João Tordo Contar histórias à vida
Entrevista sobre o novo romance. Texto de João de Melo
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Armando Silva Carvalho (1938-2017)
A morte do poeta/romancista
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Cem Anos de Solidão, 50 anos depois
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Helder Macedo
As eleições no Reino Unido

PÁGINA 36

António Borges Coelho
História de Portugal,
com rigor e ‘melodia’
Sai o 6º volume, Da Restauração ao Ouro
do Brasil, da obra fundamental do
historiador que é também uma rara
personalidade. Entrevista de Maria Leonor
Nunes. Textos de Mário de Carvalho
e Sérgio Campos Matos
PÁGINAS 23 A 28

ANTÓNIO PEDRO FERREIRA

Os Festivais
de Música de Verão
Destaques dos concertos
de música erudita
dos próximos meses
– por Manuela Paraíso
PÁGINAS 18 E 19
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Joana Gomes Cardoso
Lisboa em festa
A celebração do Sto. António, em Lisboa, é pretexto para um
conjunto de iniciativas de cariz cultural. As Festas de Lisboa,
decorrem até 1 de julho, em vários pontos da cidade e incliem
concertos, peças de teatro, animação de rua, sessões de
poesias, exposições, gastronomia e muito mais. A presidente
do conselho de administração da EGEAC, Joana Gomes
Cardoso, explica ao JL o que esperar desta edição das festas,
que já contam com 80 anos de história

ESTELLE VALENTE

Jornal de Letras: Em que assenta a programação desta edição
das Festas de Lisboa?
Joana Gomes Cardoso: A programação é pensada em
torno de três eixos. Por um lado, assumir a dimensão
popular, ligar as festividades à identidade da cidade
e, sem complexos, assumir a tradição dos arraiais e
das marchas populares. Por outro, o da programação
infantil: promover práticas culturais junto dos mais
novos na esperança de que se venham
a tornar hábitos - não associar as
festas a um evento efémero, promover
alguma continuidade. E, por último,
a celebração de Lisboa como Capital
Ibero-Americana da Cultura, através
da integração de universos literários,
musicais ou gastronómicos que
espelhem a cultura de outros países
lusófonos.
Em que é que essa celebração se traduz,
mais concretamente?
Em várias coisas, será primeiramente uma tentativa de
aproximar pessoas, costumes e tradições do universo IberoAmericano à nossa própria cultura, através de uma série de
frentes. Teremos, por exemplo, um baile cubano no qual participarão os Gipsy Kings e Los Van Van, ou o festival Soy Loco Por
Ti, America, composto de momentos de música, gastronomia,
poesia e literatura. Pode não ser o tipo de eventos que unem
milhares de pessoas no Terreiro do Paço, mas a confluência de
pessoas em torno de universos partilhados é algo no qual achamos importante apostar.
Há alguma diferença significativa em relação à programação de
anos anteriores?
Talvez a ênfase na programação infantil, essa vontade de
criar hábitos que fiquem para lá das festas. De resto não
inventámos muito, por assim dizer. O que verificámos que
as pessoas procuram mais é, de facto, a dimensão popular,
e acaba por nem sequer haver grande disponibilidade para
outras propostas. De resto, o modelo continua a ser o mesmo,
até porque a participação voluntária faz com que tudo funcione
de forma muito orgânica. Limitámo-nos a associar entre si
os espaços que a EGEAC gere, principalmente através dessas
atividades direcionadas ao público infantil.
Nesta época, as festividades tendem a um cariz bastante boémio.
A programação cultural é promovida como forma de combater
isso?
Não necessariamente, tentámos conciliar as duas. Incentivar o
consumo cultural e, ao mesmo tempo, assumir essa dimensão
tradicional, que ganha importância hoje em dia, por exemplo,
no debate em relação a algumas das dinâmicas que têm
ocorrido nos centros históricos da cidade, e que têm incitado,
inclusive, a muita multiculturalidade. J

Vieira em festa no museu Uma conferência de Fernando António
Baptista Pereira sobre Arpad e Vieira, visitas guiadas do curador
Renato Santos e de Jorge Martins à exposição Interferências, um
encontro entre a historiadora Irene Pimentel e a artista Ana Vidigal
para refletir sobre o Exílio, excertos de um documentário sobre
Fernando Lemos, apresentados por Jorge Silva
Melo: o aniversário de Maria Helena Vieira da
silva, que se assinala a 13, vai ser comemorado
em festa e em grande, das 10h às 19h, no Museu
Arpad Szenes/Vieira da Silva (MASVS), em Lisboa.
No Jardim das Amoreiras, na Casa-Atelier, na galeria Diferença,
haverá uma série de atividades para todos - feira do livro, visitas à
coleção, sem esquecer o sabor e o ritmo sul-americano, ao tom da
Lisboa Capital Ibero-Americana de Cultura, num intenso programa
que culminará com um concerto de Lula Pena.
ESTREIAS
D. MARIA

ALICE VIEIRA EM CENA
NO TEATRO ABERTO

FESTIVAL
UNDERSCORE

JARDIM DE VERÃO
NA GULBENKIAN

Beaumarchais estreia,
a 22, na sala Garrett do
Teatro Nacional D. Maria
II (TNDMII), Lisboa. Uma
ópera a partir de três
obras do libretista, com
texto original e encenação de Jorge Andrade,
diretor da Mala Voadora.
O libreto, composição e
direção do maestro Pedro
Amaral, num projeto
em colaboração com a
Orquestra Gulbenkian.
Ficará em cena até 2 de
julho.
Entretanto, na sala
Estúdio, Albano Jerónimo
estreia amanhã, 8,
Libreto para ficarem em
casa seus anormais, uma
criação a partir do texto
de Rodrigo Garcia.

Toda a Cidade Ardia, uma
peça criada a partir da poesia de Alice Vieira estreia-se
a 22 no Teatro Aberto, em
Lisboa. O texto é de Marta
Dias, que também assina a
encenação. Cenografia de
Marisa Fernandes, figurinos
de Dino Alves, coreografia de Cláudia Nóvoa. As
interpretações estão a
cargo de Ana Guiomar,
António Fonseca, André
Patrício, Catarina Moreira
Pires, Emanuel Rodrigues,
Madalena Almeida, Miguel
Lopes Rodrigues, Sílvia
Filipe e Victor d’Andrade. O
espetáculo encerra a temporada de celebração dos
40 anos do Teatro Aberto
e vai estar em cena até 30
de julho.

A primeira edição do Festival
Underscore aborda a relação
entre a música e o cinema. Durante cinco dias, o
Centro Cultural de Belém, a
Cinemateca Portuguesa e o
Cinema S. Jorge, em Lisboa,
acolhem filmes contemporâneos e de arquivo acompanhados ao vivo por músicos
nacionais e estrangeiros.
Inserido na programação
das Festas de Lisboa ‘17,
o Underscore oferece
ainda, de 13 a 17 de junho,
um workshop de Cinema
Expandido, laboratórios e
uma oficina para famílias,
com conteúdo direcionado
ao público infantil. Uma
criação da programadora
Érica Faleiro Rodrigues e do
compositor Diogo Alvim.

Música, cinema e história
estarão em destaque na
segunda edição do festival de
Verão da Fundação Calouste
Gulbenkian, nos jardins da
Fundação, de 23 de junho a 20
de julho. Na oferta musical,
destaca-se Jane Birkin a
interpretar Serge Gainsbourg,
a brasileira Roberta Sá,
a cabo-verdiana Mayra
Andrade, o angolano Bonga
ou a fadsita Gisela João. O
ciclo de cinema português
traz à Gulbenkian a obra de
realizadores como João Miller
Guerra, Leonor Teles, João
Salaviza ou Miguel Gomes.
Na perspectiva histórica,
exposições e colóquios
propõem pensar o impacto
sociocultural da I Guerra
Mundial no país.
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FITEI, 40 anos, no Porto
Comunidade e memória em Festival

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

O historiador
cidadão e poeta

JOÃO TUNA

¶ Solange e uma Conversa de
Cabeleireiro, de Hugo Cruz, com texto
de Regina Guimarães, a partir da poesia
de Cecília Meireles, Adélia Prado e Luiza
Neto Jorge, e interpretação de Susana
Madeira, uma produção da Nómada,
Arte & Public Space, hoje, quarta-feira, 7, e amanhã, 8, no cabeleireiro
Nunes Queirós, é um dos espetáculos
do Festival Internacional de Expressão
Ibérica (FITEI) que decorre até 17, no
Porto, com extensões a Matosinhos,
Viana do Castelo e Felgueiras.
Comunidade e Memória é o tema desta
edição do festival, que celebra 40 anos
de existência, um palco, por onde
passaram ao correr do tempo os mais
importantes nomes da cena teatral
ibero-americana.
A encenadora, escritora, realizadora
e atriz argentina Lola Arias, com Campo
Minado, a 8 e 9, no Teatro Carlos Alberto
(Teca) e a encenadora Joana Craveiro,
que fundou e dirige o Teatro do Vestido,
com Filhos do Retorno, a 9 e 10, no
Teatro do Campo Alegre (TCA), são dois
dos nomes a destacar na programação.
Da Argentina virá ainda o encenador
Fernando Rubio, com Todo lo que esta a
mi lado , performance de dez minutos,
a 10, em Viana, e a 15, na cobertura
do Metro da Trindade, enquanto da
Galiza virá Calipso, de Marta Pazos,
pela Companhia Voadora, a 7, no
Palácio do Bulhão e o chileno Antonio
Altammirano irá apresentar, de 13 a 16,
em Matosinhos e Felgueiras, Casco Azul.
Dos criadores e grupos portugueses, destacam-se Nuno Carinhas, com
Macbeth, de Shakespeare, hoje, e a
10,11, 14, e 17, no Teatro Nacional S.
João (TNSJ); O Bando, com Inferno,
de Dante, encenação de João Brites, a
15, 16 e 17, no Teca; No Limite da Dor,
da companhia Lêndias de Encantar,

EDITORIAL

Macbeth Encenação de Nuno Carinhas

a 8, no Mosteiro S. Bento da Vitória
(MSBV); Tiago Rodrigues, com António
e Cleópatra e By Heart, a 16 e 17, no
TMCA; performance de Pablo Fidalgo
sobre a poesia de Daniel Faria, a 9 e
10, no Teatro Municipal Rivoli (TMR);
Giacomo Scalisi em co-criação com
Miguel Fragata e Afonso Cruz, com
Pasta e Basta, um Mambo Italiano, a 15,
16 e 17, no MSBV; João Garcia Miguel,
com Tempestade, instalação, performance, a 10 e 11, na rua das Flores;
Enxada, circo contemporâneo dos Erva
Daninha, a 10 e 11, nos jardins de Viana
e Matosinhos; ou Marlene Monteiro
Freitas, com Bacantes-Prelúdio para
uma Purga, dança, a 17,no TMR.
É de referir ainda, a 16 e 17, também
no TMR, o concerto de Alvaro PeñaRojas, o pianista chileno que se exilou
em Londres, após o golpe de Pinochet, e
que fundaria, com Joe Strummer, a mítica banda punk The Clash. De descendência chilena, a residir em Londres,
também o produtor e dj Kamixlo vai

Cultura e Cidadania
na Árvore, no Porto
¶ Prossegue amanhã, 8, pelas 21 e 30, na Cooperativa
Árvore, no Porto, o ciclo Cultura e Cidadania, com que
a sempre ativa e dinâmica instituição cultural nortenha
assinala os seus 53 anos de existência. A personalidade
que amanhã é “tema”, e de certa forma homenageado, é o cientista, Alexandre Quintanilha, conceituado
físico e prof. do Instituto Abel Salazar, do Porto, e atual
deputado, eleitos nas listas do PS. Sobre ele falarão o seu
colega, e cientista não menos renomado, mas na área da
Medicina, Manuel Sobrinho Simões, e o arqº, ex diretor
da Faculdade de Arquitetura e verereador da Câmara
do Porto (até há pouco com o pelouro do Urbanismo)
Manuel Correia Fernandes. No dia 30, também deste
mês, a sessão é sobre o “portuense” - Miguel Veiga, e
dele falarão Artur Santos Silva, José Pacheco Pereira e
Manuel Cabral.
Recorde-se que este ciclo, com coordenação
do presidente da Cooperativa, Amândio Seca, tem
como comissário ele próprio e o editor José da Cruz
Santos. Iniciado a 26 de janeiro nele foram anterior e

fazer a festa de encerramento, a 17,
depois das 23h, no Café au Lait.
O FITEI, com direção artística de
Gonçalo Amorim, integra ainda no seu
programa as Segundas-Feiras de Poesia,
no café Pinguim, conferências e debates
no Ponto de Encontro, um ciclo sobre
arte e política, com oficinas com críticos
e ensaístas, trabalho com as escolas e
um conjunto de workshops Isto não é
uma Escola, encenadores e performers
participantes.
As II Jornadas de Teatro irão decorrer, também no âmbito do festival, dias
12 e 13, no TNSJ, para debater e refletir
sobre o teatro português contemporâneo, dando continuidade à iniciativa
que teve a primeira edição, no ano
passado, no Teatro Nacional D. Maria II.
A 9, no TMR, será lançado um álbum
com os momentos mais marcantes das
quatro décadas de FITEI, O Festival do
Porto, o livro dos exílios, com coordenação do ensaísta e dramaturgo Jorge
Louraço Figueira. J

sucessivamente evocados/homenageados o “arquiteto”, Álvaro Siza, o “pensador”, Eduardo Lourenço, o
“professor”, Óscar Lopes, o “poeta”, Albano Martins,
a “pianista”, Olga Prats, e o “pintor”, Jorge Pinheiro.
O ciclo encerra a 6 de Julho, com o “cidadão”, o antigo
Presidente da República, Ramalho Eanes, sobre o qual
falarão José Carlos de Vasconcelos e Guilherme d’Oliveira Martins.

Caminhos da Leitura
¶ O Encontro de Literatura Infantojuvenil “Caminhos
da Leitura” inaugura a sua 15ª edição amanhã, 8, decorrendo até sábado, 10, em Pombal. Com o patrocínio das
embaixadas do Japão, Brasil, México, Espanha, Itália
e Reino Unido, o encontro contará com a participação
de convidados destas nacionalidades, com destaque
para o escritor japonês Katsumi Komagata, a jornalista
brasileira Marina Colasanti, o ator, pintor e escultor
italiano António Catalano e a escritora espanhola Ana
Garcia Castellano. O enfoque será no incentivo à leitura
e na promoção do gosto pelos livros.

