis ser
diretor. Acabei romancista,
contista, cronista, jornalista,
viajante. Mas continuo a amar
cinema. Talvez por isso imagens
se grudam em minha mente,
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que uma reportagem pode ser
um dia um conto ou capítulo de
romance. O jornalismo fez com
que minha escrita fosse objetiva,
económica, enxuta, direta. O
jornalista tem de observar, ouvir,
descobrir o oculto nas pessoas, na
sociedade. Igual ao escritor.

Loyolla Brandão (à esª), com Juan Rulfo, em Berlim, em 1982

me agarram, permanecem, me
aguilhoam, acabam sendo o
ponto de partida. Por exemplo,
Zero, veja só, nasceu do olhar
de uma mulher que da cozinha
de um restaurante olhava para
os comensais, deveria ser uma
história da impossibilidade do
amor, foi-se transformando
dentro de um país sob ditadura. Não Verás nasceu de uma
árvore, símbolo do Brasil, o Ipê,
que foi morta por uma pessoa;
Bebel do suicídio de uma bailarina que se atirou de um prédio,
numa tarde de sol.
Tem uma obra muito vasta, do
romance ao relato autobiográfico
e ao teatro, passando pelo conto
e a crónica. Como são as suas leituras, como é ser cronista de um
grande diário...
Sempre li muito romance. Mas
também lia os cronistas. Um
género brasileiro que sofre
a discriminação da crítica e
do mundo académico. Li as
crónicas de Machado de Assis a
Fernando Sabino e Rubem Braga
(um mestre), de Drummond a
Otto Lara, de Clarice Lispector
(demitida do Jornal do Brasil por
não saber escrever crónicas!...)
a João Ubaldo, etc. Como hoje
leio Luis Fernando Veríssimo.
Jornalista por décadas, fui repórter
de rua, chefe de reportagem,
diretor de redação, trabalhei em
geral, policial, política, só recusei
economia, é uma chatice, pé no
saco. Um jornalista precisa abrir e
fechar registos dentro da cabeça,
o tempo inteiro. Aprendi isso,
desenvolvi. Hoje, e desde há 13
anos já, sou de facto cronista do
Estado de S. Paulo - sem nunca
escrever sobre falta de assunto...
Então o que é para si a crónica?
E foi importante para a obra, a
mão do escritor, a experiência e o
ofício de jornalista?
A crónica é um recorte do
nosso quotidiano, um flagrante
da cidade voraz. Gosto de
personagens anónimos. Muitas
vezes a crónica foi para mim
laboratório para um conto.

“

É curioso, sou um
escritor de 80 anos lido
pelos jovens e pelas
crianças.
Nesta idade estou
disposto a arriscar,
enfrentar desafios, há
tanto por fazer. E viver.
O que me levou a
escrevê-lo foi a raiva,
o ódio aos militares e
ao que eles estavam
fazendo ao país. A ira,
a dor, a angústia e a
impotência. Zero nasceu
de tudo o que a censura
não deixou publicar
durante anos e anos
Somos um país
dividido. Ódio contra
ódio, como nunca
se viu. Mentiras,
boatos, violência,
agressividade, todos
querem se matar. Tenho
80 anos, nunca vi isto
Caminho (não, conduzo, não sei;
assim como não uso telemóvel,
não quero ser encontrado),
converso com as pessoas, ouço a
linguagem popular, anoto, tenho
cadernihos. Ter sido (ou ainda
ser) jornalista foi fundamental
para olhar minha cidade, o
Brasil, as pessoas, para aprender
a perguntar, a saber extrair das
pessoas o essencial, a descobrir

Já foi descrito como um autor de
um ‘realismo feroz’. Concorda
com essa qualificação?
Realismo feroz? Nada faço senão
copiar o que vejo. Reproduzo o
que está à minha volta. Dou um
tratamento literário e está pronto.
Sou um lírico perto do que tenho
visto. Mas sou terno também. O
Menino Que Vendia Palavras e Os
Olhos Cegos dos Cavalos Loucos
são profundamente poéticos,
ternos e afetuosos
Após a coletânea de contos Depois
do sol, estreou-se no romance
com Bebel que a Cidade Comeu,
com um tema que já desenvolveu
mais do que uma vez: a oposição
entre os sonhos individuais e a
realidade social. É um choque
inevitável e constante?
É. Um rolo compressor. Se
não, não escrevia. Para quê?
Escrevi Bebel em 18 meses, em
plena ditadura. Pior período
da repressão, 1968. País em
ebulição, agitado. Como
trabalhava o dia inteiro no
jornal, escrevia à noite. Adorava
o momento (ainda que o odiasse),
queria mostrá-lo. Ainda hoje é
um livro querido, porque retrata
a década de 1960 no Brasil, com
toda a sua efervescência.
Quando o escreveu pensou que
seria o início de uma obra com
tantos títulos?
Há quem declare ter tido sempre
projetos, planos de carreira,
organização, etc. Eu sou
organizado mas só em cada livro,
me estruturo, faço esquemas (e o
computador ajuda, foi a coisa mais
sensacional que se inventou).
Projetos para o futuro, nunca tive.
Queria escrever. O jornal não
me satisfazia. E a imaginação?
A fantasia? A realidade maluca,
a loucura, o delírio? Tem gente
que afirma que sua formação se
deu com Homero, Shakespeare,
Joyce, Cervantes, Machado. Eu
formei-me com contos de fadas,
romances de pirataria, Tarzan,
Flash Gordon, policiais, Tesouro
da Juventude. Sou um contador
de histórias. Um narrador. Por
isso ver-me-ei 'apertado' nas
Correntes se a coisa for para a
teoria, o academicismo, ah vãome matar!
Sem projetos, mas sem nunca
parar de escrever...
Sabe que alguns professores e
críticos me acusavam, e ainda
meio que insistem, de escrever
muito? Escrevo o que tenho de
escrever. Escrevo. Lembro um
depoimento do Raduan Nassar,
um grande amigo e ótimo escritor, quando recebeu o Premio
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Camões. Ele disse: "Ganhei pelo
conjunto da obra? Que obra? Um
livro e meio?” Um e meio, mas de
que valor!
No seu percurso, é marcante um
romance (simplificando) sobre a
ditadura militar brasileira, Zero,
publicado primeiro em Itália, em
1974, e censurado no Brasil no
ano seguinte. O que o levou à sua
escrita? Teve mesmo a (legítima)
vontade de intervir, denunciar?
O que me levou a escrevê-lo foi
a raiva, o ódio aos militares e
ao que eles estavam fazendo ao
país. A ira, a dor, a angústia e
a impotência. Zero nasceu de
tudo o que a censura não deixou
publicar durante anos e anos. Eu
era diretor de redação de um dos
principais jornais de São Paulo,
o Última Hora. Fui guardando na
gaveta tudo o que era cortado.
Um dia levei para casa, eram
caixas e caixas de artigos,
reportagens crónicas telegramas,
fotos, entrevistas, manchetes,
caricaturas cartoons. Pensei:
isso foi tudo que o brasileiro não
leu, não soube. Montei o livro
a partir daquele material. Não
há uma só situação inventada.
Inclusive os relatos de tortura. As
primeiras versões tinham duas,
três mil páginas, fui editando,
cortando. Foi a forma minha de
lançar bombas, metralhar, fazer
minha luta armada. Eu não era
da violência pelas armas, fui
pela escrita. Foram mais de 500
os bons livros proibidos pela
ditadura.
Mesmo depois de terminada a
ditadura esse livro continuou a ser
um êxito, já vendeu cerca de um
milhão de exemplares só no Brasil.
A que pensa que isso se deve?
Sabe-se lá. A literatura é assim.
Mas acho que o leitor gosta da
verdade, reconhece quando um
livro é verdadeiro e abre um clarão sobre a vida.
Em 1981, voltou ao romance mais
político, contra o ‘Esquema’, Não
Verás País Nenhum, que ultrapassou o milhão de cópias vendidas. E há nele uma visão do futuro
muito negra. A literatura pode
contribuir para mudar/melhorar
o mundo?
Visão negra? Muito – ou tudo –
que relatei neste romance acontece hoje. Aquecimento global,
doenças estranhíssimas, falta de
água potável, violência, cidades
gradeadas (em S. Paulo vivemos
dentro de prisões/jaulas com câmaras, seguranças, vigias), etc. O
Amazonas, Goiás, Pará continuam
a serem devastados. Um dono de
fazendas no Mato Grosso, milionário, Eliseu Padilha, que comenteu
crimes ambientais devastadores é
o braço direito do atual Presidente
da Republica, Michel Temer. O
que aconteceu? E pode a literatura
mudar o mundo? Pode. Pode, como
dizia Erico Veríssimo, acender uma
lanterna sobre a realidade. Ou uma
vela. Ou um fósforo.
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Muitas vezes acontece os escritores
acabarem por ficar ‘fartos’ de lhes
falarem sempre dos mesmos (seus)
livros, de maior sucesso - e preferirem outros. É esse o seu caso?
Dentes ao Sol é dos seus preferidos?
Quando Zero foi proibido, por
um longo tempo, quando se
falava de Loyola, se falava de
Zero. Era Zero, Zero, Zero. Lancei
em seguida dois livros, Dentes
Ao Sol e Cadeiras Proibidas.
Dois fracassos, passaram em
brancas nuvens, sem crítica,
resenhas, vendas. Levei dez anos
escrevendo Zero e passei a odiar
o livro. Sabia que era importante,
mas tinha me castrado. Digo
que somente com o lançamento
de Não Verás País Nenhum e seu
estrondoso sucesso de vendas
me libertei de Zero. Hoje ele é um
livro emblemático de um período
tenebroso. Mas adoro Dentes Ao
Sol, passado em Araraquara, com
o personagem baseado em um
amigo meu, imenso talento para
a escrita e a fantasia, que sem a
coragem de se arriscar na busca
do sonho acabou ficando louco.
E Cadeiras Proibidas, metáforas
da realidade durante a ditadura,
que hoje é sucesso entre os jovens.
É curioso, sou um escritor de 80
anos lido pelos jovens e pelas
crianças.
Foi-lhe dolorosa a escrita de Veia
Bailarina (1997), dado ser a narrativa autobiográfica do aneurisma que o pôs às portas da morte?
Não, nada dolorosa. Gloriosa,
meu caro José Carlos. Quando
você tem todas as probabilidades
contra você e ao final se vê vivo,
muda tudo. Quando vi que estava
salvo, sem nenhuma sequela,
andava, falava, via, estava tudo
normal, foi uma festa. Só quem
viveu, se aproximou do limite,
olhou o lado de lá e recuou sabe o
que é. Tudo é diferente hoje para
mim, as luzes, cores, sabores,
uma brisa, uma viagem. Estou
vivo! A primeira versão do livro
- que até hoje vende muito e é
recomendado por cirurgiões - era
pura autopiedade. De repente,
rasguei tudo e inverti, o livro
tem humor, é alto astral, para
cima. Tambem sei que escrevi
para me libertar de um fantasma
que eu carregava: e se eu tivesse
morrido?
Como é, no essencial, o seu processo de criação? Como costuma
escrever/trabalhar?
Quando, como agora, estou a
escrever um romance, começo
cedo, pelas seis da manhã e
vou até às 11 horas. Depois
leio jornais, abro e-mails. Se é
semana da crónica no jornal,
num dia esboço, no seguinte
escrevo, deixo algumas horas,
remexo. O romance tem uma
estrutura na minha cabeça. Tenho
muitas anotações, cadernos,
caderninhos, rabiscos. Gosto
de trabalhar à mão. Este novo
romance foi escrito, jogado fora,
mudei tudo. Tem o final e muitos
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dez anos sem publicar (romance).
Já referiu que rasgou a primeira
versão, mas agora tem escrito até
o seu final e muito pelo meio. O
que dirá do Brasil, que se supõe
ser ‘central’ nele, e de si?...
É, estava ruim, parei, publiquei um
livro de crónica, Se é para chorar
que seja de alegria, e voltei ao
romance. Encontrei uma estrutura
diferente e atualissima para
narrar. Lembrei-me de quando
me deixei dominar pela loucura e
pela total liberdade, contrariando
regras e normas (elas existem?) ao
construir Zero - e deu certo. Anos
depois, fiz o mesmo com Não Verás
País. Funcionou. Agora, mais do
que nunca me arremeto como uma
besta-fera.

capítulos intermediários prontos.
Mas sei a ordem. Em geral, vou
pendurandonum varal os textos
prontos. Depois, olho, analiso,
mudo, faço os acertos. Escrevo no
meu escritório, em computador
Mac. Minha mesa é a lembrança
de um amigo meu, um português
de Lisboa, Fernando de Barros,
que veio para o Brasil, fez teatro,
dirigiu e produziu cinema, lançou
grandes estrelas como Tónia
Carrero, Maria Della Costa e
Odete Lara. Como cresci dentro
de redação, cheia de barulhos e
gritos, não preciso do silêncio.
Se houver, tudo bem. Gosto de
ouvir música. Popular brasileira,
boleros, francesas, portuguesas
(Carlos do Carmo, Carminho,
Dulce Pontes), italianas,
americanas, latinas, clássica.
Os seus livros têm muito de realismo, mas também de fantástico.
Como valoriza e equilibra essas
duas ‘vertentes’, que importância
têm na sua obra?
Como não ser realista fantástico?
Talvez não saiba que fui o editor da
revista Planeta, edição brasileira da
Planéte francesa, um sucesso dos
anos 1970, que explorava universos
paralelos, civilizações desaparecidas,
etc. Por outro lado vivo num pais
que combate a corrupção – a
"Lava Jato" é a nossa esperança –,
ao mesmo tempo que nosso atual
Presidente da República está citado
como recebedor de propinas, o expresidente do Senado está envolvido
em 11 inquéritos, o ex-governador
do Rio de Janeiro desviou dos cofres
US$ 100 milhões, a maioria dos
senadores e parlamentares está
citada em delações de corruptos
e o Presidente está dando a eles
cargos e ministérios. O que é isso?
Democracia? Fantasia? Kafka? O
que é realidade, o que é imaginação?
Equilibrar o quê? Tudo é puro
desequilíbrio, minha literatura é
isso, perplexidade.

“

Penso em começar um
livro assim: Naquela
manhã, um repulsivo
inseto acordou
transformado em Trump…
E pode a literatura
mudar o mundo? Pode.
Pode, como dizia Erico
Veríssimo, acender uma
lanterna sobre a realidade.
Ou uma vela. Ou um
fósforo.
Agora, mais do que nunca
me arremeto como uma
besta-fera. Sobre o que é
o meu próximo livro? Não
conto, se conto a história
vai embora, não precisa
ser escrita. Mas é provavel
que minha fala nas
Correntes seja um capitulo
dele. Sobre palavras
O jornalismo fez com
que minha escrita fosse
objetiva, económica,
enxuta, direta. O
jornalista tem de
observar, ouvir,
descobrir o oculto nas
pessoas, na sociedade.
Igual ao escritor

O Brasil está hoje, de facto, numa
situação difícil, sombria. Como
a vive e como espera que seja
ultrapassada?
Vivemos sem saber como. Sabe o
que é isso? É lutar pelo dia a dia
porque não sabemos se teremos
amanhã. Se teremos emprego,
convénio médico, aposentadoria,
como pagar o sepultamento, como
comer. Há nesgas de esperança.
A Lava Jato é uma, mas nem
imaginam as pressões e ameaças
que os juízes sofrem. Vivemos
porque gostamos de viver. Agora,
por exemplo vem o Carnaval e tudo
pára por dez dias. Depois a gente
vê como fica. Esta é a mentalidade,
a loucura, o nosso drama e o que
nos sustenta de pé. Somos um
país dividido. Ódio contra ódio,
como nunca se viu. As redes
sociais disseminam mentiras,
boatos, controvérsias, violência,
agressividade, dissabores, todos
querem se matar. Tenho 80 anos,
nunca vi isto.
E no mundo, com Trump & Cia?
Vê uma situação que nem o mais
imaginativo escritor poderia ter
acreditado tornar-se realidade?
Como não? Trump é literatura de
horror, filme de terror, Trump é o
Jason de Sexta-feira 13, é Carrie, a
estranha. Em literatura tudo pode
acontecer. Fazemos acontecer.
Inventamos e se inventarmos bem
essa invenção se torna realidade. Se
uma pessoa acordar transformada
em repulsivo inseto fosse absurdo
e se Kafka recusasse o absurdo
não teriamos tido A Metamorfose,
romance que mudou a moderna
literatura. Penso começar um livro
assim: Naquela manhã, um repulsivo
inseto acordou transformado em
Trump…
O seu próximo romance, Desta
terra nada vai sobrar a não ser
o vento que sopra sobre ela, já
estava para sair em 2016, após

Sobre o que é?
Não conto, se conto a história vai
embora, não precisa ser escrita.
Mas é provavel que minha fala nas
Correntes seja um capítulo do livro.
Sobre palavras.
Então, e como foi chegar aos 80
anos e ser tão festejado, como é ter
80 e 'andar na vida' que anda?...
Adoro a idade que tenho. Nunca
pensei em idades, nunca tive a crise
dos 30, dos 40, etc. Aos 20 achei
que não tinha rumo, nada faria na
vida, nada daria certo. Agora, não
tenho mais pressa, nem ganâncias,
apenas projetos na cabeça. Vou
ter tempo? Não sei. Se não sei,
para quê pensar? Vou fazendo.
Continuo viajando por este imenso
país, fico feliz ao ver o brasileiro do
interior, o homem comum. Entro
numa classe econômica de avião
e venho para a Europa feliz, troco
minha classe Executiva por duas
económicas, assim Marcia, minha
mulher vem junto, adoramos
viajar, descobrir, comer. Meus 80
comemorei por esse Brasil com
bebidas, comidas, palestras, festas
e meu show "Solidão no Fundo da
Agulha", (conto histórias de minha
vida, minha filha canta as canções
referentes a ela). Antes de ir a
Portugal, estaremos os dois num
desses grandes navios de cruzeiro,
fazendo show para mil pessoas.
Experiência para a empresa e
para nós, afinal antes de mim foi
o Roberto Carlos ou um desses
sertanejos popularissimos. Nesta
idade estou disposto a arriscar,
enfrentar desafios. Há tanto por
fazer. E viver.
E, para ‘ajudar à festa’ recebeu
o Prémio Machado Assis, agora
o maior do Brasil, atribuído pela
Academia Brasileira de Letras pelo
conjunto da sua obra. Nós dizemos
que foi o reconhecimento merecido - e foi também o reconhecimento que esperava, uma boa
forma de ‘assinalar’ os 80 anos?
Uma beleza. Uma gostosura. Na noite
da entrega do prémio concordei em
colocar terno e gravata. Não acho
que foi presente, não. Foi mesmo
reconhecimento por este oficio que
pratico inessantemente. E repercutiu
bem nos media brasileiros. Valeu,
meu amigo. Valeu, como dizemos por
aqui.J
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Rui Zink
O primeiro romance da era Trump
1

O Livro Sagrado da Factologia
(Teodolito, 332 pp, 18
euros) relata o nascimento
de uma nova religião ou,
pelo menos, a tentativa por
uma seita tão patusca quão
sinistra para a dar à luz – ou às
trevas. Até tem um militante
que escreve editoriais para o
Observador, essa versão lusa
do Der Strümer. É a sequência
lógica de uma tetralogia que
eu pensava estar concluída.
Afinal é um pentagrama. Para
mal ou bem dos nossos pecados,
creio que estamos a deixar a
pós-modernidade fracturante
e a voltar ao canto de sereia das
chamadas «Grandes Narrativas».

2

Bem, esta história
de os factos se terem
tornado um bocadinho
um empecilho ao sucesso
não começou com Trump
– desaguou em Trump. Há
anos que vemos uma deriva
fascista (a expressão adequada
é mesmo esta) na Europa
e no mundo. O caricato
impeachment no Brasil, o
Brexit, a Turquia, o inenarrável
presidente filipino. Marine,
filha de um negacionista do
holocausto, só não ganhará as
eleições em França se houver
chapelada - e eu, democrata
convicto, dou comigo a pensar
que a chapelada é capaz de ser
boa ideia, e a ficar deprimido
por admitir sequer essa
hipótese. As peças no tabuleiro
estão a mover-se e o que
prenunciam não é bonito de
ver.
E o modo como a elite do
Partido Republicano, que
detesta Trump, amochou
perante a sua vitória? Foi
patético. Humilhação
completa, e esta aconteceu
porque os senhores fizeram
contas à vida e decidiram
ver se conseguirão surfar
a vitória. Ou seja: o desejo
de sucesso sobrepôs-se a
qualquer resquício, já não
digo de valores, mas de coluna
vertebral: só faltou o senhor,
feito novo Calígula, obrigar
Paul Ryan a dar voltas ao
Pentágono ao pé-coxinho.
Felizmente, estas coisas
também não são assim tão
lineares e vamos ter bolsas
de resistência, momentos
para vir à tona respirar,
como fazem as baleias. Um
desses reconfortantes coitos
será, espero, este romance.
Quero dar tudo aos leitores:

inquietação, riso, consolo.
Eu próprio me sinto mais
consolado ao terminar o livro,
mas depois arrepio-me ao
lembrar um episódio nada
edificante: o da jornalista
húngara que há ano e meio
esticou a perna e fez tropeçar
um pai com uma criança. E
arrepio-me mais ao pressentir
que agora, pelo andar da
carruagem, ela seria aplaudida
e mostrada num comício para
dar votos. E daria votos. A
coisa está mesmo assim.

3

Empastelei mais do que
habitualmente. Quase
virei a figura mais triste
do universo literário (e também
a mais difícil de pronunciar),
o procrastinador. A própria
ordem dos capítulos não foi
óbvia. Felizmente tive, além do
Carlos da Veiga Ferreira, amigos
que me deram eco e sensatas
dicas. A Inês Pedrosa, a Leonor
Areal, a Rita Ray, o Ricardo
Marques, aos quais muito
agradeço. Se não fossem eles a
tirar-me das areias movediças,

do generoso Raul Solnado: «Boa
noite e façam-me o favor de ser
felizes». Espero que as pessoas se
sintam angustiadas com a leitura,
mas também riam aqui e ali, ao
reconhecerem o espelho, distorcido, mas espelho. E tem a sua
graça: quem acreditaria que, em
2017, num mundo em vias de ensandecer, Portugal seria quase um
oásis, não de paz & prosperidade,
mas de sensatez?

5

Rui Zink

ainda agora estaria a remoer
a enésima versão. E até com o
título andei a engonhar, o José
Miguel Reis (autor das capas
desta linda colecção que já
conta seis magníficos volumes)
que o diga.

4

Uma, basicamente: o
fascismo vem aí. E, para
usar as imorredoiras

palavras de Herman José, desta
vez vai ser «futebol total».
Acredita mesmo nisso?
Eu vivi treze anos em ditadura e
com o espectro de, na idade adulta
ir ou fugir à guerra. Sei reconhecer o cheiro. Podemos (e devemos) resistir, mas tentando não
nos deixar abater. O meu livro foi
escrito à luz das urgentes palavras

Pré-publicação

O Livro Sagrado da Factologia
Ninguém tinha noção. Ele, Zébulo, tinha.
Ninguém tinha noção, ele tinha, e era seu
dever levar a verdade aos ouvidos de todos.
Mesmo daqueles que não a queriam escutar.
Sobretudo desses! Era seu dever levar-lhes a
verdade aos ouvidos e, com a verdade, lavarlhes os ouvidos. Era seu dever. Era o mínimo.
Uma verdade como punhos, que urgia ser
dita. Ninguém via o perigo que era a horda de
migrantes em vias de invadir a nossa terra.
Com outra cultura, outros valores, hábitos
diferentes, que não se coadunariam com
os nossos valores. E aos quais eram dadas
oportunidades, apoios, rios de dinheiro que
tinham de ser retirados de algum lado. Já
não bastava roubarem as nossas riquezas lá
longe, desmantelarem o império, levarem
para outras paragens os nossos empregos, as
nossas fábricas; agora era aqui mesmo – na
nossa terra – que nos roubavam, espoliavam,
sangravam. E os nossos governantes riam-se,
bando de corruptos feitos com os gajos, bando
de corruptos, ou com interesses obscuros,
cúmplices das forças ocultas, dos poderes
secretos que tentavam alterar a ordem do
mundo. Fardo algum hoje em dia tão pesado
era quanto o da mais sofredora minoria: o
homem branco e cristão, encurralado por

todos os que lhe queriam mal, num mundo
repleto de racismo anti-branco, ditaduras do
politicamente correcto, inaceitável misandria.
E nem em casa estava já um homem sossegado,
sem ser agredido, violado, por esses neocolonialistas: as gajas, os maricas, os pretos,
os sírios e, sempre com um olho na massa, os
judeus, que como de costume se entretinham
na calada a provocar e agitar as águas. Não
havia inocentes entre essa gente, nada disso!
Bem podiam os inimigos do povo parodiar
a nossa justa causa, nisso eram eles sempre
muito bons. Para construir está quieto, mas
para troçar estavam sempre prontos. O facto
era que as velhas palavras de ordem, mais do
que merecer escárnio, deviam ser ecoadas com
veneração e respeito: Vêm para a nossa terra,
roubam-nos os empregos, maltratam as nossas
mulheres, metem-se na criminalidade, são
tratados como lordes. Tratados melhor que as
pessoas, Zébulo era testemunha. Que as pessoas
normais, bem entendido. Não pensassem que
Zébulo era racista. Não era. Era apenas um
patriota. Um patriota atento. Alguém que lia os
sinais, alguém que não se deixava enganar por
falinhas mansas, alguém que (enfim) amava
o seu país. E alguém que via que o seu país
tomava o rumo errado. Bando de corruptos.

Corina. Eu bem quis
mudar-lhe o nome, por
razões de ordem pessoal,
mas não consegui. Fiquei a
simpatizar também bastante
com a Dra. 13, o Kanina e
o Gonçalo. Um bocadinho
sociopatas, e com um apetite
exagerado por maltratar gente,
mas quem não tem defeitos?

6

Caminhos? Cada livro
é, por definição, o
seu destino e o seu
caminho. Quando o livro
resulta, o leitor sente-se numa
fascinante peregrinação, com
etapas mais árduas e outras
surpreendentemente fáceis,
gostosas até. Como um filme de
Bollywood fazendo o caminho
de Santiago. Quando o livro
falha, vira excursão dominical
de infernal grupo recreativo.
Receio que este meu romance
tenha um pouco dos dois lados.
Um livro é para mim como um
tupperware (leia-se teiparuér):
uma forma de arrumar uma
série de alucinâncias que me
vão na alma. E nunca sei o que
vou escrever a seguir. Apenas
posso prometer que tentarei
não repisar demasiado as
pegadas no chão, minhas ou de
outros.
O que traz o seu livro de novo?
Bem, não serei o primeiro
escritor a escrever sobre o
fascismo, há todo um cânone,
de Cardoso Pires a Philip Roth.
Mas talvez este seja o primeiro
romance da era Trump. E
não duvido que venham aí
muitos. Os escritores são por
vezes tão trapalhões como
os soldados: gostam que vá
um batedor à frente, não vá o
diabo tecê-las. Depois, quando
vêem que já não há minas nem
grandes retaliações, aparecem
todos lampeiros a apanhar as
migalhas e a dizer do pobre
batedor: «O gajo ia a pisar
ovos!» Sinto que, uma vez
mais, tirei a palhinha mais
curta. J
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Mário Claúdio
Um Luís de Camões, o meu
1

Diria que o objetivo
deste livro ( Os
Naufrágios de Camões,
Dom Quixote, 192 pp, 14,90
euros) terá sido o de provar
a ficcionalidade de uma
figura tão augusta como Luís
de Camões, “monstro” que
nos habituámos a associar
ao cheiro da sala de aula,
e à patine do bronze das
estátuas. O Camões que surge
neste romance não coincidirá
por isso com o paradigmático
vate, isto porque não existem
criaturas em absoluto
verosímeis, mesmo como
matéria academicamente
investigável. Visto ao longo
do tempo como o aedo da
Pátria, ou como o símbolo
da portugalidade, o Luís de
Camões de carne e osso, apto
a interessar aos criadores
literários, e talvez menos
apetecível aos construtores de
alegorias intocáveis, tem-se

alimentado de florzinhas
de estufa, ou pelo menos de
insonsas anedotas. O herói
deste livro desejei-o por
isso como aquele que me
teria seduzido, e não como
o espantalho proposto pelos
mestres-escola, na altura
em que me obrigaram a ler
Os Lusíadas. Marginal até
à patifaria, insubmisso até
ao heroísmo, e amante até à
dissolução, ei-lo que integra
o cortejo dos malditos, e
não se mostraria por certo
mais bem comportado, nem
menos genial, do que Byron,
Rimbaud ou Allen Ginsberg.
Foi o que me entusiasmou.

2

Para além da tentação
lúdica, inseparável de
toda a obra ficcional,
atraiu-me a possibilidade de
fazer interagir o poeta épico
com sujeitos reais, posteriores
a ele, e com outros inventados,

Sérgio Godinho
Um ímpeto
criativo

Sérgio Godinho

1/2

É sempre difícil
resumir em poucas
linhas o que levou
muitas linhas a fazer, e que foi
o resultado de uma maturação
de quase dois anos. O romance,

tem como personagem
principal uma mulher, ao longo
da adolescência, e sobretudo
da sua vida adulta. É uma
mulher forte, como são muitas
vezes as minhas personagens

Mário Claúdio

sempre todavia vencidos pelo
fascínio da obra do génio.
Quem se interessa por Luís
de Camões, e o lê no contexto
da turbulenta existência que
levou, ficará em condições de

inteligir muito mais eficazmente
os seus escritos. Daí que eu
tenha posto a debruçar-se sobre
ele, e sobre os mistérios que o
rodeiam, indivíduos inclinados,
e por vezes temerariamente,

ao avanço das probabilidades
de explicação do muito que se
manterá para sempre oculto.
Houve um concurso de
estímulos, e desde logo
toda uma iconografia
vastíssima, na qual o poeta
nos aparece por regra
façanhudo até à náusea, e
incapaz como Jesus Cristo de
rir à gargalhada. Além disso
motivou-me o conhecimento
da vida e obra de Richard
Burton, o seu tradutor para
inglês, e também ele “homem
das Arábias”, se bem que
efetivo descobridor das
nascentes do Nilo. Burton
considerava-o seu mestre, e
não no plano literário, mas
na pedagogia de uma certa
atitude de aventureiro aberto
a várias descobertas, e curioso
de inúmeras culturas. Não
se estranhará assim que o
romance se desenvolva em
três dimensões temporais, a
da atualidade representada
por um excêntrico scholar
americano, propugnador
de alucinantes pistas
hermenêuticas para a
resolução dos eternos enigmas
camonianos, a oitocentista que
inclui as andanças do mesmo
Richard Burton, igualmente
atrevido nas teses explicativas,
e a da própria época de
Camões, quando as dúvidas

3
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Os Naufrágios de Camões

4

Foi muito envolvente em
termos de tarefa, e não
apenas pela vasta pesquisa
a que me obrigou, como também
pelo esforço que exigiu de mim
na deteção de lacunas que
continuam por preencher, e tanto
no que respeita à vida como à
obra de Camões. Converteu-se
numa empresa alegre, se bem que
marcada aqui e além por alguma
melancolia. Tratar de gente
que tentamos ressuscitar, e da
qual antecipadamente sabemos
que teremos de nos despedir,
constitui sempre um drama,
para quem acredita em viver as
existências que escolheu.