O

título desta coluna, no última nº, era “Figuras – presentes e ausentes”. Falava de personalidades a que nela
nos referíamos. No caso, dada a escassez de espaço
obrigar a essa opção, mais dos “ausentes”, a que neste
nº voltamos, do que dos “presentes”. Cada vez mais,
aliás, aqui tenho escrito sobre “figuras”, porque cada
vez mais são elas, são as pessoas, que me interessam. Sobretudo a sua
dimensão humana, o seu percurso no campo da cidadania, a sua fidelidade a valores e princípios, a sua forma de ser e de estar.
Claro que a valia da obra, o talento, o saber, a capacidade do criador
ou investigador, é fundamental para ser matéria do nosso trabalho. E,
ainda bem, as mais das vezes – mas não sempre… – essas várias vertentes
"coincidem", conjugam-se. Casos particularmente flagrante de tal "coincidência" é o de António Borges Coelho (ABC), muito presente nesta edição.
Tendo como motivo próximo a publicação do 6º volume da sua História de
Portugal. E como razão de fundo a sua alta qualidade, como a de toda a sua
obra, no domínio simultâneo da investigação e divulgação históricas. Alta
qualidade que resulta, claro, da competência e probidade do historiador,
mas para a qual muito contribui a boa prosa de quem também é escritor/
poeta, além de ter sido jornalista. O próprio ABC, de resto, acentua a importância da escrita, do "som e do ritmo" da escrita, na sua obra de historiador. E daí mesmo o nosso título – “História de Portugal: rigor e melodia”.
Mas em relação toda esta obra de Borges Coelho, há outro aspeto a
salientar. Escrever, sozinho, uma História de Portugal, exige, além de
saber, determinação e coragem. Começar a fazê-lo, como fez ABC, aos 80
anos, é absolutamente extraordinário – e também isso mostra a têmpera
do homem. O homem discreto e sempre cordial, com a força de convicção
e de ânimo, a capacidade de entrega e luta, que o seu raro e tão rico percurso de vida mais do que evidencia. Embora de forma não exaustiva, o
leitor dele poderá fazer uma ideia
na entrevista e nos textos que à
frente publicamos.
Conhecendo-o há mais de
meio século, ainda antes de chePara lá da competência, gar ao jornalismo, sublinho que
vocação e devoção de
além do já dito, da competência,
vocação e devoção de historiador,
historiador, A. Borges
em meu juízo ele é exemplo de
Coelho é exemplo de
caráter, de seriedade e (no melhor
sentido) humildade intelectual.
caráter, de seriedade
Exemplo de alguém que tendo
intelectual, de espírito
sofrido o que sofreu - a longa e
aberto e tolerante, apesar dura prisão política, a tortura,
perseguições de toda a ordem
de tudo que sofreu
-, na fidelidade ao essencial dos
ideias por que se bateu mantém e
manteve sempre o espírito aberto
e tolerante que o caracteriza, e de que até a limpidez do riso ou sorriso aberto
constitui sinal seguro.
De resto, talvez ninguém melhor tenha falado dele que outro grande
historiador e personalidade singular, José Mattoso. Foi numa homenagem,
nos seus 80 anos, e são mais expressivas as palavras de Mattoso do que as
minhas. Disse ele, designadamente: "... mereceu a pena enfrentar riscos
e humilhações que só lhe fortaleceram a dignidade, mereceu a pena consagrar longas horas à investigação e à docência, mereceu a pena cultivar a
força transfiguradora e simbólica da palavra (...) Queremos agradecer-lhe:
ter-nos mostrado o caminho certo, seja o do combate frontal como o que
travou na juventude, seja o da conquista de uma posição a partir da qual
possamos fazer ouvir a nossa voz, como ele fez também, subindo, pela sua
competência científica e a sua autoridade moral, ao topo da carreira universitária (...); ter tido a coragem de, com risco da própria vida, contribuir para
eliminar um regime opressor e injusto (...); não ter deixado que as marcas
da repressão de que foi vítima, em vez de se traduzirem em ódio, desabrochassem em celebração da vida pela palavra poética, pela amizade do
convívio, pela ironia bem humorada, pela disponibilidade e o otimismo."J

“
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CAMILO PESSANHA por Gustavo
Rubim, última sessão do ciclo Poesia no
Museu 2017, a 7, às 18h, no Museu Nacional
da Música (estação metropolitano Alto dos
Moinhos), Lisboa. Comissariado por Helena
Miranda e Tomás Castro.

S. JOSÉ LAPA encena A Atriz e o Medo,
de Griselda Gambaro, que estreia, hoje,
quarta-feira, 7, no Pequeno Auditório do
CCB, Lisboa. Interpretações Filipe Duarte,
Inês Lapa Lopes, David Almeida e João
Cabral. Até 9, às 21h.
SOLISTAS DA ORQUESTRA
GULBENKIAN, concerto de câmara no
convento do Espinheiro, Évora, a 11, às 18h.
Interpretam Mozart, Schumann, Debussy,
Grieg, Piazzola e Gardel.

O ENCANTO NA HORA DA
DESCOBERTA, Azulejaria de Coimbra
do séc. XVIII, 40 painéis dos mestres das
olarias coimbrãs, resultado do trabalho
de inventário ao longo de seis anos, no
Museu Nacional do Azulejo, Lisboa. Até 13
de agosto.

ÁLVARO DE CAMPOS, Visita do sr.
Engenheiro, leitura de poemas do heterónimo, no aniversário de Fernando Pessoa,
a 13, às 21h30, no Museu da Imprensa.
Entrada livre.

FESTIVAL SOPRA, no museu dos
Coches, Lisboa, todos os domingos, às 12h.
Entrada livre. Até ao fim do mês.

JÚLIO POMAR E PEDRO CABRITA
REIS, exposição Das Pequenas Coisas, no
Atelier Museu Júlio Pomar, Lisboa. Até 8
outubro.

SUL DA LÍNGUA, uma noite de
celebração da palavra lusófona, a 14, às
21h30, no B.leza, Lisboa. 3ª edição do
projeto, comissariado por Ana Paula
Paiva, que cruza poesia, contos, música,
dança e vídeo.
TODOS AO PALCO, ciclo do Teatro
da Garagem, até 24 no Teatro Taborda,
Lisboa. A companhia dirigida por Carlos J.
Pessoa convida a entrarem em cena os seus
habituais colaboradores.
CARLOS NOGUEIRA apresenta
Palavras e Outras Construções com Tempo,
Galeria Diferença, Lisboa.
LOULÉ.Territórios, Memórias,
Identidades, inaugura-se a 21, no Museu
Nacional de Arqueologia, Lisboa.
COLÓQUIO INTERNACIONAL sobre
a presença do místico Ibn’Arabi na obra de
Llansol, a 20 e 21, na Faculdade de Letras
de Lisboa.

COM O PASSO DAS ÁRVORES,
espetáculo audiovisual de Amélia Muge
e Filipe Raposo, tocado ao piano e à viola
braguesa e inspirado em autores como
William Blake e Carlos Drummond de
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Maria Teresa Horta
Poesia, em novo livro
Vai ser distribuído, na próxima
semana, um novo livro de poemas
de Maria Teresa Horta -um livro em
que a grande 'protagonista', se assim
podemos dizer, é a própria poesia.
Aliás, o livro abra com uma citação
de Maria Zambrano a seu propósito
- "... a poesia precisa de toda a lucidez de que é capaz um ser humano;
necessita de toda a luz do mundo"
- , e o primeiro curto poema, que
parece funcionar como epígrafe, é:
"Ah, a poesia!// Com seu coração/
de liberdade e sonho". O próprio
título da obra é Poesis, poesia em
latim, e está dividida em sete partes:
Vocação, Invocação, Avocação,
Convocação, Provocação, Evocação
e Ad Finem. São 256 páginas que
lembram e ampliam toda a obra
poética da escritora que também
noutros géneros se tem distinguido,
mormente na ficção, com destaque
para o romance As Luzes de Leonor,
de 2011 - e em 2012 publicou, aliás,
Poemas para Leonor.
O JL antecipa dois poemas do livro,
o primeiro de Avocação, o segundo o
que o encerra e a autora escolheu para
reproduzir na contracapa.

aquém do nada
para chegar depois
além do cume
FOGO
Este é o meu labor
de fogo
nesta avidez insensata
de existir
entre a lírica
e o corpo
pela fundura do poço
a navalha da paixão
a rosa do alvoroço
EPOPEIA
Maria Teresa Horta

verso a verso
no forro das palavras
buscando a luz
sedenta
e no seu lume
a encontrar o que há

ALÉM DO CUME
Socorro-me
das rosas do poema

Esta é a minha epopeia
feita de poesia
perdimentos e palavras
sem deuses sem batalhas
sem heróis nem lágrimas
sem o bronze das armas
Poema a poema a poema
paixão após fulgor após beleza
na sua dimensão mais ávida

Miguel Urbano Rodrigues (1925-2017)
Escritor, jornalista, ensaísta,
Miguel Urbano Rodrigues morreu,
no passado dia 27 de maio, aos 91
anos. Irmão de Urbano Tavares
Rodrigues e pai do realizador
Sérgio Tréfaut, foi diretor de O
Diário (1976 e 1985) e chefe de
redação do Avante! (1974-1975).
Ativista antifascista, esteve ao lado
de Henrique Galvão, no assalto

ao Paquete Santa Maria. Durante
o Estado Novo, entre 1957 e 1974,
exilou-se no Brasil, onde foi cronista do Estado de São Paulo e editor de internacional da revista brasileira Visão. Militante do Partido
Comunista Português e do Partido
Comunista Brasileiro, em simultâneo, apaixonou por História, viajou
muito pelo mundo, tendo vivido, já

no início do século XXI, oito anos
em Cuba. Lançou mais de duas
dezenas de livros, incluindo os
ensaios O Homem de Negro (1958),
Revolução e Vida (1977), Em Defesa
do Socialismo (1990), os romances
Alva (2001) e Etna no Vendaval da
Perestoika (2007), e as memórias de
O Tempo e o Espaço em Que Vivi I e II
(2009). J

A maior feira do Livro de Lisboa
Continua, até ao próximo dia 18,
a 87ª edição da Feira do Livro de
Lisboa, a maior até hoje, com 286
pavilhões e 122 entidades participantes. Ocupando uma área maior
do Parque Eduardo VII, o certame
organizado pela APEL (Associação
Portuguesa de Editores e Livreiros)
tem uma série de atividades paralelas, além das habituais sessões de autógrafos promovidas pelas editoras,

das quais se destacam a exibição de
filmes baseados em obras de autores
portugueses e uma série de debates
da responsabilidade da Fundação
Francisco Manuel dos Santos. O prof.
da Universidade de Stanford, Walter
Scheidel, marcará presença no dia
9, às 19h, para falar sobre igualdade.
No dia 10, à mesma hora, o programa ‘Governo Sombra’, da TVI, com
Carlos Vaz Marques, Pedro Mexia,

Ricardo Araújo Pereira e João Miguel
Tavares, será transmitido em direto
da Praça Azul da Feira do Livro. Os
pavilhões do Parque Eduardo VII
estão abertos entre as 12h30 e as 23h,
de segunda a quinta-feira, fechando
à meia-noite à sexta e ao sábado.
Entre as 22h e as 23h dos dias de
semana é possível, graças à iniciativa
«Hora H», comprar livros com mais
de 50% de desconto.J

J

Andrade. Amanhã, quinta-feira, 8, às
21h30, na Culturgest, em Lisboa.

ORQUESTRA FILARMÓNICA
PORTUGUESA atua em Paços de Brandão
no âmbito do Festival Internacional de
Música de Verão, dirigida pelo Maestro
Osvaldo Ferreira e acompanhada do
violoncelista solo Alexander Ramm. Dia 11
de junho, às 17 e 30, no Grande Auditório
Europarque

COSÌ FAN TUTTE, a antepenúltima
ópera de Mozart, regressa aos palcos portugueses nos dias 8 e 9, no Teatro Helena
Sá e Costa, no Porto. Com direção artística
de António Salgado e direção musical de
Georgina Sánchez Torres.
RESTER VERTICAL (2016), uma
comédia/drama de Alain Guiraudie, parte
da seleção oficial de Cannes e do LEFFEST, é
exibido no Cineclube de Tavira amanhã, 8, a
partir das 21h30
RODRIGO LEÃO & SCOTT
MATTHEW apresentam, no Centro
Cultural Olga Cadaval, em Sintra, o seu
primeiro disco colaborativo, "Life is Long",
dia 9, a partir das 22h

CLEÓPATRA (1963), de Joseph
Mankiewicz, com Elizabeth Taylor, Richard
Burton e Rex Harrison, no Grande Auditório
do Centro Cultural de Belém no sábado, 10
de junho, a partir das 16h.
SOCIEDADE DE GEOGRAFIA
DE LISBOA recebe a Conferência "A
Arquitetura e o Urbanismo Moderno em
Angola e Moçambique", na sexta-feira, 9,
às 9 e 30.
UNIVERSIDADE DE COIMBRA acolhe
o seminário internacional "O Mundo do
Trabalho em Debate: Tendências, Poderes
e Protagonistas" na quarta-feira, dia 7 de
junho, a partir das 9 e 30.
EXÉRCITO DE TERRACOTA, Guerreiros
de Xian são expostos, na forma de 150
réplicas, na Cordoaria Nacional de Lisboa,
de 10 de junho a 10 de setembro
PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA acolhe
o espetáculo "Blimunda Sete Luas", baseado no universo criado por José Saramago
n'O Memorial do Convento. Sábado, 10 de
junho, 18h.

BEFORE THE FLOOD, o documentário sobre alterações climáticas protagonizado pelo ator Leonardo DiCaprio, é
exibido no Centro de Educação Ambiental
de Torres Vedras no sábado, 10 de junho,
às 21h30.
UNIVERSIDADE LUSÓFONA sedia
a conferência "Um olhar transversal
sobre o envelhecimento", organizada pela
Plataforma de Estudos Sociais sobre o
Envelhecimento e a Longevidade, na quinta-feira, 8 de junho, a partir das 18h.
SÉRGIO GODINHO, acompanhado
pelos 18 músicos da Orquestra de Jazz de
Matosinhos, no Teatro Municipal São Luiz,
em Lisboa, no dia 17 de junho, às 21h.
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Tesouros
do Vaticano
Enquadrada pela visita do Papa Francisco e
a celebração de um século sobre as visões
dos pastorinhos em Fátima, a exposição no
Museu Nacional de Arte Antiga, Madonna
– Tesouros dos Museus do Vaticano,
reúne um excecional conjunto de representações da Virgem Maria em pintura,
desenho, escultura, têxteis e iluminura, que se
estende por mais de mil e seiscentos anos,
revelando grandes mestres do Renascimento como Fra Angelico, Rafael e Leonardo
da Vinci, até ao grande mestre do Modernismo, Marc Chagall. O catálogo é uma
edição conjunta do Museu Nacional de
Arte Antiga e da Imprensa Nacional.

www.incm.pt
www.facebook.com/INCM.Livros
prelo.incm.pt
editorial.apoiocliente@incm.pt

MADONNA-254x300_JL.indd 1

05/06/17 13:07
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Armando Silva Carvalho (1938-2017)
Deitar contas à vida
Morreu no passado dia 1, aos 79 anos, vítima de cancro, deixando uma obra muito significativa, sobretudo como poeta, o que
não pode fazer esquecer ou minimizar a de ficcionista. Logo ao seu livro de estreia, Lírica Consumível, de 1965, foi atribuído
o Prémio Revelação da Sociedade Portuguesa de Escritores, enquanto o último, A sombra do mar, de 2016, recebeu vários
galardões, incluindo o Casino da Póvoa/Correntes d’Escrita 2017, o António Feijó (APE/CM de Ponte do Lima), os do PEN e
da Fundação Inês de Castro. Entre estes dois títulos, muitos outros e muitas outras distinções, incluindo o Grande Prémio de
Poesia APE/CTT, em 2008. Mas prémios também para a sua ficção, com destaque para o Prémio Fernando Namora, dado,
em 2003, ao romance O homem que sabia a mar - na sua ficção sendo ainda de destacar, por exemplo, Portuguex, Em nome da
mãe, Donamorta e O livro do meio, este em coautoria com Maria Velho da Costa. Licenciado em Direito, pela Universidade de
Lisboa, foi advogado, professor do ensino secundário e publicitário, colaborou em jornais e revistas, está representado em
numerosas antologias e tem algumas obras traduzidas. Aqui se escreve essencialmente sobre a sua poesia
António CArlos Cortez
“A visão da vida, dos homens e
das coisas está para lá do monóculo incisivo, mas elegante,
às vezes superficial, da sátira.
Antes passa pela visão radiográfica e profunda que, para além do
grotesco imediato, põe a nu males
sociais e humanos sem esperança
de cura, numa seca e desiludida
amargura sem qualquer espécie
de lamentação.”
José Manuel Vasconcelos, “Um
redondo poder para o ar da peste
– a poesia de Armando Silva
Carvalho”, in O que foi Passado a
Limpo
A morte de Armando Silva
Carvalho (ASC) não é apenas
a morte de um grande poeta,
mas também de um importante
romancista que em Portuguex,
de 1977, construiu um dos mais
instigantes romances de análise social e engenharia verbal.
Eduardo Lourenço considerava ter ficado aí bem vincada “a
vontade de renovação da imagerie
habitual da realidade portuguesa”
(in O Labirinto da Saudade, Dom
Quixote, 1978, p. 15). Julgo que
essa mesma vontade de renovar
certo imaginário (e certas imagens) português é uma das mais
evidentes características do estilo
de ASC. O poeta de Comércio
dos Nervos (1968), seu segundo livro (o primeiro é de 1965,
Lírica Consumível) procurou, por
diversas vias, fazer circular por
meio de uma palavra provocatória
e mordaz modos de desfazer lugares-comuns da vida lusíada.
Dos primeiros versos e estratégias discursivas que lemos nas
suas três primeiras coletâneas,
nas quais imperam os jogos fonéticos, as aliterações e assonâncias (leia-se “Dieta”, a título de
exemplo e saliente-se a influência
de um poeta como João Cabral),

Armando Silva Carvalho "Luta constante entre nervos ou nevrose e o que, no
poema, lhe foi sempre tentativa para apaziguar a dor"

ou a disposição na vertical, essa
“espécie de espinha de peixe
longa e descarnada”, que marcou
muitos dos poetas dos anos 60
(Luiza Neto Jorge e Gastão Cruz,
por exemplo) e que José Manuel
Vasconcelos destaca, aos textos
de respiração mais longa e versos
mais extensos, às vezes com uma
sintaxe onde coloquialismo se
mistura com metáforas de grande
poder visual (“Não vou pedir às
roseiras que me deem sangue/ ou
uma coroa de espinhos”, lê-se em
A Sombra do Mar), nunca a poesia
foi para ASC o lugar de inócuos
experimentalismos.
Em livros já publicados neste
século (Lisboas, de 2000, reinaugura um poderoso caminho feito
desses nervos em comércio), essa
mancha, que é a voz em pose de
um eu que está no palco da página, é construída segundo ritmos
cardíacos, isto é, oscilando o fôlego frásico entre batimentos fortes
e outros mais fracos (é ver a linha
que desenham os poemas quando
os versos quebram), sugerindo a
trepidação verbal de quem, nas

“

O que nele se agudiza,
de livro para livro, é
o lamento, a nostalgia
da perda de um ver
absoluto, a sensação de
que, apesar da ironia
compensatória, só resta
a melancolia
palavras, procurava combater
uma visão decetiva do mundo.
Um verso, do seu último livro,
talvez possa ilustrar esse tratamento versificatório e o que, num
nível profundo, relacionado com a
consciência da morte, é a ironia triste que de livro para livro
cada vez mais se adensou. Um
sujeito que, escrevendo, quereria
distanciar-se de si, levando cada
vez mais para longe as palavras
de que se servia para tentar ainda

conferir sentido: “Deixemo-nos
de companhias./ Se pudesse eu
até de mim me afastava/ O que
não deve faltar muito,/ segundo
as minhas contas”.
Mas enunciemos, para um
leitor que queira agora mergulhar
neste mundo poético perturbador
e perturbado, algumas características mais: para além dos versos que coleiam, que serpenteiam,
o poeta de Técnicas de Engate
é precidamente um mestre no
engate do verso, ou seja, no modo
como trabalha o encavalgamento,
a par da elipse, outros modos de
fazer rebentar na página a voz
poética, essa “arma branca” que
desarruma semânticas e sintaxes,
gramáticas mais consentâneas do
fazer bonito que Silva Carvalho
desprezou sempre.
Desse livro de 1979 lembro
o poema “Montes de Trabalho”
que, no conteúdo e na forma,
denota essa ideia de poesia
centrada quer na exploração de
saltos de significado, quer no
aprofundamento da visão crítica
de uma humanidade mesquinha
e sofredora, jogando-se com a
isotopia e com a ambiguidade
das frases e das palavras de todos
os dias. Assim, escreve: “Vós
realmente montes de trabalho/
e Almada/ vejo-os nas pontes
folhas/ na árvore cheia/ do método árvore e mais cartesiano/ eu
sou sinceramente para aqui vos
chamo/ que a caravana passa e os
cães lambem/ as feridas.” (in O
Que Foi Passado a Limpo, p.225),
avultando do descritivismo a
noção de poema como pintura, à
Cesário.
Todavia, há neste realismo
uma impossibilidade: constata-se não ser possível atingir a
visão do Todo, como em Fiama,
da mesma geração e também ela
poeta da descrição e da convocação do real. O que se agudiza,
de livro para livro, em ASC, é o
lamento, a nostalgia da perda de

um ver absoluto, a sensação de
que, apesar da ironia compensatória, só resta a melancolia que
advém daquele “peso de nervos”
que não lhe permitiu, ao contrário do que se lê no poema-homenagem a Fiama e que abre Sol
a Sol, respirar debaixo de água.
“No côncavo da [sua] realidade
acabrunhada” (p.491), o que
resulta desta exigente oficina
poética é a luta constante entre
nervos, ou entre a nevrose e o
que, no poema, lhe foi sempre
tentativa para apaziguar a dor,
essa “falta d’harmonia” que
Pessanha sabia necessária para
o coração não ser ainda alguma
coisa.
Num poeta que muitos têm
visto como herdeiro de O’Neill
ou de Nicolau Tolentino, julgo
que é de rigor assinalar, porém, o
seguinte: erotismo e mordacidade, deambulação e recuperação
de binómios que vêm da tradição
(cidade - campo); essa aliança entre lirismo voyeurista e a
entrega a tensionais experiências
do corpo mercantilizado e caído
em frustradas esperanças, todo
esse universo que diz respeito
a esse acidental poeta cheio de
sentimento deve fazer-nos ver
que Armando Silva Carvalho quis
dirigir para os pegos e funduras
do grande oceano humano a sua
visão poética. “É cavar fundo/
absorver/ a terra com os poros/
da alma.”, escreveu o em Os Ovos
d’Oiro – e não são muitos os que,
como ele, ousaram sulcar a carne
do poema e fazer desse lugar o
único país possível. Já em 1965,
de resto, era possível adivinhar:
“entro nas sílabas de cabeça triste” e em A Sombra do Mar, último
livro, sentencia-se: “Sempre me
deixei levar pela cabeça/ nas
águas mais impróprias em que
braços e pernas/ me arrastavam
junto ao que eu chamaria amor/
e seria só sangue em desequilíbrio” (p.88). J
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João Tordo
Contar histórias à vida
Com O Deslumbre de Cecilia Fluss, João Tordo, 41 anos, completa a trilogia, ou, como lhe prefere
chamar, o tríptico iniciado com O Luto de Elias Gro e continuado com O Paraíso Segundo Lars D.
Um romance que pode ser lido de forma autónoma, que nos faz mergulhar na adolescência de
Matias Fluss e na incessante demanda de um caminho interior. Um livro espirituoso e espiritual,
em que as emoções superam os factos. O JL entrevista o escritor e publica um texto sobre ele do
romancista e ensaísta João de Melo

j

JL: Aventurar-se numa trilogia não
é uma tarefa fácil. Porque decidiu
escrever três livros ligados entre si?
João Tordo: Quando acabei Biografia
Involuntária dos Amantes (2014)
apercebi-me de que cheguei ao final
de um ciclo e que teria de fazer algo
diferente. Não decidi logo escrever
uma trilogia. Aconteceu que, num
espaço breve de tempo, surgiram-me vários temas e personagens.
Era demasiado material para um só
livro. Então, fui avançando. Comecei
devagarinho e foi acontecendo. Mais

7

Fabrica verdadeiros déjà vu, também
através da repetição de frases…
Não só ao longo do livro, há algumas
que transitam de livro para livro. Essa
foi a parte mais complicada de fazer.
Os ecos dos outros livros estão sempre
presentes.

Manuel Halpern

João Tordo chega ao nosso encontro,
no Jardim da Estrela, de bicicleta,
como os adolescentes que povoam
o seu livro. Só que ali não há necessidade de grandes corridas. Todo o
esforço já foi feito. O Deslumbre de
Cecilia Fluss, volume final da trilogia
O Luto de Elias Gro, já está impresso.
Foram meses de luta, a aglutinar ideias
dispersas, apontamentos soltos, num
livro extremamente difícil de terminar. "Cheguei a pensar em desistir",
admite. Mas levou-o a bom porto.
Cumpriu a terceira e derradeira etapa.
Ficou exausto, confessa, mas a sentir-se extremamente recompensado.
Filho do "cantautor" Fernando
Tordo e de Isabel Branco, nasceu
em Lisboa, em 1975. Licenciou-se
em Filosofia e trabalhou como jornalista. O seu terceiro romance, As
Três Vidas, valeu-lhe o Prémio José
Saramago, em 2009. Antes já havia
publicado O Livro dos Homens Sem
Luz (2004) e Hotel Memória (2007),
seguindo-se O Bom Inverno (2010),
Anatomia dos Mártires (2011), O
Ano Sabático (2013) e Biografia
Involuntária dos Amantes (2014). Os
seus livros estão editados em vários
países, incluindo França, Itália,
Alemanha, Hungria e Brasil.

*

Aqui Lars é um cão… Essa
metamorfose também é uma
referência indireta à reencarnação
budista?
Sim, é a reencarnação dos Lars dos
livros anteriores. Todas as personagens vão sendo replicadas. A Cecilia
aparece antes como uma miúda, filha
do padre, e aqui como outra personagem, mas com as mesmas características. Achei interessante provocar a
sensação de déjà vu, que é algo que a
ciência e o budismo tentam explicar
de formas diferentes, mas igualmente
aceitáveis.

Há uma altura em que diz "consigo
aguentar as emoções, são os facto
que não consigo aguentar". Pode
explicar?
Tem a ver com o ponto de vista de
que olhamos para a vida. O mais
comum é o ponto de vista informativo, que assimila as coisas
assim. Se quiser descrever o meu
dia normalmente digo: "acordei de
manhã, depois saí à rua, fui dar uma
entrevista ao JL, etc…” O ponto de
vista emocional, deveria ser natural,
mas parece-nos mais inverosímil.
É dizer algo assim: “De manhã
senti-me melancólico, depois fiquei
mais alegre…”. Tendemos observar
a vida do lado dos factos. Mas factos
e emoções são indissociáveis.

VITOTINO CORAGEM

03-08-18 07:46
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João Tordo Tudo se passa num sítio chamado literatura

do que uma trilogia é um tríptico.
Parti para cada livro como se fosse
um romance independente. A parte
mais difícil foi manter os três muito
ligados. Isso complicou-se sobretudo
no terceiro, porque tinha centenas de
apontamentos que vinham de trás e
queria usar aqui. Encadear tudo foi
muito complicado.

ao primeiro. Este é um livro sobre
a memória. A memória como lugar
frágil, que depende mais de uma
vida emocional do que de uma vida
factual.
Procurou uma unidade temática entre
os três?
Há vários temas em comum. A perda,
a solidão e um lado humorístico que
nunca tinha explorado. As situações
de algumas personagens são tão
extremas que o humor surge como
forma de salvação.

Foi por isso que este 3º volume
demorou mais tempo a sair?
Sim, fui acumulando muitas linhas,
narrativas, vozes, pormenores...
Construir o romance com todas
aquelas ressonâncias foi difícil. Pela
primeira vez, pensei mesmo em desistir. A Clara Capitão, minha editora,
deu-me muito alento e coragem para
continuar em frente. E ainda bem,
porque foi um romance que me fez
sentir muito recompensado.

Assim como a espiritualidade...
É outro tema abordado sob formas
diferentes. No primeiro livro, o paradigma de Deus como figura central
desta cultura ocidental. No segundo,
o hedonismo e o ascetismo. No terceiro, o budismo.

O que tornou tudo tão difícil?
Queria que a unidade fizesse sentido e
que os livros fossem circulares: que o
terceiro livro nos levasse novamente

No terceiro também surge a
adolescência, tema raramente
abordado na sua obra.
Já tinha falado da adolescência no

“

Precisamos de histórias
para mantermos
a esperança, para
lidarmos com um
universo que, à
partida, não nos dá
garantias

feminino, na Biografia Involuntárias
dos Amantes. Mas não de forma tão
expositiva. A história do Matias é
muito interessante. Ele está a atravessar um período complicado, com
enorme instabilidade e angústia, não
só para si próprio, como também para
os outros. Tenta encontrar uma saída,
que lhe surge por via de um professor, o Xavier, que lhe fala das fábulas
budistas.