À hora combinada Timothy apresentou-se-me
para a excursão à nascente da sapiência, a academia
onde o próprio vate se debatera com a herança manuscrita, ou impressa já, dos insignes da Antiguidade.
E deverei confessar que o aspecto do que me acompanharia, e que eu temia mostrar-se sintomático, se
revelou bastantemente tranquilizador quanto ao risco
da ocorrência de um qualquer desastre convivencial.
Muito aprumado, e isento do desleixo para que ultimamente se deixara resvalar, surgir-me-ia ele como
um bom scholar britânico, de casaco de tweed, gravata de lã, e camisa vaiela, tudo como eu nunca lhe
vira, tocado embora por essa espécie de negligência
no arranjo dos cabelos, característica do homem mais
interessado nos sérios temas da sua docência do que
no vulgar respeito pela idoneidade mundanal. Pouco
falámos no comboio onde o percebi imerso numa
tradução inglesa e oitocentista das Metamorfoses, de
Ovídio, coincidência que de certo modo me divertiu.
O perito em línguas orientais cedera de facto o lugar,
e gradualmente, ao obcecado por Luís de Camões,
fenómeno que se me afigurava harmonizar-se por
completo com as súbitas e inesperadas mutações que
ele andava a sofrer. No gabinete de José Carlos Seabra
Pereira, e após as cortesias da praxe, serenaria ainda
mais o meu ânimo esta pergunta ajuizada, e expressa
quase a medo, que Timothy dirigiu ao nosso anfitrião,
«De que forma integrou Camões na sua natureza
poética, e não digo na que aflora na obra lírica, mas
na que transparece na épica, o clima que perpassa
no banquete?» Seabra Pereira sopesou por instantes

5

femininas, mas de valores por
vezes voláteis. E, a determinada
altura, aparece um homem que
será uma presença charneira
na sua vida, um enorme amor,
para o bem e para o mal. Por
isso é também a história de
alguém em perda, alguém em
queda. Não por acaso, o livro
(Coração mais que Perfeito,
Quetzal, 248 pp, 16,60 euros).
começa com o suicídio desse
homem, e a sua consequência
nos vivos.
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sobre a sua identidade, e sobre
a sua índole, principiaram a ser
formuladas.

Duas das personagens conformam declinações da pessoa do
autor, e uma delas identifica-se com ele. Se isto não representar
desde logo um desafio arriscado,
decorrente da constante simbiose de biografia e autobiografia,
equivalerá pelo menos a uma aposta
que nenhum ficcionista se achará
na certeza de ganhar. O romance
foi levado a cabo com o quantum de
paixão que garante a honestidade
oficinal, mas isso não significa
necessariamente a conquista do resultado que nos propusemos. Creio
no entanto que terá valido a pena,
uma vez que me sinto na posse de
um Luís de Camões, o meu, que
ninguém, ainda que munido do
mais sábio instrumental, se mostrará capaz de me tirar.

CORRENTES D’ESCRITAS
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Os Naufrágios de Camões
inserem-se coerentemente
numa obra que se tem
pautado pela consciência da

3

Há sempre um
ponto de partida que
desencadeia uma
definição sucessiva de
personagens e situações. Não
quero desvendá-lo, neste
caso, porque só irá aparecer
a mais de meio do romance.
Mas será ele a condicionar
todo o resto da história.

4

A escrita foi um
desenvolver da voz
criativa que tinha

a resposta a dar, e principiou por lhe replicar com
toda a calma, «Camões denota a cada instante a
continuada reflexão, empreendida por via directa, ou
por interposto autor, sobre o mais representativo de
quanto do pensamento platónico chegou até nós.» E
especificou, «Nele encontramos na verdade marcas
do Symposium, inculcando um platonismo que, e
é Joaquim de Carvalho quem o aponta, se mostra
todavia “não extenso nem intenso, nem de puro
quilate”18, mas tem-se por adquirida a verificação de
haver lido o poeta o Comentário sobre “O Banquete”,
de Marsílio Ficino19, um dos maiores intérpretes
da filosofia de Platão, e amplamente divulgado na
época.»
Respirei fundo, contente por me sentir livre da
vergonha a que o comportamento de Timothy,
declinando as suas abstrusas achegas camonianas,
ameaçara condenar-me. Logo porém o linguista,
decepcionado pelas explicações do catedrático de
Coimbra, avançaria com este despropósito que me
deixou sem pinga de sangue, «Não me referia a isso,
mas sim ao menu daquela grande comezaina, e ao
desenho dos pratos em que a mesma foi servida.»
Vi atravessar a mirada do lente uma dessas nuvens
que, quando não anunciam um temporal, sugerem
a ânsia de se abrigar dos seus efeitos. E de imediato
Timothy avançaria com isto, «Mas que taina, Senhor
Doutor, bem diferente das que em Lisboa, e no Mal
Cozinhado, o nosso poeta alguma vez organizara!» E
só então percebi que «o banquete» a que o alucinado

se reportava era o que ficara relatado numas trovas
comprovadamente do punho de Luís de Camões, e
que este oferecera em Goa a um grupo de íntimos
seus, um como que ágape de modelo renascentista,
marcado pela coloquialidade inteligente, e enriquecido pela presença de umas quantas cortesãs aliteratadas.20 Apressei então o fim da visita a José Carlos
Seabra Pereira, e arrastei Timothy, algo surpreso
com a minha atitude, para os terreiros calcários,
tutelados pelas estátuas dos egrégios do conhecimento humano, em que se espraia o campus universitário
coimbrão. «Que pena que não tenha conseguido
expor o que descobri», ia ele dizendo para continuar,
«que o célebre convívio gastronómico em nada quadra com a personalidade literária de Camões, o que
prova que só poderia levá-lo a cabo o maldito capitão
que lhe roubara o nome, esse sim, um chocarreiro
sem resquício da gravidade de maneiras com que o
génio andaria por essa altura a pungir as mágoas do
seu coração, despoletadas pelas sucessivas mortes de
Catarina de Ataíde e Dinamene!» E perante o meu
silêncio, através do qual me obstinava na intenção de
ir quanto antes apresentar desculpas por tamanho
desatino ao professor generoso que nos recebera,
eis que não acharia o pobre tresloucado o que quer
que fizesse sentido declarar, e agravou a minha
humilhação com este descoco, proferido quando
descíamos já as Escadas Monumentais, «O seu amigo
é patentemente um académico de qualidade, e uma
pessoa cordata, e estou absolutamente seguro de que
abraçaria a minha tese.»

progressiva deformação da
História, e da pertinaz construção
do Mito. Navegar nestas ondas
ameaça o navegador com outras

formas de naufrágio, suscetíveis
de nos arrastar para as profundas
de uma qualquer água chilra,
destituída do esplendor dos

grandes oceanos. Mas a isso nem o
próprio Luís de Camões escaparia,
imprescrutáveis como são os
desígnios dos deuses do Olimpo. J

descoberto com a feitura
do Vidadupla, o livro de
contos que precedeu este
meu primeiro romance.
Foi apaixonante sentir um
aprofundar continuado da
‘música narrativa’ que me
foi guiando, agora numa
estrada bem mais longa.
Numa viagem com muitos
poisos e paragens, onde
descobri as novas pessoas que
fui construindo, cheias de
qualidades e insuficiências, e

que se dispuseram a seguir até
ao fim desta história comigo.

Para já, não abandonei as
canções, nem na escrita
nem nos concertos. Ainda
este ano, haverá um novo
álbum.
Mas, de facto, esta nova
‘música’ das palavras tem sido
intensa e imperiosa. Está outro
romance já pronto, e tenho em
mãos um terceiro. É um ímpeto
criativo que não conhecia, e
que agora me parece por demais
evidente; como se sempre, na
escrita, o tivesse sido. J
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É conhecido que
as personagens
ganham vida
própria, e nos interrogam
constantemente. Querem
saber mais delas, o que
são realmente, ao que vão,
o porquê e para quê. E a
nossa mais singela e ousada
obrigação é responderlhes.

Pré-publicação

Coração mais que perfeito
Cinco dias antes, foi ela que acordou tarde.
Era feriado, mas nem foi essa a razão. Não costumava. Acordou de sobressalto, porque não estava
habituada àquele silêncio. Depois percebeu que se
tinha deixado dormir e, adiando o acontecimento
maior, deitou-se de novo. O lugar a seu lado estava
vazio e ainda quente, achou ela. Nada disso era
inesperado. De que sonhos tinha sido a sua última
hora? Aquela em que se acorda e adormece e se
desenha o caminho e o desfecho? Um silvo agudo
e um ronco surdo, junto ao ouvido, tinham sido o
seu último farrapo. No sonho ele tinha de morrer,

lembrava-se disso. Nos sonhos não se morre. Mas
isso só o próprio o pode dizer.
Saltou da cama, na casa de persianas fechadas.
Bastou-lhe abrir luz após luz, até à luz acesa da
cozinha. Ele, o seu amor: ali estava ele. Parecia não
ter sofrido. As costas deitadas na mesa da cozinha,
as mãos agarradas a uma faca eléctrica de cortar
carne, enterrada no coração. Sangue para todos os
lados e um zunir da tomada, quando lhe arrancou
com a força o fio. Fim.
Tinha morrido sem lhe dizer nada e com o
coração de há muito pouco perfeito.

***
Hoje era o dia. No meio das lágrimas que ameaçavam apagar o fogo, o corpo dele estava a arder.
Quase nem tinha tido tempo de arrefecer, tão
recentemente morto, estendido e avivado pelo
choro sentido – circunstancial em alguns casos,
como sempre acontecia – da teia surpreendente
de amigos que de repente rodeavam a mulher,
Eugénia, e a confortavam. Ela, uma aranha ainda
pouco viúva.
Usava uma saia plissada de riscas pretas e
brancas (uma forma de luto, afinal), que tinha con-
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servado para ocasiões mais simples, mas que
agora estava a cumprir a sua função derradeira:
a de balouçar ao vento no cemitério ao mesmo
tempo que imaginava que o homem – o seu
amor – ia gostar de olhar para ela pela última
vez. Na vida, no crematório, e depois da vida.
Viveu os dias da autópsia (o duro interrogatório, as impressões digitais e, finalmente, o fim
das suspeitas) quase suspensa no tempo, como
uma aranha a construir a custo a nova teia. Não
tinha por onde mentir, mas nem sequer se apercebeu disso. Queria ir ter com ele. Foram muitas
horas e alguns dias entre o dia anterior e o dia
de hoje. Chegava a casa muito sozinha. Tinha
desligado os telefones e a campainha da porta.
Ninguém iria ouvi-la dizer, de voz branca:

«Estou desfeita.»
E não era preciso descrever essa solidão. A solidão
é secreta e particular.
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Júlio de Almeida
Angola: coisas sérias, sempre a sorrir
Intitula-se Vaicomdeus, SARL, é o romance de estreia do angolano Júlio de Almeida, 76 anos, que pertenceu à Casa dos
Estudantes do Império, licenciou-se em engenharia na Alemanha, foi dirigente do MPA, figura destacada da luta pela
independência e depois dela. O livro sai com a chancela da Caminho e com um prefácio do Prémio Camões angolano,
que aqui antecipamos. Em caixa, a resposta do autor, em texto corrido, a algumas questões que lhe colocamos
Pepetela
Este livro de Júlio de
Almeida, mais conhecido
nos primeiros anos do novo
país como Comandante
Juju, está pleno de enigmas.
Enigmas para os que
não viveram de perto
as estórias da História.
Sobretudo as gerações
posteriores à que lutou
por essa independência
arrancada a ferros, a qual,
para muitos, era uma ténue
luz no horizonte tenebroso.
Apenas por isso se justifica
um prefácio. Para situar
no contexto o leitor menos
conhecedor da história
recente de Angola.
O livro relata a estória de
dois personagens, Eugénio e
Cecília, também conhecida
por Dona Sissy, os quais
participaram nessa luta
pela independência nos
espaços da guerrilha, nos
mesmos espaços do Leste
de Angola mas em tempos
sempre diferentes, por
vezes de horas desacertadas
apenas, de modo que
quase se roçaram sem
nunca se conhecerem. O
encontro entre os dois se
dará muitos anos depois de
Angola ter conquistado a
independência.
A pretexto deste encontro
entre duas personagens que
tiveram várias ocasiões de
chocar uma com a outra, o
autor conta os factos reais e
apresenta mesmo nomes de
pessoas que tiveram papel
muito importante na gesta
do povo angolano para a
sua liberdade. No entanto,
os factos servem apenas
para situar as personagens e
essas são de ficção. Temos a
má convivência entre os três
movimentos de libertação,
tão má convivência que
termina mesmo em guerras
para a tomada do poder,
temos descrições sobre o
sacrifício de tantos para
se atingir o objetivo maior
traçado, mas também o
oportunismo de alguns e

Júlio de Almeida

as insuficiências que se iam
detetando, mas nem sempre
resolvidas no partido que
acabou por chegar ao poder.
E temos, na visão de um e
do outro dos protagonistas,
os principais momentos de
mais de 30 anos de um povo

que se batia pela liberdade
contra inimigos poderosos.
Enquanto Eugénio parece
nunca se ter adaptado
à situação que ajudou a
criar, Sissy revela melhor
capacidade de se mover nas
teias do novo capitalismo

que se institui alguns anos
depois da independência,
em seguida a uma
tentativa de socialismo
cheio de esquemas, em
que realmente poucos
acreditavam ou mesmo
poucos desejavam. Ela teve
outra vivência e já pertence
a uma nova geração que hoje
ostenta o nome quase mítico
de empreendedora. A ação
do livro percorre o tempo
da guerra civil pós-colonial
que devastou o país e
termina antes de 2002, ano
da conquista da paz.
Júlio de Almeida conta
esses factos fundamentais
mas a sua verve satírica
vem constantemente ao
de cima, descrevendo as
múltiplas peripécias dos
angolanos nesses momentos
de guerra e carências de
toda a ordem. Aparecem os
esquemas para resolverem
os problemas do dia a
dia, as habilidades para
fintarem o sistema e sua
burocracia, o amiguismo,
a incompetência de uns
tantos e a corrupção
que vai crescendo.

‘Muitas vivências pessoais’
Júlio de Almeida
Na realidade este livro foi lançado pela
primeira vez em Luanda, em 2001, pela
editora Chá de Caxinde. Dois ou três anos
depois foi feita uma 2ª edição. Foi bem
aceite e hoje não se encontra um exemplar
no mercado. Agora, em 2017, é lançada
a edição em Portugal, com ortografia do
Acordo, e muito graças ao amigo Zeferino
Coelho, que só recentemente a descobriu e
lhe conferiu mérito. É até agora o meu único
romance, ou novela se preferirem. Deu-me
grande prazer escrevê-la e contém muitas
vivências pessoais dos últimos 50 anos. Não
me considero essencialmente um ficcionista.
Talvez mais um “redator”! Ao longo dos

anos escrevi muito: relatórios, memorandos,
comunicados, informações, mas também
alguns contos e ainda uma pequena peça
de teatro, em verso rimado, para ser
representada por crianças, o que foi feito em
Dar-es-Salaam em 1974.
Participei na feitura de várias obras
não de ficção desde A generalização da luta
armada, Mpla 40 anos, Imagens de um percurso:
fotobiografia de Lúcio Lara ou Foi há 50 anos,
estas duas últimas editadas pela ATD Associação Tchiweka de Documentação, da
qual sou um dos membros fundadores.
Estou há anos a escrever uma quase saga
que se estende desde os primeiros anos do
século XVI até aos dias de hoje. Já está quase
terminada e talvez se venha a chamar O
Incesto Real.

Comportamentos que são
motivo para crítica fina ou,
pelo contrário, apiedada
empatia, que nos obriga
sempre a sorrir, apesar de
tudo. Uma característica
importante deste livro
parece ser o falar de coisas
sérias, dramáticas mesmo,
mas sem perder nunca
a qualidade estratégica
número um para a
sobrevivência do angolano,
a capacidade de rir das
próprias desgraças. Ao
mesmo tempo que nos dá
uma lição sobre a história
da Luta e das lutas que se
seguiram, Júlio de Almeida
apresenta-nos um par de
personagens que resumem
as diferenças existentes
entre o que de melhor há no
angolano, o que é feito para
vencer e o que é feito para
perder. Como o país, afinal,
todo feito para se entender,
mas de entendimento
sempre adiado.
Estória contada
com fluidez e em tom
aparentemente ligeiro,
sempre a prender o leitor,
para se atingir um final
inesperado mas lógico e
necessário. No fim, o leitor
perguntará: poderia mesmo
ser de outra maneira? J

› Júlio de Almeida

VAICOMDEUS,
SARL

Caminho, 190 pp.,
16,90 euros
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Marina Perezagua
Encontrar a beleza no horror
Já atravessou o estreito de
Gibraltar a nado e é praticante de
mergulho livre. É, porém, nas águas
da literatura que mais profundamente mergulha nos abismos da
condição humana. Isso mesmo procura a escritora espanhola Marina
Perezagua no seu primeiro romance, Yoro (Elsinore, 320 pp, 19,99
euros), de 2015, agora em edição
portuguesa, na Elsinore. Nascida
em Sevilha, em 1978, vive atualmente nos Estados Unidos, onde
leciona espanhol na Universidade
de Nova Iorque. Com formação em
História de Arte e um doutoramento
em Filologia, estreou-se nas letras
com os livros de contos Criaturas
abisales (2011) e Leche (2013). No ano
passado, publicou o seu segundo
romance, Don Quijote de Manhattan.

1

Para mim esre romance, Yoro,
significa a oportunidade de dar
voz a quem não a tem. Isso impli-

ca não só as minorias, mas qualquer
pessoa, na medida em que todos, em
algum momento, ainda mais com as
dificuldades do mundo atual, sentimos que não podemos expressar o
que somos, o que queremos. É perceber que a vida é só uma e que temos
o direito a ser visíveis e escutados.
Mais concretamente, Yoro é a luta de
uma mulher vítima de Hiroshima que
tenta fazer da catástrofe uma vitória.
É um romance em claro-escuro, no
qual a miséria rima com a luz.

2

Vivi uma temporada no Japão e
dei-me conta de que as primeiras
bombas atómicas ainda eram um
tema tabu. Interessou-me fazer algo
que acredito ser uma constante na
minha obra: o paradoxo (só aparente)
de encontrar a beleza no horror. Neste
caso, uma vítima de Hiroxima, uma
mulher mutilada pelos efeitos das
radiações, acaba a agradecer à bomba
e ao inimigo.

J

narrativas. Mas é sempre um processo
muito alegre, mesmo quando se trata
de um romance duro.

4

As preocupações do livro refletem a esperança, a força, a defesa
das minorias, o valor da vida e
a sua valorização acima de todas as
outras coisas. A nossa responsabilidade
de sermos felizes. A ecologia e o respeito pelo nosso planeta. A certeza de que
por debaixo de todos os nossos atos,
por muito terríveis que sejam, estará
sempre o amor.

5

Estamos numa época de migrações, de todo o tipo. Os migrantes
que tentam conquistar uma vida
melhor na Europa, mas também as
nossas próprias migrações internas,
numa desconformidade com o que
nos rodeia e que por vezes faz com que
tenhamos de deixar o que nos é mais
querido, o nosso lugar, para partirmos
em busca de um sentimento, quem
sabe menos forte, mas mais verdadeiro.

6

Marina Perezagua

3

Normalmente, quase todo o
processo criativo decorre na minha cabeça. Quando me sento a
escrever já tenho a história muito pen-

sada. O tempo de escrita acaba por ser
mais simples, porque já sei para onde
vou, ainda que laborioso no cuidado
com a linguagem e com as estratégias

Todos os livros são manifestações
das obsessões de um autor. Há
preocupações constantes em toda
a minha escrita, que Yoro confirmou
e reforçou. Foi também um romance
que me abriu muitas portas, graças às
traduções internacionais e à atribuição
do Prémio Sor Juana Inés de la Cruz, do
México, país que adoro.J

Alberto Barrera Tyszka
Narrar um país através de ficções íntimas
3

Alberto Barrera Tyszka, 56 anos,
venezuelano, há alguns anos a viver
no México, é um dos ficcionistas mais
em evidência do seu país, traduzido em
várias línguas, mas de que só agora vai
sair o seu primeiro livro em Portugal:
Pátria ou Morte (Porto Editora, 200 pp,
17,70 euros), que a sua Editora entre nós
considera "o retrato total da sociedade venezuelana orfão do seu mito" (o
Presidente Chavez). Também contista,
guionista (de séries de ficção para vários
países da América do SUL), poeta, colaborador de vários jornais, incluindo El
País, fala aqui do seu livro e da sua obra.

1

Pátria ou Morte não é, ao contrário
do que já se disse, um romance sobre
Chávez, ou sobre um presidente que
vai morrendo, mas sim um conjunto de
histórias de ficção num país governado
por um caudilho que em determinado
momento adoece. O romance começa
quando Chávez anuncia que tem um
cancro e termina quando ele morre. A
doença do líder é o pano de fundo diante
do qual decorrem todas as histórias principais. Histórias de pessoas que tentam
sobreviver, que se defrontam sempre
com um dilema moral. Umberto Eco
dizia que quando não se consegue explicar uma coisa, há que narrá-la. É isso
que o romance tenta. Através de ficções
humanas íntimas, narrar um país.

Sou um escritor que avança
um pouco às cegas. A própria escrita é uma forma de
revelação. Enquanto escrevo e
corrijo, vou percebendo melhor
o que quero realmente contar. O
processo deste romance, entre
começar a pensá-lo e terminar
a última correção, prolongou-se
por três anos.

4

Alberto Barrera Tyszka

2

Eu estava a escrever várias
histórias que se passavam na
Venezuela atual. Interessavame sobretudo explorar o tema de
uma sociedade intoxicada pela
política, a níveis emocionais e irracionais. Nesse momento, Chávez
anunciou a sua doença. Enquanto
o processo avançava, senti que
havia nesse espaço um tempo narrativo privilegiado para “contar”
o meu país. Um dia vi num jornal
uma pequena nota: um guarda do

Presidente contava que o tinha
visto numa sessão de quimioterapia e que Chávez sofria muito. Foi
uma revelação. Senti que era uma
notícia subversiva, que punha a nu
um elemento importante: a natureza, o corpo ferido, conspiravam
contra o caudilho, que nos falava
a partir da eternidade. Enquanto
Chávez tratava de sacralizar-se,
o corpo traía-o. Foi então que
percebi que tinha nas mãos um
romance.

Eu escrevo sempre sobre
o que me dói, sobre o que
não compreendo, sobre o
que me incomoda, sobre o que
me faz mal. Trato de propor um
diálogo com o leitor através da
fragilidade. Na minha obra está
muito presente a doença, por
exemplo. Interessa-me muito
essa tragédia sem solução. O
destino da nossa natureza é
corromper-se: mesmo agora, quando os medicamentos
se multiplicam e a saúde se
converte numa utopia, nada
podemos fazer contra essa
destruição próxima e inevitável.
Interessa-me também, e muito,
a sentimentalidade. Creio que
é uma condição essencial da
identidade latino-americana.
Esse é outro dos elementos muito presentes nos meus livros.

5

O que mais me custou escrever
foram as personagens crianças.
Pareceu-me muito difícil,
muito perigoso. Há que aprender
a caminhar sobre uma linha muito
fina. Não podiam ser nem demasiado infantis nem demasiado adultos.
Não queria construí-las numa relação melodramática, fácil. Reescrevi
essas partes muitas vezes. E não
voltei a lê-las, porque seguramente
sentir-me-ia insatisfeito e com
desejo de reescrevê-las de novo.

6

Pátria ou Morte estabelece
relações claras com outros livros
meus. Em 2006 publiquei um
romance intitulado A Doença. O tema
do cancro estava muito presente.
Em 2004, com a jornalista Cristina
Marcano, publiquei a primeira biografia de Hugo Chávez, um trabalho
jornalístico que percorre toda a vida do
então Presidente da Venezuela. Tenho
um livro de contos chamado Crimes,
no qual trato de indagar e relatar as
diversas formas de violência presentes
na sociedade venezuelana. Creio que
em Pátria ou Morte confluem muitas
das minhas obsessões e preocupações
vitais e literárias. O que é natural. Eu
só escrevo para tentar ordenar a minha
curiosidade, para tratar de conviver
com as minhas angústias e dores. J

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:52)

J

CORRENTES D’ESCRITAS

15 a 28 de fevereiro de 2017 * jornaldeletras.pt

letras * 15

Jordi Llobregat
Uma aventura trepidante
É um dos fundadores do festival multidisciplinar Valência Negra, com especial
ênfase na literatura gótica. Nascido em
Valência, em 1971, mantém uma ligação
próxima com Barcelona, a cidade da sua
família materna e um interesse específico sobre a história das cidades. Após
a participação em várias antologias,
tem agora a sua estreia literária, com O
Segredo de Vesálio (Planeta, 528 pp), um
romance passado em Barcelona, que tem
tido grande sucesso em Espanha.

Enfim, é uma história que não explica
por si só o início do romance. Há muitos outros "princípios", por exemplo:
quando decido que a ação se passa
em Barcelona, ou quando descubro
Vesálio, ou quando aceito que sejam
três protagonistas e não um só, como
previa inicialmente... Escrever implica
uma tomada de decisões contínua,
começar uma e outra vez, terminando apenas quando escreves a palavra
“fim” no manuscrito.

1

4

O Segredo de Vesálio é uma aventura
trepidante, repleta de segredos, traições e mistério. Também é a história
de uma cidade e de um tempo extraordinário, em que qualquer coisa era possível.

2

Na realidade surgiu através
da combinação de tudo que a
pergunta sugere: imagem, figura,
episódio, tempo histórico. O impacto
que produziu em mim uma aterradora
mesa de dissecação do Real Colégio de
Cirurgiões de Barcelona; o descobrimento de uma figura fundamental da
história da Medicina, desconhecida
para o grande público, como Andreas

Jordi Llobregat

Vesálio; e o atrativo de uma época convulsa e fascinante como a da Barcelona
da Exposição Universal de 1888.

3

Entre documentar-me e escrever, foram cerca de dois anos
até finalizar o manuscrito. Sobre
o processo de escrita, tudo começou
quando esperava um voo para Londres.

Nos aeroportos gosto de entrar nas
livrarias a espreitar os livros. Aí me dei
conta da impressionante quantidade de
títulos de género gótico que se editam
em inglês. São leituras que me apaixonam e creio que agradam a muita
gente. Então, comecei a a perguntar-me porque não escrever um romance
desse estilo mas passado em Espanha.

Há vários temas que me importa
levar aos leitores com as minhas
histórias. Um deles é o dos segredos, que me fascinam. Qualquer pessoa
com que nos relacionamos esconde algum segredo. É uma ideia muito sugestiva e que gosto muito de desenvolver
no romance. Tem muito que ver com as
nossas decisões no passado. Em alguns
casos, se esses segredos viessem à luz
destroçariam a nossa vida atual, pelo
que podemos estar dispostos a qualquer
coisa para mantê-los escondidos.
Outro tema que me atrai é o do Mal.
Fascina-me a ideia de que, em determinada circunstância, qualquer de nós

é capaz de converter-se num assassino.
E, por último, interessam-me muito
os momentos de transformação social
que provocam e obrigam à mudança
da ordem estabelecida. Nesse contexto,
importa-me especialmente a mulher.
A sua presença no romance define-se
por personagens complexas através
das quais desejo mostrar a sua luta para
ocupar a posição de igualdade a que
tem direito num ambiente muito difícil.

5

Todas as personagens q como La
Negra, Dolors, Vidal… porque,
mais do que surgPau Gilbert, um
dos protagonistas, porque o segredo
que esconde o seu conflito foi um dos
motivos que me levou a escrever o livro.

6

Na minha família é bastante frequente dedicarmo-nos, de modo
amador, a alguma disciplina artística, com resultados, digamos, penosos.
Seguindo esse caminho, durante a minha vida desenhei e compus música...
com efeitos desastrosos, em consonância com a minha tradição familiar. Na
verdade, todas as tradições artísticas
têm o mesmo objetivo: contar algo. Isso
é o que sempre busquei. Por isso escrevi
este romance. Simplesmente porque
foram criadas as circunstância para que
pudesse tentar fazê-lo. Agora, graças
aos leitores, isto converteu-se numa
realidade profissional. Atualmente,
estou a trabalhar, em simultâneo, em
duas histórias totalmente diferentes.
Não são a continuação de O Segredo de
Vesálio, mas bebem da mesma fonte: um
conflito dramático que me comove. J

José de Almada Negreiros
Uma maneira de ser moderno
03 fev — 05 jun 2017
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Mais quatro lançamentos
De Manuel Rui Monteiro, o angolano, autor do hino do seu país
(e do hino da CPLP), tão ligado a
Portugal e às Correntes, de que é
um dos convidados permanentes, desde a 1ª edição, será lançado o livro O Kaputo camionista
e Eusébio (Guerra & Paz, 120 pp.,
14 euros). Escritor de muitos
títulos, alguns deles “volumes”
de respeito, desta vez o livro é só
um conto, com aquele título. A
história de uma viagem de camião, do Lubango para a Caála,
no dia (23 de julho de 1966) do
famoso Portugal – Coreia em
futebol, para o Campeonato do
Mundo, em que Portugal esteve
a perderpor três zero e acabaria
por ganhar 5-3, com o Eusébio a
marcar quatro golos, o cume da
sua “gloriosa” carreira. Só que o
camião nem tinha rádio, e o camionista, o Botija, e o pendura,
um estudante que com ele vai
à boleia, o Tó-Tó, vão falando
muito, sobretudo do Eusébio, e
… e… A “velhas memórias, de
estradas, viagens, sítios, estados
de alma e formas de vida”, diz
David Borges no prefácio que o
conto o conduz. Conto que para
ser livro tem ainda, depois dele,
curtos textos da filha de Eusébio,
Carla Ferreira, do próprio editor,
Manuel S. Fonseca, que ‘inventou’ o book assim como é, de
Vítor Ramalho, Boaventura de

Sousa Santos, José Jorge Letria,
João Malheiro e José Manuel
Mendes.
Outro "permanente" desde
a 1ª edição, e sua vedeta com a
habitual intervenção na última

O programa
Cerca de 90 partipantes,
mais de 30 dos quais pela
primeira vez, fazem a
18.ª edição das Correntes
d'Escritas, que decorre de
21 a 25 na Póvoa de Varzim.
Mesas, lançamentos de
livros, sessões especiais,
exposições, escritores
nas escolas do concelho,
iniciativas paralelas
preenchem o programa.
Entre as novidades deste
ano está o desafio para 16
escritores, em grupos de
quatro (mais um fotógrafo,
um ilustrador, um
tradutor e um jornalista),
durante um dia, em
espaços diferentes da
cidade, criarem textos de
temática poveira que serão
posteriormente publicados.
O Presidente da
República, Marcelo Rebelo
de Sousa, marcará presença

na sessão de abertura, dia 22,
às 12, no Casino, nela sendo
anunciados os vencedores
dos prémios do Festival e
lançada a revista Correntes
d’ Escritas, com um dossiê
dedicado a Eugénio Lisboa. A
conferência de abertura, às 15
e 30, no Teatro Garrett, cabe
a Francisco Pinto Balsemão,
e tem como título uma
pergunta: "Os media (ainda)
são necessários?"
Durante o festival serão
lançados livros de Manuel
Rui, Mbate Pedro, Eugénio
Lisboa e José Alberto Marques
(dia 21) Ignacio del Valle,
Alberto Barrera Tyszka, Karla
Suárez, Ondjaki e António
Jorge Gonçalves, Júlio de
Almeida, Marina Perezagua
(dia 22), Alexandre Marques
Rodrigues, Rui Zink, Júlia
Nery, Luís Carmelo, João de
Melo e Mário Cláudio (dia 23),