Outra frase repetida: “Se tivéssemos
certezas não precisávamos de
histórias”.
Isso foi-me surgindo ao longo do
livro... A ideia de que estar vivo é
ir contando histórias que dizem
respeito à nossa própria existência. Vamos assim construindo a
nossa relação com o mundo . E
estamos constantemente a efabular as nossas experiências: quantas
vezes chegamos a um sítio já com a
história feita de como a coisa vai ser.
Se tivéssemos a certeza de como as
coisas são, careceríamos desta capacidade de efabular; mas como não
temos, precisamos destas histórias
para mantermos a esperança, para
lidarmos com um universo que, à
partida, não nos dá garantias.
As histórias e essa tal
espiritualidade….
Que também tem um lado de histórias. Não sei se Deus existe ou não
porque nessa matéria não se aplicam
os factos. Mas há um lado emocional,
que é a crença. A fé é um gesto que
nos conduz num caminho emocional.
E, perante a incapacidade de ter a
certeza, vamos construindo histórias.
Não tem de ser a fé religiosa. Aliás,
Chesterton dizia que a própria razão é
um objeto de fé. Eu não poderia estar
mais de acordo. Vou acreditando nesta
máquina de pensar que me vai contando histórias. Se tivéssemos certezas
não precisaríamos disso, mas a vida
seria um enorme aborrecimento
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Memória e vesânia familiar
O primeiro sinal de interesse deste romance vem-nos
do facto de ele começar por
ser uma boa ideia. E por abrir
com um início que nos mostra
no imediato a poética da sua
linguagem. Não faltam exemplos de obras que soçobram
logo à partida, vergadas ao peso
de uma ideia ou de um modelo
formal desinteressante. Longe
disso está O Deslumbre de Cecilia
Fluss, de João Tordo. Dá-se
também o caso de trazer consigo uma espécie de direito adquirido quanto ao seu estatuto
de literatura: faz parte de uma
trilogia romanesca, iniciada
com O Luto de Elias Gro (2014)
e seguida de O Paraíso Segundo
Lars D. (2015). Mas não vou
partir por aí fora, numa diatribe
especulativa que explicasse de
onde nos chega esta nova voz
literária, com um imaginário
único entre nós e apoiado por
dotes narrativos tão seguros
quanto desenvoltos no modelo
que o enforma. Limito-me a
umas quantas linhas de leitura
sobre o modo ficcional de um
autor que se “despaísa” da
nossa realidade através de uma
geografia outra, não reconhecível nem identificável, da qual
sobram designações genéricas:
cidade, mar, ilha (mitografias
mais recorrentes), rua, casa,
estrada, bosque, montanha.
Puras imagens de nomes que
desconhecemos.
João Tordo (JT) constrói uma
“inexistência” comum às três
obras, mas diversa de livro para
livro, um molde sobre o qual
verte o mundo das personagens,
que por sua vez neles se alternam em sentido giratório. Elas
são umas num dos volumes da
trilogia e não serão as mesmas,
mas terão os seus nomes, no
livro seguinte. O resultado é
toda uma tipologia contemporânea, feita de solidão e tristeza,
numa série de paradoxos sobre
tempo, realidade e representação. Trata-se de um jogo, um
teatro, uma girândola de figuras
variáveis, que se sucedem à vez
e como que reencarnam noutra
condição, livro após livro. Não
como títeres nem seres evanescentes à luz de uma lanterna
mágica, antes como transfigurações ou máscaras humanas.
O Deslumbre de Cecilia
Fluss é uma história familiar,
narrada de baixo para cima, da
infância e da adolescência para
o declínio, por vezes sórdido,
da idade adulta. Do centro

TIAGO MIRANDA

João de Melo

João Tordo “Não creio possível lermos este livro sem que se erga em nós um
sentimento de celebração”

dessa narrativa a dois tempos
irradiam sombras, seres perdidos
no meio da bruma social, ausências misteriosas – paredes meias
com a genética de uma doença ou
maldição familiar: a demência
como mal de sangue, um veneno
invisível a progredir no interior
das cabeças e a insinuar-se nos
modos comportamentais de cada
um. Aí temos Alma, a mãe, que
inventou uma língua só para
ela, da qual não existe tradução
possível; temos a vesânia de Elias,
irmão de Alma, tio de Matias e de
Cecilia, a morar numa cabana e no
meio da floresta, onde cumpre o
mito do bom selvagem. Elias vive
a céu aberto, na companhia de
dois cães, comendo do mar e da
caça caída nas suas armadilhas de
homem primitivo. Enlouquece entre a solidão natural e os internamentos psiquiátricos esporádicos,
perante a página em branco do
livro que se propõe escrever (cujo
título será O Luto de Elias Gro), por
entre rasgos de uma lucidez quase
luciferina.
Temos a crise de crescimento
de dois irmãos: Matias, de 14 anos
obcecados pela masturbação, pelo
amor ilusório de Nadia e pelos
preceitos do Budismo; e temos
Cecilia, que aos olhos do irmão
representa os enigmas do corpo
feminino, a paixão, o desejo, a
coita de um amor sem futuro. Ela
como que vagueia entre o segredo
do sexo proibido e o sentido
geral da vida (ou a falta dele). A
estrutura da obra passa por um
jogo narrativo em dualidades
sucessivas: os irmãos tão cedo são
pessoas lineares e normais, como
se tornam duplos ou múltiplos de

“

Um concerto de vozes,
ora no masculino,
ora no feminino,
ditadas pela dupla
temporalidade do
romance. A animá-las,
uma linguagem precisa
no rigor e contida na
adequação às pessoas.
O fervor e o prazer da
leitura, embalados pelo
ritmo vivo da prosa
si mesmos. O tempo, o impiedoso
tempo, passa por eles: sentimo-lo
outrossim passar por nós e partir,
em paralelo com a vertigem de
uma narrativa sempre vibrante de
energia. Um e outro descobrem o
amor adolescente, a experiência
do sexo, os sonhos, as angústias
existenciais próprias da idade.
Já adultos e vividos, conhecem
o mundo fora de portas: enfrentam a curva baixa da vesânia ou
demência familiar, como fantasmas sobre o fogo. Eis o rescaldo
total da vida, o princípio do fim da
memória, a perdição do mundo.
Cecilia tentará o suicídio do alto
de uma ponte sobre o rio: no final
do livro, saberemos que afinal não
morrera. Muitos anos após o desaparecimento, o seu apaixonado
Xavier revelará que Cecilia lograra
chegar a nado à margem e se pu-

sera a correr mundo. Ingressou
num convento, saiu, casou, veio a
ser mãe de uma menina, a quem
chamou Cecilia, e de um menino
com o nome de Matias, o segundo.
Passou ela própria a chamar-se
Alma, o nome da mãe. Várias
seriam as análises dedutivas deste
golpe narrativo que parece aludir
a uma regeneração familiar, e
não a uma metamorfose pessoal.
Quanto a Matias, o primeiro, agora
professor graduado, fora casado
com A., e dela se divorciara, após o
que se remeteu à solidão da escrita,
como autor de um livro igualmente
chamado O Luto de Elias Gro – e
sabe-se lá se também deste, O
Deslumbre de Cecilia Fluss.
A hipótese teórica dos duplos,
recorrente na obra de JT, volta
a deparar-se-nos neste livro. A
relação de cumplicidade entre Matias e o tio Elias permite
deduzi-lo como um parâmetro da
leitura. Sirva-nos de exemplo a
relação sucessória que o narrador oferece: “Imagem da família,
também ele vinha a enlouquecer; e a única razão pela qual lhe
doera tanto abraçar o tio Elias,
no funeral da mãe, fora porque
abraçara o futuro de si mesmo”
(p. 231). Adiante, é ainda mais
esclarecedora a identificação entre
sobrinho e tio: “Pela primeira
vez em 20 anos, viu o rosto do
tio Elias. E pôde constatar que,
passado tanto tempo, o rosto dele
se parecia muito com o seu – com
mais rugas, é certo, mas, todavia,
uma cópia do seu semblante magoado, de expressão semelhante,
mas mais arcaica: o tempo havia
desgastado aquelas partes que em
Matias ainda se mantinham mais
ou menos fixas. O tempo era a
derrota”. (p. 242).
Atentemos, ainda, nas definições deste conceito de loucura - entre metáfora, confissão e
analogia: “Eu sou um perdedor,
disse o tio. A todos os títulos,
perdi. Perdi uma profissão, perdi
o amor. Perdi o juízo. E continuo
a perder, disse ele, mas, sabes
que mais?, quanto mais perco,
menos medo tenho” (pp.186/7).
Por fim, esta confissão metafórica
do próprio Matias: “Quando era
mais novo, caí num buraco muito
escuro. E, desde esse momento,
fiquei lá. Foi isso que aconteceu”
(p.282). Enquanto Cecilia parece
ser a personagem que recupera em
si a pessoa e a demência de Alma,
sua mãe, Matias como que nos
antecipa e anuncia a de Elias. Em
se tratando do mesmo indivíduo,
o seu nome seria, naturalmente,
Elias Matias.
Que significa o deslumbre de
Cecilia aos olhos de Matias, seu
irmão? Paixão, fascínio, encanta-
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mento – no caminho para a demência visionária, a deserção,
o desaparecimento da família,
a perdição interior: “Prefiro
chamar-lhe deslumbre, no sentido de excesso, uma fantasia
tão avassaladora que viver se
transforma numa patologia”
(p.317). As pessoas deste romance padecem de uma dor de viver
que não se compadece com
outros axiomas, a não ser os de
natureza existencial. Partem-se
os fios da narrativa para logo se
unirem a um tempo de regresso ao passado, no uso de uma
memória que se torna peregrina
do espírito e do sentimento de
quem em si mesmo vive a morte
do mundo.
Fixemo-nos nas virtudes
da linguagem e na inteligência
romanesca de Tordo. Começaria
por referir-me à criação dos
narradores, das suas vozes.
Melhor do que ninguém, os
ficcionistas sabem que não há
narrativa sem uma instância
prévia, produtora do discurso
narrativo, a que chamamos
narrador. Há que inventá-lo
antes de tudo o mais, por antecipação. O autor oferece-nos
um concerto de vozes, ora no
masculino, ora no feminino, ditadas pela dupla temporalidade
do romance. A animar as vozes,
há uma linguagem precisa no
rigor e contida na adequação
às pessoas. O fervor e o prazer
da leitura leva-nos da primeira à última página do livro,
embalados pelo ritmo vivo da
prosa, tão luxuriante como uma
floresta de virtudes. Ficamos
presos ao fulgor da narrativa,
ao suspense que nos amarra à
leitura. A prosa desta linguagem é tão portuguesa como
quem a escreve – para além da
sempre pertinente e delicada
questão das influências ou figuras tutelares que porventura
tenham marcado a escrita de JT.
O mais são pedras do edifício
imaginário onde a obra reside,
dando sobre o mundo, toda ela
sobre nós, seres naturais, cuja
condição nos torna nela virtuais
e universais.
O Deslumbre de Cecilia Fluss
parece-me ser um romance notável: uma ficção que se apodera
de nós à luz de uma amplitude
literária global e em presença de
um talento enérgico, na linha
avançada desta nova geração
literária. João Tordo trouxe para
a literatura uma prática da unidade interna da sua obra, que se
enlaça livro a livro, transpondo
a seu bel-prazer personagens de
uma ficção para outra. Não creio
possível lermos este livro sem
que se erga em nós um sentimento de celebração, o qual nos
curva perante o talento deste
jovem autor com obra feita e
muitas provas dadas, para que
sejamos nós a fruí-la, a amá-la,
a vivê-la como se fosse nossa,
ou sobre todos nós.J

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:46)

J

JOÃO TORDO

7 a 20 de junho de 2017 * jornaldeletras.pt

Socorreu-se da sua própria adolescência para construir a personagem
do Matias?
Em parte. Não tive uma adolescência assim tão dramática. Socorrime de como me sentia em relação a
certas coisas. Em relação às raparigas, à escola, aos outros colegas.
é replicado da minha própria adolescência. A dificuldade de sentir
e, num certo sentido, em assimilar
as experiências… O primeiro amor,
a primeira paixão, a descoberta do
sexo. É muito difícil abarcar essas
experiências, quando não se tem
um guia. Eu, como cresci só com
mulheres em volta, não tive qualquer ajuda. Fui forçado a perceber
tudo por mim. Obviamente que há
algumas coisas que não percebi e
ainda agora estou por perceber.
Não teve nenhum professor
marcante, como o Matias?
Não tive nenhum tio Elias. Houve alguns professores que me ajudaram, no
complementar e na faculdade. Mas em
termos emocionais não. Gostava mesmo de ter tido um tio Elias, se calhar
foi por isso que criei a personagem...
É uma personagem chave...
Talvez a mais importante do livro.
Ele e o sobrinho estão a atravessar períodos conturbados das suas
vidas. O Matias está na adolescência
e o Elias estagnou na mesma idade
mental. Padecem das mesmas dores.
Por isso, cria-se ali uma relação
muito forte.

Perto do final o Tio Elias tem ali um
êxtase adolescente com a Deanna,
uma espécie de réplica do que tinha já
acontecido...
Deanna vem do segundo romance.
Tirei-a de O Esplendor na Relva, é o
nome da personagem representada
pela Natalie Wood. Neste livro, em
determinada altura, senti a necessidade de mudar a narração. A
segunda parte é narrada na terceira
pessoa. E a terceira parte é contada
pela Deanna. Essa distância permitiu-me observar as personagens
de fora.
Outra coisas pouco vulgar nos seus
romance são as cenas de sexo. Foi
difícil?
Sim, é a parte mais complicada de
uma narrativa. Têm de ser escritas
com muita delicadeza. É muito fácil
cair num cliché, ser piroso ou ordinário. No livro, têm relevância não
tanto pelos atos sexuais em si, mas
pelo modo como as personagens
se sentem em relação a isso. Na
adolescência o sexo é uma dádiva e
uma ferida. É a primeira vez que se
experimenta, o que causa apego e
tristeza.
Em termos geográficos, tudo
continua a passar-se em nenhures.
Porquê?
Quis dar ao leitor a oportunidade
de colocar o livro onde lhe
apetecesse. Tudo se passa
num sítio chamado literatura.
Imaginar uma ilha, um bosque,
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estagnado e não gostei. Descobrir
novos caminhos é o mais
importante.

uma cabana, foi a parte mais
interessante deste livro. Tornar a
coisa mesmo universal. Também
com os nomes das personagens,
que poderiam ser suecos,
portugueses ou vietnamitas.
Quando se tira o sítio o que resta
é a a imaginação. E a imaginação
é tão forte que não precisa de
sítios.