J

mesa, contando histórias ou até
anedotas que entusiasmam a sala
sempre superlotada, é Onésimo
Teotónio Almeida. Pode só estar
48 horas, porque o seu trabalho
na Brown University não lhe per-

mite mais, mas Onésimo lá vem
dos EUA e nunca falha. Este ano
também lançará um livro, que
não tem que ver com o contador
de histórias mas com o universitário, o filósofo, o ensaísta, o
estudioso, além de ficcionista,
que ele fundamentalmente é. E
um livro que trata um tema que
lhe é caro, tem estudado e sobre
o qual muito tem escrito e falado
um pouco em vários países, em
particular em muitas intervenções em universidades, colóquios
debates. Título: A Obsessão da
Portugalidade (Quetzal, 336 pp.,
18,80 euros. Reunindo exatamente tais intervenções e textos (dois
saídos aqui no JL) a propósito da
questão da identidade nacional,
a grande maioria deles nunca
editados em volume.
Não permanente, mas já com
várias presenças nas Correntes,
está a cubana Karla Suárez, que
este ano volta, para participar
numa mesa e também para o
lançamento do seu novo romance,
no original intitulado El hijo del
héroe, e na edição portuguesa, por
razões que bem se compreendem,
Um lugar chamado Angola (Porto
Editora, 232 pp, 16,60 euros). Na
capa pode ler-se: “O primeiro
romance sobre a presença cubana
em Angola”. De facto, é sobre “o
impacto que a participação de
Cuba na guerra em Angola teve

nos cubanos nascidos sob o signo
da Revolução”, e o personagem
central é filho de um cubano que
morreu na guerra e depois de vir
viver para Lisboa “decide viajar
para Luanda a fim de encerrar,
uma vez por todas, a história que
tem marcado a sua existência”.
A própria Karla Suárez, 46 anos,
vive hoje em Lisboa, mas, por
estes dias, esteve ausente e não
pôde “apresentar” aqui o seu
livro, como queríamos.
Estreante no certame é
Anabela Mota Ribeiro (AMR),
que além de moderadora de uma
das mesas também lança um livro, diferente dos atrás referidos,
porque se trata de um ensaio literário, de que a filosofia não está
em podia estar ausente, dado que
o tema é a obra as Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado
de Assis, sobre o qual a jornalista/entrevistadora, com mestrado
em Filosofia pela Universidade
Nova de Lisboa, prepara o doutoramento. O livro intitula-se
A flor amarela (Quetzal, 168 pp.,
15,50 euros) e a ligação nele entre
o literário e o filosófico fica bem
claro nesta passagem do prefácio
de Abel Barros Baptista: “E se
seguir com atenção a flor amarela, tanto nas Memórias póstumas
como no ensaio de AMR, talvez
se aceite ou comece a aceitar
que afinal o próprio livro de
Brás Cubas procura responder a
essa mesma pergunta: quando
começou Brás Cubas a morrer?
E assim se chegaria ao paradoxo fascinante da autobiografia,
afinal narrando a vida com o
propósito sublime de delimitar o
começo da morte”.J

Onésimo Teotónio Almeida,
Paula de Sousa Lima e Miguel
Marques (dia 24), Juan Gabriel
Vásquez, João Gobern,
Anabela Mota Ribeiro e Sérgio
Godinho (dia 25).
Do programa destacamse, sempre no Teatro Garrett,
no centro da cidade, as
várias mesas, cujos "temas"
reproduzem versos dos livros
finalistas do Prémio Correntes
d'Escritas. Assim, a 22, às 17h,
após a conferência inaugural,
"E as insistentes palavras
parecem desistir enquanto
avançam", com Eugénio
Lisboa, Hélia Correia, Ignácio
de Loyola Brandão, Karla
Suarez, Mário Cláudio e Valter
Hugo Mãe, com moderação
(mod.) de José Carlos de
Vasconcelos.
A 23, às 10h, "Nós só
jogamos com as palavras que
nos deram", com Cristina
Norton, Ignácio del Valle,
Karla Suarez, Teolinda
Gersão e Tony Tchek, mod.
Carlos Quiroga. Às 15h,
"Devo ter cuidado com as
palavras" será o aviso a
que irão responder Alberto

Barrera Tyszka, Alexandre
Marques Rodrigues, Júlia
Nery, Manuel Rui, Raquel
Ribeiro, mod. Manuel Alberto
Valente, enquanto às 17h30 o
tema seré "Se as torturarmos
as palavras acabarão por
confessar", com Cláudia
Piñeiro, Fernando Perdigão,
Germano Almeida, Luís
Carmelo, Rui Zink, mod.
Pedro Teixeira Neves.
"Sempre tudo esteve escrito
desde sempre" será o desafio
da mesa 5, a 24, às 10h, com
António Brito, António Mota,
David Machado, Goretti Pina,
Marina Perezagua, mod.
Onésimo Teotónio Almeida.
Depois, às 15h, "Toda a
palavra será sempre um jogo
por inventar", com Gaspar
Hernández, Paula de Sousa
Lima, Rita Taborda Duarte,
Selva Almada, Tatiana Salem
Levi, mod. Henrique Cayatte.
Às 17h30, com Ana Paula
Tavares, João de Melo, MiguelManso, Ondjaki e Sérgio
Godinho, "Apenas a certeza
de que nenhum verso salvará
ninguém", mod. Anabela Mota
Ribeiro. E às 22h, "A única

ciência é a realidade que as
imagens inventam", com
Alexandra Lucas Coelho,
Álvaro Laborinho Lúcio,
Clara Ferreira Alves,
Gonçalo M. Tavares e Jordi
Llobregat, mod. Francisco
José Viegas.
Enfim, a 25, às 10h, "De
um jogo frágil de palavras
se faz a literatura", com
Afonso Cruz, Carlos Morais
José, Conduto Pina, Marta
Bernardes, Mbate Pedro,
mod. João Gobern. E às
15h30, "Porque não há nada
em vez de tudo?", uma
questão para Ana Luísa
Amaral, António Carlos
Cortez, Inês Pedrosa, Juán
Gabriel Vásquez, Júlio de
Almeida e Onésimo Teotónio
Almeida, mod. Maria Flor
Pedroso - seguindo-se a
sessão de encerramento, com
a entrega dos prémios, etc.
(Ver programa completo em
http://www.cm-pvarzim.pt/
areas-de-atividade/povoacultural/pelouro-cultural/
areas-de-accao/correntesd-escritas/correntesdescritas-2017/programa). J
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LIVROS

PALAVRA DE POESIA

António Carlos Cortez

Jorge Roque
Carreira de tiro
Tresmalhado é, mais do que um
simples livro de poesia, uma arma
de ataque contra o quotidiano. É
certo que a poesia de Jorge Roque
já anteriormente se afirmava de
combate (em Canção da Vida, de
2012) que se traduzia na procura
de um dizer entre um mitigado
confessionalismo, que neste
livro persiste, e uma estratégia
discursiva que, rechaçando
lugares-comuns como o da
equívoca classificação de "poema
em prosa", afirmava mais a
ideia de o poema ter de ser um
poliedro, um objeto prismático
por meio de cuja linguagem se
tecem andamentos entre vida
e morte. Aliás, se afastarmos
do jogo poético a ideia de que
Tresmalhado é um conjunto de
poemas em prosa, talvez seja
o manifesto, com o que tem de
injunção e questionamento,
de ordem e de repúdio, a
família deste livro singular. E a
singularidade afirma-se, desde
logo, no primeiro texto, "O Salto"
onde, contra os ortógrafos do
bem escrever, se fala de um «não
saber viver, não saber morrer»,

da gramática como campo onde
a mão que lavra (a «absurda
mão [que] persiste»), sabe que
nada desse gesto nasce, «nada se
ilumina, pois o não saber é mais
forte».
É certo que a poesia, a escrita,
tem origem num não saber.
Wallace Stevens refere-se ao
homem da guitarra azul, que
nada designa, cujo instrumento,
podendo reenviar à música, é
sobretudo um objeto impregnado
de um não significação: a poesia,
as cordas e o gesto de as dedilhar
segundo uma melodia interior
que, nascendo de imagens
obsessivas ou de um ter de ser
assim, afirmam a «vaga imensa»
de palavras que rebentam na
folha «céleres, prodigiosas»,
rasgando o escuro, fazendo
recuar a ignorância para que
sê lugar a essa força bruta que
em Roque, como em Stevens, é
opacidade produtiva.
De resto, Tresmalhado,
designativo que lança
sobre o livro outras redes
semânticas (tresmalhado
é o que está transviado,
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perdido, desgarrado, disperso,
desaparecido e, no limite, aquele
que está fugido), é um exercício
de truncagem, de obliteração
de uma fala que, no confronto
com o modo funcionário de
dizer e de viver, insiste no salto
que a escrita voraz conduz a um
«olhar mais limpo». É esse o
sentido do combate, sem que tal
seja sinónimo de engajamento (e
a sê-lo, só se for o desse Jorgepersonagem-de-si-mesmo
com a escrita que o inquieta e
aquieta). Por isso se fala de uma
vontade inultrapassável, um
ir «direto ao assunto» que faz
destes textos mergulhos numa
interioridade dividida («Sou e
não sou, de certo modo é tudo»),
refém de um olhar duro sobre
as coisas, sem complacências.
O eu e o mundo, a mão que
escreve e a vontade de fazer
da escrita um modo de morrer
deveras para se viver a sério, a
consciência de que «O mundo
à minha volta ultrapassou

“

Tresmalhado é, mais
do que um simples
livro de poesia, uma
arma de ataque contra
o quotidiano (...), um
exercício de obliteração
de uma fala que insiste
no salto que a escrita
voraz conduz a um
«olhar mais limpo»

o limite» e de que o sujeito,
irónico, sardónico, por vezes
cáustico, «não tem vocação para
mártir ou escravo», tudo isso
conta no ludus sintático desta
textualidade rasgada, ferida,
ceifada à própria vida.
O monólogo, mas, sobretudo,
essa teatral forma de colocar
as palavras em monodiálogo,
confere a Tresmalhado o som
obscuro de uma voz que é
«lâmina desarvorada», imagem
nemesiana análoga à do «navio
desarvorado» que vai pelo
mundo desencontrado de si e
dos outros. Veja-se, a título de
exemplo, essa mestria nos efeito
de dramatização: «E desde
quando começou a sentir essa
vontade inultrapassável? Quero
dizer, é um sentimento recente,
antigo? A primeira resposta, a
resposta por instinto, levar-meia a dizer desde sempre. Mas não
estaria certa, pois não ignoro
que sou produto, resultado, não
um princípio, uma lei.» (p.10).
Eis aqui outro dos aspetos
mais conseguidos do livro: a sua
obediência a leis rítmicas. A frase
é sincopada, com assíndetos,
interrogações que fazem deflagrar
a voz que questiona e responde
de si para si. Num dos poemas
mais incisivos, «Ida e Volta»,
que lembra «Viagem», o texto
introdutório de O Aprendiz de
Feiticeiro, de Carlos de Oliveira, a
língua esplende entre a frustração
de termos de viver derrotados e
o escapismo de edificar qualquer
coisa que, na escrita, perdure.
Há uma outra esfera, que
passa pela harmonização de
quadros mais longos com
reflexões em textos mais breves,

BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

Justificações
›argumento de Abraham Kawa,
Quando tudo parece correr
bem é difícil questionar o estado
das coisas. Em contraposição, e
considerando o mundo nos últimos
anos, não deixa de ser natural que
se privilegie hoje a reflexão sobre
instituições e ideias que deveriam
funcionar muito bem no papel,
mas que já não parecem capazes
de responder a novos desafios. Ou
deveremos mesmo duvidar do papel
em que foram inicialmente escritas?
O muito interessante
“Democracia: Uma história sobre
a coragem de mudar o mundo”
(Bertrand) procura contextualizar o estabelecimento do modelo
democrático inicial em Atenas, não
só em termos das suas limitações,
mas do modo como se relaciona

com uma visão contemporânea
das relações de poder e de quem o
exerce, dois mil e quinhentos anos
depois. A aposta editorial está certamente ligada ao sucesso do livro
anterior da mesma equipa gráfica,
“Logicomix”, sobre a obra científica e filosófica de Bertrand Russell,
mas se nesse livro o papel dos
argumentistas Apostolos Dioxiadis
e Christos Papadimitriou era
decisivo, “Democracia” é um projeto pessoal do desenhador grego
Alecos Papadatos, concebido com
o argumentista Abraham Kawa. A
história foca-se nas tribulações de
um jovem ateniense, que conta as
suas aventuras aos companheiros
de armas antes da famosa batalha
contra os persas em Maratona,

desenhos de Alecos Papadatos
com cores de Annie di Donna.

DEMOCRACIA: UMA
HISTÓRIA SOBRE A
CORAGEM DE MUDAR O
MUNDO. CONCEITO DE
ALECOS PAPADATOS,
HISTÓRIA DE ALECOS
PAPADATOS E
ABRAHAM KAWA
Bertrand Editora. 240 pp., 19 Euros.

com histórias dentro de histórias
em que deuses, lenda e realidade
se confundem. Graças a esses mecanismos narrativos percorre-se a
história, política e governação da
cidade de Atenas, quem exerce o
poder, de que modo o exerce, e que
outras alternativas se poderiam

propor. Mas alternativas para quê,
exatamente? De modo a garantir
maior representatividade? Dar voz
a quem não a tem? Apenas para
assegurar pragmaticamente um
governo onde as pessoas (as que
tinham esse direito em Atenas,
sublinhe-se) se sentissem ouvidas,

J

a mesma secura ou aspereza
que, por exemplo num Álvaro de
Campos (o de «Poema em Linha
Reta» ou de «Lisbon Revisited»)
ou, porventura, em Douglas
Dunn, colocam Tresmalhado
numa zona pouco frequentada
pela poesia mais recente, dada
a poses pseudo-filosofantes
ou a (ainda) a falsificadas
marginalidades. A questão é
(sempre e de novo) de forma e
conteúdo: de conteúdo da forma
e o seu contrário e, em rigor, de
um saber que, na poesia como
na vida, há quem se assuma
como verbo intransitivo, sem
complementos, inconjugável:
«Não me conjugo. Nem com
mulher, nem com vida, nem
com deserto, nem com casa,
felicidade, gozo e literatura tão
pouco. Também não comigo,
como se deduz. Sou um caso
estranho, uma ave sem estação,
um vento sem continente.
Duvido que me estudem» (p.29).
A assertividade do livro
tem, a rematá-la, o desprezo
ou meramente a consciência
da vacuidade dos gestos mais

› Jorge Roque

TRESMALHADO

Averno, 60 pp., 10 euros

mesmo que na verdade apenas
fossem habilmente instrumentalizadas?
A ambição de tentar referir
demasiados assuntos (por vezes com
pormenores que levam muito tempo
a enquadrar), fazem com que o resultado possa ser algo pesado, com
um equilíbrio tenso entre História
e estória. Ou seja: sente-se alguma
dificuldade em criar situações e
personagens que “cumpram” as
funções expositivas que os autores
delinearam sem isso parecer forçado. Mas é louvável o modo como se
procuram evitar finais felizes artificiais e estereótipos, embora nem
sempre seja possível, mormente do
ponto de vista gráfico. Sobretudo é
inevitável ler “Democracia” à luz
contemporânea, e essa era uma
intenção clara dos autores. As manobras políticas descritas ao longo
do livro podem girar em torno das
alterações para o primeiro modelo
dito democrático em Atenas, mas
é evidente que a democracia e o
carisma heroico de uns podem ser
o elitismo e a tirania de outros, e
os fins acabam quase sempre por
justificar os meios.
Na verdade, as justificações de
deuses e humanos sucedem-se em
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literários: «A literatura, à
escala da vida, é coisa de
nada. A literatura portuguesa,
à escala da literatura de
todos os dias praticada em
cada recanto da terra, pelos
milhões de bichos esquisitos
que a povoam, um nada desses
nada. Cada escritor dessa dita
literatura portuguesa, génio da
língua, da oportunidade ou do
bairro, da sua sua crença, da
crítica ou do mercado [...] um
nada desse nada desse nada.»
(p.30).
Tresmalhado é uma fala
que falha, que provoca o
olhar lúcido que persegue no
ato mesmo de ver a fundo o
mundo maquinal, industrial,
funcional que é o nosso. A
repetição, processo caro à
linguagem poética, a alusão,
quase sempre coartada pelo
mais literal dos sentidos, como
se a ganga metafórica tivesse
de ser escalpelizada, pondo
em carne viva o mundo dos
homens que vão na vida como
quem vai para o matadouro
do dia-a-dia, fazem de Jorge
Roque uma das vozes de
hoje. Sem eufemismos, tais
como o mais recente – o da
«pós-verdade» com que
agora se enchem as bocas dos
sábios -, declara-se: «E farto
de políticos, economistas,
comentadores, analistas [...]
enquanto os dentes mastigam
e a língua indaga a espinha
que se confundiu com o peixe»
(p.32). De de uma «parada
macabra» nos fala este livro:
detonação do sangue, da carne
e da vida adiados, neste tempo
de funcionários burrocratas.J

“Democracia”, mas não deixam de
vincar que o poder é, simplesmente, aquilo que sempre foi: poder.
Gerido com força, dinheiro, retórica. Nesse sentido é interessante
ver os espartanos enquanto força
militar ocupante, a arte clássica
grega (vasos, estátuas, templos)
enquanto veículo de propaganda;
e sobretudo o Oráculo de Delfos
enquanto Agência de Rating, ou
uma qualquer entidade reguladora, tanto mais perigosa quanto é
descaradamente manipulável sem
o parecer. Também, como sempre,
a manipulação tem intenções, e
não é certo que as “boas” sejam
necessariamente melhores do que
as “más”. Embora o livro termine
com uma mensagem de confiança, o caminho narrativo trilhado vai um pouco ao arrepio do
subtítulo da obra, no sentido em
que o mundo não pareceu mudar
assim tanto, a vigilância tem de
ser permanente, e todos os erros
e atropelos podem ser justificados com boa fé, a pior fé de todas.
Limitarmo-nos a repetir Churchill
e defender que a Democracia é o
pior sistema de governo à exceção
de todos os outros é, hoje, uma
escapatória curta. J
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OS DIAS DA PROSA

Miguel Real

António Lobo Antunes
Consciência de si

O

exemplo, nas pp. 94/95, 112 e 147. Escritor de e para o mundo inteiro, segundo
que faria eu se estivesse no meu lugar? 10 conversas de
um estilo muito singular, sem tradição no mundo literário português, pressuvida com António Lobo Antunes, da autoria de Celso
Filipe (Ed. Planeta, 224 pp., 16,10 euros) promete
púnhamo-lo dotado de uma consciência cosmopolita, digamos “pós-modertornar-se, no momento da mais alta maturidade
na”, na qual o nacionalismo e o patriotismo não seriam tão marcantes. Mas –
literária do escritor, uma importantíssima mensagem experiência nossa segundo a leitura de cada livro seu – as suas intervenções são
para os leitores do futuro, uma espécie de consciência sempre paradoxais e, portanto, nele não é incompatível o fragmentarismo dito
de si sobre o lugar da sua obra no panorama da litera- pós-moderno e o nacionalismo.
Patenteiam-se um respeito e um orgulho colossais sobre a sua família, que
tura portuguesa contemporânea. Não nos atrevemos
a classificar as “10 conversas” como o seu testamento aqui não desenvolveremos, bem como um elogio apaixonado, mais do que procrítico, mas a lucidez de António Lobo Antunes (ALA) sobre a sua própria obra e
tocolar ou filosófico, sobre a amizade, de que dá como exemplos José Cardoso
sobre a historiografia da literatura portuguesa é aqui tão intensa que não hesita
Pires, Ernesto Melo Antunes, Manuel da Fonseca e outros; mas, curiosamente,
em afirmar com segurança o número de romances que ainda precisa de escrever não fala de Dinis Machado, que julgavamos ter sido seu grande amigo.
para dar como completo o seu papel de escritor, bem como para dar como finaVerdadeiramente, ALA compara-se mais com autores da literatura universal
do que com os da nacional, para os quais não tem palavras simpáticas, sobretulizado o seu lugar de cronista da Visão (pp. 113, 114), furtando aos seus leitores o
acompanhamento de uma das mais importantes obras cronísticas da passagem
do para Eça (o que magoou a nossa consciência literária). Com o devido muito
do século XX para o XXI.
respeito, não podemos deixar de dizer que Eça esteve para a representação liteO que faria eu se estivesse no meu lugar? trata-se de uma entrevista pararária da sociedade portuguesa da Regeneração como ALA está hoje para a nossa.
Estruturalmente, Lobo Antunes é o Eça do nosso tempo: a denúncia de uma
doxal, que deve ser lida e comparada com Conversas com ALA, de 2002, de
sociedade apoderada por elites medíocres. ALA
Maria Luisa Blanco, com Entrevistas com ALA
elogia Fernão Lopes, Camões, Sá de Miranda,
(1997 – 2007), de 2008, de Ana Paula Arnaut, e
Bocage, Garrett, Herculano, Antero e critica, por
com Uma Longa Viagem com ALA, de 2009, de
nulo valor estético, o neorrealismo, prefere Maria
João Céu e Silva. Paradoxal porque, como em
Judith de Carvalho a Urbano Tavares Rodrigues,
nenhuma outra obra, ALA se “desnuda” de um
considera que Alves Redol tem um bom romance
modo tão veemente, é tão intensamente ele,
(Barranco de Cegos, espantosamente, ou não,
tão genuinamente ele: perfaz juízos estéticos
o menos neorrealista dos seus livros), anula
provocadores sobre a obra de outros autores,
Fernando Namora e Vergílio Ferreira, minimiza
confessa preferências e abominações, deixa um
Ferreira de Castro e cala-se face à nova literatura
rasto interpretativo da sua vida como escritor,
portuguesa do século XXI, referindo apenas Ana
mas também da sua família, da passagem por
Margarida de Carvalho e elogiando alguma poesia
Angola, dos novos heróis populares que foram os
(Barreto Guimarães e Sousa Braga, com inteira
seus companheiros de guerra, acusando, talvez
justiça, pensamos nós), esquecendo a de Franco
exageradamente (mas é a sua consciência de si,
Alexandre, que tinha exaltado numa crónica.
tem de e deve ser respeitada) de cobardia os que
António Lobo Antunes “Como em nenhuma outra obra
Há, porém, uma nova geração que, afastada das
fugiram à guerra.
se ‘desnuda’ de um modo tão veemente e intensamente”
páginas dos jornais, está (de novo) a revolucionar
Se tivéssemos de eleger uma mensagem
o romance português: Patrícia Portela, Joana
patente nas dez entrevistas, que por todas
Bértholo, Sandro William Junqueira, Valter Hugo
elas perpassa e se constitui como uma das
Mãe… São os pós-antunesianos, os pós-saramaguianos e os pós-agustinianos.
almas do livro, escolheríamos, por uma espécie de lucidez literária intemUma espantosa justiça cósmica: ALA diz de Agostinho da Silva o que este terá
poral, a frase presente nas pp. 105/106: “A minha vida não interessa, só
dito de Fernando Pessoa quando fugia do seu convívio no Martinho da Arcádia,
interessam os livros. As pessoas [os leitores] têm direito aos livros, não têm
no princípio da década de 1930. Desforra da História. Outra justiça cósmica:
direito a mim”. Esta ideia provoca um corte cirúrgico, não absolutamente
a reabilitação que faz de Matias Aires, deve ser o único escritor português que
necessário em todos os autores, mas que deve ser respeitado no que se
conhece a obra do autor de Reflexão sobre a Vaidade dos Homens, o que só evirefere a ALA, entre a vida particular e a vida pública, a vida e a obra, permitindo ao autor criar o seu canto do mundo como cidadão e ao historiador dencia a sua lucidez estética.
de literatura a liberdade necessária para o estabelecimento de uma galáxia
Um enigma que um dia ALA responderá (sobretudo a si e caso o queira): e
de interpretações sobre a sua obra.
Raul Brandão, de Húmus, talvez o autor “clássico” a cujo estilo o estilo singulaTentando encontrar um plano de interpretação das dez conversas e das 200
ríssimo do entrevistado mais se assemelha ? E, hoje, Gonçalo M. Tavares? Nada
e tal páginas do livro, sugeríamos que se dividissem em "recordações positiobriga que ALA se interrogue sobre estes dois autores, mas, entre tantos citados,
achamos estranho o silêncio sobre os seus nomes.
vas", constituídas pelas memórias da família e pelo conjunto de respostas a
Finalmente, para a petite histoire, o ataque a Saramago. Como há 120 anos o
Celso Filipe relativas aos amigos. Família e amigos (inclusive os feitos na guerra)
duelo entre Eça e Camilo, há 50 entre Namora e Vergílio Ferreira, matéria para
perfazem os dois grandes blocos positivos, digamos assim, da vida do homem,
uma boa tese de mestrado.
cidadão e escritor; e "elementos de rejeição" - as suas opiniões sobre os escritoCartografia do pensamento e da vida particular e pública de ALA, O que faria
res, nomeadamente portugueses, e sobre os políticos. Destes, não exploraremos
eu se estivesse no meu lugar? é um livro que se recomenda fortemente a biblioteo tema, referimos apenas uma citação: “Custa-me ver as pessoas do meu país
tão maltratadas por estes políticos, por estes banqueiros, por estes filhos da puta
cas (escolares, municipais…), para que todos os leitores a ele possam ter acesso.
todos” (p. 94). Percebe-se, acrescenta o escritor, estabelecendo uma contiSeria uma verdadeira entorse cultural poder lê-lo, refiro-me sobretudo a alunos
adolescentes e jovens, e não o fazer por falta de dinheiro: é um António Lobo
nuidade estrutural na história de Portugal, porque o povo português seguiu nas
caravelas – não iria em busca de aventura, mas a fugir de elites tão culturalmen- Antunes em carne viva, até no jeito de dizer “não”, marca da sua existência,
abram-se as pp. 88/89 e sgs., a partir de “Sente-se grato?”, oito respostas, sete
te ignorantes e economicamente tão exploradoras como as atuais.
das quais começam com um taxativo “Não”. É este “não” (palavra mais perigoCombate igualmente o dogmatismo do Partido Comunista Português (PCP),
com quem colaborou na década de 1980, e elogia Marcelo Rebelo de Sousa
sa do mundo, segundo o Padre Vieira e Saramago) a uma sociedade vilã, a elites
pelo “lugar” que está fazendo na Presidência da República. Porventura uma
perversas, a uma escrita folclórica, que ressoa por todo o livro. Exatamente
novidade paradoxal assentará numa espécie de acerado patriotismo patente, por como em Eça.J
TIAGO MIRANDA

J
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A Europa fora de si
Dois filmes em língua alemã, com coprodução portuguesa, estreiam-se durante a próxima
quinzena e prometem dar que falar. Da Áustria chega-nos Stefan Zweig: Adeus Europa, um olhar
sobre o tempo de exílio do escritor austríaco em Petrópolis, no Brasil. Da Alemanha, Toni Erdman,
uma bem humorada reflexão sobre a crise das relações pessoais numa sociedade globalizada e
selvaticamente capitalista, que está nomeado por os Óscares. O JL entrevista Maria Schrader e Jan
Schomburg, a realizadora e o argumentista do filme austríaco; e Maren Ade, a realizadora do filme
alemão. Inevitavelmente fala-se da Europa

é

Manuel Halpern

É uma das mais conhecidas
atrizes alemãs da atualidade,
tendo-se destacado no filme
Aimée & Jaguar (1999) e em várias
séries televisivas. Após algumas
experiência na realização,
sobretudo em curtas metragens,
resolveu aventurar-se num
ambicioso projeto: um retrato
de Stefan Zweig no exílio, na
cidade brasileira de Petrópolis (e
nas suas viagens pela América),
refugiando-se da ascensão
do nazismo e da II Guerra
Mundial. Com a ajuda, desde
o início, do argumentista Jan
Schomburg, o projeto demorou
cinco anos para ficar concluído
e envolveu um intenso processo
de pesquisa. Esteticamente, a
realizadora resgatou técnicas
documentaristas e optou por
uma estrutura em quadros, sem
saltos no tempo, como se nos
oferecesse, em direto, pedaços da
vida de Zweig em tempo real.
Com coprodução portuguesa
da Cinecool de Ana Costa, Adeus
Europa foi filmado entre Lisboa e
São Tomé e Príncipe, e conta com
atores como Márcia Breia, João
Cabral, Maria Vieira, Cristina
Rego, tendo como grande estrela
o austríaco Josef Hader.
O filme foi indicado pela
Áustria para os Óscares, mas
não chegou a ser nomeado.
Todavia, tem tido uma longa
carreira nos festivais e sucesso de
bilheteira, sobretudo nos países
germanófonos.
JL: É uma atriz com alguns
filmes realizados, mas este é sem
dúvida o seu maior projeto. O
que tanto a fascinou na vida de
Stefan Zweig?

É um filme sobre o que não se vê?
MS: É interessante trabalhar com
imagens invisíveis. Todos sabemos
que naquele momento em que
Stephan Zweig olha fixamente
para a paisagem tropical está a
pensar na Europa, nas pessoas que
deixou e não sabe se estão vivos
ou mortos. Todos nós sabemos as
imagens que lhe vêm à cabeça.

“

Queria que o público
estivesse lá. E não
que olhasse para o
filme como parte da
História, com uma
moldura dourada
em volta
Maria Schrader

E também que, por vezes, o que
se imagina pode ser ainda mais
bruto do que aquilo que se vê.
No caso de Zweig isso adquire
um espaço particularmente
doloroso, devido à sua história...
MS: É alguém que foi conduzido
por uma ideia utópica de Europa,
que dedicou grande parte
dos seu trabalho ao conceito
pacifista de um continente unido,
sem fronteiras. Ele acredita
verdadeiramente na paz e no
intercâmbio cultural.
No Brasil ele é muito bem
tratado. Tinha tudo para que
corresse bem...

Stefan Zweig perdeu a
esperança? Foi isso que
precipitou o seu fim?
Jan Schomburg: Ele teve a
experiência de uma Europa
totalmente livre e democrática.
Viu isso desaparecer e pensou
que, provavelmente, a Europa
havia de se reconstruir, mas
levaria dez anos, o que era
demasiado.
MS: Sim, mas também disse que
era o maior retrocesso de sempre
da civilização.
JS: Além disso ele era muito
sensível a argumentos. Não
estava interessado em ver tudo a
preto ou a branco, e aquela época
tornara-se muito radicalizada.
Não havia nada no meio: ou
se estava a favor ou se estava
contra.
Desde o início há uma
abordagem muito particular. A
câmara mantém-se distante e há
uma confusão de idiomas, que
reforçam a ideia de que ele se
sente perdido…
MS: Escrevemos logo no guião
a ideia de filmar o prólogo e o
epílogo em apenas uma cena.
Toda a estrutura baseia-se na
ideia de abrir apenas algumas
janelas na vida do Stefan
Zweig. E fazer cada bloco
em tempo real, sem saltos
temporais. Começar com
uma sequência de sete, oito
minutos, é uma boa forma de
nos iniciarmos neste estilo se
narrativa. Por outro lado, o
Joseph Hader é um ator muito
famoso na Áustria. E tive de
cuidar dessa negociação entre
o ecrã e a audiência. Neste
caso, toda a gente sabe que
Hader faz de Zweig e que o SZ
está morto há muito tempo.
Por isso, achei melhor dar
tempo ao público para se
habituar à ideia, mostrando-o
à distância, e, aos poucos,
aproximando-se. É um estilo
quase documental. Queria que
o público estivesse lá. Que não
olhasse para aquilo como parte
da História, com uma moldura
dourada em volta.

Adeus Europa, de Maria Schrader Fotograma do filme, num campo de açúcar (em
cima); a realizadora Maria Schrader com o ator Joseph Hader

Maria Schrader: Enquanto atriz
já participei em alguns filmes
que se passavam naquela época.
Mas todos na Europa, durante a
guerra, sob ameaças constantes.
Quando li sobre Stefan Zweig
apercebi-me de que havia aqui
outra perspetiva: deve ter sido
extremamente difícil ir para o
exílio nessa altura. Interessoume a ideia de fazer um filme
sobre um dos mais famosos
exilados europeus. Um filme
sobre a Europa sem mostrar a
Europa. Alguém que escapa do
nazismo, mas que ainda assim é
apanhado pelo que se passa no
seu país natal, e leva uma vida
constantemente dividida. Está
numa nova realidade, mas, ao
mesmo tempo, os pensamentos e
a imaginação mantêm-se noutro
sítio. Todos os que são forçados a
sair dos seu país natal conhecem
esta estranha sensação. Além de
um sentimento de culpa…

J

MS: Sim, ele tem dinheiro
suficiente para viver
bem no Brasil, num lugar
paradisíaco, com uma mulher
magnífica, conseguindo
escrever e publicar com
grande sucesso, mas ainda
assim decide suicidar-se. É
um mistério tão grande...
Levanta grandes questões
sobre a condição do
exilado. Isso intrigou-me.
Não contar uma história
de sobrevivência, mas
do sofrimento de um ser
humano com uma grande
capacidade empática, de
se manter próximo de uma
guerra fisicamente distante.

É irónico que o filme com um
final triste anunciado comece
com flores de cores tão vivas…
MS: Algumas pessoas pensam
que é a sepultura. Nós puxámos
por essa dupla conotação: que as
flores tanto simbolizam a vida,
com a morte.
JS: De resto, tentámos ser fiéis
à descrição. Seria exatamente
assim na receção feita pelo
ministro dos negócios
estrangeiros brasileiro. Achámos
aquilo impressionante e bonito,
como se todo o exotismo
e sensualidade do Brasil
coubessem naquela mesa.
Como foi feita a pesquisa?
JS: Foi um trabalho bonito e
desafiante. Como uma caça
ao tesouro. Há um livro sobre
Zweig no Brasil, de Alberto
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“O humor é um luxo”

Toni Erdmann, de Maren Ade "Pessoalmente, acho que a felicidade é muito sobrevalorizada", diz a realizadora

Um excêntrico pai tenta salvar a
filha das garras do capitalismo selvagem criando uma personagem hilariante. Toni Erdman, filme alemão
filmado parcialmente na Roménia,
é um surpreendente retrato do lado

mais negro da globalização, questionando-nos se, num mundo dominado por multinacionais, em que
a progressão profissional é posta à
frente de tudo, sobra espaço para as
relações pessoais. Entre a poesia e a

loucura, entre a comédia e o drama,
entre a fantasia e o realismo, o filme
revela-se uma poderosa arma refletiva e está nomeado para os Óscares.
Conta com um apoio à produção da
portuguesa O Som e a Fúria, e já tem

As (de)cadências europeias
São duas obras que mostram grande vitalidade de um
novo cinema em língua alemã. Propostas diferentes mas
que comungam um subtil desejo de questionar a Europa
e talvez de a reconstruir. De um lado Adeus Europa, um
biopic centrado nos últimos anos de Stefan Zweig, passados no exílio, em Petrópolis, bem como em viagens pela
América. Por outro, Toni Erdmann, o desconcertante filme
alemão nomeado para os Óscares, que retrata o capitalismo selvagem à escala global.
Em Adeus Europa, coincidindo com o centenário do
seu nascimento, Maria Schrader recupera aquele que
foi um dos mais importantes escritores austríacos do
século XX. Só que Schrader, em vez de criar um biopic
completo, centra-se apenas na fase da queda, da grande
desilusão tropical, de uma Europa que morre. Zweig foi
um dos grandes idealistas da causa europeia, mas foi
traído pelos seus tempos. E, perante a ascensão de Hitler
na Alemanha, refugia-se no Brasil, país que o recebe de
braços abertos. Só que nem o calor nem o exotismo da
paisagem dos trópicos, nem sequer a beleza e a simpatia
daqueles que o rodeiam, fazem com que ele se livre e
distancie da angústia da sua querida Europa que se desfaz
aos pedaços.
Criativamente, Schrader estrutura o filme através de
uma sequência de quadros, temporalmente espaçados,
dentro da vida de Zweig no exílio. Como se, através de
uma magia só possível no cinema, tivéssemos acesso
a esses pequenos episódios, e pudéssemos estar lá, a
testemunhá-los, em tempo real. Usa técnicas próximas
do documentário, com sequências longas, colocando as
cenas à disposição do espectador. Tudo isto provoca uma
grande proximidade e identificação com a personagem.
Faz com que partilhemos de uma certa estranheza, como
acontece, logo de início, no congresso do Pen Clube, onde
ouvimos as constantes traduções e reversões.
Em Adeus Europa não há a exaltação de um herói vencido pelas contingências, há antes uma enorme humanidade, expressa através do quotidianos. E também uma

reflexão pessimista sobre a condição de refugiado: alguém
que se sente sempre incompleto e incompreendido, no
caso de Zweig, ao ponto de se matar.
Apesar de ser um filme de época, minuciosamente
filmado e historicamente relevante, este filme, tal como a
obra de Zweig, estabelece pontes para o presente. Por um
lado, há um questionamento da Europa, e quase um apelo
para não desaproveitar a oportunidade de reconstrução
de uma nova utopia europeia. Depois, em tempos de crise
de refugiados oriundos do Médio Oriente, é sempre bom
recordar que, há não muito tempo, os refugiados éramos
nós, os europeus.
Claro que agora as guerras são outras e a Europa
enfrenta novos dilemas à escala mundial. Toni Erdmann
pinta um enorme elefante cor de rosa na fachada das
agências de rating. É um filme louco e poético, mas ao
mesmo tempo realista e desconcertante. A história de
um pai que quer salvar a filha das garras do capitalismo
selvagem. O inglório combate contra uma sociedade
gelada, obcecada no sucesso profissional, que descura
as relações pessoais. Winfried, um excêntrico professor de liceu, ao descobrir o estilo de vida que a filha
leva a cargo de uma multinacional na Roménia, decide
devolver-lhe um pouco de humanidade. Para tal, cria
uma personagem, Toni Erdmann, que se imiscui no
alto mundo empresarial de Bucareste, e é fonte de
hilariantes situações de humor. Toni Erdmann é assim
um filme em que as personagens acumulam várias
camadas. Winfried cria uma sumptuosa máscara na
desesperada tentativa de fazer cair as máscaras de Ines,
devolvendo à filha um pouco de si prória. O grande
momento é, no final, quando na casa de uma família
romena, Ines tem uma interpretação visceral de um
clássico de Whitney Houston.
O filme é um dos favoritos para o Óscar do melhor
filme estrangeiro (embora a concorrência iraniana seja de
peso) e já tem uma versão americana em preparação, com
Jack Nicholson no principal papel.
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previsto um remake americano, com
Jack Nicholson no principal papel.
Maren Ade, 40 anos, já premiada
em Berlim e Sundance, é uma das
mais proeminentes produtoras e
realizadoras alemãs da atualidade,
com meia dúzia de longas metragens
no currículo, incluindo Todos os
Outros (2009).
JL: Muitas vezes dizem que os alemães não têm sentido de humor…
Este filme mostra o contrário.
Acredita que o humor pode ser uma
resposta à fúria devastadora do
capitalismo selvagem?
Maren Ade: Na verdade, acho que
não. É o que se passa na visita de
Winfried à exploração de petróleo… Ele vêm de uma geração que
acredita que se pode mudar facilmente, através de uma aproximação mais humana. Mas a Ines é de
uma outra geração, que se apercebe de que as coisas se tornaram
tão complexas que necessitam de
um olhar frio e racional. A forma
como o pai coloca as coisas, de
nunca perder o humor, para ela
torna-se demasiado sarcástico. O
humor ajuda, mas num certo patamar de pobreza não funciona. O
humor é um luxo.
Outra questão que o filme levanta é:
o que é a felicidade? Porque no conceito capitalista a felicidade conse-

Dines, chamado Morte no
Paraíso, que foi uma ferramenta
muito importante. Depois
tivemos momentos de magia,
quando descobrimos algo que
procurávamos há muito tempo.
Por exemplo, na última cena
em que ele se encontra com o
outro escritor exilado, Ernst
Feder, não sabíamos como se
tinham conhecido. Mas pouco
antes de terminarmos o guião,
descobrimos que Ernst Feder
tinha um diário, que ia ditando
à sua mulher e que estava
disponível online.
MS: Pedimos a um amigo que
fosse ao Arquivo Nacional de
Buenos Aires, e ele enviounos dezenas de recortes
de jornais do congresso do
Pen CLube. Mas estávamos
desesperados em busca dos
protocolos das conferências
do Pen. Contactámos arquivos
por todo o mundo. Até que,
finalmente, descobrimos um
protocolo em espanhol, em
Berlim, numa sala escondida
da Biblioteca Nacional.
Foi aventuroso buscar
informação. Encontrámonos com biógrafos. Dizíamos:
"Sabemos que ele viveu
em Nova Iorque, naquela
morada, mas queremos saber
como se chamava o amigo
que o ia visitar e qual era a
decoração do apartamento".
Eles ficavam sem saber o que
dizer. Tornámo-nos altamente
especializados nestes breves
momentos da vida de Zweig.

gue-se apenas através do dinheiro e
do sucesso profissional…
O pai pergunta-lhe se ela é feliz.
Para ela essa é uma pergunta demasiado simplista. Pessoalmente acho
que a felicidade é sobrevalorizada.
Não devíamos estar constantemente
preocupados com atingir a felicidade. Isso enlouquece-nos, pois
não podemos ser felizes sempre. No
fundo, o que eles tentam alcançar é
um modo mais fácil de comunicar,
mostrando os seus sentimentos de
forma mais aberta.
Aliás ele também não encontra uma
definição para a felicidade.
Ele deu-lhe uma resposta transformando-se em Toni. Isso revelou
grande coragem e foi inspirador
para ela. Mas ainda assim, no final,
parece que ainda lhe deve uma
resposta paterna à questão: por
que vale a pena viver? Nós próprios
tentámos responder a essa pergunta durante as filmagens. Mas acho
que ninguém tem uma resposta
para isso.
A questão poderá ser antes: "Como
não ser infeliz o tempo todo…?"
Pois, mas não me parece que ela
seja completamente infeliz no seu
trabalho. Contudo chegou ao ponto
em que já não se sente ela própria.
Ela perdeu-se dentro de todos os
papéis que representa: o papel

Tentaram fazer o mais próximo
da realidade que possível?
JS: Há uma coisa em que
mentimos. Filmámos uma cena
longa num campo de canas de
açúcar, contudo, há um livro em
que ele confessa que estava mais
interessado em campos de café.
Só que os campos de café são
cinematograficamente menos
apelativos…
MS: Isto é mais longe que vamos
com a distorção dos factos…
JS: Enfim, também há algumas
pequenas personagens são
inventadas…
Ela: Sim, há outros pormenores:
houve efetivamente uma
orquestra brasileira que tocou o
Danúbio Azul para o casal Zweig,
mas não foi exatamente naquele
momento.
A rodagem foi complicada?
MS: Tentámos encontrar
parceiros mas tornou-se
difícil filmar no Brasil. Até
porque a casa de Stefan
Zweig em Petrópolis está
agora rodeada por edifícios
modernos, o que dificultaria
as filmagens. Decidimos, por
isso coproduzir com Portugal.
A produtora portuguesa
sugeriu-nos filmar em São
Tomé e Príncipe. E depois tive
muita sorte em descobrir esta
trupe de atores portugueses.
Eles foram extremamente
cuidadosos.
Como foi filmar em São Tomé?
MS: Acho que fomos a primeira
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Como lidar com este mundo globalizado que nos afasta daqueles de
quem gostamos?
Ela vai continuar a fazer aquilo.
É o que ela quer. É um mundo
incrível este das companhias que
subcontratam empresas para
resolver problemas desconfortáveis como as restruturações de
pessoal. Se a questionassem sobre
isso, ela responderia que, apesar
disso, está a salvar a companhia,
pelo que não pode ser demasiado
emocional sobre esses assuntos.
O filme fala da crise das relações
na sociedade globalizada, mas
acaba por refletir sobre as grandes
assimetrias entre países europeus. É
um assunto que lhe interessa?
Sim. Fiz um trabalho de pesquisa
no mundo dos negócios, e procurei especificamente pessoas com
este tipo de emprego na Europa de
Leste. Estava interessada nas relações entre um país economicamente grande, como a Alemanha,
e outro mais pequeno, para saber
como estas relações sucediam
entre firmas de países assim.
Acabei por chegar à Roménia, em
que houve uma grande abertura a
companhias estrangeiras depois
do fim do comunismo. Muitas
multinacionais se instalaram ali. E
esta deriva capitalista na Roménia
teve um lado muito cruel, que fica
à vista de todos os que visitam
Bucareste.

que a filha trabalhasse no
estrangeiro, que o pai perdesse a filha para a globalização.
Interessou-me refletir sobre
o que o capitalismo global faz
às relações pessoais. Depois,
escolhi a Roménia, porque,
por um lado, tem essa forte
ligação económica à Alemanha
e, por outro, gosto muito da
nova vaga de cinema romeno.
Isso fez com que adquirisse
interesse pelo país. É um pouco
como em Berlim Leste, ainda se
pode sentir a mudança entre o
comunismo e o capitalismo.

J

TEATRO

Helena Simões

Ateliê do Tempo

Não é fácil fazer um papel dentro do
papel, como acontece com o Peter
Simonischek. Como escolheu e
trabalhou com os atores?
O Peter Simonischek e a Sandra
Hüller são ambos atores de teatro
bastante conhecidos na Alemanha.
Eles estão habituados a processos
longos de ensaio, que é a minha
forma de trabalhar. Escolhendo
bem os atores está meio caminho
andado. Em termos de caracterização também foi complicada a
questão do Toni. Não nos bastava
escolher o Winfried certo, também
era preciso escolher o Toni.
O filme parece estar na fronteira
entre a poesia e a loucura. Como se
delimita essa linha?
Trabalhei o guião. Foi uma escrita
divertida. O Toni era uma porta
aberta para a minha fantasia.
Sempre que ele aparecia era como
se levasse uma bomba. E isso
funcionou bem no filme.

A Roménia é um país do centro
da Europa, mas com uma cultura
latina, que torna os seus habitantes
muito calorosos. Isso contribuiu
para que escolhesse o país?
Em primeiro lugar, queria

E no dia 28? Espera trazer um Óscar
para a Alemanha?
Não espero nada... É tão surreal que
o filme esteja nomeado que nem
sei o que pensar. Vou ver e depois
digo-lhe... JL

equipa de cinema europeia a
pôr um pé naquela ilha. De
início, parecia impossível. Só
há um voo semanal, não há
qualquer tipo de apoio técnico,
os produtores austríacos ficaram
muito nervosos e queriam que
filmássemos toda a parte tropical
no Jardim Botânico de Lisboa.
Mas mais de metade do filme foi
rodado em São Tomé. Levávamos
todos os atores, carros, o cão,
o espelho, as taças de café,
o martelo. Contudo, fomos
surpreendidos com pessoas
muito gentis que quiseram
ajudar. O Presidente de São Tomé
aceitou prontamente fechar as
quatro principais ruas da cidade
para facilitar as filmagens. Achei
muito bonito, pois havia todas
as nacionalidades na equipa…
Durante aqueles dias todos nós
estávamos a viver um pouco na
situação de exilados, tudo era
novo para nós.

ideia de que o cinema possa ter
um grande impacto na política
e na sociedade. Mas penso que
este filme oferece algo que só a
arte consegue: a identificação.
É mais fácil uma pessoa
identificar-se com um refugiado
da sua própria cultura do que de
uma cultura distante. Foi apenas
há sete décadas que as pessoas
fugiram da Europa, porque era
um lugar terrível. Agora tornouse um lugar cheio de esperança
para aqueles que fogem de
outros conflitos. Não nos
identificamos tanto com eles,
devido às diferenças religiosas e
culturais, mas é bom lembrarnos que isto já aconteceu do
nosso lado do mundo.
JS: O filme ajuda-nos a lembrar
o significado da Europa e o
grande feito que é conseguirmos
trabalhá-la juntos, depois de
um período de grande desunião.
Hoje há quem ache que a União
Europeia é algo de mau, mas é
bom lembrar-nos que, não há
muito tempo, estávamos todos
em guerra. JL

O filme faz ecos na situação atual da
Europa? Até que ponto ajuda a refletir?
MS: Geralmente desconfio da
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SUSANA CHICÓ

da filha, da chefe, da amiga, da
amante. E na verdade ele também
não me parece feliz.

ENTREVISTA, ESPETÁCULOS

Cena de Atelier de Tempos, pela Companhia do Chapitô

A usura do tempo e as suas
consequências nos humanos
tem vindo a suscitar um foco de
interesse da produção teatral, nomeadamente nos seus aspetos de
degenerescência física e neurológica. É o caso de O Pai de Florian
Zeller, que já nos mereceu análise
alargada, e que vê a sua carreira
prolongada até 12 de março no
Teatro Aberto, com encenação de
João Lourenço. Baseado no caso
real da avó do autor, é uma notável interpretação por João Perry
de um idoso afetado pela doença
de Alzheimer e que arrasta o
público para dentro da sua cabeça
e dos seus labirintos. Mas a peça
transborda do âmbito clínico e da
sintomatologia do enfermo para
as questões comportamentais da
família e da sociedade mais próxima, dos enfermeiros, médicos
e cuidadores, numa profunda
reflexão sobre o sentido da vida.
Outro exemplo da mesma
temática é a mais recente criação de Elmano Sancho em Não
quero morrer, que depois de um
périplo por vários teatros em
Portugal, vai terminar a carreira
na Colômbia, no Teatro Nacional
de Bogotá (2 a 18 de março).
Contracenando com a bailarina
Juanita Barrera analisa amplamente as consequências devastadoras da perda da memória no
trabalho do ator, neste caso de
uma atriz esquecida pelo público,
Annie Girardot (1931-2011), gran-

de tanto no teatro como no cinema (Visconti, Lelouch, Vadim,
Monicelli), a quem foi detetada a
doença de Alzheimer em 2006 e
que acabou por nem sequer saber
que algum dia tinha sido atriz.
A dupla questão da perda da
memória coletiva e individual
propaga-se a uma série de atrizes,
cujas vozes ecoam no palco com
as respostas às entrevistas que
ambos lhes fizeram. É um momento extravagante de verdade a
recuperar as memórias de outros
palcos e espetáculos. Elmano e
Juanita surgem como sonhadores
da solidão dessas personagens/
atrizes a prefigurarem o drama
essencial do teatro, que é a sua
efemeridade.
A usura do tempo é-nos
igualmente apresentada pela
Companhia do Chapitô, que
o ano passado comemorou 20
anos de existência e que agora
inicia a terceira década com um
espetáculo que coloca em palco
quatro personagens da terceira
idade, em múltiplas e generosas
situações que estampam a sua
condição de aposentados da
vida.
ATM – Atelier de Tempos Mortos
é o título do espetáculo que de
imediato lembra os ateliês de
tempos livres das crianças em
idade escolar, afirmando que o
tempo daqueles idosos, embora
morto, se assemelha, no preceito
para o preencher, às travessuras

infantis. E, de facto, podemos
assistir a um festival de diabruras, “maldades”, distúrbios e
malícias, numa paródia das convenções sociais, excelentemente
coreografado e vibrantemente
representado.
Fiel ao seu paradigma performativo no sentido em que cada
palavra ou frase se constitui
como gesto, ação e interação, a
Companhia do Chapitô, com direção de Cláudia Nóvoa e de José
Carlos Garcia, apresenta-nos esta
nova criação coletiva de grande
coerência estilística, habilidade
técnica e rigor de desempenho.
De realçar a utilização mínima
de meios para o máximo efeito
performativo, revelando um saber
múltiplo a permitir entrecruzar
tempo, espaço cénico, corpo,
texto e criar um tecido compartilhado com o espectador que o
reconhece e valida. J

› ATM – ATELIER DE TEMPOS
LIVRES
Criação Coletiva – Companhia do Chapitô,
Direção Cláudia Nóvoa e José Carlos Garcia,
Interpretação: Jorge Cruz, Ramon de Los
Santos, Susana Nunes e Tiago Viegas,
Direção de Produção: Tânia Melo Rodrigues,
Sonoplastia: Sílvio Rosado, Música inicial:
“Wet Blanket” escrita e executada por METZ,
cortesia de Sub Pop Records, Figurinos: Rita
Olivença, Desenho de luz: Paulo Santos.

Chapitô - Companhia do Chapitô, Lisboa
(Costa do Castelo, 1), de quinta-feira a
domingo, às 22h. Até 26 de março.
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influenciada pelo Filipe Quaresma?
Conheci o Filipe no final dos anos
90, quando ambos estudávamos na
Royal Academy of Music, em Londres.
Para além da enorme admiração
que, ao longo de duas décadas, fui
desenvolvendo pelo seu trabalho como
intérprete, a amizade que nos une
permitiu-me escrever para ele correndo
riscos e com a segurança de que ele
não deixaria de me sugerir soluções
para melhorar tudo o que pudesse e
devesse ser melhorado. Por outro lado,
trata-se de um intérprete com uma rara
versatilidade no tipo de repertório que
aborda, desde a música antiga à música
contemporânea, sem esquecer tudo
o que aconteceu entre o passado mais
distante e o presente. E isso interessavame particularmente, porque eu
queria escrever um concerto para um
intérprete que estivesse à vontade em
diferentes tipos de expressão, de técnica
e de cor, e que fosse capaz de sintetizar
estes elementos de uma forma rica e
coerente.

É já no próximo sábado, 18, à noite, em Almada, e no domingo,
19, à tarde no Centro Cultural de Belém, que tem estreia absoluta a
primeira obra concertante para violoncelo de um dos mais importantes
compositores portugueses atuais, que neste ano de 2017 estará em grande
destaque. Ouvimo-lo a esse propósito

JOÃO VASCO

Que outras obras irão ser compostas no
âmbito da residência no TNSC?
O programa da minha residência
artística no TNSC tem de ser flexível
e aberto aos desafios que venham a
surgir. O conceito de residência permite
uma proximidade, da qual - assim o
desejo - possam surgir novas ideias e
projetos. Neste contexto, posso apenas
antecipar que o próximo projeto
consistirá na composição de música
de cena, a partir dum texto do Jacinto
Lucas Pires.

Luís Tinoco Muitas obras novas em 2017, a primeira com estreia já no próximo fim de semana

Manuela Paraíso
A estreia absoluta duma nova obra,
o Concerto para Violoncelo e Orquestra,
primeira etapa da residência que nesta
temporada inicia no Teatro Nacional de
São Carlos, e a apresentação de cinco
peças da sua autoria, pela Orquestra
Sinfónica do Porto CdM, pelo Remix
Ensemble CdM e pela Orquestra
Jazz de Matosinhos, na qualidade de
compositor associado da Casa da Música
em 2017, marcam o percurso próximo
de Luís Tinoco: 47 anos, formado na
Escola Superior de Música de Lisboa,
com mestrado em Composição na
Royal Academy of Music, de Londres,
doutoramento pela Universidade de
York, desde março passado “associate"
da Royal Academy of Music”, docente
da Escola Superior de Música de Lisboa
e diretor artístico do Prémio e Festival
Jovens Músicos da Antena 2.
Este ano Lisboa e o Porto vão ouvir
muita música sua, a começar pela sua
primeira obra concertante para violoncelo, encomendada pela OPART, pelo
solista Filipe Quaresma com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por
Pedro Neves. A estreia é este sábado,
18, no Teatro Municipal de Almada, às
21h, repetindo no domingo, 19, às 17, no
Grande Auditório do Centro Cultural de
Belém). Primeiro tópico duma conversa

com o compositor, que aflora também
a abrangência da residência artística
em São Carlos e a estreia nacional de
FrisLand, a 25 de março, a primeira das
cinco obras a serem apresentadas na
Casa da Música do Porto.
Jornal de Letras: A sua música é
frequentemente temática. Existe algum
tema associado a este concerto?
Luís Tinoco: De facto, em muitas das
minhas peças estabeleço pontes com
ideias extra musicais. Existem algumas
exceções, em peças como Quarteto de
Cordas ou Concerto de Trompa. Neste
Concerto de Violoncelo o elemento
central é, claro, o violoncelo e o diálogo
que estabelece com a orquestra,
mantendo um evidente protagonismo
ao longo dos três andamentos e
conduzindo as ideias e materiais
principais que vão sendo apresentados
e desenvolvidos. O recurso a um
instrumento solista não implica
que este lidere e esteja sempre num
primeiro plano. Em peças como Díptico
para Piano e Orquestra ou Shadow
Play (para erhu e orquestra) optei por
uma escrita em que a orquestra, por
vezes, disputava o primeiro plano.
Mas desta vez senti necessidade de
colocar o violoncelo no centro das
atenções, evitando contudo excessos de
virtuosismo que associo a um tipo de
expressão com a qual não me identifico.

É a sua primeira obra para violoncelo
como solista?
É - mas espero que não seja a última. O
violoncelo é um dos meus instrumentos
favoritos e quando acabei de escrever
este concerto fiquei com a sensação (ou
suspeita) de que hei de regressar a este
território. Até brinquei com o Filipe
Quaresma dizendo-lhe que agora, que a
partitura estava terminada, já me sentia
preparado para começar a escrever um
concerto de violoncelo...
A sua composição foi de algum modo

“

Em muitas das minhas
peças estabeleço
pontes com ideias
extra musicais.
Neste Concerto o
elemento central
é o violoncelo e o
diálogo que estabelece
com a orquestra,
mantendo um evidente
protagonismo ao longo
dos três andamentos

E as atividades educativas?
Estamos precisamente na fase de
apreciação de um conjunto de mais de
três dezenas de candidaturas de novos
compositores, para os associarmos a
diferentes áreas de criação que o TNSC
pode disponibilizar num contexto
de aprendizagem e experimentação
que gostaríamos que fosse diversa,
abrangendo os universos da orquestra,
coro, agrupamentos de câmara, da
companhia de bailado e, claro, da
ópera. Este é apenas o primeiro projeto
que estamos a iniciar, em estreita
colaboração com os Estúdios Victor
Cordon e o seu centro educativo, e que
espero que possamos intensificar e
expandir para outras áreas. Enquanto
compositor residente sinto-me feliz
por poder fazer parte desta iniciativa e
espero contribuir para o seu sucesso e
boa concretização.
Enquanto compositor associado CdM,
irá desenvolver algum trabalho?
A minha associação à Casa da
Música tem apenas uma dimensão
performativa. Isto é, durante a presente
temporada serão tocadas várias peças
orquestrais e para formações de
câmara alargadas mas todas elas já
foram compostas em anos anteriores.
Não irei, portanto, escrever qualquer
composição original para ser estreada
durante este ano.
Mas uma das obras, FrisLand, que teve
estreia mundial em 2014, nos EUA, pela
Orquestra Sinfónica de Seattle, vai ser
ouvida pela primeira vez em Portugal.
Em que se baseia?
Na música de Bill Frisell, um guitarrista

que adoro e que faz uma fusão entre
jazz, folk, garage music e música
erudita e experimental. O título da peça
é um trocadilho com o nome dele, a
terra do Frisell, e com as referências,
nas origens da cartografia europeia,
a um território chamado Frisland,
que situaria na zona da Islândia ou
Gronelândia e que se desconhece se
terá existido mesmo ou se foi um erro
dos cartógrafos. É também a ideia de ir
à procura das minhas origens culturais
enquanto compositor português que
vai para os EUA fazer uma obra com
uma orquestra americana, a Sinfónica
de Seattle, que a encomendou para
o seu projeto Sonic Evolution. É uma
iniciativa que todos os anos encomenda
a compositores internacionais pequenas
peças sinfónicas inspiradas em material
de músicos de Seattle. Utilizei citações
de várias melodias e padrões rítmicos
de temas de Frisell, nalguns casos em
sobreposição, em camadas diferentes.
Qual foi o critério de escolha das obras a
serem tocadas no âmbito do Ano Reino
Unido?
O critério principal residiu no facto
de eu ser um dos compositores
portugueses com laços profissionais
mais intensos com o Reino Unido.
Foi em Inglaterra que fiz os meus
estudos de pós-graduação, tenho tido
várias peças tocadas e gravadas por
agrupamentos britânicos e, desde
2005, a minha música é editada pela
University of York Music Press. A
escolha das peças propriamente ditas,
porém, não seguiu um critério de
ligação temática ao Reino Unido. São,
essencialmente, composições que ainda
não foram tocadas no Porto ou que terão
a sua primeira audição em Portugal –
caso de FrisLand.
Considera que ter feito parte da sua
formação em Inglaterra influenciou a
sua obra ou o seu estilo?
Sim, seguramente. De certo modo,
quando decidi estudar em Londres,
fi-lo porque a minha maneira de
ouvir e de me expressar no domínio
da música contemporânea já tinha
fortes afinidades com a música de
vários compositores britânicos.
Mas essa relação intensificou-se,
claro, quando passei a contatar
diretamente com um meio musical
no qual encontrei uma enorme
diversidade e um ecletismo que
ainda não existia no nosso país na
década de 90. No entanto, apesar de
assumir essa ligação sem qualquer
hesitação, penso que fui influenciado
também por compositores de outras
geografias, tanto dentro como fora da
Europa.
Está previsto que alguma das cinco
obras a serem tocadas na CdM
tenha circulação internacional nesta
temporada?
Penso que a CdM as programou apenas
para serem tocadas no contexto da sua
temporada nacional e nos concertos
que irão realizar-se na Sala Suggia.
Naturalmente, ficaria muito feliz se
as apresentassem também fora de
portas mas, neste momento, julgo essa
possibilidade não ultrapassa o domínio
do wishful thinking.J
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Teatro clássico português:
um repertório a descobrir
Licenciada em Antropologia, doutorada, investigadora e formadora na área do teatro,
encenadora, atriz e dramaturgista com vasta obra e ação, tendo designadamente fundado
e dirigido grupos como o Maizum, a autora salienta neste texto que "o nosso património
dramático continua a ser, apesar da passagem do tempo, terra incógnita, o que não é aceitável" defendendo que seja "posto em cena o teatro clássico português"
Silvina Pereira
Em março de 2012 iniciei uma
colaboração mensal, aqui no JL, com
a rubrica "Dramas Imperfeitos", um
conjunto de artigos dando a conhecer
o repertório quinhentista português,
através de Histórias para a História do
Teatro, à luz de episódios curiosos e
desconhecidos, alguns mesmo objeto
de polémico debate. Documentação
recente, enfoques novos, permitem
perspetivar o teatro português do
século XVI não como uma realização
menor, um lugar de desconhecimento, de “terra incógnita”, mas como
um lugar que devemos revisitar e
conhecer. Autores como Gil Vicente,
Sá de Miranda, Jorge Ferreira de
Vasconcelos, António Ferreira, António
Ribeiro Chiado, Diogo de Teive, João
de Escovar, António Prestes, Camões,
Jerónimo Ribeiro, Anrique da Mota,
Afonso Álvares e obras anónimas
como o Auto dos Sátiros, Auto de Dom
Fernando e Auto de Dom Luis e os turcos,
foram estudadas e trabalhadas na
perspetiva da cena.
Ao longo de 29 artigos dessa
série "Dramas Imperfeitos" fez-se a
apologia de autores e obras dramáticas portuguesas do século XVI, com
uma visão cénica desse teatro digno
de ser levado aos palcos, perante a
constatação do desconhecimento
ou olvido dos criadores, programadores e público em geral sobre este
repertório.
A experiência de levar à cena, no
Teatro Maizum, alguns dos grandes
textos da nossa literatura foi, ao longo
dos anos, configurando a constituição de um cânone de autores e obras
que, vividas no palco por inteiro,
com entusiasmo e coração, permitiram preparar o caminho para o
merecido reconhecimento do teatro
português dessa época.
Em meados do século XX, um
grupo de amantes de teatro dedicou
um considerável esforço à divulgação
do tão pouco conhecido e mal-amado teatro português. As conferências
promovidas pelo jornal O Século
(1947) foram uma ocasião rara em
que se desenvolveu uma reflexão
sobre "A Evolução e o Espírito do
Teatro em Portugal", a edição do
Bulletin d’Histoire du Théâtre Portugais (1950-1953), a que não terá sido
alheio o esforço e a dedicação de um

Os Clássicos em Cena, na Casa da Achada

grupo de intelectuais portugueses e
estrangeiros interessados no teatro
português, e o Dicionário do Teatro
Português, com direção de Luiz Francisco Rebello, em 1968, infelizmente
incompleto (ficou pela letra “L”),
saldaram-se numa sólida tentativa
de contextualizar, divulgar e editar
textos desconhecidos.
Como paradigma desse labor
deveremos dar louros a Eugenio
Asensio, esse “pescador de pérolas”,
nas palavras de Stephen Reckert,
que tendo mergulhado nas águas
profundas da Biblioteca Nacional de
Espanha, de lá fez emergir espécimes
desconhecidos, como a Comedia Eufrosina, de 1555, ou o anónimo Auto
dos Sátiros. Contudo é de lembrar que
essas mesmas águas, já haviam sido
revolvidas, em parte, 50 anos antes,
por Menéndez Pidal, tendo Carolina
Michaelis de Vasconcelos estudado e
editado um importante legado, constituído por 19 autos na linha da escola
vicentina, em inícios do século XX.
Tendo como foco de reflexão o
até então pouco estudado teatro
português, verificaram-se uma série
de contributos assentes num olhar
vindo de fora, como o de Claude-Henri Frèches, Andrée Crabée
Rocha, Adrien Roig, Giuseppe Tavani,
Luciana Stegagno Picchio ou Cleonice
Berardinelli, entre outros, que viriam
a dar os seus frutos no projeto deli-

neado por Osório Mateus, de criação
de um Centro de Estudos de Teatro na
Universidade de Lisboa.
No entanto, do ponto de vista da
representação, quase tudo está por
fazer. Parece não haver nem teatros,
nem programadores, nem poderes
públicos, interessados em conhecer
e acolher este repertório e, assim,
não é permitido um encontro deste
teatro com o público português. Pela
minha parte, desde que em 1995
encenei a Comedia Eufrosina na Igreja
do Convento dos Inglesinhos e em
1997 a Comedia Ulysippo no Teatro
da Trindade, não mais deixei de me
surpreender com este legado.
Lembro "Os Clássicos" na Bulhosa,
um ciclo de leituras encenadas realizado em 2008, a encenação de uma
versão juvenil da Comedia Eufrosina
com estudantes do ensino básico
das Escolas de Dança e de Música do
Conservatório Nacional, em 2011, a
comemoração do V Centenário de
Jorge Ferreira de Vasconcelos em
2015, cujo arranque se deu com um
Atelier de Teatro Clássico Português
que teve lugar na Fundação Calouste
Gulbenkian, em 2014, envolvendo escolas do ensino artístico do
secundário, assim como a Exposição
patente na Biblioteca Nacional de
Portugal, "Jorge Ferreira de Vasconcelos – Um Homem do Renascimento
Português", que incluiu palestras,

publicações, leituras encenadas, todo
um conjunto de iniciativas que aliaram a investigação à criação artística.
Este trabalho de pesquisa permitiu
dizer que, teatralmente falando, praticamente ignoramos o nosso passado, a nossa história, as mudanças da
sociedade, e desta maneira, o nosso
património dramático continua a ser,
apesar da passagem do tempo, terra
incógnita. E isso não é aceitável.
Ciente de que este repertório tem
a maior importância, quer enquanto
património e herança cultural, quer
sobretudo como lugar de reflexão
sobre as grandes perguntas inerentes
à condição humana, tenho tentado
promover a sua presença nos palcos
portugueses. Como disse o dramaturgo e encenador José Sanchis Sinisterra a propósito dos clássicos, “a
História existe, as sociedades mudam
e a arte preserva”.
Cada povo tem realmente a sua
História, e como dizia Almeida Garrett
no seu primeiro e memorável discurso
parlamentar, de 1 de março de 1867,
“Ai da nação que não crê cegamente,
e com preconceitos ainda, na sua história (...) e nos prodígios e milagres de
suas épocas fabulosas”. O dinamismo
da nossa identidade cultural exige que
o amanhã seja um lugar que projete
o que fomos, o que somos e o que
queremos ser, porque sem passado e
sem memória não há futuro.