João Tordo Descobrir novos caminhos
é o mais importante

“

Este é um livro
sobre a memória.
A memória enquanto
lugar frágil, que
depende mais de
uma vida emocional
do que de uma vida
factual

Em O Ano Sabático falava de um
irmão, agora fala de uma irmã.
Tenho uma irmã gémea. Mas a
deste livro não tem nada a ver. É
mais velha do que Matias e está
num patamar diferente. Acaba
por ser uma personagem ausente.
E a busca da irmã é o pretexto
para que ele vá atrás das questões
que sempre o assolaram , como
a memória e a solidão. A Cecília
é quase um fantasma que nos vai
mostrando um caminho.

O que precisa para escrever?
Consegue escrever enquanto viaja?
Consigo, quando chego lá. Não
sou de escrever em aeroportos e
aviões. Preciso de tranquilidade,
de estar parado durante algum
tempo, isto pelo menos na parte
do arranque. Quando o motor
arranca torna-se tudo mais
fácil, porque o quotidiano fica
impregnado dessa vontade de
escrever. Nos últimos anos os
escritores transformaram-se em
criaturas de palco. Mas, de vez em
quando, é preciso fechar a porta
a todas essas solicitações, para
nos concentrarmos naquilo que
realmente interessa.J

Imagino que tenha saído exausto da
escrita deste três livros. Depois de
uma trilogia, o que se faz?...
Tenho um plano concreto que
também passa por não ficção.
Na ficção terei que dar um novo
salto. A trilogia aparece como
uma espécie de ilha, mas agora
sinto a necessidade de fazer uma
coisa diferente. Claro que vou
conservando um bocadinho do
escritor que já fui, mas gosto da
ideia de ir mudando a relação
com a própria escrita. Já tive
a experiência de me sentir

› João Tordo

O DESLUMBRE
DE CECILIA FLUSS

Companhia das Letras, 334 pp,
16, 50 euros
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DE VEZ EM QUANDO
António Mega Ferreira

Gabo revisitado
Meio século de sedução
Há 50 anos, no verão de 1967, saía
em Buenos Aires, com a chancela da
Editorial Sudamericana, um romance
denso e surpreendente de um escritor
colombiano que, até então, era mais
conhecido nos meios literários de
outros países latino-americanos
do que no seu próprio país. O livro
chamava-se Cem anos de solidão e
vinha assinado por Gabriel García
Márquez (1927-2014), que fora jornalista em Barranquilla, em Roma e em
Nova Iorque, autor de uma primeira
obra-prima mais ou menos ignorada, Ninguém escreve ao coronel, e,
sobretudo, de um volume de contos
enigmático e fantástico, Os funerais da mamã grande, que constitui
um primeiro ensaio para os temas e
figuras que iria desenvolver no livro
de 1967. Cem anos de solidão teve uma
primeira tiragem de 8 mil exemplares, o que era risco e aposta no mercado sul-americano. Mas a verdade é
que, antes mesmo de sair, publicitado
por escritores como Carlos Fuentes
e Vargas Llosa, que já o tinham lido
e saudado como obra fundadora de
uma nova visão literária latino-americana, a edição já estava colocada,
por força dos pedidos vindos de todo
o país. A primeira tiragem esgotou-se
em poucas semanas.
O enorme e imediato sucesso de
Cem anos de solidão apanhou Gabo
de surpresa. Mais tarde, consideraria que havia na sua vida um antes
e um depois, e que grande parte do
depois fora gasto a tentar esquecer o
romance que escrevera, de tal forma
ele lhe tornou a vida insuportável.
A verdade é que Cem anos de solidão
se transformou num mito literário
do nosso tempo, gerando toda uma
galeria de referências progressivamente assimiladas como topoi do
discurso mediático sobre a literatura
contemporânea. Sobretudo, o livro
de Gabriel García Márquez (GGM)
deu o tiro de partida para a emergência de um fenómeno literário-editorial a que se chamou, quase
imediatamente, o boom latino-americano. Curiosamente, o boom foi
alavancado não a partir da Cidade
do México ou de Buenos Aires, mas
de Barcelona, onde a determinação
do editor Carlos Barral e a habilidade negocial da agente literária
Carmen Balcells deram ao fenómeno
potenciado pelo romance de Gabo as
auras de um movimento literário de
aspeto e caraterísticas relativamente
homogéneas – que era, exatamente, o contrário do que propunham

Gabriel García Márquez “Cem anos de solidão transformou-se num mito literário
do nosso tempo”/ o autor e a capa da 1ª edição

cada um dos quatro grandes nomes
apresentados como corifeus do movimento: GGM, Mario Vargas Llosa,
Carlos Fuentes e Julio Cortázar.
Unia-os, isso sim, o entusiasmo
partilhado pela Revolução cubana e
pela liderança de Fidel Castro – mas
todos eles (que não GGM) viriam
a afastar-se do regime de Havana.
Em termos de perceção pública
internacional, o boom alicerçou-se
no sucesso instantâneo que acolheu
a publicação do romance de Gabo.
A chave do sucesso do romance
bem pode residir no estilo que GGM
adotou para contar a história de
Macondo e da família Buendía. As
suas primeiras obras (La hojarasca
e Relato de um náufrago, de 1955, e
Ninguém escreve ao coronel, de 1961)
eram escritas num estilo conciso e
objetivo, muito visual, trazido da
sua intensa prática jornalística e da
sua cinefilia militante; mas “em Cem
anos de solidão precisava de uma linguagem mais rica para dar entrada a
essa outra realidade, que concordámos em chamar mítica ou mágica”, contou ele a Plinio Apuleyo de
Mendoza. A inspiração desse estilo,
que é de enorme fluidez narrativa (a
escrita aparece-nos quase como um
efeito da realidade contada), encontrou-a o escritor numa memória de
infância: era assim que a avó narrava
as suas histórias.

“

Cem anos de
solidão devolveu à
escrita e à leitura o
prazer da fantasia
aparentemente sem
limites, o encantamento
do mistério e do
inexplicável, o tropel
narrativo dominado, a
felicidade que parecia
ausente da ficção
ocidental do século XX

García Márquez fez de Cem anos
de solidão “uma história linear onde
com toda a inocência o extraordinário [entra] no quotidiano”, como
contou na mesma conversa. Esta
focalização no quotidiano é o que o
conduz a essa “exuberante enumeração de objetos materiais que dá
ao mundo ficcional de GGM uma
textura barroca sensual, ornamental, dinâmica, teatral”, observou a
especialista da obra de Gabo, Lois
Parkinson Zamora. E acrescenta: “O
seu realismo é barroco por natureza
e a magia do seu realismo deriva de

uma visão da realidade que é, no
essencial, barroca.” A etiqueta de
“realismo mágico” vem daí.
Cem anos de solidão conta a fundação, ascensão e queda da pequena
povoação de Macondo, situada
algures na província de Magdalena,
ainda distante do mar mas banhada
por um rio “de águas transparentes
que se precipitavam por um leito de
pedras polidas, brancas e enormes
como ovos pré-históricos”. Esta
frase é retomada, ipsis verbis, para
caracterizar o rio que atravessa a sua
Aracataca natal, na sua magnífica
autobiografia, Viver para contá-la. A
história do lugar é contada através
de sete gerações que começam com
os fundadores José Arcadio Buendía
e Úrsula Iguarán, que eram primos,
e se prolongam até ao último rebento
da estirpe, o azarado Aureliano, filho
de Amaranta Úrsula e Aureliano
Babilónia, que violam o interdito
da consanguinidade, porque ela era
tia dele, embora não o soubessem.
O filho que engendram, o pobre
Aureliano, nasce com um rabo de
porco, tal como previra o cigano
Melquíades, depositário do segredo
da família. Este Melquíades, figura
omnipresente que faz as vezes de
mago e de sábio, foi o introdutor
em Macondo das maravilhas do
progresso: os ímanes, o óculo de
longo alcance, a lupa, o astrolábio e,
até, o laboratório de alquimia, tudo
coisas que incendiaram a “imaginação desaforada” de José Arcadio,
o primeiro da estirpe, fundador do
lugar e seu principal dinamizador.
Mas Melquíades é também o autor
meticuloso e profético da crónica da
família Buendía e a decifração dos
seus manuscritos escritos em sânscrito permite a Aureliano Babilónia,
pai do último Aureliano, perceber
finalmente que a sua é a última
florescência da árvore familiar. Seis
gerações depois do primeiro José
Arcadio, com a morte do último dos
Aurelianos, extingue-se a família e
a razão de ser de Macondo, “porque
as estirpes condenadas a cem anos
de solidão não tinham uma segunda
oportunidade sobre a Terra” (pp.
325/326).
A figura tutelar que atravessa o
romance é a fundadora Úrsula
Iguarán (o mesmo apelido da mãe
de GGM), que vive mais de cem anos
e preside à sucessão de desastres,
desacatos e desencontros através
dos quais se perpetua e consome a
família Buendía. É a ela que cabe,
nas suas próprias palavras, ser “a voz
da razão de uma família de loucos”.
No universo de Gabo, “as mulheres
mantêm a ordem da espécie com
punho de ferro, enquanto os homens
andam pelo mundo empenhados
em todas as loucuras infinitas que
impelem a História”, como contou
a Plinio Apuleyo de Mendoza. O
escritor sustenta a ideia de que, se
tivessem a noção da História, as
mulheres não poderiam cumprir “a
sua função primordial de perpetuar
a espécie.”
Mas a referência fundamental
do livro é a figura enigmática e
extraordinária do coronel Aureliano
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Buendía, um dos três filhos da
matriarca, o herói vencido de 32
levantamentos militares e singular
veterano que desiste da política
para se meter em casa e dedicar o
resto da vida a um ofício doméstico.
Conta GGM que ele “teve 17 filhos
varões de 17 mulheres diferentes,
que foram exterminados, um após
outro, numa única noite, antes de
o mais velho fazer 35 anos.” E diz
mais: que ele “escapou a 14 atentados, a 73 emboscadas e a um pelotão
de fuzilamento. Sobreviveu a uma
dose de estricnina no café que teria
chegado para matar um cavalo”. Por
fim, “declinou a pensão vitalícia que
lhe propuseram e viveu até à velhice
dos peixinhos de ouro que fabricava
na sua oficina de Macondo” (p. 86).
Tal qual o avô de Gabo, também ele
coronel retirado e entregue à arte
da ourivesaria que aprendera na
infância.
O coronel Aureliano Buendía e
o seu irmão José Arcadio obedecem a um paradigma identificado
por Úrsula na sua descendência:
os Aurelianos são introvertidos,
especulativos, ensimesmados; os
José Arcadios são expansivos, cheios
de iniciativa, aventureiros. Têm em
comum, todos eles, essa estranha
insónia familiar que torna os dias
insuportavelmente longos e as noites
um território de vigília e de sonhos
mais reais que a própria realidade,
doença que partilham com os restantes habitantes de Macondo e que,
efetivamente, viria a ser identificada
cientificamente… 20 anos depois da
publicação do romance.
Além disso, e em definitivo, os
Buendía não sabem o que é o amor,
isto é, não sabem amar. Uma espécie
de “lucidez alucinada” e uma irremediável solidão tomam conta da
estirpe desde a segunda geração. Por
todos, GGM escreve sobre Amaranta,
a única filha dos fundadores, que
rejeita os pretendentes e acaba por
morrer virgem: “A vida escoava-se-lhe a bordar o sudário. Poderia
dizer-se que bordava durante o dia e
desbordava durante a noite, e não na
esperança de, dessa maneira, derrotar a solidão, mas sim exatamente o
contrário, para a manter” (p. 205).
Esta família Buendía é o farol que
orienta a vida de Macondo na escuridão das superstições, da ignorância e da escassez. São depositários
de um arsenal de prodígios, cujas
manifestações atraem como a luz
atrai os mosquitos. Inventores de
máquinas e engenhos, versados em
latim e nos abismos da prostituição, excêntricos e imprevisíveis, os
Buendía são o motor da vida social
de Macondo, que, no romance de
GGM, gira em torno das aventuras
e desventuras dos seus sucessivos
rebentos. Geração após geração, os
Buendía são testemunhas, quando
não agentes, da perda da inocência
original da cidade, que se torna de
lugar feliz onde ninguém morria
em povoado decadente e envelhecido caminhando para a extinção.
O momento em que o destino de
Macondo inflete no sentido da queda
inexorável é o da entrada em força
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do capitalismo norte-americano,
representado por uma companhia
bananeira que vai transformar a vida
da cidade num frenesi ditado pelas
pletóricas colheitas de bananas e
pelo choque do modo de vida dos
colonizadores com as tradições
locais. É durante este período de
perturbação e desnorte que ocorre o
memorável episódio da ascensão aos
céus de Remédios, a Bela, uma solitária da quarta geração de Buendía,
envolta nos lençóis pendurados no
estendal da roupa e batidos por um
vento ciclónico: “Abandonavam com