J

Note-se que não foram os espectadores a fazer esta escolha, de
ignorar, esquecer ou apagar o seu
código genético teatral. O público
tem marcado sempre presença,
quando surge a oportunidade de
conhecer e ver estes espetáculos,
que representam as suas melhores
joias em palco, e ter a oportunidade
de revisitar e redescobrir, mediante
o encontro com a mentalidade e a
corporalidade dos seus avoengos,
os seus vícios e virtudes, misérias
e grandezas, e deste modo poder
assistir ao seu “caso” coletivo em
cena. É uma questão de identidade e
de referente.
Assistimos atónitos ao “desvairado confronto dos mundos”, no dizer
de Vasco Graça Moura, e, neste mar
revolto do nosso tempo, em que a
corrente dominante parece querer
arrastar-nos para o lodo do vazio, do
caos e da confusão, os grandes textos
teimam em sobreviver, como a imagem que nos é dada pela História, de
Camões a salvar os seus Lusíadas, ou
vice-versa. Eles resistem, renascem e
dialogam com o nosso presente.
E, se por um lado, teatralmente
falando, teremos de considerar a
maneira como o drama é trabalhado
em cena, onde as palavras são ações e
intenções, por outro lado, o encenador trabalha com o texto da peça
de acordo com as exigências do seu
próprio tempo e da plateia a que se
destina. A peça não pode “falar por
si mesma”, é preciso “extrair-lhe
o sentido”, saber “fazê-la cantar”
como disse Peter Brook.
A visão aqui proposta de pôr em
cena o teatro clássico português
aproxima-se daquela preconizada
pelo referido encenador inglês que
procura “tornar visível o invisível”
e devolver à cena as fontes populares da vida real, pugnando por um
teatro abrangente, capaz de unir
espectadores e representação numa
celebração comum de experiência,
construindo uma totalidade passageira que, entretanto, deixa uma
imagem permanente na mente dos
participantes.
Como dissemos em novembro passado, na Casa da Achada,
quando apresentámos os "Clássicos
em Cena", queremos manter viva a
herança teatral portuguesa, defendendo o direito de poder sentir,
pensar e enunciar a arte, a ciência,
a contemporaneidade e o futuro na
língua portuguesa. Queremos lançar
o desafio da sua presença nos palcos
e fazer sentir a necessidade de criar
uma comunidade artística e cultural
que acarinhe e celebre a dramaturgia
portuguesa e que deseje a criação de
uma casa permanente para o Teatro
Clássico Português.J
PS: A apologia desta trintena de textos
publicados foi feita sob a inspiração das
Capelas Imperfeitas do Mosteiro de Alcobaça.
Tal como elas, a designação "Dramas
Imperfeitos" não significa que as obras sejam
imperfeitas per si, bem pelo contrário, o que
todas elas anseiam é que cada geração as
inscreva no seu tempo e as represente em cena
para assim poderem alcançar a sua plenitude
teatral. Aguardam ainda pela sua Hora! Ars
longa, vita brevis.

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:52)

J

15 a 28 de fevereiro de 2017 * jornaldeletras.pt

*

25

TEMPORADA
2016 — 2017

Trânsitos
18 FEVEREIRO 21h

ALMADA, TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM BENITE

19 FEVEREIRO 17h

LISBOA, CENTRO CULTURAL DE BELÉM

Luigi Cherubini

Abertura de L’hôtellerie portugaise

Luís Tinoco

Concerto para violoncelo e orquestra
[Estreia Mundial, encomenda TNSC]

Felix Mendelssohn

Sinfonia n.º 3 em Lá menor, op. 56

Violoncelo
Filipe Quaresma
Direção musical
Pedro Neves

ORQUESTRA
SINFÓNICA PORTUGUESA
Maestrina Titular Joana Carneiro

Escócia

Concerto comentado para escolas
Centro Cultural de Belém
20 de fevereiro às 11h00
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O piano feliz

Erroll Garner
é único. Nele,
o piano jazz
revela-se jovial
e prova que se
pode ser inventivo e feliz, criativo e acessível,
inesperado mas fácil de gostar. Este
disco junta 14 músicas que agora
surgem dos arquivos, gravações
entre 1967 e ’71. A famosa Misty
recebe honras de finalizar, com
uma visão diferente deste standard. As músicas são sempre em
formato trio, de piano, contrabaixo
e bateria, a que se juntam umas
congas tocadas por Jose Mangual
e que dão um toque latino único (e
raro de encontrar) na discografia
deste pianista, que viveu entre 1923
e 1977. É difícil destacar outros
momentos, tal é a qualidade genérica do disco mas não podem deixar de ser mencionados o clássico
Caravan numa leitura fascinante,
bem como a luxúria de Sunny ou
a brincadeira de Night and Day.
Um colorido orquestral único. Será
possível considerar Ready take one
um dos discos do ano (2016, neste
caso)? Ou a reedição do ano? Ok,
pronto: um grande, grande disco
de prazeres intermináveis e repetições infindáveis…e felizes.

› Erroll Garner

READY TAKE ONE

Octave /Sony, 66’
ANDRÉ PINTO

POP

Wakeman a solo

É uma autêntica lenda viva.
Rick Wakeman
é um dos pais do
rock progressivo, tendo-se
notabilizado
sobretudo nos
anos 70, a solo ou ao lado de várias
bandas, como os Yes, sendo autor
de uma das obras primas do rock
dos anos 70: Voyage to the Center
of ther World. Teclista exímio, de
formação clássica, era conhecido
por ser uma espécie de homem-orquestra, fazendo-se rodear
ao vivo de inúmeros aparelhos.
Wakeman nunca deixou de fazer
música, mas foi incapaz de repetir
os rasgos de criatividade de outros
tempos. Este ano, respondendo à
tendência das suas últimas atuações ao vivo, sai Piano Portraits,
onde o músico, a solo, reinventa
'standards' da música pop. É como
um fechar de um ciclo, já que no
álbum de estreia de Wakeman, em
1971, também se sentava sozinho
ao piano. Piano Portraits vai além
do género "música para restaurantes e centros comerciais", embora
posso servir bem esse propósito.
Wakeman não se limita a fazer
uma interpretação perfecionista
de músicas dos Beatles, David
Bowie, Led Zeppelin, entre outros.

DISCOS
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Neste mundo de senhores e de escravos
“As rotas da escravatura” estão na base do mais
precede a do racismo”, que não é mais do que
recente projeto do regente catalão Jordi Savall.
consequência da primeira.
Um livro, dois discos, um ensaio sobre a condição
“Esta tragédia continua a ser vivida por mais
humana, sem se iludirem séculos de história,
de 30 milhões de seres humanos, muitos deles
muito menos o tempo presente, e um percurso
crianças e raparigas submetidas a novas formas
musical que atravessa continentes, géneros, exde submissão”.
“Denunciemos com toda a indignação, que a
pressões e se cruza com testemunhos da violência
humanidade não fez o que devia ter feito para pôr
que remontam à Antiguidade e a essa evidência
termo à escravatura e às formas de exploração a
perene de Aristóteles: “A humanidade está diviela associadas”, inclusive em sociedades indusdida em senhores e escravos”.
No longo texto “Memória da escravatura”,
trializadas que se dizem democracias. “Face à esJordi Savall recua cinco mil anos para expor “a
cravatura, do mesmo modo que face ao racismo,
mais monstruosa de todas as instituições”, para
não há possibilidade de compromisso. Há ma só
a encontrar nos dias de hoje, no racismo, na
resposta: tolerância zero”, escreve Savall, citando
situação dos refugiados, nas relações laborais, nas de novo Christian Delacampagne.
sociedades que se reclamam democráticas, mas
Com o livro/CD, gravado ao vivo no Festival
que se sujeitam à especulação e à usura.
da abadia francesa de Fontfroide, em 2015, Savall
O percurso remonta ao momento em que a es- tem por objetivo “dar a conhecer dados essencrita emerge e dá corpo à História, mas tem a ver
ciais desta terrível história”, sobretudo através da
com o instante em que o primeiro ser humano
“surpreendente vitalidade e profunda emoção”
subjugou outro. “A organização [da escravatura]
das vítimas da escravatura e dos que testemuestá estritamente ligada à invenção do Estado,
nharam essa realidade.
no moderno sentido do termo, como órgão de
A investigação resgata tradições musicais
coação centralizada, apoiado na força militar e na conservadas por descendentes de escravos, atos
burocracia”.
de resistência, vai da costa ocidental africana ao
Savall apoia-se na “História da Escravatura”,
Brasil, do México às Caraíbas, da Colômbia ao
de Christian Delacampagne, na investigação de
Mali, a Marrocos, Madagáscar. Cruza os VillanciPaul Cartledge, e encontra a pior
cos de Negros, das igrejas do Novo
das realidades na Grécia Antiga, na
Mundo, com os cânticos de raiz
Idade Média, no Norte da Europa,
cristã de Mateo Flecha, Juan Gunas regiões a Leste e a Ocidente, no
tiérrez de Padilla, Juan de Araujo,
Sul mediterrânico, em África, muito
Roque Jacinto de Chavarria, Juan
antes da chegada de portugueses e
Garcia de Céspedes, Frei Filipe da
espanhóis, e na transformação radiMadre de Deus, conjugando, no
mesmo contexto, tradições musical imposta a partir do século XV,
com o tráfico que envolveu todos os
cais africanas, latino-americanas
continentes e todas as potências.
e europeias, da chamada “antiga
“A escravatura desenvolve-se
Europa”, permitindo sequências
sobre um fundo de desprezo pelo
como “Djonya” e “Gugurumbé “,
outro, pelo negro, pelo mestiço,
de África, com “La Negrina”, de
› Capella Reial de
pelo índio, enquanto o racismo se
Flecha, e o “Jongo da Serrinha”,
Catalunya, Hespèrion
alimenta do ódio sobre aquele que já XXI, Jordi Savall
do Brasil.
não é escravo, mas que é diferente”, LES ROUTES DE
À “comovente beleza da múL’ESCLAVAGE
escreve Savall, que cita Delacamsica”, ao seu “estranho poder”, à
capacidade de resistência que man2CD/Livro Alia Vox
pagne: “A história da escravatura

Ele recria-se ao piano em variações semijazzísticas sobre temas
banalizados pelo tempo. O mais
criativo exemplo, de resto, é logo
o primeiro: uma versão açucarada de Help, cheia de pertinentes
desvios harmónicos.

› Rick Wakeman

PIANO PORTRAITS

UMC

Os Buraka
da Bahia

Com a devida
distância, a
Bahia também
encontrou
espaço para os
seus peculiares Buraka
Som Sistema,
que embora sejam altamente cosmopolitas, nada têm a ver com
o kuduro progressivo da banda
da Amadora. O contexto é outro,

as preocupações são outras. O
princípio primeiro do coletivo
foi a recuperação e recontextualização da guitarra bahiana,
cordofone inventado nos anos
40, por Dodó e Osmar, com um
soundsystem onde cabem todas
as músicas do mundo. Em 2009
lançaram um primeiro disco e
agora chega este Duas Cidades,
com grande estrondo. Entre
os pontos de referência, o que
mais se aproxima disto é alguma
música de Carlinhos Brown.
BaianaSystem é samba-raggae,
soul-funk-rapadura, algo que
só poderia ter nascido na cidade
mais negra da América do Sul,
palco privilegiado da convergência de culturas, com uma forte
tradição musical, em que a pobreza é proporcional ao talento.
Assim, este precioso soundsystem
cheio swing e etnias, não abdica
de um forte engajamento social,
de contestação ou descrição crua,
ao estilo do hip-hop, mas sem

tém em si mesma, Savall contrapõe a brutalidade
dos testemunhos da época, relatos das expedições
para a captura de homens e mulheres, em aldeias
africanas, do carregamento dos navios, da venda
de pessoas, de adultos e crianças, em mercados
de escravos.
“Queremos, ao mesmo tempo, prestar
homenagem, recordar esse período sombrio e
apelar ao dever de cada um reconhecer a extrema
desumanidade e o sofrimento terrível vividos por
todas as vítimas deste comércio horrível”.
Com estes textos, com esta música, com este
livro e este CD, “queremos continuar a alimentar esta luta”, escreve Savall. “Escutemos estas
canções de sobrevivência, de resistência”, esta
“memória do sofrimento”, que se transformou
também, “felizmente para todos”, num “refúgio
de paz, de consolo e de esperança”.
À Capella Reial de Catalunya e ao Hespèrion XXI, juntam-se os agrupamentos 3MA e
Tembembe, que reúnem músicos de África, do
Brasil, da Venezuela, da Argentina, do México, de
Espanha e da Catalunha, aqui dirigidos por Savall, vencedor do Prémio Europeu Helena Vaz da
Silva para a Divulgação do Património Cultural,
em 2015.
A leitura e a declamação dos testemunhos de
séculos são feitas pelo ator francês Bakary Sangaré, de origem maliana, um dos mais destacados
da Comédie Française – e percebe-se porquê.
As novas edições de Jordi Savall abrangem
ainda as dez canções devocionais de tradição
mariana, as dez canções sobreviventes do “Llibre
Vermell de Montserrat”, manuscrito do século
XIV do mosteiro beneditino catalão. Savall gravara-as pela primeira vez em 1978/1979 (EMI), com
a companheira de uma vida, Montserrat Figueras
(1942-2011), e regressou a elas em novembro
de 2013, na Església del Pi, em Barcelona, numa
homenagem à soprano. A gravação inicial assenta
sobretudo na voz de Figueras. A nova abordagem
envolve o coletivo e uma conceção mais próxima
de um possível serviço religioso, que privilegia a
criação de um ambiente, de uma atmosfera, num
convite à introspeção.
“Hoje, no século XXI, e para todas as gerações
por vir, estas danças e canções continuarão a
emocionar-nos profundamente”, superando as
suas origens e qualquer crença, porque o que prevalece é a “mensagem eterna de espiritualidade,
amor e beleza”.J MARIA AUGUSTA GONÇALVES

nunca perder de vista o enquadramento melódico. BaianaSystem é da melhor música brasileira por descobrir.

› BaianaSystem

DUAS CIDADES

Garimpo

Duo dinâmico

O disco de
estreia do duo
Galo Cant'Às
Duas, Os
Anjos Também
Cantam, tem
apenas quatro
temas, mas é
de uma profundidade telúrica,
como se condensasse várias músicas numa só. Logo à entrada,
com Marcha dos que Voam, fica
a sensação que entrámos numa
jam session, em que, sem guião,
os dois músicos se divertem a
florear com camadas hipnóticas

a base inicial feita de loops, com a
predominância de bateria e baixo. São sete minutos de progressiva loucura, entre o pós-rock e
a pós-psicadélia, que terminam
em êxtase. Respira, o segundo
tema, aparenta ser o perfeito
contraponto, como no cinema,
para aliviar a intensidade, mas
revela-se antes uma música em
dois tempos, em que a aparente acalmia é cortada por um
frenético refrão. Processo entre
Viagens é o mais experimental
dos temas. E Partícula, a fechar,
é o único tema cantado, onde se
repete: "Seremos Todos Nada".
Formados por Hugo Cardoso e
Gonçalo Alegre, os Galo Cant'Às
Duas formaram-se em 2015, num
encontro de criadores da aldeia
da Moita, Castro Daire.

› Galo Cant'Às Duas

OS ANJOS TAMBÉM CANTAM

Blitz/Sony
MANUEL HALPERN
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Almada ou a Guerra do Nome
Agora que está patente na Fundação Calouste Gulbenkian, até 5 de junho, uma grande exposição retrospetiva de Almada
Negreiros, à qual - como a toda a sua obra - dedicamos oito páginas da nossa última edição, tem especial significado e
atualidade este texto inédito em Portugal (ler nota) que nos dá uma visão diferente do artista e escritor a partir da inversão
do título do seu único romance

À MARGEM...

n

EDUARDO LOURENÇO

"Por sorte, a vaca não tem apelidos de
família para lhe complicarem a existência"
				
Almada Negreiros, in Nome de Guerra
Não é por mero capricho que inverto o
título, célebre entre nós, que merecia
sê-lo no mundo de língua portuguesa, do único romance de Almada
Negreiros. O autor de Nome de Guerra
é um autor paradoxal mas explícito. Ele fez mesmo do explícito a sua
poética, aplicando à letra uma das suas
frases provocadoras: "Quando eu nasci
já estava tudo dito e escrito: só faltava
escrevê-lo". Chamou-se à sua poética
a poética da ingenuidade. Não lhe
cabia menos a de poética do óbvio que,
por sê-lo, nos esconde a realidade que
não é outra que a da sua aparência.
Na poesia ou na ficção, Almada
permanece um visual. Concebe os
seus personagens com a mesma
nitidez estilizada, sintética, que
caracteriza os seus desenhos. Não
são marionetes - pelo menos aqueles
que nos supreendem e tocam mais,
sobretudo os personagens femininos
- mas Almada manipula-os como se o
fossem porque, na verdade, aos olhos
do destino, eles e nós, não são outra
coisa.
Desde a abertura do seu romance,
Almada anuncia o seu propósito: se
não nos precavemos, ou até para quem
está precavido, a aparência torna-se,
é, a própria realidade, o nome aquilo
que designa. O que é válido para a
vaca, segundo Jules Renard, confundida desde todo o sempre com esse
nome sublime (uma vaca é uma vaca)
também o é para cada um de nós:
nós somos o nosso nome. O nome
é já o destino. Não o escolhemos,
foi-nos dado e, todavia, é ele que nos
identifica, pouco a pouco somos nós
que nos identificamos com esse nome
de acaso concertado. A relação com
o nosso nome converte-se na relação

Autorretrato de Almada Negreiros

connosco mesmos.
Ao contrário de Pessoa - mas
no fundo prisioneiro de análoga
preocupação, a do estatuto do eu Almada Negreiros não está interessado
em exprimir a sua personalidade
potencialmente infinita, múltipla,
desdobrável. Para ele, cada um de nós
tem um único nome próprio. É esse
nome que nos confere uma unidade.
Mas nós não o alcançamos sem um
duro combate, uma guerra de nome,
uma vitória obtida por uma espécie de
ascese, por uma subtração, não por
uma multiplicação.
Se o nome próprio, João, Manuel,
nos subtrai à natureza, o nome de fa-

mília remete-nos para a história natural, para um enraizamento na noite
dos tempos que nos rouba o nosso
tempo pessoal, o do nosso nome
único. Contudo, este enraizamento, o
facto de que nós temos, ou antes, que
nós somos todos uma "árvore genealógica", não pode separar-se dessa
inevitável busca do nosso verdadeiro
nome. Na realidade, o conhecimento
da árvore genealógica e a revelação
do nome são uma e a mesma coisa.
O nosso mistério está ligado ao dessa
árvore genealógica que tanto parece
preocupar o narrador do Nome de
Guerra. Afinal, o nosso caso, não é
bem o da vaca de Jules Renard...

Poucos textos ilustram tão bem
como o romance de Almada as conhecidas teses de Marthe Robert sobre
"as origens do romance". De imediato,
Almada apresenta o seu como romance familiar, no sentido mais lato,
como busca das origens. Quer dizer,
simultaneamente busca de originalidade, de unicidade. O narrador no-lo
diz com toda a clareza: "Todos nós,
inclusivé os expostos (sou eu que sublinho) temos todos as nossas árvores
genealógicas do mesmo tamanho. Lá
no tamanho das árvores todos somos
iguais. Mas é precisamente nas árvores
que está a nossa diferença. Vê-se perfeitamente que a cada um aconteceu
qualquer coisa que não se passou
com mais ninguém. E aconteceu-nos antes de nós termos nascido. É
a árvore genealógica. Esse segredo do
nosso segredo. Esse mistério do nosso
mistério". Sendo assim, como ter um
destino, um nome, quando o essencial
parece já ter acontecido neste episódio
mítico - mais decisivo ainda que o da
nossa filiação adâmica - de pertencer
a uma dada "árvore genealógica" e não
a outra?
Estranha esta preocupação pelo
tema da árvore genealógica quando se
tem um nome como Almada de que
fará nome próprio, brazão e fortaleza, mas também um apelido como
Negreiros? Na sua época, ter nascido
em S. Tomé, sentir-se "outro" em
Portugal, não foi um dado indiferente
para o autor de Nome de Guerra. Há
certamente uma questão-Almada
que não é da competência do literário,
mas que o implica ou - quem sabe?
- alimenta toda a sua obra, extraordinário e inédito ajuste de contas

“

Nós somos o nosso
nome. O nome é
já o destino. Não o
escolhemos, foi-nos
dado e, todavia, é ele que
nos identifica, pouco a
pouco somos nós que
nos identificamos com
esse nome de acaso
concertado. A relação
com o nosso nome
converte-se na relação
connosco mesmos

com a Ordem - e antes de mais com
a dos "nomes" que a fundam. O autor
do Manifesto anti-Dantas, para ele
o pilar dessa Ordem, e sobretudo o
poeta-panfletário da Cena do Ódio
empregou toda a sua energia e todo o
seu génio a estilhaçar o espelho que
a sociedade - ou apenas certo olhar
alheio - lhe mostrava, um espelho
onde a sua imagem se deformava. Ele
queria e conseguiu existir superlativamente, como aquele d interminável, narcísico, do seu nome, enfim,
próprio. Almada o testemunha, para
apagar essa inexistência original
ou esse "pecado", tal como o olhar
alheio - porventura 'fantasmado' - o
conceberia. Em suma, escrever a
história daqueles que não existem ou
que escondem o seu verdadeiro nome,
como Judite, à espera de poderem
glorificar-se nele.
O último capítulo do Nome de
Guerra é consagrado à evocação da
sociedade (daquela) espécie de Babel
que parece ser capaz de nos dissolver
na pluralidade aleatória de todos os
nomes mas, no fundo, impotente
contra a árvore genealógica, o fluxo
único do sangue responsável pela
nossa singularidade, se nós lhe somos
fiéis. Encontramos aqui o tema central
de Almada, a sua apologia veemente
da unicidade da pessoa, do indivíduo,
cujo dever é o de ser, sózinho, a humanidade inteira. É um Stirner corrigido pela Bíblia ou vice-versa. O nosso
imperativo é o da direção única, aquela
que só o indivíduo sabe e pode traçar
para não se perder. "O nosso destino
é inatingível por outrem. E é este o
fundamento de toda a humanidade,
de toda a Arte e de toda a Religião. O
nosso sistema pessoal é de ordem humana, estética e sagrada. Serve apenas
o próprio. É o seu único caminho. O
melhor que se pode fazer em favor de
qualquer é ajudá-lo a integrar-se em
si mesmo". Quer dizer, em termos
de ficção, incitá-lo a descobrir o seu
verdadeiro nome.
Límpida formulação, temerosa
empresa. O leitor entrevê toda a sua
complexidade, e sob a forma de jogo,
a sua tragédia, no capítulo III de Nome
de Guerra, intitulado precisamente: "
Uma Judite que não se chama assim".
O seu nome mágico, de heroína bíblica
carregado de uma história que ela
ignora (a de arcaica submissão da
mulher pelo homem reconvertida em
libertação) é uma ferida e um sofrimento. Mas também o da guerreira à
espera da sua hora "nome de guerra".
Todo o seu ser lhe pede que diga o seu
"verdadeiro nome" para existir. Mas
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estranhamente, o seu falso nome protege-a. Como se estivesse certo com
o mundo fictício e de mentira onde é
obrigada a viver. Com ele pode, em última análise, suportar o insuportável.
Talvez que o nosso verdadeiro
nome, como o nome de Deus, seja impronunciável. Em todo o caso perigoso. "Parece-me que, em verdade, um
nome suposto facilita. Não sei o quê,
mas facilita. E se facilita é porque o
nome verdadeiro transtorna ou transtorna-se. Haverá assim necessidade
da mentira para defender a verdade".
O que começou com a Bíblia e Stirne
acaba em Nietzsche, de que Almada
foi admirador fervoroso. A "guerra do
nome" é também e, sobretudo, a desta
nomeação em perpétua obscuridade

“

Estranha esta
preocupação pelo tema
da árvore genealógica
quando se tem um
nome como Almada de
que fará nome próprio,
brazão e fortaleza, mas
também um apelido
como Negreiros? Na
sua época, ter nascido
em S. Tomé, sentir-se
“outro”, em Portugal,
não foi um dado
indiferente para o autor
da mentira e da verdade, em nós e no
mundo, que não podemos esquivar
nem falhar sem nos demitir do nosso
ofício humano.
Vence, 7 de Outubro de 1997
* Durante os trabalhos de catalogação do material existente no Acervo de Eduardo Lourenço
(EL) foram encontradas quatro páginas com
um texto inacabado, escrito em francês, às
quais o ensaísta deu o título Almada ou la
Guerre du Nom. Sem quaisquer outros elementos que ajudassem a uma identificação mais
precisa, criou-se um impasse que meses mais
tarde foi resolvido por se ter encontrado cópia
de um fax endereçado à "jornalista Claudia
Strauch, Folha de S. Paulo". Perante o seu
pedido insistente de um texto a ser publicado no
Brasil, EL reescreve em português aquele texto
em francês e conclui explicando: "Minha Cara
Amiga: Envio-lhe aqui um artigo inédito sobre
Almada Negreiros. Não é um texto informativo
e sintético como provavelmente seria necessário
no Brasil. Um texto desse género foi publicado
por mim num catálogo. Neste momento por
causa da Feira de Frankfurt não tenho espaço
nem possibilidades para o sintetizar. O que aqui
envio supõe o conhecimento da obra de Almada,
mas tem uma autonomia própria. Sintetiza
a visão de Almada a propósito do seu único
romance, Nome de Guerra. Com os meus melhores cumprimentos." Este título não consta da
bibliografia 'oficial' de EL e graças às diligências
da profª Maria de Lourdes Soares sabemos que
foi publicado in "Mais", 16 de Novembro 1997,
pág.6. JOÃO NUNO ALÇADA
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GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

Leibniz e Portugal

F

ernando Gil tinha grande admiração pela filosoharmonia para Leibniz significa “a diversidade compensada pela
fia e pela personalidade de Leibniz. E falava com
identidade”. Não estamos diante de uma identidade homogénea, mas
entusiasmo desse autêntico inventor do conceito
de uma realidade que se desdobra infinitamente. “Sob o fundo de
moderno de conhecimento e de enciclopédia. Do
uma harmonia invisível (dizem os coordenadores), o que se apresenta
cálculo infinitesimal à monadologia, passando pela
ao olhar de uma inteligência finita é um labirinto imenso com uma
política, pela história e pelo direito, o pensador
infinidade de entradas, quantas as formas diversas que compõem a
alemão, quase esquecido no momento da sua
tessitura do nosso mundo”. E assim a “razão suficiente” leva-nos ao
morte, pôde abrir pistas novas, que a ciência e o
limite da cadeia de razões, já que não se trata de encontrar a razão da
pensamento contemporâneos desenvolveram. Para
harmonia, mas de chegar à complexidade das motivações e dos camiFernando Gil, o importante é considerar que se trata de um “filósofo
nhos. Nesta compreensão, será Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846)
de princípios”, sobretudo preocupado com o trabalho da fundamenta- o primeiro português a tratar a obra de Leibniz de um modo aproção. E é essa perspetiva que permite garantir a perenidade da sua obra
fundado – falando de um sistema pluralista de substâncias. Assim,
e dos desafios que nos lança. Lembrei-me desta genuína admiração
sustentava que para compreender como uma substância atua sobre
ao ler O Labirinto da Harmonia – Estudos sobre Leibniz, uma edição
outra bastaria saber quais as mudanças de cada uma e a respetiva
da Biblioteca Nacional de Portugal e do Centro de História d’Aquém
prevalência.
e d’Além Mar (CHAM), coordenada por Adelino Cardoso e Bruno
Também Amorim Viana (1822-1901), Cunha Seixas (1836-1895) e
Barreiros.
Antero de Quental (1842-1891) puseram Leibniz
Conhecedor da minha predileção pelo filósofo
em lugar de relevância na sua reflexão. Amorim
alemão, Adelino Cardoso teve a amabilidade de
Viana partiu da harmonia pré-estabelecida,
me enviar o precioso voluminho. Diversos ensaios
mas não contrapunha os conceitos de fé e razão,
constituem-no. O fiel ofertante fala-nos do autoconsiderando a razão ao lado do sentimento moral
e dos mistérios, entendidos estes como verdades
questionamento da modernidade. Marta Mendonça
que excedem a capacidade de entendimento, sem
trata das edições da obra. François Duchesneau reo contrariarem ou a ele se oporem. Cunha Seixas
fere o cientista e o filósofo da ciência. Michel Serfati
afirmava-se panteísta e concordava com Silvestre e
interroga-se sobre o genial matemático. Wenchao
Viana na consideração de que o bem seria a supreLi fala-nos do projeto de troca de conhecimentos
entre a Ásia e a Europa, com especial referência à
ma realidade e o mal corresponderia a uma negaChina. E aqui podemos compreender alguns dos
ção. Já Antero de Quental declarava a Jaime Batalha
pressupostos que levaram à querela sobre os ritos
Reis ser a sua filosofia “uma fusão do hegelianismo
e à incompreensão relativamente à atitude dos
com a monadologia de Leibniz” (1885), dizendo
jesuítas no relacionamento com o Império do Meio
a Wilhelm Stork que “a monadologia de Leibniz,
– e nesse ponto os portugueses são especialmente
convenientemente reformada, presta-se perfeitalembrados. António Braz Teixeira reporta-se, por
mente à interpretação do mundo, ao mesmo tempo
fim, à receção do pensamento português relativanaturalista e espiritualista”. E acrescentava: “O
Gottfried Wilhelm Leibniz
espírito é que é o tipo da realidade; a natureza não
mente à obra de Leibniz. No conjunto dos temas, o
é mais do que uma longínqua imitação, um vago
filósofo aparece-nos na riqueza multifacetada da
arremedo, um símbolo obscuro e imperfeito do
sua obra – sendo impressionante a pertinência e a
espírito” (1887). Assim, a monadologia anteriana
atualidade deste que é um dos autores mais surera de feição pluralista, distinguindo três regiões
preendentes e ricos da história do pensamento.
Leonardo Coimbra
no mundo real – matéria, vida e espírito – ordenaGottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), cujo
foi, porém, o nosso
centenário da morte ocorreu há pouco, é “um dos
das hierarquicamente, tendo cada uma por base a
mais influentes instauradores da modernidade
anterior.
pensador que mais
(para Adelino Cardoso) e aquele em que algumas
E foi o “espírito” que ocupou essencialmenintensamente
linhas orientadoras da racionalidade moderna são
te Antero, enquanto força consciente, energia
refletiu sobre a
submetidas a forte crítica, abrindo novas possibisimples, autónoma e espontânea – como modo de
explicar “todo o sistema de forças em que consiste
lidades na construção da modernidade”. Muitos
lição de Leibniz. O
a natureza, bem como o sentido da evolução, como
dos seus contemporâneos não compreenderam,
que caracterizava a
ascensão dos seres à liberdade, como criação de
porém, a sua força inovadora – e daí que tenha
uma ordem racional, como desdobramento incesprevalecido uma certa leitura caricatural, de que o
monadologia era o
paradigma é o Dr. Pangloss no Cândido de Voltaire.
sante energia moral, uma ação contínua da vontade
acréscimo da vida
No entanto, a modernidade veio a demonstrar
impulsionada pelo ideal, a realização final do bem”.
que a figura não se adequava ao suposto modelo.
moral e a tradução da Pode dizer-se que Antero de Quental foi, entre nós,
Mesmo em Portugal, Leibniz começou por ser
dos que melhor compreenderam as virtualidades do
liberdade em amor
visto com desconfiança e depois, progressivapensamento de Leibniz, aplicando-o numa perspemente, tornou-se precursor de um pensamento
tiva dinâmica à evolução das sociedades humanas.
crítico de crescente influência. Leia-se Martinho
Guerra Junqueiro, Sampaio Bruno e Basílio Teles
de Mendonça de Pina e Proença (1693-1743), o
sofreram também, mas diversamente, a influência
primeiro autor a referir-se ao pensador alemão entre nós. A sua apre- leibniziana. Enquanto o poeta de Os Simples conciliava o criacionismo
com a plenitude divina, o mesmo não se passava com os outros dois,
ciação é animada pelo espírito do tempo, referindo depreciativamenpara quem não era possível conciliar a ideia de Deus com a dramática
te à monadologia. Também Verney pôs reticências ao filósofo. E só o
realidade do mal. Leonardo Coimbra foi, porém, o nosso pensador que
oratoriano Teodoro de Almeida (1722-1804) procedeu a uma análise
mais intensamente refletiu sobre a lição de Leibniz. O que caracterizadetida e informada sobre a obra de Leibniz. Em Recreação Filosófica
falou do princípio da razão suficiente e da teoria da harmonia pré-esva a monadologia era o acréscimo da vida moral e a tradução da libertabelecida – referindo-se, contudo, a esta última como “um sistema
dade em amor – ou seja, quando uma alma se excede, crescendo em
muito engenhoso, mas não verdadeiro”.
liberdade, adquire maior capacidade de harmonia e beleza. Em suma,
o “labirinto imenso” de Leibniz não nos pode ser indiferente.J
Importa ter presente que, ao longo da obra, fica nítido como a

“
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André Freire
À esquerda da tradição

esquerda, não me recordo de muitos
desses grupos: há os mais ligados
aos partidos, como são os casos das
Fundações Friedrich Ebert, ligada
ao SPD-social-democrata, e Rosa
Luxemburgo, ligada ao partido A
Esquerda, ambas alemãs, mas ao
mesmo tempo "internacionais", aliás
com extensões em Portugal. E, neste
campo, só conheço mais a Thomas
Jefferson - Correia da Serra, que cito
no livro, do Instituto de Políticas
Públicas do ISEG.