“

Celebração da alegria
da literatura e do
esplendor da palavra
escrita, o romance não
envelheceu nestes 50
anos: tudo nele é fresco,
colorido, exuberante,
como a própria
natureza caribenha à
qual Gabo foi sempre
literariamente fiel

ela o ar dos escaravelhos e das dálias,
e passavam com ela através do ar
onde acabavam as quatro da tarde e
perderam [-se] com ela para sempre
nos altos ares onde não podiam alcançá-la nem os mais altos pássaros
da memória” (p. 189).
Foi ainda um Buendía, um José
Arcadio de quarta geração, que
animou os operários das plantações
a mobilizarem-se para uma greve
geral que acabaria por ser o princípio
do fim do negócio das bananas.
Numa tarde de sexta-feira, os soldados governamentais, de conluio com
os bananeiros, dispararam sobre
uma multidão de três mil grevistas, episódio que ecoa o massacre
idêntico e real de Aracataca em
1928. E depois, como se fosse um
castigo divino, começou a chover e
choveu ininterruptamente durante
quatro anos sobre Macondo. Tudo
se suspendeu, tudo se adiou, tudo se
decompôs. Ignorou-se o massacre
e esqueceu-se o coronel Aureliano
Buendía. Os americanos meteram o
rabo entre as pernas e foram plantar
bananas para outro lado. A “febre
da banana” fora um vendaval que
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durara pouco mais de uma década,
mas entretanto a vida da cidade
girara sobre o seu próprio eixo. E
quando os exploradores partiram,
o que ficou de Macondo era uma
pálida sombra daquilo que a cidade
fora: “Macondo estava em ruínas.
Nos pântanos das ruas ficavam
móveis despedaçados, esqueletos de
animais cobertos de lírios coloridos,
últimas recordações das hordas de
forasteiros que fugiram de Macondo
tão atarantadamente quanto tinham
chegado. As casas construídas com
tanta urgência durante a febre das
bananeiras haviam sido abandonadas. A companhia bananeira
desmantelou as suas instalações. Da
antiga cidade aramada, só restavam
os escombros. As casas de madeira,
os terraços frescos onde corriam as
serenas tardes de cartas, pareciam
arrasadas por uma antecipação do
vento profético que anos depois
haveria de apagar Macondo da face
da terra” (p. 260).
García Márquez sempre insistiu
na ideia de que os acontecimentos
extraordinários descritos em Cem
anos de solidão têm todos origem em
factos reais, ou como tal narrados
pela sua família, enquanto ele esteve
a viver com os avós, até aos oito
anos de idade. Assim, o episódio da
ascensão aos céus de Remédios, a
Bela, nasceu da visão de uma criada
negra lutando contra o vento para
conseguir pendurar os lençóis no
estendal de roupa do jardim; e as
memoráveis aparições de Maurício
Babilónia, o pretendente de Renata
Remédios, uma Buendía de quinta
geração, envolto numa nuvem
de borboletas amarelas, são uma
reminiscência transfigurada daquele
eletricista que, de cada vez que ia lá
a casa, trazia consigo uma borboleta
amarela. Em GGM, os episódios reais
adquirem uma dimensão mítica e
carregada de presságio, que é o que
lhes define a atmosfera mágica e não
poucas vezes inquietante.
O “mal” estava feito: milhões
de leitores, em todo o mundo, vêm
sucumbindo à persistente sedução
da obra mais conhecida de Gabriel
García Márquez, tanto que temo que
ela tenha acabado por pôr na sombra
Ninguém escreve ao coronel, O amor
em tempos do cólera e Memória das
minhas putas tristes, a sua última
e deslumbrante entrega ficcional.
Sobretudo, Cem anos de solidão
devolveu à escrita e à leitura o prazer
da fantasia aparentemente sem limites (mas ele, sábio prestidigitador,
sempre usou os “truques” do ofício
para fazer realçar a sua tão subtil
originalidade), o encantamento do
mistério e do inexplicável, o tropel
narrativo superiormente dominado, a felicidade que parecia de
todo ausente da ficção ocidental do
século XX. Celebração da alegria da
literatura e do esplendor da palavra
escrita, o romance que hoje revisitamos não envelheceu minimamente
nestes 50 anos: tudo nele é fresco,
colorido, exuberante, como a própria natureza caribenha no meio da
qual Gabo nasceu e à qual foi sempre
literariamente fiel.J
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NAS MARGENS DO TEXTO

Agripina Carriço Vieira

Fátima: intrigas, segredos e conspirações
Regresso ao romance de Nuno Lopes
Tavares, como prometido em anterior
artigo. A Hora de Maria faz parte das
inúmeras obras, dos mais variados
géneros (veja-se o tema dedicado a
Fátima no JL nº 1216, de 11 de maio),
que foram, nos últimos tempos, publicadas em Portugal sobre os acontecimentos ocorridos entre maio e outubro
de 1917 na Cova da Iria. Esta panóplia
de textos constitui-se como signo
e sinal da importância e da riqueza
significante do fenómeno religioso de
Fátima, capaz de originar um conjunto
de produções díspares, com pontos de
vista paradoxais, quando não antagónicos ou excêntricos, como este que
agora aqui trago.
Em abertura do corpo da efabulação, surge um curto texto, intitulado
“Nota Prévia”, que vale a pena retomar. Diz o autor: “Esta é uma obra de
ficção que integra elementos históricos,
ou acontecimentos aceites por muitos
como verdadeiros, em particular no
imaginário coletivo do povo português
e, de uma forma geral, no mundo católico”. Para além de afirmar a dimensão
universal do fenómeno religioso de
Fátima, a epígrafe dá igualmente conta
da dúvida da entidade autoral acerca do
caráter referencial dos factos que estão
prestes a ser relatados, dúvida essa que

Nuno Lopes Tavares “Um diálogo com a historiografia de Fátima, com o intuito de
subverter e contrafazer as conclusões já produzidas”

se mantém e prolonga ao longo de toda
a narrativa, oscilando as opiniões e os
comentários do narrador entre a refutação das Aparições, atribuindo-lhes
um caráter fabricado, e a convicção da
sinceridade das crianças videntes.
Estamos perante uma narrativa
sabiamente urdida, que prende o leitor
desde as primeiras páginas, conduzindo-o, por entre segredos, conspirações
e intrigas, à descoberta das teorias
excêntricas e bizarras defendidas pela
personagem narrador/escritor acerca

do rapto e substituição da Irmã Lúcia,
dando voz a esta e outras versões
singulares que circulam por espaços
físicos e virtuais acerca do mais importante fenómeno religioso do culto
mariano (recorde-se, por exemplo, a
que explica os acontecimentos por intervenção OVNI). Este é um livro sobre
livros: aquele que o protagonista está a
escrever e os que já estão escritos e são
agora objeto de releitura e reescrita. O
romance alicerça-se no diálogo e na
apropriação dos textos basilares para

OS DIAS DA PROSA

Miguel Real

Fernando Esteves Pinto
A Falha Ontológica

P

rémio Literário
Cidade de Almada
2016 (júri: Liberto
Cruz, João Tordo,
Correia Tavares),
A Caverna de
Deus, de Fernando
Esteves Pinto,
prolonga o habitual estilo do autor presente desde
Conversas Terminais (2000) até O
Carteiro de Fernando Pessoa (2013). O
privilégio atribuído ao lirismo neste
último romance, que o diferenciava dos
três anteriores, o primeiro de 2000, já
referido, e Sexo entre Mentiras (2005)
e Brutal (2011), continua, embora

esmaecido; e o expressionismo intenso
ao modo de Raul Brandão e Rui Nunes,
embora com longuíssimos parágrafos,
regressa: cenas grotescas, psicológica e
fisicamente violentas, expressão humana de um decadentismo trágico, ou de
uma tragédia decadentista, utilização
da técnica do memorialismo fragmentário (reminiscências), um labirinto
de reflexões das personagens que caracterizam grotescamente a normalidade
da vida.
Fernando Esteves Pinto (FEP) caracteriza o seu romance na contracapa
como “o paraíso das pessoas maníacas”, isto é, não o céu de Deus, mas o
inferno, a “caverna de Deus”, um mun-

do criado às avessas do desejo humano.
Diríamos nós: o avesso da normalidade
social instituída, a irrupção dos traumas
infantis do inconsciente, a degradação
da racionalidade, a vivência de emoções singulares, deformadas pela sua
amplificação narrativa. É justamente
neste sentido que o expressionismo se
transforma em abjecionismo, isto é, na
conceção literária, que ao fim e ao cabo
anima a totalidade das narrativas de
FEP, de que o homem e a sociedade são
verdadeiras latrinas a céu aberto perfumadas de quando em vez por acidentais
interesses convergentes nas relações
humanas. Não por acaso, A Caverna de
Deus começa com uma alusão ao suicí-

compreender o fenómeno de Fátima,
ou seja, as Memórias de Lúcia de Jesus
e a Documentação Crítica de Fátima,
assumindo-se o texto como construtor
de nexos e de relações com as coisas
de Fátima, parafraseando a expressão
de Michel de Certeau. Ou seja, o autor
enceta um diálogo com a historiografia
de Fátima, com o intuito de subverter e
contrafazer as conclusões já produzidas.
Com propriedade, poderíamos
definir A Hora de Maria recorrendo
às considerações que o narrador tece
acerca da comunidade rural onde tudo
aconteceu e que descreve como “um
caldeirão de crenças, onde cabem
missas e poções mágicas, sacramentos
e mezinhas, onde cabe tudo” (p. 132).
Também o livro se apresenta ao leitor
como um caldeirão de livros e citações,
onde cabem documentos históricos e
textos construídos, História e ficção,
dados referenciais e imaginação,
pondo lado a lado os interrogatórios
aos pastorinhos, artigos inflamados de
Avelino de Almeida, missivas atribuídas
à Irmã Lúcia intercetadas por agentes
ciosos da guarda de um segredo até
agora desconhecido, a narrativa de
Tomás da Fonseca, comentários teológicos do então cardeal Ratzinger e os
escritos de João Menezes resultantes

dio de Sylvia Plath, a existência de uma
“aflição” na cabeça de Constança (uma
das personagens principais) atribuída
por Luciano (outra das personagens
principais), que por sua vez sofre de
”avarias” no seu “espírito. A primeira
página desenha exemplarmente o ambiente demente e grotesco do romance,
que assim permanecerá até ao final.
A Caverna de Deus é, pois, um
romance que privilegia a reflexão filosófica sobre os desequilíbrios do mundo
e as pulsões irracionais do homem ao
longo de uma viagem de comboio em
que o narrador dialoga com, e se sente
atraído por, Constança, sua companheira de carruagem e autora do livro
“Identidade”, que, paradoxalmente, se
sente incapaz de se fixar numa identidade precisa. Descreve as memórias e
o labirinto de emoções desencontradas
de Constança relativas a Luciano, com
quem vivera e que se suicidara lançando-se da janela vestido com as roupas
de Constança, e a vivência do narrador
junto de Harry, pintor inglês dissoluto.
Não se trata, portanto, de um
romance com intriga clara e ação
determinada, menos de um romance
sentimentalão, como os que atualmente
abundam nas livrarias. Pelo contrário,
em A Caverna de Deus, como em O
carteiro de Fernando Pessoa, espelham-se as grandes inquietações humanas,
como o amor ou a sua impossibili-

J

das suas investigações sobre Fátima.
Estes últimos ocupam sete capítulos da
obra, apresentando um mesmo título,
Livro de João, seguido de numeração,
que simbólica e paradigmaticamente
retoma as designações capitulares do
texto bíblico.
É esta coabitação do factual com
o imaginado que dá ao romance o seu
traço de originalidade, criando um
universo perturbante que se constrói
por via da apropriação de documentos
e dados referenciais para lhe dar novas
e controversas leituras, não descurando
nunca a procura da verosimilhança e
plausibilidade do narrado. Este efeito
de real, tal como definido por Roland
Barthes, sustenta-se na convocação de
uma multiplicidade de elementos reais
que transitam para a efabulação. Assim,
reencontramos documentos da historiografia, mas também personalidades
reais tais como o cónego Manuel Nunes
Formigão, Maria da Capelinha ou o padre José Ferreira Lacerda. A efabulação
constrói-se a partir da recriação de um
topos romanesco que reencontramos,
por exemplo, em História do Cerco de
Lisboa, de José Saramago, Fantasia para
dois Coronéis e uma Piscina, de Mário
de Carvalho, e Por Outras Palavras, de
Paulo Castilho: o do relato da escrita
de um livro, a que está subjacente uma
dimensão reflexiva da enunciação, ou
seja, estamos perante uma narrativa
dentro de uma narrativa.
Tudo começa com o interesse por
Fátima de João Menezes, um jovem
ateu, facto que o leva a empreender
uma aturada investigação com vista à
escrita e publicação de um livro sobre
as Aparições da Virgem a três crianças
na Cova da Iria e as consequências que
trouxe em termos locais, nacionais e
internacionais. O entrecho percorre

dade (Constança - Luciano), a fresta
demoníaca emergente e imperante no
seio das relações humanas (narrador
– professora Lígia), a contingência dos
laços sociais instituídos, destruindo a
boa vontade e a generosidade (p. 42), o
suicídio, o tema da morte (o pai e a mãe
do narrador), a solidão (reflexão sobre
a vida de episódios e situações das duas
personagens principais), a tragédia do
destino (relações Constança e irmão
Vicente).
Frase síntese deo romance: “A
maior excentricidade da vida é poder
imaginar como as coisas poderiam
realmente acontecer” (p. 57), e o
porquê de assim não terem acontecido;
e a obsessão do autor, em todos os seus
romances, de interrogar-se sobre a
existência de uma brecha ontológica,
uma falha, uma rutura, entre o desejo
e a realidade, entre o paraíso ambicionado pelos homens e o inferno em que

› Fernando
Esteves Pinto,
A CAVERNA
DE DEUS
E-primatur, 220 pp.,
16,90 euros
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os cem anos do fenómeno, desde o
longínquo mês de maio de 1917 até um
tempo em devir, o dia 28 de março de
2018. Os segredos que vai descobrir
na sua investigação são, num traço
de desconcertante ironia, atribuídos
à política do Santuário de disponibilização do acervo documental da sua
biblioteca, a que o professor Eduardo
dá voz num diálogo com os responsáveis máximos do Santuário: “Vocês
também não facilitaram, que raios.
Bendita arrogância. Porque é que não
ficaram quietos? Séculos a esconder
documentos, e em Fátima desatam a
publicar. Onde é que pensas que ele
foi investigar? Na documentação do
Santuário, claro”.
Tendo como pano de fundo uma
teoria rocambolesca protagonizada por
uma galeria de personagens misteriosas e fascinantes, A Hora de Maria
traz-nos uma reflexão sobre Fátima, o
mesmo é dizer as Aparições, e o lugar
central que ocupa na História nacional,
encenando as controvérsias que o
fenómeno suscitou na sociedade com
as hesitações da classe política, as cautelosas dúvidas da Igreja em contraste
com as demonstrações de fé e crença
de milhares de portugueses. Tudo isto
cabe no caldeirão romanesco concebido por Nuno Lopes Tavares. J