RicaRdo Nabais

Jornal de Letras: ‘Geringonça’ foi
eleita a palavra do ano. Mas diz que
não gosta dela. Aliás, explica, logo
na introdução do livro, que a escolheu para o título para o tornar mais
atrativo, por sugestão dos editores…
André Freire: Acho que essa palavra,
usada por Vasco Pulido Valente e depois por Paulo Portas no Parlamento,
tem um sentido pejorativo. Claro que

Voltando ao acordo parlamentar à
esquerda, que suporta este governo…
Se forem estabelecidas pontes de
diálogo – não se espera que os partidos vão fundir-se, nem o CDS o fez
com o PSD, e ainda bem – poderá
haver grupos de reflexão com maior
impacto na sociedade. Há uma certa
incomunicabilidade a nível intelectual, que se pode esbater com o
sucesso desta solução de governo.

JOSÉ CARIA

Por que foram necessários mais
de 40 anos para a esquerda chegar a uma solução de governo em
Portugal? A pergunta dá o mote a
Para lá da “Geringonça” – O governo
de esquerdas em Portugal e na Europa,
de André Freire (Contraponto, 232
pp, 16,60 euros). O politólogo, prof.
de Ciência Política e investigador do
ISCTE (Lisboa), aponta razões para
que um entendimento entre o PS e
os partidos à sua esquerda no espetro político tenha demorado mais e
recorda que na Europa são vários os
exemplos de coligações bem-sucedidas, desde a queda do Muro de
Berlim, em 1989, e o fim da URSS,
em 1991. O livro reúne trabalhos de
teor mais académico e um conjunto
de crónicas saídas no Público, onde
colaborou como colunista regular
entre 2006 e 2016.
Considerando a designação
‘geringonça’ pejorativa, o politólogo
entende que a solução governativa experimentada em Portugal desde o fim
de 2015 pode galvanizar a esquerda
europeia e ajudar os partidos socialistas europeus, em declínio acentuado,
a reorganizarem-se ideologicamente,
abandonando o neoliberalismo económico. O autor acusa os socialistas e
sociais-democratas de terem “abandonado” as classes desfavorecidas,
abrindo caminho a populismos de
direita, como é visível na Europa de
Leste e como o foi com o referendo
que retirou o Reino Unido da União, o
Brexit. E há que não esquecer Trump
nos EUA. No livro, propõe também
alterações ao sistema eleitoral, no sentido de personalizar o voto e aumentar
os incentivos para a cooperação entre
os diversos partidos.
André Freire tem-se dedicado a
vários projetos de investigação na
área da ideologia, voto e representação política, tendo colaborado com
várias instituições europeias, como
as Fundações Friedrich Ebert e Rosa
Luxemburgo, da Alemanha. Publicou,
entre outros livros, Para uma Melhoria
da Representação Política, A Esquerda
Radical em Portugal e na Europa,
Sistema Político Português – Séculos
XIX-XXI e Austeridade, Democracia e
Autoritarismo.
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André Freire: "A social-democracia europeia capitulou perante o neoliberalismo"

esta solução política não é isenta de
problemas, como aliás nenhuma é.
E tinha uma alternativa para título?
O meu era mais analítico. Mas cedi
à sugestão do editor, Francisco José
Viegas. Por outro lado, falando-se
hoje de ‘geringonça’, toda a gente
sabe o que é, porque os jornalistas passaram a fazer disso moeda
corrente: colaram-se à arma de
arremesso político da direita. É um
problema de falta de imparcialidade
e de sentido crítico.
E por que se pôde dar um sentido
pejorativo a esta solução governativa
e não se deu às coligações de direita?
É a luta política. É verdade que,
desde 2002-2005, as coligações de
direita em Portugal têm funcionado - embora a primeira tenha caído
porque o então Presidente Jorge
Sampaio dissolveu o Parlamento.
A direita já mostrou que é capaz de
governar de forma "unida", até perante situações adversas, como foi a
última legislatura. Mas as coligações
nos anos 70 e 80, com o PS, ou a
própria AD, colapsaram por dentro.
Foram altamente instáveis e não me
lembro de alguém usar esse tipo de
expressões.
O facto de se 'qualificar' assim o
atual governo significa que estamos
numa sociedade com um imaginário
de direita?
Havia uma ideia, repetida muitas
vezes, de que o jornalismo era dominado pela esquerda. Nunca vi isso,
mas poderia até ser verdade em rela-

ção a alguns temas, como a imigração ou os costumes. O que vemos,
porém, de há uns anos a esta parte, é
que os meios de comunicação estão
ligados ao centro-direita. Basta ver
a orientação política dos diretores.
Felizmente alguns têm percursos
pela política que conhecemos. Por
exemplo, o atual diretor do Público
foi assessor de Durão Barroso…
No livro, uma das soluções que
aponta para esse desequilíbrio é
a criação de centros de reflexão à
esquerda, à semelhança dos que
existem à direita.
A esmagadora maioria desses centros – os think tanks – são realmente
alinhados à direita, como o Projeto
Farol, entre outros (embora isso não
seja completamente claro em casos
como, por exemplo, o da Fundação
Francisco Manuel dos Santos). À

“

Os jornalistas
passaram a fazer do
termo ‘geringonça’
moeda corrente. Nesse
caso, colaram-se à
arma de arremesso
político de uma parte, a
direita. É um problema
de imparcialidade e de
falta de sentido crítico

Poderíamos pensar que seria mais
difícil o diálogo à esquerda depois da
queda do muro de Berlim e do fim
da URSS...
É preciso separar dois contextos:
por um lado, o da Europa Central
e Oriental, que esteve sob o jugo
soviético. Aí já não encontramos a
esquerda radical, ou pelo menos ela
é estatisticamente irrelevante, com
poucas exceções. Os herdeiros do
que chamavam "socialismo real" ou
do marxismo são ali mais reduzidos.
Este problema das alianças com a
social-democracia coloca-se sobretudo na Europa Ocidental. Depois é
preciso ver que a própria social-democracia é herdeira do marxismo…
Temos de falar, pois, de "socialismos".
Sim, no plural. Mas o marxismo
continua a ter uma enorme relevância nas Ciências Sociais. Em termos
doutrinais, também enforma os
vários socialismos. Quando se deu
o colapso da URSS, os partidos à
esquerda já tinham começado o seu
aggiornamento em alguns países.
Começaram a fazê-lo logo com a
invasão da Hungria, em 1956, ou
da Checoslováquia, em 1968, pelos
soviéticos. Aqui é que isso não se
verificou. O nosso PCP era muito
ortodoxo e nada eurocomunista.
Mas os da Itália, de França, fizeram
um processo de abertura e de crítica
à URSS, sem enjeitar o marxismo. E
esse processo alargou-se com a queda do muro de Berlim. Ao contrário
do que possa parecer, isso obrigou
a uma nova renovação na esquerda
radical. E muitos destes partidos
mudaram então de nome. Alguns
deixaram de ser comunistas, como
foi o caso do italiano. Misturaram
marxismo com ecologia e orientações libertárias. Portanto, todo
este processo estimulou os acordos,
porque houve uma renovação político-ideológica, nomeadamente com
os sociais-democratas.
No seu livro também fala de alterações ao sistema eleitoral português.
Em que sentido?
Falo dessa alteração, mas relativi-

zo-a, porque esses problemas não
são só nossos, são também de países
com diferentes sistemas eleitorais...
Para mim, tem sido desde sempre
fundamental sublinhar que não há
nenhuma justificação para comprimirmos a proporcionalidade e
limitarmos o número de partidos,
porque não temos excesso deles (em
termos comparativos).
Será desejável um sistema com
círculos uninominais?
Isso é outra discussão. Pode ser
um instrumento de compressão da
proporcionalidade ou não. Não sou
grande entusiasta dos círculos uninominais. É importante, para a generalidade das pessoas, personalizar
o voto. Ou seja, dar-lhes um maior
papel na escolha dos seus deputados.
Hoje em dia escolhemos os partidos.
Mas não podemos determinar quem
é que, em cada círculo, em cada
lista, vai ser eleito. Era preciso abrir
as listas. O PCP é o mais relutante
em relação a esta ideia, porque acha
que é uma fulanização da política.
Mas, se calhar, abster-se-ia numa
votação dessa medida. No entanto,
essa personalização do voto não
devia significar uma compressão da
proporcionalidade ou do número de
partidos.
Mas sugere outras alterações...
Há outro ponto muito pouco falado:
só chegámos ao entendimento entre
as esquerdas, em 2015, porque o
sistema estimula muito pouco a
cooperação entre os partidos. Por
exemplo, para aprovar o programa
de governo não é preciso maioria
absoluta, só é preciso que ele não
seja chumbado. O que se passou
com o programa do XX Governo
Constitucional, o anterior do PSDCDS, que durou duas semanas, foi
ter sido chumbado por maioria absoluta. Mas se o PS se abstivesse, ele
era aprovado com maioria relativa.
É preciso clarificar as coisas logo
no princípio da legislatura. O atual
sistema fazia sentido para dar espaço
a partidos minoritários poderem
governar. Deveria haver uma alteração constitucional para o programa
de governo ter de ser aprovado por
maioria absoluta. Se houver um
partido vencedor que só tem maioria
relativa, deve arranjar alguém para
'dançar o tango'. Outra solução é o
que chamamos a moção de censura
construtiva: só se pode deitar um
governo abaixo tendo um governo alternativo. Que é, aliás, o que
existe na Alemanha e em Espanha.
E há outra alteração de que falei no
estudo sobre a Reforma do Sistema
Eleitoral, de que sou coautor...
Que é?
Termos pequenos círculos regionais
com voto preferencial e com o que
chamámos "listas aparentadas", para
proteger os pequenos partidos. Eles
concorriam sozinhos, mas declaravam-se "aparentados" e para fazer
a transformação de votos em mandatos contavam os dois (ou mais)
juntos. O CDS adorou a ideia. É, no
fundo, como ter uma coligação sem
ser preciso juntar as listas.
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de vizinhança hostil, muito próximo
daqueles que preludiam estados de
guerra entre países.
Acompanho o dossiê do nuclear
desde Ferrel (1976), e dificilmente
se encontra uma área da indústria
tão incompetente do ponto de vista
técnico, e tão abjeta no plano moral.
Three Mile Island (1979), Chernobyl
(1986), Fukuxima (2011) são os três
marcos maiores de uma indústria derrotada e quase falida, onde
campeia o suborno e a mentira, que
tem feito o seu caminho à custa das

VIRIATO SOROMENHO-MARQUES

A vizinhança hostil de Almaraz

N

a questão da central
espanhola de Almaraz
parece-me que o
governo português
está a fazer serviços
mínimos. A contestação até agora efetuada, bilateralmente
e junto dos canais institucionais da
União Europeia, sendo útil, está,
todavia, não só a ser insuficiente,
como a produzir o resultado contrário
ao pretendido: está a deixar a opinião
pública portuguesa descansada,
naquele torpor de consciência que
se pode traduzir numa expressão do
género: “Apesar de tudo, o governo está a fazer alguma coisa…”. Na
verdade, no caso de Almaraz a única
coisa a fazer é dizer ao governo de
Espanha que, tal como previsto, a
central deverá fechar definitivamente
a sua atividade quando terminar a sua
licença de exploração, isto é, em junho de 2020. E isso já é uma enorme
cedência, pois implica que em 2020
a central, com os seus dois reatores,
já estará em atividade quase uma
década mais para além dos 30 anos
para que foi desenhada e construída.
Com efeito, o primeiro reator entrou
em funcionamento em 1981 (deveria
ter encerrado em 2011), e o segundo
reator em 1983 (deveria ter fechado o
seu ciclo operacional em 2013).
O leitor pode estar confundido,
pois tem sobretudo escutado ou lido

acerca da construção de uma nova
estrutura para depositar temporariamente (de 60 a 100 anos) resíduos
resultantes do funcionamento de
Almaraz. Mas o famigerado cemitério não passa de um sintoma
de um problema maior, que está a
ser escondido. A Espanha só está a
querer construir o novo depósito para
resíduos radioativos, porque pretende
autorizar as empresas privadas com
interesses em Almaraz (que também
atuam no nosso mercado energético)
a prolongar a existência da central por
mais um longo período, talvez por
mais uma década.
O consórcio que é o dono da

central anunciou que vai solicitar
a prorrogação da longevidade em
negociações a começar em junho
deste ano. Isso deveria ser inaceitável
para Portugal, tanto mais que, no
quadro europeu e espanhol vigente,
sem jurisprudência anterior que faça
doutrina, esse alargamento poderá
ser efetuado sem prévio estudo de
impacto ambiental. Considero, por
tudo isso, que prolongar a vida de
Almaraz para satisfazer a cupidez da
indústria espanhola à custa de riscos e
custos potencialmente astronómicos
para a segurança das populações peninsulares e, sobretudo, da economia
portuguesa no seu conjunto, é um ato

Perante os resultados do Brexit (e,
de certa forma, das presidenciais
americanas), há quem defenda que
os referendos, por exemplo, podem
pôr em risco a própria democracia.
A democracia não está isenta de
riscos. Sempre foi, e ainda é, um
tema polissémico. Basta recordar que
as democracias da esfera do "socialismo real" se chamavam democracias
populares. Há duas dimensões a
considerar: uma, a da participação
popular no processo de tomada de
decisões através das eleições; outra,
a da herança do liberalismo político, que é o governo representativo.
Neste caso, não são as pessoas que
governam, são os representantes em
seu nome, e têm todo um legado para
combater a arbitrariedade e a tirania:
a separação de poderes e os direitos
fundamentais, isto é: um governo
limitado. Os referendos podem dar
resultados perversos ou não. Isso depende da luta política e da utilização
dos instrumentos, não dos instrumentos em si. Não são as eleições e o
voto direto o que estão em causa.

Então?
Os problemas que estão na base
do populismo não se devem a
um excesso de democracia. Pelo
contrário. Onde é que o populismo
medra mais? Ao contrário do que
dizem, sobretudo os comunicadores
mainstream, não é onde há alianças com os extremistas, é onde as
grandes forças políticas vivem em
permanente coligação. Na Áustria,
vimos que as grandes coligações foram a norma do pós-guerra. E agora
quase tiveram um Presidente vindo
da direita radical. A própria União
Europeia é governada em sistema de
grande coligação permanente…
Um gigantesco ‘centrão’. O que
significa isso?
Significa que, se votarmos num
ou noutro eles estão sempre lá e
tornam-se indistintos. Se as coisas
não correm bem, as pessoas reagem:
‘São todos iguais". E preferem uns
outsiders. O populismo também é
uma contestação do status quo, muito
cristalizado em grandes coligações
com toda a gente a dizer a mesma

coisa. O que vivemos na Europa é uma
ascensão de determinadas entidades
de pedigree tecnocrático ou, na melhor
das hipóteses, remotamente democráticas, que constrangem e limitam a
ação dos representantes políticos.

ANTÓNIO PEDRO FERREIRA

“
A central nuclear de Almaraz

Limitam, como?
Quem toma as decisões na Europa? Se
quisermos nacionalizar um banco aqui
temos de perguntar à Direção-Geral
da Concorrência. Mas o que é isto? A
decisão cabe aos tecnocratas. E mesmo
a Comissão Europeia, alguém a elegeu?
São os governos que indicam os comissários que depois vão a escrutínio no
Parlamento. Mas tudo isso é muito indireto. Não é excesso de democracia, é
o contrário! O populismo, em si, não é
nenhum mal. O mal está nas razões do
populismo. Ele é apenas um indicador
do que está a funcionar mal.
Há outro problema que alguns comentadores identificam: a esquerda
não tem conseguido criar um discurso alternativo ao do ‘centrão’.
Há uma responsável maior nisto tudo.

Até 2025, posso apostar
com o leitor que
teremos pelo menos
um novo acidente
nuclear de elevada
magnitude. A razão é
simples. Os reatores
estão envelhecidos,
as empresas
descapitalizadas, os
técnicos e trabalhadores
desmoralizados

ambições bélicas dos Estados, da
inimputabilidade dos seus dirigentes, e da total irresponsabilidade dos
governos na gestão dos recursos dos
seus contribuintes. Até 2025, posso
apostar com o leitor que teremos pelo
menos um novo acidente nuclear
de elevada magnitude. A razão é
simples. Os reatores estão envelhecidos, as empresas descapitalizadas,
os técnicos e trabalhadores estão

Chama-se social-democracia em
colapso. Os Trumps aparecem também
porque os democratas norte-americanos deixaram de falar para as classes
baixas. Elas estão abandonadas; e também pelos socialistas. Quem vota na
Frente Nacional em França? Também
são as classes baixas, os operários.
Daí a ‘pasokização’ dos Partidos
Socialistas europeus que refere no livro, e de que a última vítima parece
ser o PS francês?
Já ninguém acredita no PS francês.
Correram com Valls, mas já é muito
difícil recuperar, pelo menos na próxima legislatura. Na Áustria, o reino
da grande coligação, o candidato
dos Verdes ganhou as presidenciais
e salvou a honra da casa. Na Grécia
nem é preciso dizer, o próprio termo
‘pasokização’ vem de lá. Valia 40%
dos votos e agora vale 5 ou 6%. Na
Polónia e na Hungria decide-se tudo
à direita, os socialistas já "não existem". Os socialista holandeses, que
têm aquele senhor no Eurogrupo,
estão em refluxo. Aliás, António

J

desmoralizados. Trabalhar hoje numa
central nuclear não é uma escolha,
mas o que sobra quando falharam
opções de carreira mais interessantes
e socialmente prestigiadas. Será na
combinação tóxica deste elementos
materiais e morais que se encontra
a raiz da próxima megacatástrofe
nuclear. No atual estado da arte, esse
acidente é inevitável. Contudo, está
ao nosso alcance, de portugueses
e espanhóis, impedirmos que isso
ocorra na Península Ibérica.
Em cada novo ano de exploração,
os riscos de acidente aumentam não
em progressão aritmética, mas em
progressão geométrica. Os milhões de
euros que as empresas de Almaraz vão
arrecadar não justificam submeter
uma parte da Espanha e uma parte
ainda maior de Portugal, incluindo
Lisboa, ao estatuto de potenciais zonas de impacto de um eventual e cada
vez mais provável acidente. Os custos
seriam de muitas dezenas ou mesmo
de centenas de milhares de milhões
de euros.
Espanha e Portugal sempre tiveram pouca sorte com o homem que
agora preside ao governo de Madrid.
Em 2004, ele esteve com Aznar
na tentativa frustrada de esconder
aos espanhóis a origem islâmica do
atentado terrorista de 11 de Março,
na desesperada e falhada tentativa de
ganhar eleições a cavalo de uma grosseira mentira. Em Dezembro de 2002,
foi também o atual primeiro-ministro
espanhol, quem, face à catástrofe
ecológica do petroleiro “Prestige”, a
única coisa que soube dizer foi que
tudo estava bem e tranquilo. Almaraz
e Rajoy são duas palavras que nos
fazem pensar se a lealdade diplomática de Portugal a um Estado espanhol
unificado, em vez de uma eventual
confederação espanhola, continua
ainda a fazer algum sentido do ponto
de vista do interesse nacional português.J

Costa chamou-me a atenção para
isso: os socialistas holandeses já
estão a pensar em reorientar-se,
porque também vivem em coligação
permanente com a direita.
Portugal é uma exceção?
Creio que António Costa começou a
perceber este cenário. O novo padrão
de coligação que experimentamos agora, se resultar e se se expandir, pode
ser uma forma de ajudar o socialismo a
regenerar-se e a renovar-se, também
ideologicamente. A social-democracia
europeia capitulou perante o neoliberalismo. E é isso que está na raiz da sua
destruição. Hollande é o suprassumo
dessa deriva. Nem ele dá nada por si
próprio, já nem vai a votos… Isto é
inédito na V República francesa.
Quer dizer que enquanto o consenso, na Europa, foi em torno do
Estado Social, que a democracia-cristã também abraçou, todos
viviam bem, e quando esse consenso
passa para o neoliberalismo isso
pode liquidar a esquerda europeia?
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É uma boa questão. De facto, no período
do pós-guerra, até aos anos 70, há uma
convergência da democracia-cristã com a
social-democracia. O regime económico
até aí seria mais alinhado à esquerda, com o
keynesianismo. As razões para isso não ter
liquidado a democracia-cristã talvez sejam
estas: apesar de tudo, do ponto de vista da
política económica, não representavam um
virar do avesso, porque a democracia-cristã
sempre teve também uma coluna sindical
e trabalhista. Tinha um forte apoio nas
classes trabalhadoras, sobretudo das mais
religiosas. Do ponto de vista das orientações
ideológicas, eles sempre foram mais centristas em termos da política económica. Tal
não significava, se calhar, uma reviravolta
tão grande em termos ideológicos como
representa, ao contrário, a adesão da social-democracia ao neoliberalismo. Por outro
lado, há um abandono das classes baixas,
até porque os operários estão em declínio já
há muito tempo, em termos numéricos, o
que também obrigou os partidos a diversificarem a ‘clientela’ para poderem ganhar.
Robert Reich, que esteve no governo
de Bill Clinton nos EUA, diz que o
nosso pensamento em relação ao
trabalho ainda está muito situado
no século XX. As empresas da atual
recuperação económica norteamericana são altamente tecnológicas
e empregam pouca gente.
Os operários já estão em declínio numérico há algumas décadas. E a recuperação
que tem havido em termos de crescimento económico é de pouco trabalho
intensivo. É uma realidade e um ponto
crucial. E acho que a esquerda não tem
sabido responder. Uma resposta mais
direcionada a esse fenómeno é a redução
do tempo de trabalho. As 35 horas têm
de voltar.
A Suécia ensaiou uma redução maior,
no setor público e privado.
Eles são altamente produtivos e trabalham menos. É uma questão de repartir o
trabalho existente, sem cortes de salários.
E isto de forma generalizada, não só no
setor público. É incontornável, porque
senão vamos ter exércitos de desempregados. O trabalho não é só um problema de remuneração, mas também de
identidade e de construção do modo de
ser, das sociabilidades. A economia tem
de servir as pessoas, não a remuneração
do capital, sem embargo de isso também
ser um elemento a ter em conta num regime como o nosso, capitalista. Por outro
lado, os bem-pensantes em Portugal,
ao centro-esquerda e ao centro-direita,
ficam muito indignados com quem põe
em causa esta globalização económica
neoliberal. Mas é preciso introduzir alguns travões ao liberalismo instalado. Ele
está a criar mais empregos na China – não
sei que empregos serão, com trabalho de
sol a sol, sem quaisquer direitos sociais ou
económicos ou proteção ambiental –, é o
paraíso do capital. Há um autor, professor
de economia política em Harvard, Dani
Rodrick, que diz que estamos perante
um trilema. Chama à nossa globalização
híper-globalização e diz que é preciso
limitá-la, se quisermos manter a democracia e o estado social. Se a mantivermos
como está, ou temos de abdicar do estado
ou da democracia. Não podemos ter as
três coisas ao mesmo tempo. Para mim é
claro, a democracia deve sobrepor-se a
tudo isto.JL

jornaldeletras.pt * 15 a 28 de fevereiro de 2017

J

Orlando da Costa
O cidadão e o escritor,
sempre ao lado dos oprimidos
Foi uma personalidade em evidência nas nossas letras, nos meios culturais, políticos e da publicidade, sua atividade profissional
após ter sido impedido pela polícia política de ser professor. De uma família ilustre e rica de Goa, veio para Lisboa estudar, licenciando-se em Ciências Histórico-Filosóficas pela Faculdade de Letras. Após ter dado a lume três livros de poesia, publicou o seu
primeiro romance, O Signo da Ira, em 1961 - o qual foi apreendido pela PIDE, como aconteceu aos anteriores e aconteceria depois
a outro dos seus romances, talvez o mais famoso, Podem Chamar-me Eurídice, de 1964. No entanto, logo àquele seu romance de
estreia foi atribuído o Prémio Ricardo Malheiros, da Academia de Ciências, o que proporcionou o seu regresso às livrarias. Magnífico
escritor, autor de dez livros - o derradeiro deles O Último Olhar de Manú Miranda, saído em 2010 -, militante comunista, sempre
respeitador de outras opções e tolerante, Orlando da Costa (1929-2006) era uma figura humanamente rica e generosa.
Mais do que uma vez evocado e homenageado (por exemplo, na Casa Fernando Pessoa, em março de 2013), na mais recente dessas
sessões falou dele outra figura singular, por todo o seu percurso de vida e profissional, principalmente nas áreas da intervenção cívica e da economia/ banca, e por ser um dos mais cotados advogados portugueses, titular de uma das principais sociedades de advogados de Lisboa: Vasco Vieira de Almeida (VVA). Na altura pretendeu o JL publicar a sua intervenção, mas não havia sido escrita.
Agora, saiu, em edição não comercial, um volume de cerca de 500 páginas, a que esperamos voltar, intitulado Vasco Vieira de Almeida, um
homem livre, organizado pelos seus colegas de escritório, da Vieira de Almeida e Associados, que dá uma ampla ideia daquele percurso e do
que VVA foi, fez, disse, escreveu, ao longo dele. Ora, nesse volume aparecem também textos de sua autoria, incluindo o dedicado a Orlando
da Costa, “reconstituído” a partir do que disse na referida homenagem. E é esse texto que, com a concordância de VVA, aqui publicamos.
A evocação de Orlando da Costa ganhou agora até, de certa forma, atualidade, com a recente visita de Estado à Índia do atual primeiro-ministro António Costa, filho de Orlando - que naturalmente a aproveitou para (re)visitar os lugares de infância do pai, com quem
aí esteve ainda adolescente, e nos quais ainda tem família. No texto que aqui publicamos VVA refere-se, aliás, a António, sendo certo
que o escritor teve ainda outro filho, mais novo, Ricardo (Costa), nosso camarada, diretor de informação da SIC e do grupo Impresa

Vasco Vieira de almeida
Conheci o Orlando da Costa por volta
de 1952/53. Eu era aluno da Faculdade
de Direito de Lisboa e ele estava a acabar
Histórico-Filosóficas na Faculdade de
Letras. O nosso relacionamento teve raízes
políticas. Éramos ambos membros do MUD
Juvenil, uma organização clandestina ou
semiclandestina que visava dar, no plano
universitário, um contributo ao combate
contra a ditadura salazarista, e creio que
quem nos apresentou foi o Pedro Ramos de
Almeida, meu colega de curso. Em 1954 o
Orlando aderiu ao Partido Comunista.
Eu era então um marxista ortodoxo, moralista e bisonho. Essa ortodoxia
custou-me caro porque me fez perder
duas namoradas ao querer obrigá-las a
ler O Capital. O moralismo levava-me a
crer que dançar constituía uma perda de
tempo e um divertimento decadente e
burguês. Além disso, – como minha mulher Ana Maria detetou desde o primeiro
momento – eu era um pé de chumbo.
E, como bisonho, a minha ideia de uma
festa consistia numa reunião clandestina
no Pragal, com um garrafão de vinho,
uma sanduíche, a leitura e elaboração
de panfletos políticos e a discussão das
actividades do Movimento. Em resumo:
eu era completamente desinteressante.
Como tentativa de justificação, apenas
o facto de todos vivermos no ambiente
opressivo e abafado do Portugal de então,
exponenciado pela repressão policial dos
anos 50, incomparavelmente mais dura do
que a da década seguinte. Tínhamos, além
disso, a resignada consciência de formarmos um pequeno grupo, mergulhado num
mundo de indiferença generalizada.
É nesse contexto que o contacto e
o aprofundamento da amizade com
o Orlando contribuíram fortemente
para modificar pouco a pouco a minha
estreita maneira de ver as coisas. Com