› Nuno Lopes
Tavares
A HORA DE
MARIA
Saída de
Emergência, 304
pp., 16,60 euros

são forçados a viver. Deus fez o mundo
ao contrário, o céu para os anjos, o
inferno para os homens – conclusão.
É desta falha ontológica, desta quebra
entre o pensamento e a realidade, que
nasce o motor originário da escrita
do autor, gerando uma perplexidade
no leitor que, sentindo semelhantes sensações e ideias, não encontra
resposta para elas. Os romances de
FEP desmontam-nas, desenvolvem-nas, exploram-nas, mas também não
descobrem solução final que apazigue
o leitor. Pelo contrário, este permanece
em carne viva, possivelmente porque
não há solução definitiva para tais
perplexidades.
“Olhei para as mãos de Constança:
os dedos entrelaçados num estrangulamento nervoso, tenso, como se
chegasse a um impasse, a um intervalo
de tempo introspetivo” (p. 73) – é
justamente neste “intervalo de tempo”
da consciência que reside a brecha
ontológica ou o “impasse” referido na
frase, como se entre o momento de decisão e o momento de realização faltasse
ou sobrasse algo que inviabiliza a pureza
de ambos, seja por mera contingência,
casualidade, sorte ou acaso, e não por
determinação do sujeito – eis o campo
filosófico onde, em síntese, se move o
romance de Fernando Esteves Pinto,
um escritor “diferente” da generalidade
dos escritores portugueses.J

letras * 13

PALAVRA DE POESIA

António Carlos Cortez

Fiama Hasse Pais Brandão
Um discurso (em) branco
"Sempre senti/ a nostalgia de tudo diante de tudo o
anterior, recebendo de cada século/ uma narrativa"
Fiama Hasse Pais Brandão
É uma escrita para ler e reler, fazendo de cada
movimento do olhar um gesto que exige pausa,
concentração, uma quase volúpia quanto às
imagens, ritmos, associações de palavras, pedindo
cada verso a nossa atenção quanto aos modos
como da oscilação entre sentido literal e sentido
figurado tudo no poema se comunica e interage. É
uma obra densa – uma floresta de símbolos – porque em Fiama Hasse Pais Brandão nunca a poesia é
uma forma lírica, de expressão imediata ou, quando não, exercício de estilo sobre a realidade que
rodeia o texto e o justifica. Esse real de que parte,
feito dos sedimentos da História, tantas vezes
lida como “visão do passado”; esse real que está
num tanque que se observa, ou existe nos sons
da chuva que cai ou nos insetos que, em nuvens,
visitam a casa e são como que o aparecimento
de si a si mesmo para o poeta – esse real é uma
suprarrealidade que uma leitura fiel da reedição de
Obra Breve pode comprovar.
Na sua evolução do hermético (dos signos ainda
herméticos de Morfismos) ao verbo mais despojado e próximo de um ideal de arte que é espelho
da vida (como se lê em Cenas Vivas, já de 2000), a
visão de Fiama convida-nos a ler o poema como
um artefacto que arrasta consigo toda a tradição
literária europeia. Aqui têm especial relevo os clássicos, com Camões em primeiro plano, a Holderlin
ou Novalis, que traduziu. Isto sem esquecer, por
outro lado, a leitora e investigadora de O Labirinto
Camoniano e Outros Labirintos, volume de ensaios
onde se desenvolvem instigantes teses sobre as
relações entre a Cabala, o cripto-judaísmo, a
alquimia e a epopeia de Camões e outros quinhentistas. Não é secundário termos presente essa outra
faceta de Fiama, justamente porque, lendo-se um
dos maiores poetas da nossa língua, melhor se
compreende quanto estes exigentes e estranhos,
desafiantes e belos poemas ficam a dever às ciências ocultas, área que estudou empenhadamente, e
sobre cujas influências nem sempre a crítica sobre
a autora de Melómana se tem debruçado.
Aquelas vozes clássicas comparecem, pois, no
gesto de a poeta as (re)escrever, assim as integrando num esforço superlativo de tudo abarcar
na rede de relações rizomáticas que a poiesis cria.
Dir-se-ia que o núcleo aglutinador da sua obra é
o Livro, ou melhor, o redigir poemas sobre livros,
implicando-se o eu textual nesse “encadeamento de metáforas/ que se harmonizam com as
minhas obsessões”. Daí a certeza também de que
é o Livro-Natureza, ou a Natureza como Livro e
toda a herança histórico-cultural que se encontra arquivada na Tradição, o que solicita a poesia
como exercício da visão e produção da Imagem.
Colocando-se Fiama no centro dessa escrita, no
âmago da convocação de toda a Literatura, não espanta uma das suas mais radicais afirmações: “No
texto, privilegio a gnose literária” (p.206).
Deixando à vista os andaimes de uma escri-

JOAQUIM BIZARRO

J

Fiama Hasse Pais Brandão

“

Fiama convida-nos a ler o
poema como um artefacto que
arrasta consigo toda a tradição
literária europeia. Uma das
mais exigentes (obras poéticas)
do nosso tempo

ta-respiração-imagem que procura incessantemente essa “visão multiforme do conhecimento”,
convertendo o poema em “texto que cabe na
pupila” (in Cenas Vivas), espaço-tempo onde o
real feito escrita haveria de aparecer “em imagem
íntegra lírica”, a voz de Fiama é o olhar que lhe
dá contorno. Peregrinar nos textos como na casa
onde um abeto a obrigará a “ajoelhar no soalho”,
eis o que pode ler-se como chave de uma opera
das mais exigentes do nosso tempo: em face da revelação que seria o abeto “que cresceu no bosque”
vir “vaguear por dentro da casa” onde se escreve
sobre essa Natureza que se quer transfundir em
verbo, nada mais seria possível senão interromper a escrita. Depois, reconhecida pelo abeto,
esperar a atração entre corpos, resvalando “com
os cânones clássicos, como se o poema fosse uma
escada”... O poema, transformado em meio para
aceder à Natureza sem cultura e simultaneamente
ao mundo da cultura sem Natureza, é, diz Fiama,
“uma escada” “quando as figuras austeras da

Natureza perseguem os mortais” (p.329). O poema confirma “a configuração” e o poeta é aquele
que se “verga ao domínio” de um real naturado
e naturante e que entra em comunicação com
aquele que possui a palavra – o oficiante, o poeta
melómano, o que persegue a palavra sabendo que
“o bucolismo há de ser um canto”.
Por isso não podemos ler este livro fora de um
certo quadro de referências culturais e filosóficas que indicam o modo como a visão de Fiama
se faz desse processo contínuo de desvelamento
dos objetos, processo que lembra o trabalho de
laboratório que aos alquimistas era caro e secreto.
Nesse processo laboratorial que eleva o eu à “gnose
literária” coincidem a busca de uma sintaxe nova
e o culto por uma dicção antiga, por vezes elevada,
contemplativa. O poema é, no fundo, a operação
verbal de nomear a nomeação, como bem viu Rosa
Martelo, operação que não se realiza sem essa pax
profunda que os estoicos perseguiram. No livro que
o leitor pode ter agora nas mãos, resgata-se do olvido, pela entrega ao estudo do espaço, do tempo,
do vazio e do enunciado, a “analogia silenciosa” de
que todo o poema se constrói. Assim o disse Fiama
Hasse Pais Brandão.J

› Fiama Hasse
Pais Brandão
OBRA BREVE
Assírio & Alvim, 768 pp.,
40 euros
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Como anunciamos na última edição, em que nos referimos à morte de dois grandes vultos da cultura brasileira que foram
Antonio Candido (Prémio Camões em 1998) e Eduardo Portella, hoje a eles voltamos. Sobre o primeiro publicamos uma
‘memória’ de Guilherme d’Oliveira Martins, sobre o segundo um texto de Marco Lucchesi, poeta e ficcionista traduzido
em várias línguas, prof. e ensaísta, membro da Academia Brasileira de Letras - e que além do muito mais foi chefe
de redação da revista Tempo Brasileiro, fundada e dirigida por Portella

Eduardo Portella
Um poeta do ensaio
Não direi de minha amizade por
Eduardo Portella. Não encontro
forças, abalado pela sua partida.
Direi apenas do crítico, do pensador,
que vivo permanece, como um dos
maiores poetas do ensaio em língua
portuguesa. Eduardo Portella poderia figurar nas páginas de Walter
Benjamin como um anjo em meio
às ruínas, levado pelos ventos da
História, quando começa a reunir as
partes de um todo disperso. Poderia
flanar igualmente nos versos de
Baudelaire no limes de uma cidade
infinita, um Wanderer na espessura
da superfície. Portella fez de sua
condição peregrina uma autêntica
forma mentis, congenial ao tempo
que nos desafia, para lidar com a
astúcia da incerteza, na genealogia
do fragmento. Sua leitura passa de
um regime vertical para um trâmite

radial, como um saber que se move
a contrapelo das formas transitivas.
Não aceita horizonte prévio, como a
euclidiana geometria de Kant, mas
segue uma perene reinvenção dos
sistemas, como queria Sloterdijk,
cuja trilogia mais de uma vez discutimos, à sombra das estantes da
Biblioteca Nacional, levando à cena
o jogo da Parte e do Todo, dramatis
personae do repertório ocidental.
Portella desistiu de escrever uma
história de para exorcizar uma rima
conceitual que considerou perigosa, de um todo totalitário, mais
inclinado, muito embora, a um todo
totalizável, no corte do fragmento,
como Wittgenstein, para atingir uma
história em. Portella optou por um
percurso intensivo mais que extensivo, denso, rarefeito. A qualidade
do pensamento não se mede por
léguas de sesmaria ou latifúndio, sua
métrica não se quantifica por testadas, mas de acordo com a potência

qualitativa de expansão conceitual,
no conteúdo crescente de Popper,
ou na leitura de Heidegger sobre
Hölderlin.Eduardo Portella sente a
demanda do sistema que elabora em
horizonte fértil. Como quem parte
de uma norma fractal. Como quem
reclama a vastidão da parte sobre
o todo, assim como da síntese sob
suspeita, como desejo de futuro, sem
veleidades sintáticas, alquimista que

“

O sentido e a regra, a
demanda e o percurso,
o fluxo e a permanência
operam, cada qual
a seu modo, como
instrumentos de
abordagem do real

GUILHERME GONÇALVES/ABL

marcO lucchesi

Eduardo Portella

não se limita à busca da pedra, uma
enciclopédia que indaga as malhas
de um verbete inacabado, onde
lateja uma sinergia multidirecional.
Nesse drama da parte com o todo,
movem-se as máquinas do ensaio

de Portella, que coincide com o
círculo hermenêutico, sem um deus
ex machina. Sob a estética do risco,
o ensaio patrocina uma fratura, um
elemento descontínuo. Portella não
admite as tautologias, os determi-

Uma conversa com Antonio Candido
Guilherme d’Oliveira martins
Conheci Antonio Candido através
do meu fraternal amigo Celso Lafer*.
Nunca esquecerei um memorável
almoço em que tive o privilégio de
ouvir o mestre falar do modo como
na casa de família se tornou amante
da literatura, a partir dos autores
portugueses do século XIX – Eça,
Camilo, Antero, e ainda Herculano
ou Garrett…E tão próximo se tornou
desses autores que foi conhecendo
como as suas mãos e os dedos que
folheavam os livros austeros, que nos
primórdios da sua vida literária os bibliotecários o confundiam com o outro António Cândido, companheiro de
Oliveira Martins e de Eça de Queiroz…
Por isso teve necessidade de, a certa
altura, assinar Mello e Souza, como os
seus ancestrais mineiros, para não o
identificarem com o Ribeiro da Costa,
o orador sagrado e depois parlamentar, que fez, com brado, o sermão nas
exéquias de Herculano.

Antonio Candido

Não esquecerei nos dias da minha
vida esse convívio pleno de vitalidade
e de entusiasmo. O diálogo delicioso foi, como não poderia deixar de
ser, para a literatura e levou-nos a
José Anchieta e ao Padre Vieira, tão
diferentes, o primeiro pela força

fundadora, o segundo pelo carisma,
pelo talento e pelas várias facetas da
vida – da diplomacia à severa crítica.
Sobre a contemporaneidade fomos ao
Grande Sertão: "A obra de Guimarães
Rosa completa as de João Cabral e
de Clarice Lispector, no sentido de

modificar a relação entre o tema e o
discurso. Isto chegaria às consequências mais avançadas, embora não no
mesmo nível de qualidade, com os
movimentos de vanguarda a partir do
fim dos anos de 1950, começaram a
modificar essencialmente as obsessões tradicionais da literatura brasileira". E lembrei Alexandre O’Neill a
aconselhar vivamente António Alçada
Baptista a ler Guimarães Rosa. E
depois de uma breve resistência, o
António rendeu-se, tendo-se tornado
um dos grandes admiradores do
diplomata romancista.
Ao sabor da conversa, falámos
animadamente da biblioteca de seu
pai. Hoje já pouco se conhece no
Brasil da literatura portuguesa contemporânea. Fomos então à literatura
brasileira – de Euclides da Cunha e
da descrição da luta messiânica de
António Conselheiro em Os Sertões
(1902), do nascimento do modernismo, com Manuel Bandeira ou Ribeiro
do Couto, e sobretudo de Mário
de Andrade, a partir de Paulicéia

Desvairada (1922) sobre a metrópole
paulista e o seu vertiginoso desenvolvimento. Professor e cidadão,
António Cândido nunca se eximiu
a exprimir a sua opção política.
Recordo não ter regateado elogios ao
Presidente Lula, lembrando ter sido
um dos fundadores do Partido dos
Trabalhadores (PT). Defende “uma
socialização pelo amadurecimento,
apoiada na democracia e realizando,
pela liberdade, os ideais de justiça
sem os quais o homem não se realiza
como homem”.
Apesar de agnóstico, António
Candido fala com entusiasmo na viragem da Igreja Católica brasileira e na
importância do Concílio Vaticano II e
do magistério de Tristão de Athaíde,
Alceu Amoroso Lima, e do cardeal D.
Paulo Evaristo Arns (1921-2016) – que
o convidou para a Comissão Justiça e
Paz de S. Paulo, em nome do diálogo
com a cultura e com a modernidade,
para que se abrissem as portas e as
janelas da Igreja aos ventos do espírito… O ensaísta recorda esse tempo
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como um momento único, criativo
e fecundo de consciência social…
Com Celso Lafer e Antonio Candido,
desfiámos durante mais de duas horas
um rosário interminável de memórias, que correram sem que déssemos pelo tempo. Fica a lição sobre a
originalidade do Brasil. Di-lo em O
Romantismo do Brasil (2002): “Foi por
meio de empréstimos ininterruptos
que nos fomos, definimos a nossa
diferença relativa e conquistámos
consciência própria. Os mecanismos de adaptação, as maneiras pelas
quais as influências foram definidas
e incorporadas é que constituem a
‘originalidade’ que no caso é a maneira de incluir em contexto novo os
elementos que vêm de outro”.
De tudo falámos um pouco, mas
foram as relações literárias luso-brasileiras e a sua sementeira de ideias
para os modernismos do século XX
que ocupou parte substancial do nosso
ágape – mas conversámos ainda de
Machado e da "simplicidade densa
que é produto extremo do requinte
e a fascinante clareza que encobre
significados complexos, de difícil
avaliação". E revisitámos Memórias
Póstumas de Brás Cubas, Quincas
Borba e Dom Casmurro. Vieram à baila
Eça e os encontros e desencontros, da
compreensão e incompreensão – mas
sobretudo a veneração familiar que
Antonio Candido reservava à literatura
da língua portuguesa como vida!… J
* NR Celso Lafer é prof., jurista, ensaísta e
membro da Academia Brasileira de Letras, tendo
sido ministro das Relações Exteriores do Brasil
num governo de Fernando Henriques Cardoso
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Quase se lê como um conjunto de três contos, três textos literários com as suas regras,
estrutura e coerência interna. Também o autor,
David Machado, assume que escreveu as três
partes que compõem este Debaixo da Pele uma
de cada vez, como prosas autónomas. Mas é só
mesmo uma ilusão. Chegados ao fim, sabemos
que há uma mesma narrativa que os percorre,
personagens comuns, as mesmas vidas, um
puzzle que só se completa no final.
Esse jogo literário – a escolha de três narradores (todos eles personagens) que trazem
diferentes tons e técnicas narrativas –, essa
estrutura original, é uma das grandes forças
do novo livro do escritor que venceu o Prémio
da União Europeia para a Literatura com o seu
romance anterior, Índice Médio de Felicidade
(2013). Mas a energia principal está nas próprias
personagens e sua(s) história(s).
Entramos no romance diretamente para
dentro da cabeça de Júlia. Pouco sabemos
sobre o que lhe aconteceu antes e isso nunca
nos será revelado. Mas sabemos que neste dia