Orlando da Costa e a sua ‘ficha’ na
polícia política, em 1950, aos 21 anos

ele compreendi ser possível a existência
de um pensamento sem dogma; poder
conciliar-se a alegria na luta sem perda
de disciplina; entender que a tolerância
não implica – antes fortalece – a firmeza;
sentir que o ato de combater a opressão
e violência parte desde logo de uma convicção moral, independente de posições

ideológicas específicas ou das dúvidas
que elas levantem; realizar que esse é o
verdadeiro significado da coragem e da
coerência. E finalmente, que de toda a
ação não pode excluir-se a afetividade.
Essa aprendizagem fi-la não só com o
Orlando, mas com outros amigos, entre
os quais especialmente aqueles com quem
ele partilhava uma característica comum:
eram todos originários das colónias. A
coexistência de outras raízes culturais,
os largos espaços onde tinham vivido a
adolescência, a informalidade do relacionamento, a liberdade de pensar diferente,
o convívio da racionalidade europeia com a
aceitação de perceções instintivas e intuitivas, traziam em si uma frescura de olhares
e uma empatia que os tornava fascinantes.
Era o caso, além do Orlando, do Mário
Pinto de Andrade, sempre envolvido
num enorme sobretudo, no seu famoso
quarto da Rua Monte Olivete, centro de
tanta ação política clandestina. Era o caso
do Lúcio Lara, exemplo de coerência e
até ao fim símbolo moral da luta anticolonialista em Angola. E de outros: o
Arménio Ferreira, que conheci nos curros
do Aljube; o Carlos Veiga Pereira, de rara
lucidez, espírito crítico e capacidade de
liderança; a Sacuntala de Miranda, figura
doce e ingénua mas de extraordinária
coragem; e da Ana Maria, que tanto me
impressionou que vim a casar com ela.
Foi durante esse período que comecei a
estar muito próximo do Orlando, quer na
ação política, quer quando foi preso, o que
gerou um movimento, no qual participei
na Faculdade de Direito, pedindo a sua
libertação. E foi também a época incontornável das reuniões na “Cister”, pastelaria
da Rua da Escola Politécnica, conhecida por
“General” onde nos reuníamos, tão bem
descrito pela Sacuntala no livro Memórias
de um pião nos combates pela liberdade, onde
íamos com frequência – entre outros, a
Maria Antónia Palla, o Orlando, o António
Lopes Cardoso, a Maria José Marinho, o
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CADERNO
DE SIGNIFICADOS
Tiago Patrício

Kefir

Orlando da Costa ‘A sua luta pela liberdade fazia parte da sua condição de poeta’.
Em baixo, à dtª, com o filho António

Carlos Veiga Pereira, a Miriam Halpern,
o Mário Barradas, sempre na presença de
um atento agente da PIDE.
A minha amizade com o Orlando
rapidamente ultrapassou a sua origem
política para se transformar num forte
laço de identificação, solidariedade e
profundo afeto.
Tudo concorreu para isso. O
Orlando foi aluno de meu pai na
Faculdade de Letras e no livro Podem
Chamar-me Eurídice conta, como
ocorrido com a personagem de
Cesário, um facto realmente passado com meu pai, então diretor da
Faculdade, no final dos anos 30, em
que impediu a entrada da PIDE no edifício para prender um aluno, encerrando-se com ele durante três dias.
Uniu-nos ainda um comum amor
pela música de que ele era seguro conhecedor e a que faz breve referência
no Eurídice, a propósito de obras de
Bach e Vivaldi.
Depois a nossa amizade frutificou
entre meu filho João e o seu, o António
(Babush), que tantas vezes foi a nossa
casa. Revelador da personalidade do
Orlando, lembro um episódio em que
os nossos filhos se envolveram numa
bulha. A Ana e eu tínhamos saído e
quando voltámos lutavam os dois no
chão perante a impassibilidade do
Orlando. Quisemos intervir, do que
nos impediu, dizendo que apenas eles
deviam resolver o problema.
A seguir ao 25 de Abril o nosso
convívio estreitou-se ainda mais e
passámos vários verões em Albufeira
onde o Orlando, acompanhado pelo
António, arrendava um quarto em
frente a nossa casa, de que fazia quartel-general. E pertencemos ambos a
um grupo de amigos, extremamente
divertido, que contava com o Augusto
Sobral, o Zé Palla e Carmo, o Pitum
Keil do Amaral, o Hestnes Ferreira,

entre outros, e que desenvolveu forte
atividade musical e teatral. A “companhia” produziu um musical – “Libhair-ização”, uma sátira à anunciada
liberalização de Marcelo Caetano;
e pôs em cena A Ceia dos Cardeais,
de Júlio Dantas. Apesar de todos os
esforços para tornar a peça ainda mais
ridícula, tivemos de concluir que o
Dantas era inultrapassável. Realizou
inúmeros “espetáculos” no Algarve
em minha casa, em que o Orlando
brilhava com a sua bela voz de baixo;
e levou a cabo uma extraordinária homenagem a um fictício sábio
belga, A. Peyradon, (“à Pai Adão”),
organizado pelo Círculo Português
de Massificação Urbana e que levou à
Sociedade de Belas Artes centenas de
pessoas que, com algumas, raras, exceções, diziam conhecer a sua obra, e
que terminou com o “assassinato” do
sábio para cumprir o velho princípio
de que, em Portugal, as únicas homenagens sinceras são as póstumas.
Lembro o Orlando, querido amigo,
como o aristocrata intelectual que soube
sempre estar com os oprimidos e na luta
contra a tirania, com a simplicidade de
uma obrigação óbvia, como cidadão e
como escritor. De enorme coragem,
num país atacado de cobardia generalizada, a sua luta pela liberdade fazia
parte da sua condição de poeta.
Gostaria, para terminar, de citar
dois passos da sua obra que o definem
de forma clara. O primeiro consta
do posfácio à 2ª edição do Eurídice:
“[…] O escritor está inserido numa
determinada sociedade. […] Para além
das circunstâncias que o cercam, é
na aliança possível e realizada entre a
ótica social e política e o estilo da sua
escrita que em cada obra poderá definir-se o seu grau de responsabilidade
no exercício de uma liberdade de opção, mesmo onde e quando o direito

à liberdade lhe é negado. A liberdade
é um direito humano e um dever no
processo de consciencialização – para
um escritor, como que uma pesada
prerrogativa que se assume, dentro e
fora da literatura.”
O segundo é um pequeno e extraordinário poema do Canto Civil:
Este é o meu canto civil
Canto cívico graduado
Desde um tempo antigo que vivi
Entre poemas de aço camuflados e algemas de silêncio.
Esse era o tempo do assalto às casernas
Mas já então eu escrevia o que devia:
A cartilha da guerrilha do amor e da paz
Para ser ensinada à luz das lanternas
Nas escolas, nas igrejas, na parada dos
quartéis.
Este é o meu canto civil
Canto cívico desfardado
Escrito a 28 de Abril
Do ano passado à noite
De punho cerrado com alegria e sem
espanto
Canto para ser cantado de dia
Por todos, por muitos, por mim ou por
ninguém.

Depois da liberalização das drogas leves,
da despenalização das duras e da criação
de salas de consumo assistido, a maioria
dos processos em tribunal por comércio,
produção e consumo de estupefacientes foi
suspenso e a população prisional diminuiu.
É claro que esta série de acontecimentos
pôs em causa o normal funcionamento
das instituições, especialmente daquelas
sob a alçada da Justiça. A perda de postos
de trabalho chegou a ser da ordem das
centenas de milhar na área do direito, da
segurança e da criminalidade organizada.
Felizmente alguém encontrou um
estudo independente que demonstrava
uma questão ignorada durante vários anos:
a quantidade de consumidores de Kefir que
morria de cancro era demasiado elevada e
não deixava margem para interpretações.
Depois desse estudo pioneiro, apareceram
muitos outros que reforçaram essa relação
de forma inequívoca. É certo que algumas
vozes dissonantes alertaram para a
ausência de nexo de causalidade, mas foi
apenas um arrufo, um excesso de zelo
habitual nestas ocasiões. E a verdade é que
a proibição do Kefir se apresentava, por
todas as razões, como a medida ideal para
restaurar a confiança nas instituições.
Depois de criminalizado o consumo, a
posse e a produção de kefir, foram criados
grupos de investigação e brigadas de
detenção para localizar as plantações,
bloquear o tráfico e dissuadir a simpatia
das pessoas mais vulneráveis por esta
substância. É aqui que chegamos à Senhora
Dona Aurélia, a líder de um cartel que
se recusou a obedecer às novas regras
e passou a cultivar o cogumelo numa
plantação secreta e a divulgar as suas
qualidades infames numa página da
internet.
Entretanto, as prisões femininas
perderam a capacidade para alojar o
número crescente de mulheres envolvidas
no negócio do kefir, sendo necessária a
construção três novos presídios: dois no
interior Norte e outro no Centro do país.
Mais uma boa notícia para a economia.
Quanto às prisões masculinas,
recuperaram as antigas taxas de ocupação
devido ao envolvimento dos maridos e
dos filhos no tráfico de kefir. No entanto,
nem tudo são maravilhas, uma vez que
a Senhora Dona Aurélia, que é perigosa,
continua a monte.J
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tempo inglês é feito de um céu opaco
que nos enclausura no mundo. O tamanho das casas e das árvores é toda
a altura que existe, o resto é espessa
cegueira, severa estação de recolhimento.
Atento no molhado de tudo, o
frio crescendo, alguém dizendo que
haverá neve pequena, uma brancura
aos poucos, dispersa como em pequenos charcos de nuvem na
erva em redor. Decoração de inverno. Comento as temperaturas para ter a certeza de que está tudo bem e dar um nome
à normalidade. A luz baça faz fotografias perfeitas. As cores
são francas, sem demasias, apenas certa severidade, como
circunspectas na sua beleza. Cores sem ego. Apenas definidas,
maduras.
O campus universitário de Birmingham é silente. Estamos
como em segredo uns dos outros, segredo à vista, apressados
por dentro, a pensar em livros, passar páginas, encontrar
ideias e conclusões. Pode haver uma ciência para salvar cada
um de nós. A gigante biblioteca dourada parece dizer que há
uma ciência para salvar cada um de nós. Pesquisa a pesquisa
nos arriscamos a uma complexa felicidade. Uma felicidade
sem ninguém, apenas a folia de descortinar alguma coisa que
pareça a verdade. A justificação dos estudiosos é essa, a folia
de descortinar parte da verdade. Nem que ínfima. Tão grande
é a máscara, tão grande a mentira, a ínfima verdade pode
ser justiça da vida inteira. Sempre acreditei na justiça como
forma de felicidade.
As pessoas são de todas as maneiras. A universidade é babélica. Diz-se que nenhuma xenofobia tem sentido aqui. O brio
é independente das cores e dos feitios. Há um moço que me explica que os seus amigos são maioritariamente asiáticos. Gabalhes a persistência e o rigor. Sente falta dos africanos. Adorava
as lições de dança nas festas depois dos exames. Pergunto o
que foi feito deles. Conta que eram menos até serem muito menos. Repete, eram menos até se tornarem muito menos.
Não encontro uma só alma que não se envergonhe do
Brexit dizendo que terão sido os velhos insatisfeitos a votarem
a saída da Europa. Brexit é um palavrão sujo, um vocábulo
obsceno que se pronuncia de boca meio fechada, baixo, para
ser o menor possível, a menor verdade possível, o menor erro.
Imaginamos lugares do Reino Unido cheios de velhos saudosos a preferirem a glória solitária de outrora a vergarem-se de
amizades com a França ou com a Alemanha. Os taxistas, quase
invariavelmente paquistaneses, regozijam quando lhes sorrio.
O Nadim jura que ainda não sentiu o racismo mas todos os dias
encara com receio o cliente desconhecido. Julga estar por vir
o pior. Lamenta que as pessoas não saibam nem onde fica o
Paquistão. Diz: somos vizinhos da India. Da India. Repete para
deixar claro. As pessoas pensam no Afeganistão. Pensam no
Afeganistão e dizem ter medo. Eu sinto falta da minha família.
Mas não posso voltar para a fome. Vou esperar até me obrigarem a ir embora. Porque sei que voltarei para perder tudo outra
vez. Depois, sem mais nem menos, lamenta que a universidade não crie uma solução para cada problema. A escola devia
de ser boa para ensinar a não arranjar problemas para aquilo
que já encontrou solução. E disse, trabalhar está bem, ganhar
dinheiro, pagar contas, comer. Está bem.
Desejo boa sorte a todos. Agradecem e urgem em qualquer
esperança que alguém traga. O céu sempre opaco, o mundo
estreito entre o chão e essa cegueira. Uma nesga. O tempo da
Inglaterra encurta o espaço. Os dias são breves e confinados.
A imensidão é uma fortuna interior. Não compete a todos.
Comento com a senhora na receção do hotel que venho de entender que os taxistas temem ir-se embora. Que pena, reforço
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Não encontro uma só alma que não se
envergonhe do Brexit dizendo que terão
sido os velhos insatisfeitos a votarem a
saída da Europa. Brexit é um palavrão
sujo, um vocábulo obsceno que se
pronuncia de boca meio fechada, baixo,
para ser o menor erro. (...) Comento com
a senhora na receção do hotel que venho
de entender que os taxistas temem ir-se
embora. Que pena se a Inglaterra se tornar
um país linear outra vez, conservador,
sem improváveis e esdrúxulos
eu, que pena se a Inglaterra se tornar um país linear outra vez,
conservador, sem improváveis e esdrúxulos. A senhora concorda e responde que Theresa May é demente mas que será impotente contra a alegria multicultural inglesa. O Brexit, diz, não
está no coração dos ingleses, está no fígado de alguns, morrerão
de azedos, não importam.
O Nadim garante-me que se eu for ao Paquistão vou constatar estar no país mais belo do mundo. Pede a Alá que eu acredite. Que acredite e visite o seu país para o abençoar com o meu
respeito e o meu sorriso. Fico convencido, pela comoção, de que
o Paquistão é um país maravilhoso.
Afasto a cortina. Vejo pela janela como o tempo da Inglaterra
sugere paciência. Gosto muito. Treinei a paciência a vida inteira.
A paciência e a solidão.J
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PRETEXTOS
Helder Macedo

Democracia e populismo

O

Parlamento a legitimar o referendo, transformando-o desse modo
s recentes acontecimentos nas democranuma decisão democrática, mesmo se errada. E, porque democrácias ocidentais – Trump, Brexit, populismo, legalismo e dissidência – levantam
tica, potencialmente corrigível, mesmo que o não seja.
problemas antigos. Mas não é bastante
A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos correspondizer que Donald Trump é uma espécie
de à vontade democrática de uma percentagem considerável da
de Mussolini enxertado de Berlusconi
população, em parte manifestada – embora não necessariamente
(que também é) ou que o Brexit foi o
pela maioria dos que o elegeram – como um protesto contra as
triunfo da endémica xenofobia ingleexistentes instituições democráticas que o elegeram. Mas Donald
Trump entendeu esse relativo e algo paradoxal mandato eleitoral
sa (que em parte também foi). Isso é
como uma espécie de referendo (que aliás, em termos de votos
vinagre velho em garrafas de vinho novo. Como a Front National em
populares, não teria ganho) conferindo-lhe poderes absolutos. Na
França. Consequências e não causas. As atuais relações entre popuverdade, o que está a fazer corresponde ao que disse que ia fazer
lismo, legalismo e dissidência é que talvez sejam garrafas novas.
na campanha eleitoral. E muito do que está a fazer não é propriaVivi e cresci num país (o nosso) em que as leis eram cumpridas.
Leis que permitiam, por exemplo, a prisão de cidadãos absolvidos
mente ilegal. Ou rapidamente deixa de o ser, porque tem passado o
pelos tribunais e que proibiam a expressão pública de opiniões
tempo a emitir “ordens executivas” que visam a tornar legal o que,
divergentes. Donde houve quem achasse que essas leis eram ilegais
até ele ser eleito, poderia ter sido entendido como ilegal.
e a certa altura o povo uniu-se para dizer que jamais seria vencido.
É um guerrilheiro no poder. Usando as táticas habituais das
Não terá sido inteiramente vencido, mas ao fim de algum tempo
ditaduras, tanto no plano da política interna quanto nas relações
desuniu-se e passou a haver
internacionais, com uma
leis garantindo a legitimiestrita divisão entre “nós”
e os “outros” traduzível no
dade da diferença quando
velho slogan totalitarisesse transitório populismo
deu lugar à democracia.
ta “quem não é por nós é
Que é onde estamos agora.
contra nós”. Tornando porComo as outras democratanto todos os “outros” em
inimigos, reais ou potencias ocidentais. Mas agora,
nalgumas delas, parece estar
ciais. Ameaçando invadir
a haver um novo populismo
países vizinhos, como o
que se manifesta contra a
México. Pondo de “sobrealegalidade da diferença. E,
viso” o Irão. Hostilizando a
consequentemente, contra
China. Renegando tratados
o controle recíproco dos
internacionais. Encorajando
poderes do Estado em inso terrorismo ao associá-lo
indiscriminadamente com
tituições representativas da
o islamismo. Criticando,
diversidade do povo.
como se fosse uma potência
Democracia direta?
rival e não a complacenReferendos (ou eleições
entendidas como se fossem
te aliada que sempre tem
referendos) como uma
sido, a União Europeia. E,
legítima expressão demono processo, manipulando
(literalmente…) a desprescrática? Ora ora ora. O povo Trump é um guerrilheiro no poder. Usando
tem sempre razão? Não,
tigiada Primeira Ministra
as
táticas
habituais
das
ditaduras,
tanto
no
nem sempre. E nem sempre
britânica do pós-Brexit. No
no que mais o beneficia. Até plano da política interna quanto nas relações
que respeita à política interporque o se chama povo é
na, a sua concepção de uma
internacionais, com uma estrita divisão entre
uma coletividade diverAmérica para os americanos
“nós” e os “outros” traduzível no velho slogan exclui metade da população
sificada. Que pressupõe
americana. Os jornalistas
escolhas seletivas. Umas
totalitarista “quem não é por nós é contra
que não aceitam como vermelhores, outras piores. Se
nós”. Tornando portanto todos os “outros” em dade factual os falsificados
o nosso Marquês de Pombal
tivesse feito um referendo
“factos alternativos” que
inimigos, reais ou potenciais
sobre a Inquisição teria
ele propaga foram há dias
continuado a haver povo
ameaçados de despedimenqueimado no Terreiro do
to por uma das suas fieis
Paço, com ainda mais povo a aplaudir enquanto esses morriam
associadas. Ele próprio caracterizou como um “dito-juiz” o juiz
em assaduras lentas. E na Inglaterra ainda haveria a pena de
federal que contestou a legalidade da ordem proibindo a entrada de
morte se dependesse de um referendo. Pois é, mas a Inglaterra
islamitas no país, e afirmou que a vai reimpor. Processo em curso.
é uma democracia parlamentar e não uma democracia populisPerante tudo isto, que fazer? Esperar que os controles democráta. E por isso é uma democracia. Onde o poder político é uma
ticos funcionem? Manifestações de rua? Assinaturas de protesto?
representação seletiva – e portanto também eletiva – da vontade
Populismo democrático contra autoritarismo populista? Sim, tudo
popular e não a sua encarnação. Os ditadores é que pretendem
isso. Mas há uma desconsoladora frase de Bernardim Ribeiro de
ser, ou procedem como se fossem, encarnações de uma suposta
que me lembro sempre: “Esta é a grande mágoa que tenho contra
vontade popular.
o corpo: que não há nada a que, com o tempo, se não habitue”.
Aconteceu recentemente que a grande maioria dos deputados
Ainda assim, prefiro terminar numa nota positiva. Uma firma de
no Parlamento inglês era contra o Brexit e que uma pequena maioapostas (a mesma que avaliou como 1 em 5000 as probabilidades
de que o Leicester ganhasse o campeonato de futebol inglês no ano
ria do povo foi a favor do Brexit num referendo. Os deputados subpassado) avalia a probabilidade de que Donald Trump não termine
meteram-se, criando um conflito constitucional que só foi resolo seu mandato como 1 em 2. O que também significa que, se todos
vido quando o Poder Judicial, que controla e equilibra o Legislativo
apostarmos, essa probabilidade vai aumentar.J
– o qual, por sua vez, controla e equilibra o Executivo – forçou o

“

O HOMEM
DO LEME
MANUEL HALPERN

A que cheira
a Internet?

P

ara quando o Google dos sabores? E o Facebook dos cheiros?
E o twitter das texturas? Faltam
sentidos ao mundo virtual. A
era do ver e ouvir dura há longas décadas e tarda em ceder
a vez. A tecnologia desenvolve ferozmente
apenas para dois sentidos e desmerece todos
os outros. E nós nem nos importamos muito
com isso. Se quiseremos cheirar flores,
vamos ao jardim. O computador cheira
invariavelmente a plástico e a eletricidade
estática.
Imagina-se que, antes do século XIX,
haveria um maior equilíbrio em termos de
preponderância dos sentidos. Depois veio, a
grafonola, o rádio, o cinema, a televisão, os
computadores, as grandes revoluções tecnológicas... E nós ficámos coxos, em determinados sentidos.
Os sentidos foram perdendo sentido.
Poder-se-ia imaginar que, com a emergência da realidade virtual, do 3 D, dar-se-ia
uma ampliação sensorial. Mas, até ver,
todos os novos gadgets concentram-se num
aprofundamento audiovisual, sobretudo na
tridimensionalidade, dando-se o relacionamento com os outros sentidos através de
poderosas sinestesias. Ou seja: uma imagem
tão exata de um corpo que, quando estendemos a mão, achamos que estamos a tocá-lo.
Ou uma imagem tão realista de fumo que
quando a vemos julgamos sentir cheiro a
queimado. São associações quase pavlovianas que funcionam como sucedâneos dos
sentidos 'subalternos'.
No cinema, sobretudo em formatos
especiais, têm sido feitas algumas experiências com outros sentidos, numa realidade
que chamam 4 D ou 5D. Onde, além de se
ver, pode cheirar-se e mesmo palpar. Tal
nunca foi feito em grandes obras de grandes
realizadores. É antes uma experiência lúdica,
mais próxima de andar na Montanha Russa.
Até porque: estará o espectador preparado
para sentir o hálito de Nicholas Cage em
Leaving las Vegas? O sangue a escorrer de
um filme de Tarantino? Ou o famoso cheiro a
napalm pela manhã de Apocalipse Now?
Aplicando às redes sociais, as questões
multiplicam-se, pois, nesse casos, os odores
entrar-nos-iam pela casa adentro. Enquanto
tudo cheirar a flores, ainda vá que não vá,
mas não é preciso grande imaginação para
adivinhar odores menos agradáveis. Quando
inventarem um emissor de odores, a grande
questão é saber onde se desliga.
Para já, com os meios de realidade
virtual 3D cada vez mais sofisticados, os
três sentidos esquecidos são bengalas que
nos prendem à realidade. Por melhor que
seja o capacete, até ver, saberemos sempre
que, se a criatura que virmos não tiver
cheiro nem toque, é porque na realidade
não existe. JL
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NA HORA DE COMER O TREINADOR
Patrícia Portela

Do sofá a Roma

S

entada no
sofá, ligo o
computador
sem rumo
e sem que
ninguém me
peça para
me levantar.
Penso que
não tenho televisão, que me
apetecia ver um filme, ler um
livro, jantar fora, e termino a
noite arrastada pelos infinitos
labirintos de chats virtuais e
emails por responder. De Berlim
a Manaus, de Istambul a Lisboa,
de Antuérpia a Reykjavik, viajo
e opino sobre todos os conflitos,
espreito todas as redes sociais,
informo-me sobre todos os
escândalos, releio artigos
que são versões de outros que
mencionam outros que já li.
Sentada no sofá penso na
Rosa, naquela quinta feira
de um final da tarde de 1955,
a apanhar o autocarro em
Montgomery depois de mais
uma longa jornada de trabalho.
A Rosa entra e senta-se num
dos bancos de trás. O autocarro
enche e o condutor pede a
Rosa que dê o seu lugar a um
branco que está de pé. Rosa não
se levanta. Rosa é levada em
braços para fora do autocarro.
Rosa é presa. Na segunda-feira
seguinte, 35 mil panfletos
mais tarde e apesar da chuva, a
comunidade negra une-se num
boicote a todos os transportes
públicos da cidade. Nesse
dia, boleias são organizadas e
muitos são os que se deslocam
a pé para o trabalho, andando
até 30 quilómetros para
chegar ao seu destino. Na noite
desse mesmo dia nasce o MIA
(Montgomery Improvement
Association) e elege-se o seu
primeiro presidente, um jovem
e recém-chegado bispo da
Igreja Baptista, de seu nome
Martin, o homem que viria a ter
um sonho.
Sentada no sofá assino
mais uma petição contra algo,
a favor de alguma coisa, em
nome de outra coisa qualquer
e penso naquela tarde de
março em Madrid, em 2004,
de visita a um primo, sentada
numa esplanada em hora de
siesta, e no sms que recebi
para me juntar a um protesto
massivo contra o então
primeiro-ministro José Maria
Aznar que ao pretender usar
os ataques terroristas para

Aaron Swartz, em cima, e Rosa Parks,
em baixo, à dtª quando presa, e à esqª
a primeira vez que pôde viajar num
autocarro

seu proveito político culpou a
E.T.A. e em dois dias perdeu as
eleições.
Passeio-me, ainda
sentada, pelo mundo virtual e
reencontro Aaron, ainda vivo
e em janeiro de 2012, no dia em
que a Wikipedia, a Reddit e a
plataforma Google se desligaram
da rede por um dia em sinal de
protesto contra a SOPA (Stop
Online Piracy ACT), uma lei que
permitiria a qualquer governo
fechar sem aviso qualquer
site suspeito de pirataria. Em
menos de 24 horas a maioria
dos senadores do Congresso
Americano retrocede na sua
posição e vota contra a redação
desta nova lei que poria em
causa a integridade da internet:
a comunicação infinita e
imparável entre todos os corpos
possíveis e em todas as direções
imagináveis.
Mudo de posição no sofá,
ajeito as almofadas, diminuo
o brilho no computador e
penso que é sempre mais
fácil pensarmos que somos
impotentes.
Que ninguém nos ouve.
Que não temos voz.
Pergunto-me porque me

“

Nunca foi tão fácil
intervir como hoje,
mesmo sentada neste
sofá, como se estivesse
sentada naquele
autocarro, guiada pelas
estrelas e por todos os
sonhos do mundo
Penso numa conversa
que ouvi (...), que
as revoluções eram
uma questão de
pontualidade: todos
à mesma hora, na
mesma praça, pelo
mesmo motivo. De que
estou eu à espera?

sinto impotente quando perco
horas a ler os tópicos da moda,
o mesmo tempo que poderia

desperdiçar Em busca do tempo
perdido.
Haverá mais folhas numa
pereira, num livro de Proust ou
numa página da world wide web?
Ajeito-me no sofá e penso
em 1909. Num dia qualquer
da semana. Theodore,
botânico e explorador alemão
enfermo, deixa-se guiar por
um Xamã solitário até ao
coração da selva em busca de
uma planta milagrosa que o
salvará. Ao despedir-se de
todos os elementos da tribo
que o acolhera numa das suas
paragens dessa longa jornada,
apercebe-se de que não
traz a sua bússola. Pergunta
quem a terá. Todos se riem.
Oferecem-lhe presentes em
troca. Théo torna-se agressivo.
Vocifera que não pode partir
sem a bússola. Karamakate, o
Xamã, pergunta-lhe o porquê
da revolta com um simples
olhar. Théo responde que
não pode deixar uma bússola
na Amazónia. O sistema
de orientação aqui, diz ele,
baseia-se na leitura dos ventos
e das estrelas e se aprenderem
a usar a bússola todo esse
conhecimento se perderá.
Karamakate responde-lhe: Não
se pode proibir o conhecimento
a ninguém. O conhecimento
é tudo. Mas, claro, tu não
entendes, és branco.
Revejo O abraço da serpente
no meu ecrã de 11 polegadas
e penso que não mudamos
muito. A tecnologia digital
trocou-nos os tempos, as
geografias, o espaço público, as
amizades, mas não nos mudou
nem a constituição física, nem
a vontade básica de comer,
dormir, lutar contra a doença
e de ter liberdade. Ou sede de
poder.
E informação é poder.
Conhecimento é poder. Mas o
poder de quem? Das empresas
que o providenciam? Dos
utilizadores que usufruem?
Dos governos que o regulam?
Das máquinas que o tornam
acessível? Ou residirá o poder
na forma como interagimos
todos, seres humanos,
máquinas, governos, sistemas,
empresas, coisas? We (not only)
the people?
No quadradinho do meu
ecrã surgem anúncios a jardins
zoológicos vários porque
mencionei serpentes. A Internet
é bicéfala, é a caixa mágica

de Pandora e o panoptycon
mais cerrado, uma ameaça
permanente e um caminho
possível, com ou sem bússola,
que nos pode fazer mais
ruidosos, amplificando a nossa
mesquinhez, silenciar-nos
pela repetição, ou dar voz
aos desejos mais íntimos de
mudança.
Hoje, saber programar um
computador é como ter poderes
mágicos.
Tal como ler os ventos é ter
poderes mágicos.
Dizer que não mantendo-se
sentada é ter poderes mágicos,
e saber o que se quer é como
ter acesso a todos os feitiços de
todos os tempos.
Carregar num botão de um
computador pode hoje destruir
uma cidade ou torná-la num
lugar melhor. Em que outro
tempo se teve mais tempos do
que este?
Acionistas destroem
economias de países com
algoritmos enquanto tomam
banho; petições à distância
de um clic interrompem
ditaduras. Rosas Parks pela
vida fora recusam-se a dar o
lugar e são notícia em tempo
real, captadas pelo olho do
aparelho móvel.
Nunca foi tão fácil intervir
como hoje, mesmo sentada neste
sofá, como se estivesse sentada
naquele autocarro, guiada pelas
estrelas e por todos os sonhos do
mundo.
Ainda recostada no sofá
penso em António Pocinho e
numa conversa que lhe ouvi
perdida pelo Bairro Alto, no
tempo em que só os livros
eram a nossa rede virtual,
na qual confirmava que as
revoluções eram uma questão
de pontualidade: todos à mesma
hora, na mesma praça, pelo
mesmo motivo.
De que estou eu à espera?J
Para Aaron Swartz (1986-2013) e Rosa
Parks (1913 – 2005)
Para mais informação sobre Aaron
Swartz ver o documentário: Internet’s
own boy
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A Cidade Global
O coração de Lisboa no Renascimento a partir de 24 de fevereiro no Museu Nacional de Arte Antiga

ALMAdA

BRAGANçA

Teatro Municipal Joaquim Benite

Museu do Abade de Baçal

T O Feio

3ª

av. Prof. Egas moniz. Tel.: 212 739 360
De marius von mayenburg. Encenação de
Toni Cafiero. Interpretação de andré Pardal,
João Farraia, João Tempera e maria João Falcão.
4 ªa s áb .,

às

21 h ; D om .,

às

R. abílio beça, 27. tel.: 273 33 15 95
a

D om .,

Das

09 h 30

12 h 30

às

E Das

14 h

às

18 h

E Sensibilidades

Exposição de escultura de Ricardo Tomás.
até 26 de fevereiro

16 h

até 19 de fevereiro

M Projeto Alarme

CALdAS

M Orquestra Sinfónica Portuguesa

Centro de Artes das Caldas da Rainha

16 e 17 de fevereiro – 22h
Direção musical de Pedro Neves.
obras de Cherubini, Tinoco e mendelssohn.
18 de fevereiro – 21h

d Speak Low If You Speak Love...

Coreografia de Wim Vandekeybus. Co-Criação
e interpretação de Jamil attar, Livia balazova,
Chloé beillevaire, David Ledger, entre outros.
24 de fevereiro – 21h

T As Aventuras de Guinhol

Teatro para a infância com encenação
de Teresa Gafeira. Interpretação de anabela
Ribeiro, bernardo souto, Isac Graça, Nuno
Fonseca e Vera santana. sessões para escolas
nos dias úteis, entre 21 de fevereiro e 3 de março.
28

DE FEVEREIRo E

s áb .,

às

16 h ; D om

às

11 h .

28 de fevereiro a 5 de marco

Museu dos Biscainhos

R. dos biscainhos. Tel.: 253 204 650
a

D om ., 9 h 30

às

12 h 45

E Das

RAINHA

R. Dr. Ilídio amado. Tel.: 262 840 540

2 ª , 4 ª a 6 ª , Das 9 h às 12 h 30 E Das 14 h às 17 h 30;
s áb . E D om ., Das 9 h às 13 h E Das 15 h às 18 h

E Texturas by Helena pedro Nunes
até 4 de março

M Luiz Caracol

14 de fevereiro – 22h

M Nadine Khouri

17 de fevereiro – 21h30

M d.A.M.A.

24 de fevereiro – 21h30

A Cidade Global: representação parcial da Rua Nova dos Mercadores, em Lisboa

Museu José Malhoa

Parque D. Carlos I. Tel.: 262 831 984
3ª

a

D om .,

Das

10 h

às

12 h 30

E Das

14 h

às

17 h 30

E World (di)visions 30X30 Reflexos do Mundo e Índia

Exposição de fotografia de
Ni Francisco e Luís Lobo henriques.
até 12 de março

BRAGA
3ª

dA

14 h

às

17 h 30

E Contas de Rezar

CASCAIS
Casa das Histórias Paula Rego

até 26 de fevereiro

av. da República, 300. Tel.: 214 826 970

Theatro Circo

T oDos

T As Criadas

até 26 de fevereiro

av. da Liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
3ª

a

6ª,

às

os DIas , Das

10 h

às

18 h

E Paula Rego: Old Meets New
E Paula Rego: na Praia

21 h 30

até 23 de fevereiro

M Concerto Comemorativo do 43º
Aniversário da Universidade do Minho

Pelo Coro e orquestra da Universidade do
minho, sob a direção de Claude Villaret.
obras de G. mahler.
16 de fevereiro – 16h30

M Fado Violado: Jangada de Pedra
17 de fevereiro – 21h30

M Harmonies

M Canto d’aqui +
Banda Militar do Porto

24 e 25 de fevereiro – 21h30

T Encontrar O Sol

4ª

a

s áb .,

às

21 h ; D om .,

3 de fevereiro – 21h

às

17 h 30

T África Fantasma

Teatro das Figuras

Criação de João samões.
Interpretação de Cláudio da silva.
16 de fevereiro – 21h30

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

M duo Clássico Ma Non Troppo

M Carnaval dos Animais

Pela orquestra dos brinquedos, sob a
direção musical de miguel Nabais Pernes.
obras de Camille saint-saëns e Jorge salgueiro.
21 de fevereiro – 10h, 11h30 e 14h30

T Salvador Martinha: Tipo Anti-Herói
24 de fevereiro – 21h30

ELVAS

Centro Cultural de Cascais

E Crystal Clear

3ª,

av. Rei humberto II de Itália. Tel.: 214 848 900
3ª

a

D om .,

Das

10 h

às

18 h

Das

14 h

às

18 h ; 4 ª

a

D om .,

Das

11 h

ÉVORA

E Sílvia Patrício: Humanário

Fundação Eugénio de Almeida

até 22 de março

COIMBRA

às

18 h

mostra de obras inéditas de augusto alves e silva.
até 16 de abril

E Roque Gameiro:
Uma Família de Artistas

a

D om .,

Das

Museu Nacional Machado de Castro

10 h

às

13 h

E Das

14 h

às

18 h

E A Reserva das Coisas
no seu Estado Latente

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

Museu de Évora

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

3ª

até 26 de fevereiro

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

D om .,

Das

M José Afonso – Sempre!
19 de fevereiro – 16h

d Antes Que Matem os Elefantes

Direção de olga Roriz. Intérpretes de beatriz
Dias, Carla Ribeiro, marta Lobato Faria, andré
de Campos, bruno alexandre, entre outros.
25 de fevereiro – 21h30

FUNCHAL
Museu Henrique e Francisco Franco
R. João de Deus, 13. Tel.: 291 211 090
2ª

a

6ª,

Das

9 h 30

às

18 h

E déjàVu 1. (des)cobertas

GONdOMAR

Páteo de são miguel. Tel.: 266 748 300
3ª

obras de Vivaldi, haydn, bach, stens, Fauré.
16 de fevereiro – 18h30

até 5 de maio

mostra de trabalhos de Fernanda Fragateiro.
até 28 de abril

3ª, Das 14h às 18h; 4ª a Dom., Das 10h às 18h

De Edward albee. Encenação de Ricardo
Neves-Neves. Interpretação de Cucha
Carvalheiro, Custódia Gallego, Luís Gaspar,
marques D’arede, Romeu Costa, entre outros.

FARO

Museu de Arte Contemporânea de Elvas

19 de fevereiro – 18h

M Conservatório de Música
Calouste Gulbenkian – Musical

Pç. da República. Tel.: 239 855 630

até 26 de fevereiro

até 22 de março

18 de fevereiro – 21h30

Teatro Académico de Gil Vicente

9 h 30

ás

17 h 30

Lugar do desenho - Fundação Júlio Resende
R. Pintor Júlio Resende, 346. Tel.: 224 649 061
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

E Resende: Anos 60
até 9 de outubro

GUARdA

E Curiosidades de
d. Frei Manuel do Cenáculo

Teatro Municipal da Guarda

E Legado Francisco Barahona Fernandes

Exposição de fotografia de Daniel margarido.
até 25 de fevereiro

até final de abril
até dezembro

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

E Silhuetas
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ÍLHAVO

E Lugar Sonoro: Guarda

Instalação sonora por Luís Antero.
até 29 de fevereiro

Museu Marítimo de Ílhavo

E Uma Pequena Esperança

Exposição de desenho e pintura de Pedro Amaral.
3ª
6ª

A
E

M Escócia

5 ª , DAS 16 h áS 19 h E DAS 21 h àS 23 h ;
S áB ., DAS 16 h àS 19 h E DAS 21 h àS 24 h

até 25 de março

T Ofício

Por Gambozinos e Peobardos.
16, 17 e 18 de fevereiro – 21h30

T Conchas

Pela d'Orfeu – Associação Cultural.
18 de fevereiro – 15h e 17h

Av. Dr. Rocha Madahíl. Tel.: 234 329 990
3ª

A

S áB .,

DAS

10 h

àS

18 h ; D OM .,

DAS

14 h

àS

18 h

E Hermano Noronha: Meia Laranja
até 2 de abril

T Noivo Por Acaso

LAMEGO
Museu de Lamego

Texto de Frank Wedekind.
Um espetáculo Teatro Praga.
24, 25 e 27 de fevereiro – 21h

A

D OM .,

DAS

10 h

àS

18 h

E Faces: Retrato e
identidade nas Doações e
Legados do Museu de Lamego
até 31 de março

Com Fernando Mendes.
24 e 25 de fevereiro – 21h30

GUiMARãES

E Fotografia de Cena
na Era do Preto e Branco

Al. da Universidade. Tel.: 217 811 500

2ª A 6ª, DAS 9h30 àS 19h30 ; SáB., DAS 9h30 àS 12h30

até 26 de fevereiro

Exposição de fotografia de José Almeida Pereira.
A

S áB .,

DAS

10 h

àS

13 h

E DAS

14 h

àS

19 h

até 3 de junho

M Concerto Comemorativo do 43º
Aniversário da Universidade do Minho

T A Justiça, Pequena Conferência

A partir de Jean Luc-Nancy.
23 e 24 de fevereiro – 10h30
25 de fevereiro – 16h

Centro internacional das
Artes José de Guimarães

Av. Conde Margaride, 175. Tel.: 253 424 715
DAS

10 h

àS

13 h

E DAS

T History History History

A BNP assinala os 50 anos do número
1 do periódico & etc, suplemento literário
do Jornal do Fundão (1967-1971) e
magazine cultural autónomo (1973-1974)
– um projeto de Vitor Silva
Tavares (1937-2015) –, numa
exposição documental comissariada
por Paulo da Costa Domingos.
22 de fevereiro a 31 de maio

A partir de Bernardo Santareno.
Encenação de Miguel Moreira / Útero.
25 de fevereiro – 22h

D OM .,

até 30 de abril

E & etc

T O Duelo

A

E Pela Saúde, Aviso-te!
Os Avisos ao Público no Portugal
Moderno (ca 1770 - ca 1820)

até 29 de abril

14 h

àS

19 h

Exposição de fotografia de Edgar Martins.
até 4 de junho

E Rui Moreira: Os Pirómanos
até 5 de junho

E Cosmic, Sonic, Animistic.
Coleção Permanente e Outras Obras
até 31 de dezembro

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves
Av. 5 de Outubro, 6. Tel.. 21 354 0923

E Fórmulas Naturalistas da Arte Moderna

Exposição repartida entre a CMAG
e o Museu Nacional de Arte
Contemporânea - Museu do Chiado.
até 26 de fevereiro

Centro Cultural de Belém

Museu de Alberto Sampaio

Pç. do Império. Tel.: 213 612 400

3ª

M Ângelo Freire

R. Alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910
A

D OM .,

DAS

10 h

àS

18 h

3ª

A

D OM .,

DAS

10 h

àS

18 h

15 de fevereiro – 21h

T Mãos Enamoradas

Produção Companhia de Teatro
e Marionetas de Mandrágora.

M João Miguel Silva | Astrid
Kumkar | isolda Crespi Rubio

Mostra de trabalhos têxteis de Sofia de Medeiros.
a partir de 16 de fevereiro

Obras de R. Schumann, A. Dorati,
A. Mozart, h. holliger e P. haas.
16 de fevereiro – 19h

Palacete Santiago

16 e 17 de fevereiro – 21h

E Era Preciso Agradecer às Flores

Pç. de Santiago.
T ODOS

OS DIAS , DAS

10 h

àS

17 h 30

E Os Livros de Alberto Sampaio
até 10 de março

Dávid Bekker – piano.
Obras de B. Kovács, R. Schumann,
C. Debussy, K. hakola e P. Sarasate.
19 de fevereiro – 15h

M Coro Estágio Gulbenkian

James Baillieu – piano.
Obras de O. Knussen, R. Schumann,
M. Ravel, G. Gershwin / J. heifetz.
19 de fevereiro – 19h

M Acis and Galatea

M Ricardo Toscano e
João Paulo Esteves da Silva
24 de fevereiro – 21h30

D La Nuit Tous les Chats Sont Gris

De Laurence Yadi e Nicolas Cantillon.
24 e 25 de fevereiro – 21h30

Fundação Arpad
Szènes - Vieira da Silva

Pç. das Amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
A DOM .. DAS

10 h

àS

Obras de J. S. Bach, M. Urquiza,
F. Liszt e G. F. händel / F. Liszt
19 de fevereiro – 17h

M Tamsin Waley-Cohen (violino)

Autoria de Deborah Pearson.
Dramaturgia de Daniel Kitson.
22 e 23 de fevereiro – 21h30

3ª

Rui Fernandes – direção.
Obras de P. Sarasate, h. Wieniawski,
P.I. Tchaikovsky e B. Bartók.
19 de fevereiro – 14h

M Mariam Batsashvili (piano)

Culturgest

E Alice Creischer

E Cadernetas de Cromos:
100 anos do Cromo
Colecionável em Portugal

17 de fevereiro – 23h59

M Recital de Piano por Christopher Park

Paulo Lourenço – maestro.
Obras de G. Rossini, E. Elgar,
E. Carrapatoso, J., Brahms, entre outros.
19 de fevereiro – 16h

até 10 de março

até 18 de fevereiro

até 31 de março

M Som de GMR: Hot Air Balloon

E Destinerrância - O Lugar do
Morto é o Lugar da Fotografia

E A Parte imersa do iceberg:
imagens do Arquivo Nacional
das imagens em Movimento

Campo Grande, 83. Tel.: 217 982 000

E Testemunhos da Escravatura

Obras de Mozart, L. Janácek e M. Nikodijevich.
19 de fevereiro – 11h

M Horácio Ferreira (clarinete)

M Cristina Branco

Biblioteca Nacional de Portugal

até 31 de março

Pelo Coro e Orquestra da Universidade do Minho.
15 de fevereiro – 22h

3ª

25 de fevereiro – 18h

M Festival Rescaldo

E Bufos
3ª

M Thierry Madiot: Lutherie urbaine

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

Av. D. Afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700

M Armida Quartett

M Camerata da Academia
de Música de Lisboa

R. Barata Salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200

Arquivo Nacional Torre do Tombo

Centro Cultural Vila Flor

T Despertar da Primavera,
uma Tragédia de Juventude

Cinemateca Portuguesa

Espetáculo de stand-up
comedy de Luís Franco-Bastos.
28 de fevereiro – 21h30

Marco Pereira – violoncelo.
Obras de D. Chostakovitch e A. Schnittke.
17 de fevereiro – 21h30

Obras de L. van Beethoven, F. Chopin,
O. Neuwirth e I. Stravinsky.
19 de fevereiro – 13h

25 de fevereiro – 21h

LiSBOA

T Voz da Razão

Coreografia de Anne Teresa de Keersmaeker.
22 e 23 de fevereiro – 21h
24 de fevereiro – 21h

2ª

A partir d' os Lusíadas de Luís de Camões.
23 de fevereiro – 21h30

D Rain

M Brad Mehldau Trio

Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230

T Força Humana

Pela Orquestra Sinfónica Portuguesa,
sob direção musical de Pedro Neves.
20 de fevereiro – 11h

18 h ;

ENCERRA

2ª

E FERIADOS

E Uma Viagem ilustrada / World
Sketching Tour de Luís Simões
até 19 de fevereiro

E O Traço Com Que Firo as
Minhas Telas. Pintura e Desenho
de Moita Macedo (1930-1983)
até 26 de fevereiro

P Da Palavra à Ação

Ópera de händel pelo Coro e
Orquestra Gulbenkian, sob a direção
do maestro Leonardo Garcia Alarcón.
23 de fevereiro – 21h
24 de fevereiro – 19h

M Solistas da Orquestra Gulbenkian

Obras de F. A. hoffmeister,
W. A. Mozart e A. Ouzounoff
24 de fevereiro – 21h30

Galeria das Salgadeiras

R. da Atalaia, 12 a 16. Tel.: 213 460 881
3 ªA S áB .,

DAS

15 h

àS

Exposição de fotografia de Eva Díez.
até 25 de março

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo
TODOS OS DIAS , DAS

12 h

àS

20 h . E NCERRA

àS

Aulas de iniciação ao teatro por Suzana Borges.
até 26 de fevereiro

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

Fundação Calouste Gulbenkian

E Liquid Skin – Apichatpong
Weerasethakul, Joaquim Sapinho

Av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª

A

D OM .,

DAS

10 h

àS

18 h

E Anúncio aos Pastores

Representações do sagrado e do quotidiano.
até 20 de fevereiro

E José de Almada Negreiros:
uma Maneira de Ser Moderno
até 5 de junho

E Portugal em Flagrante – Operação 1, 2 e 3
até 18 de novembro

M Alisa Weilerstein (violoncelo)

até 24 de abril

E José Maçãs de Carvalho.
Arquivo e Democracia
até 24 de abril

E Dimensões Variáveis Artistas e Arquitetura
até 22 de maio

Museu Coleção Berardo

CCB. Pç. Do Império. Tel.: 213 612 878
3ª

M Glenn Miller Orchestra
M Orquestra Sinfónica Portuguesa

M Solistas da Orquestra Gulbenkian

até 12 de março

Elena Ryabova – violino.
Jordi Rodriguez – violino.
Lu Zheng – viola.

3ª.

até 13 de fevereiro

Com a Orquestra Gulbenkian,
sob a direção de Giancarlo Guerrero.
16 de fevereiro – 21h

Filipe Quaresma – violoncelo.
Pedro Neves - direção musical.
19 de fevereiro – 17h

21 h

E Renacer

A

D OM .,

DAS

10 h

àS

19 h

E Visualidade & Visão — Arte
Portuguesa na Coleção Berardo ii
E Fernando Lemos: Para um Retrato
Coletivo em Portugal, no Fim dos Anos 40
até 2 de abril
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Museu da Música

R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990

E Cantores de Ópera Coleção de Gravuras do Museu

E A Cidade Global.
Lisboa no Renascimento
3ª
3ª
6ª

até 27 de fevereiro

25 de fevereiro – 18h

D om ., DAs 10 h às 18 h ( FeVeReIRo ).
A 5 ª e D om ., DAs 10 h às 18 h ;
e s áB ., DAs 10 h às 20 h ( mARço e ABRIL )
A

Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282

R. serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148

E Da Fotografia ao Azulejo

E Amadeo de Souza-Cardoso /
Porto Lisboa / 2016-1916

3ª

4 ª A D om ., DAs 10 h às 18; s áB . e
D om ., enceRRADo DAs 13 h às 14 h

A

D om .,

DAs

10 h

às

até 1 de outubro

até 26 de fevereiro

Museu do Oriente

até 26 de fevereiro

Av. Brasília, Doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª

A

D om .,

DAs

10 h

às

18 h ; 6 ª ,

DAs

10 h

às

12 h

E Viagens – Itinerários
de Memórias Silenciosas

E A Ópera Chinesa

até 31 de dezembro 2018

Museu Nacional de Arqueologia
Pç. do Império. Tel.: 213 620 000
DAs

14 h

às

18 h ; 4 ª

A

D om .,

DAs

10 h

às

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

E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa.
até 31 de dezembro

R. das Janelas Verdes. Lisboa. Tel.: 213 912 800
3ª

A

D om .,

DAs

10 h

às

18 h

E Domingues Sequeira. Pintor da História
até 12 de março

E Retrato de D. Francisco de
Moura Corte Real, 3º Marquês
de Castelo Rodrigo
até 19 de março

10 h

às

18 h

exposição repartida entre o museu nacional
do Teatro e da Dança e museu nacional do
Traje, com percurso feito através do Parque
Botânico do monteiro-mor.
até 30 de maio

3ª

às

18 h ; 4 ª

A

D om .,

DAs

10 h

às

até 6 abril

E Vanguardas e Neovanguardas
na Arte Portuguesa 1910 – 2011

Museu Nacional dos Coches

14 h

às

18 h , 4 ª

A

D om .,

DAs

10 h

às

10 h

às

18 h

E Arquitetura Timorense

3ª

os DIAs ( exceTo à

4ª

FeIRA ), DAs

às

21 h 30; D om .,

às

16 h

e

4ª,

às

19 h ; 5 ª

e

6ª,

às

21 h ; s áB .,

às

16 h

e

21 h

até 25 de fevereiro

E Agora

exposição de pintura de sérgio Pombo.
3ª

A

s áB .,

DAs

15 h

ATé FInAL Do esPeTácuLo .

até 25 de fevereiro

Palácio Nacional da Ajuda
T oDos

s áB .,

De Rafael spregelburd. encenação de João
Pedro mamede. Interpretação de Andreia
Bento, António simão, David esteves,
Guilherme Gomes, Rita cabaço.

18 h .

Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264

A

até 26 de fevereiro

T A Estupidez

até 15 de abril

Museu Nacional de Etnologia
DAs

DAs

De Florian Zeller. encenação de João
Lourenço. Interpretação de Ana Guiomar,
João Perry, João Vicente, Patrícia
André, Paulo oom e sara cipriano.

R. da escola Politécnica, 58. Tel.: 213 916 750

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

17 de fevereiro a 7 de maio

3ª,

D om .,

18 h

Teatro da Politécnica

Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319
A

às

T O Pai

4ª

18 h

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar

3ª

10 h

Teatro Aberto

exposição repartida entre o museu nacional
do Traje e museu nacional do Teatro e da
Dança, com percurso feito através do Parque
Botânico do monteiro-mor.
até 30 de maio

E Valter Ventura:
Observatório de Tangentes

DAs

Pç. de espanha. Tel.: 213 880 079

Lg. Júlio castilho. Tel.: 217 567 620
14 h

D om .,

até 30 de abril

Museu Nacional do Traje
DAs

A

E Há Fogo! Há Fogo! Acudam! Acudam!

T A História da Carochinha

3ª,

até 7 de maio

Pç. Afonso de Albuquerque. Tel.: 213 610 850

E Fórmulas Naturalistas da Arte Moderna
até 26 de fevereiro

campo de santa clara. Tel.: 218 854 820

Picadeiro Real

E A Imagem Paradoxal

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

Museu Nacional de Arte Antiga

DAs

Teatro infantil pela comp. Palco de chocolate.
19 de fevereiro – 10h30

até 17 de junho
18 h

D om .,

T A Bela Adormecida

E O Gosto Parisiense no Museu
Nacional de Arte Contemporânea

até 19 de março

E Reis e Heróis – Os Panteões em Portugal

A

Teatro infantil pela companhia cativar.
26 de fevereiro – 11h30

De hugo canoilas
até 26 de março

E Jun Shirasu: Azulejo
Em Viagem 1998 > 2015

3ª,

18 h

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

até 5 de março

3ª

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar

Museu Nacional de Arte
Contemporânea - Museu do Chiado

Museu de Arte Popular

Panteão Nacional

estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410

24 de fevereiro a 9 de abril

M Ensemble Scaramuccia

Museu Nacional do Teatro e da Dança

10 h

às

18 h

Teatro da Trindade

até 19 de fevereiro

E Festa Barroca

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

Museu Nacional do Azulejo

E Chávenas / Teacups

3ª

E Um Olhar Real. Obra Artística
da Rainha D. Maria Pia.
Desenho, Aguarela e Fotografia

encenação de Leonor Alcácer.
Interpretação de cecilia sousa, helena
Laureano, João Ferrador e Leonor Alcácer.

até 28 de fevereiro

R. madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340
A Dom ., DAs

10 h

às

18 h

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

até 28 de março

até 31 de abril

T Reservado

4ª

A

s áB .,

às

19 h

até 25 de fevereiro

T Vanessa Vai À Luta

De Luísa costa Gomes. encenação de António
Pires. Interpretação de carolina campanela,
cátia nunes, hugo mestre Amaro, João
Veloso e Participação especial de Julie sergeant.
s áB .,

às

16 h ( FeVeReIRo

e ABRIL )

até 1 de abril

T Avenida Q

De Robert Lopez, Jeff marx e Jeff Whitty.
encenação de Rui melo. Interpretação de Ana
cloe, Diogo Valsassina, Gabriela Barros, Inês
Aires Pereira, manuel moreira, entre outros.
4ª

A

s áB .,

às

21 h 30; D om .,

às

16 h 30

até 2 de abril

Teatro de Carnide

Az. das Freiras, 33. Tel.: 967 341 862

T Catch My Soul

Texto e encenação de Rui neto.
Interpretação de sofia Ângelo e Tiago costa.
6ª

e

s áB .,

às

21 h 30

até 11 de março

Teatro Ibérico

R. de xabregas 54. Tel.: 218 682 531

T Nós Matámos o Cão Tinhoso

Textos de Luis Bernardo honwana.
Direção e encenação de João Garcia
miguel. Interpretação e cocriação de
sara Ribeiro e David Pereira Bastos.
15, 16, 17 e 18 de fevereiro – 21h30

Teatro Municipal de São Luiz

R. António maria cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650

T Filhos das Mães

Direção de martim Pedroso. Interpretação e
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cocriação de Ana Cloe, Flávia Gusmão,
Joana Seixas, Katrin Kaasa, Rita Calçada
Bastos e Vera Kolodzig.
5ª

A

D OM .,

àS

19 h

até 18 de fevereiro

T Encontrar o sol

De Edward Albee. Encenação de Ricardo
Neves-Neves. Interpretação de Cucha
Carvalheiro, Custódia Gallego, Luís Gaspar,
Marques D’arede, Romeu Costa, entre outros.
4ª

A

S áB .,

àS

21 h ; D OM .,

àS

17 h 30

T os sapatos do sr. luiz

Pesquisa e conceção de
Madalena Marques e Susana Pires.
Público-alvo: Pré-escolar e 1º ciclo.
Entrada livre, mediante inscrição prévia.
22 de fevereiro - 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 DOM., 30 MIN. ANTES DO INíCIO DOS ESPETáCuLOS
SALA GARRETT PARA PORTADORES DE BILhETE

DA

até 29 de julho
A partir de Bernardo Santareno.
Encenação de Miguel Moreira/Útero.
19 h ; 5 ª

A

m Canto Afonsino. Tributo a zeca
Afonso – 30 Anos da sua morte
24 de fevereiro – 21h30

m Pink Floyd Tribute
25 de março – 22h

d baixos e Altos

S áB .,

àS

21 h ; D OM .,

àS

16 h

T Acabar em beleza

Texto e interpretação de Mohamed El Khatib.
Espetáculo em francês, com legendas em português.
18, 19, 22 de fevereiro – 19h
23 e 25 de fevereiro – 21h30
24 de fevereiro – 19h e 21h30

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

T Amália

E Património Através do buraco da Agulha

PoRTimão

Culturgest Porto

Lg. 1.º de Dezembro. Tel.: 282 402 470

m Choque Frontal Ao vivo
S áB .,

DAS 19 h àS

21 h

m 1º Festival de Piano do Algarve:
mário laginha e Armando mota

Com a Orquestra Filarmónica Portuguesa,
sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira .
18 de fevereiro – 21h30

m Carlos barretto lokomotiv
m simantra GP

25 de fevereiro – 21h30

PoRTo

até 19 de fevereiro

Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200

nAzARé

16 de fevereiro – 22h

3ª

A

D OM .,

DAS

10 h

àS

17 h 30

E Paixão, de Júlio limpinho.
Exposição Fotográfica sobre a
nazaré e as suas Gentes
até 5 de março

Centro Cultural malaposta
R. Angola. Tel.: 219 383 100

E Amor com Amor se Paga

Exposição de pintura de ulrich hilmer.
A

S áB .,

DAS

11 h

àS

21 h

até 26 de fevereiro

T o macaco do Rabo Cortado

Teatro para a infância pelo Teatro da Raposa.
S áB .,

àS

17 de fevereiro – 22h

m Enigma britânico

Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Brad Lubman
e a participação de Irvine Arditti (violino).
Obras de G. holst, J. Dillon, E. Edgar.
18 de fevereiro – 18h

m vítor Hugo

18 de fevereiro – 22h30

olivAl bAsTo

2ª

Casa da música

m maria monda

R. D. Fuas Roupinho – Sítio. Tel.: 262 562 801

16 h ; D OM .,

àS

11 h

até 26 de fevereiro

m Cine-concerto pela
banda sinfónica Portuguesa

16 a 26 de fevereiro

T Torcicolo

17 e 18 de fevereiro – 21h30

18 h 30

22 de fevereiro – 21h30

R. da Fábrica Social. Tel.: 223 395 120

E 80 anos, 80 interpretações
de José Rodrigues

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

m banda sinfónica da PsP

sinTRA
Quinta da Regaleira
Tel.: 219 106 656

T Aladino
S áB .,

àS

16 h ; D OM .,

àS

11 h

até 19 de março

Tel.: 249 315 089

E A botica do Real Convento de Thomar
até 3 de julho

vilA FRAnCA

E Joan miró: materialidade e metamorfose

museu municipal de vila Franca de Xira

até 4 de junho

dE

XiRA

R. Serpa Pinto, 65. Tel.: 263 280 350

E Haegue Yang: Parque de
vento opaco em seis dobras

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 vila Franca de Xira anos 40-50 do
séc. XX – molduras de um Concelho

até 4 de junho

E Ana manso: Yo-Yo

23 de fevereiro a 7 de maio

até 29 de abril 2018

Teatro Campo Alegre

R. das Estrelas. Tel.: 226 063 000

visEu

T Filhos das mães

museu nacional Grão vasco

Encenação de Martim Pedroso. Interpretação e
cocriação de Flávia Gusmão, Joana Seixas, Katrin
Kaasa, Rita Calçada Bastos e Vera Kolodzig.
24 e 25 de fevereiro – 19h

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

DAS

E Além de Grão vasco
até 5 de março

Teatro Carlos Alberto

R. das Oliveiras, 43. 223 401 900

E Passagens à Cena. Escritas,
Reescritas, Traduções

Com António Durães, Dinarte Branco, Rosa
Maria Martelo, Sara Carinhas e Rui Lage.
24 de fevereiro – 22h30

T A noite da iguana

25 de fevereiro – 22h30

17 de fevereiro – 15h (escolas e público sénior)
18 de fevereiro – 21h30

E Philippe Parreno:
A Time Coloured space

m Rossano snel

m Jan Weigel

d Jovens Coreógrafos

Convento de Cristo

Fundação de serralves

Teatro nacional são João

25 de fevereiro – 21h30

Av. Luísa Todi, 65. Tel.: 265 522 127

TomAR

até 18 de fevereiro

m Aruanda Quinteto

m brad mehldau Trio

Fórum municipal luísa Todi

Adaptação e encenação de Paulo Cintrão.

m Rita Redshoes

5ª
5ª

E

àS

Fundação Escultor José Rodrigues

Obras de J. horner, J. Williams,
D. Arnold, entre outros.
21 de fevereiro – 19h30

24 de fevereiro – 22h

S áB ., àS 21 h 45; D OM ., àS 16 h 15;
6 ª , àS 14 h 30 ( ESCOLAS , SOB MARCAçãO )

12 h 30

18 de fevereiro a 15 de abril

m Cinematic Horn Ensemble

23 de fevereiro – 22h

A

DAS

E otelo m. F. – Chama Xamânica

Francisco Ferreira - direção musical .
Obras de J. Williams (“Star Wars” e “E.T.”)
e K. de Meij (“The Lord of the Rings”).
19 de fevereiro – 12h

T Compota de Poesia

Produção Língua de Trapo.

S áB .,

17 de fevereiro – 23h

25 de fevereiro – 21h30

Av. dos Aliados, 104. Tel.: 222 098 116
A

m zA! (Espanha)

m diego El Gavi 6tet: Flamenco Passion

até 21 de maio

2ª

De Laurence Yadi e Nicolas Cantillon (Cie 7273).
17 de fevereiro – 21h30

24 de fevereiro – 21h30

até 7 de maio

m live low

museu dr. Joaquim
manso - museu da nazaré

até 26 de março

E Tirée par... A Rainha
d. Amélia e a Fotografia

d la nuit Tous les Chats sont Gris

sETÚbAl

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310

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

Pç. D. João I.. Tel.: 223 392 200

18 de fevereiro – 17h

E Fuga do Caos e do Abismo

R. do Paço, s/n. Tel.: 255 712 760

Teatro Rivoli

m novos Talentos: António oliveira

Pedro Neves - direção musical.
Paulo Gaio Lima – violoncelo.
Obras de D. Chostakovitch,
A. Vivaldi e L. Freitas Branco.
28 de fevereiro – 17h

3 ª A 6 ª , DAS 10 h à S 12 h 30 E DAS 14 h àS 18 h ;
S áB ., D OM . E F ERIADOS , DAS 15 h àS 19 h

Musical de Filipe La Féria. Interpretação
de Alexandra, Anabela, Liana, Carlos Quintas,
Tiago Diogo, entre outros.

4ª A 6ª, àS 21h30; SáB., àS 17h E 21h30; DOM., àS 17h

m orquestra Geração

museu municipal de Penafiel

24 de fevereiro – 21h30

Teatro Politeama

Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa
da Música, sob a direção musical de Jan Wierzba
e pelo O Famoso Quarteto de Gémeos Seminov .
Obras de M. Arnold, W. Walton,
R. Bennett, J. Barry e h. Wood.
26 de fevereiro – 18h

Centro Português de Fotografia

até 28 de junho

até 19 de fevereiro

m Concerto de Carnaval

PEnAFiEl

Teatro municipal de Portimão

T o duelo
àS

Original de Paula Nunes.
19 de fevereiro – 16h

Pelo Circo Contemporâneo. Produção FIAR.
27 de fevereiro – 21h30

17 a 25 de fevereiro

4ª,

T A Última Esperança –
Aristides de sousa mendes

Teatro viriato

Lg. Mouzinho de Albuquerque. Tel.: 23 2480 110

d speak low if You speak love

De Wim Vandekeybus.
15 de fevereiro – 21h30

m Fã

De Clã, Regina Guimarães e Nuno Carinhas.
25 de fevereiro – 16h e 21h30

Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900
De Tennessee Williams. Encenação de Jorge
Silva Melo. Interpretação de Nuno Lopes,
Maria João Luís, Isabel Muñoz Cardoso,
Joana Bárcia, Pedro Carraca, entre outros.
4ª,

àS

19 h ; 5 ª

A

S áB .,

àS

até 26 de fevereiro

21 h ; D OM .,

àS

16 h

GAbinETE dE EsTRATéGiA,
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Palácio Nacional da Ajuda. 1300-018 Lisboa
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