Um Gabo
jornalista
e mais ‘antigo’

Páginas atrás, António Mega
Ferreira escreve sobre a obra
prima de Gabriel Garcia Marquez
(1927-2014), Cem anos de solidão,
50 anos após ser publicado. Dez

MARCOS BORGA

David Machado
Coisas sempre a acontecer

J

violência no namoro? Será redutor dizê-lo, mas
essa violência é uma força motriz que permite
ao escritor explorar questões como a memória,
a culpa, a persistência de alguns momentos e a
(terrível) cadeia de causas e efeitos que se pode
prolongar por várias gerações - “Estas coisas
que nos acontecem não terminam de acontecer,
são para sempre”, lê-se.
Pendurados no final suspenso da primeira
parte, chegamos ao bloco de texto mais complexo, virtuoso e desafiante, “Notas Para um
Romance sobre uma Rapariga que não Suporta
Ser Amada”. A personagem que escreve fala
connosco, ao mesmo tempo, sobre o que
escreve, partilhando dúvidas, hesitações, memórias e ficções. Há algumas respostas para as
perguntas que ficaram a pairar desde a primeira
parte, “Júlia Não Está Cá”. Mas o puzzle possível
(faltarão sempre peças) só fica completo depois
de ouvirmos (lermos) uma certa voz gravada,
de uma criança de 11 anos, na última parte, “As
Cassetes do Manuel”. J PEDRO DIAS DE ALMEIDA

em que a acompanhamos, instável, nervosa,
impulsiva ou dolente, dependente da calma e
descontracção que apenas consegue encontrar quando fuma um “charro”, ela sofre as
consequências desse tal momento de que pouco
ou nada saberemos, um momento de violência
perpetrada pelo ex-namorado, João Tiago. Isso
faz de Debaixo da Pele um romance sobre a

anos antes, em 1957,
tinha ele dado a lume
uma série de reportagens escritas numa
primeira visita ao que
então se chamavam os
países (comunistas) da
“cortina de ferro”. Agora saem pela
primeira vez em Portugal: Em viagem pela Europa de Leste leva-nos à
Alemanha (RDA), Checoslováquia,

› David Machado

DEBAIXO DA PELE

Publicações Dom Quixote, 304
Págs., €14,90

Polónia e URSS, conduzidos pelo
olhar perspicaz, a atitude crítica
independente – ele que sempre foi
um homem de esquerda, amigo de Fidel até ao fim – e, isto o
fundamental, o enorme talento de
grande repórter, também presente
em muita da sua ficção. Apesar
de tantas décadas passadas, ainda
hoje se pode admirar a capacidade
que Gabo teve para “descobrir” e

de forma tão atrativa e certeira
revelar uma realidade ao tempo
muito escondida e, para o bem
ou o mal, mitificada: um livro de
reportagens que se continua a ler
com proveito e prazer.

› Gabriel Garcia Marquez

EM VIAGEM PELA EUROPA
DE LESTE

D. Quixote, 192 pp., 14,90 euros

Da Pintura, segundo Eduardo Lourenço

LUÍS BARRA

nismos sublimados e escondidos.
Imerso nos desafios da “baixa modernidade”, optou nos últimos anos
pela dissonância, distanciando-se
da síntese hegeliana, acolhendo a
paralaxe de Žižek. Falamos do céu
astronómico, de quanto meu corajoso telescópio captura nas noites de
Itacoatiara.
A partir daí o sentido e a regra,
a demanda e o percurso, o fluxo e a
permanência operam, cada qual a
seu modo, como instrumentos de
abordagem do real. Portella segue
um processo livre e vigoroso, ao
mesmo tempo ficcionista e poeta,
elemento-chave de sua obra esse
hibridismo, como quem flutua,
com Claudio Magris, sobre um
Danúbio de conceitos convergentes
da política e da poética, que se nutre
de uma terceira margem. Portella
é um nómade do pensamento sem
endereço fixo para não se aprisionar
dentro de uma província. É inquilino
da complexidade de Morin e do
pensamento fractal de Mandelbrot,
contradança da parte com o todo.
Nos últimos anos, o baricentro de
migrou da crítica para a metacrítica
e a novos pontos de fuga. Suas páginas se tornaram espantosamente
híbridas e abertas, como um hermeneuta da suspeita, de quem realiza
uma biografia indireta, a partir de
sua intensa noosfera. Uma memória
futura, bem entendido, atravessada
por um tempo que não fecha. J

EVOCAÇÃO, ESTANTE

Um novo volume de textos de Eduardo Lourenço
integrado na coleção das suas “Obras” editadas pela
Gradiva: Da Pintura, se intitula, e a transcrição, organização e prefácio é de Bárbara Anielo, a estudiosa
italiana que já foi a responsável pela “edição” de
Tempo da Música, Música do Tempo (2012), integrado
na mesma coleção da chancela de Guilherme Valente.
Em ambos os volumes estamos perante uma “seleção
de manuscritos extremamente heterógeneos”, que
no caso de Da Pintura “preenchem um leque temporal vastíssimo, desde 1946 até 2013, incluindo os anos
de Coimbra, as estadas na Alemanha, a permanência
italiana, a vivência em França”.
Na sua maioria os textos são inéditos, mas aqui

se coligem também os publicados, sobre o tema, em
prefácios, catálogos, etc. Textos daqueles, imensos,
sobre muito variadas matérias, que ao longo do
tempo o pensador e ensaísta foi escrevendo, na sua
enorme e plural capacidade de admiração, reflexão
e criatividade. Escrevendo em folhas soltas, papéis
dispersos, pequenas agendas, na sua letrinha minúscula e de difícil decifração (daí a importância da
“transcrição” rigorosa) – tudo o que foi possível ser
em devido tempo “salvo” pelo trabalho inestimável
e devotado de João Nuno Alçada, que ao “acervo” de
Lourenço continua a dedicar-se.
Bárbara Anielo dividiu Da Pintura, “continuação natural e complementar do já publicado
Espelho Imaginário, em três partes: Estética,
Exposições e Pintores. Escreve a organizadora:
“Eduardo Lourenço, tendo o dom ou a virtude de
‘chegar sempre de novo a cada instante’, como dizia Almada Negreiros, dirige um olhar sem receio
ou pudor às coisas artísticas, interrogando-as com
o seu incessante ti esti, a sua proverbial curiosidade
socrática. É sempre a curiosidade, a centelha que
ateia e ta viagem do olhar e é sempre o eu viajante
que acaba por prevalecer sobre o intelectual cerrado na sua torre de marfim. A esta torre, EL prefere
o jardim-labirinto e não se importa de se perder
nele, ignaro do espaço e do tempo.”..

Crónicas Quase Marcianas Entretanto, antes deste
volume, e também nas suas Obras, saiu Crónicas
Quase Marcianas. Trata-se de uma compilação
de quase todos os textos que Eduardo Lourenço
publicou na Visão, entre os anos de 1993 e 2007:
textos saídos na última página da revista, na secção
“Ensaio”, onde foi alternando, ao longo de anos,
com, entre outros, José Saramago, Mário Soares,
Maria de Lurdes Pintasilgo, Boaventura de Sousa
Santos ou José Gil. São crónicas que vale a pena (re)
ler, sobre assuntos variados e sempre com um ângulo de abordagem muito próprio, com a sua marca
pessoal. O assuntos podem ter estado relacionados
com a atualidade, mas o interesse dos textos perdura
para além dela.

› Eduardo Lourenço,
DA PINTURA,

312 pp., 13,50 euros

CRÓNICAS
QUASE
MARCIANAS,
200 pp., 13,50 euros –
ambos Ed. Gradiva
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É uma estreia em ficção.
Embora uma ficção, como
adiante se verá, ‘especial’,
chamemos-lhe muito
“reflexiva”. O autor é Jorge
Barreto Xavier, o título
Alexandria. Ainda está para
chegar às livrarias, terá uma
primeira ‘leitura’ na Feira do
Livro (Praça Amarela), na sextafeira, 9, às 18 e 30, por Natália
Luís e Diogo Dória. Depois, a
20, às 18 h., será uma sessão
de apresentação, no Grémio
Literário, com intervenções de
António Mega Ferreira, Pedro
Mexia e Pilar del Rio. A chancela
é da Imprensa Nacional/ Casa
da Moeda, na coleção Olhares,
onde há pouco saiu Uma
aproximação à estranheza, de
Frederico Pedreira.
Jorge Barreto Xavier, 51
anos, docente universitário (no
ISCTE), fundou e dirigiu o Clube
Português de Artes e Ideias, foi
gestor cultural, vereador da
Cultura da Câmara de Oeiras e
secretário de Estado, também
da Cultura, no anterior governo
(PSD/CDS), de Passos Coelho.
É autor e/ou coordenador
da várias publicações, e
já colaborou no JL, a que
“antecipou” Alexandria.
Jornal de Letras: Que livro é
este, de “narrativas”?
Jorge Barreto Xavier: É um
pequeno livro que se materializa
num conjunto de contos. Ao
dar corpo a histórias, os contos
funcionam como ilustrações
argumentativas de uma tese
geral, apesar das histórias
poderem ser lidas, cada uma,
como peças autónomas. A
base é o diálogo entre dois
personagens, diálogo que por
vezes corresponde a monólogos,
apesar da aparência de
conversa.
Jorge Luís Borges é uma
presença constante, a obra é-lhe
dedicada, no prólogo sugerese que o autor será seu amigo
muito próximo, embora quanto
a isso, claro, se aplique o que
aí mesmo se pergunte quantos
aos “episódios narrados:
“aconteceram ou são fruto da
minha imaginação?”
Borges encarna uma das
personagens principais.
Todavia, apesar dele ser
celebrado, a homenagem não
é um exercício festivo, é um
ponto de partida para um
dispositivo discursivo que
procura apresentar argumentos
sem necessariamente resolver

GONÇALO ROSA DA SILVA

Jorge Barreto Xavier
Contos, com Borges personagem

Jorge Barreto Xavier "Os contos funcionam como ilustrações argumentativas
de uma tese"

dúvidas que sucessivamente
estes levantam.
Por exemplo, este é um livro que
defende ser necessário haver
menos livros.
Sugere-se, de facto, que
há um excesso de palavras
escritas, e que elas são uma
forma nociva de proliferação
– o excesso de escrita será
também a diminuição do
espaço da voz. Ao produzir-se
uma espécie de hemorragia
(de textos) sob a forma de
discursos escritos, ocupa-se
em demasia o território do eu
e do outro, o espaço pessoal e
social, retirando importância
à produção da oralidade
enquanto veículo relacional.
De alguma forma, a escrita é
uma devastação do território
social por ocupação do espaço
discursivo.
Bom, é ou há um paradoxo...
Há, pelo menos a dois níveis:
escrevo um livro para
defender que há livros a mais;
no momento histórico que
vivemos, o lugar do livro não
é, no que respeita à escrita,
necessariamente, o lugar do
poder de ocupação de territórios
- a infestação de escritas no
espaço pessoal e social fazse mais pela produção de
“telegramas” da vida quotidiana
dos seus autores e fenómenos
“virais” fechados nos múltiplos
ecrãs que transportam.
Mas então não quis ‘fazer
literatura’?...
Estes contos pretendem

esquivar-se ao discurso
literário, nomeadamente em
nome da rejeição da literatura
enquanto forma de educação
das crianças e dos jovens. Ao
mesmo tempo, esta operação
esquiva é a antítese do que
se pretende transmitir, que
é o valor, a importância da
literatura enquanto elemento de
poder discursivo e constitutivo,
para lá da sua ausência ou das
literaturas aparentes. E Borges,
um dos protagonistas dos textos,
é tomado como uma fortaleza,
uma força comparada com a
dimensão imperial de Alexandre
Magno - a construção de um
império de palavras pode ser
tão poderosa como a construção
de impérios sobre outros tipos
de geografias. Borges, diretor
de bibliotecas, recorda a mãe
das bibliotecas, a biblioteca de
Alexandria, a cidade que evoca
Alexandre.

Transforma um homem real,
Jorge Luís Borges, numa
personagem ficcional, e põe-na
a falar.
O que nos remete para o
domínio imperial do discurso:
a palavra, pode exercer-se num
universo, num lugar próprio,
cuja fronteira é uma linha de
escrita. As personagens das
histórias podem “saltar” para
a realidade” ou podem conterse na narrativa. Mas a Bela
Adormecida e Borges, enquanto
personagens, têm o seu papel
numa economia própria, num
regime que se delimita através
das regras da legitimidade
criativa.
A conversa está a ficar muito
‘teórica’ e ‘abstrata’, mas já
agora pergunta-se: quais são os
limites do poder de construção
discursiva?
As fronteiras são, nos tempos
e nos lugares, traços variáveis.
No trabalho da escrita, conta

a posição do autor enquanto
demiurgo e a posição do texto
enquanto obra demiúrgica.
Essa contabilidade é a
reivindicação da liberdade
narrativa na economia
textual, que, não se podendo
sobrepor a uma titularidade
de pessoas reais sobre a sua
realidade – o Jorge Luís Borges
real colocado num território
para lá da narrativa – pode
exercer-se no seu círculo
criativo.
E neste caso, neste livro...
Procurei equilibrar a posição
da realidade e da narração
através de elementos que
destacam as suas diferenças.
Essa procura, apesar disso,
faz parte de um jogo que o
livro não deixa de fazer em
toda a sua extensão: o que é a
verdade? O que é a mentira?
O que é a realidade? O que é a
ficção? O que é o excesso? O
que importa? Dificilmente se
encontrarão respostas no texto.
As histórias em Alexandria,
apesar da sua autonomia,
podem ser consideradas como
peças de uma máquina que só
funciona se for montada com
as diferentes partes, ou seja,
as diferentes histórias. Assim,
sendo este livro de contos, é um
livro que se conta no seu todo
mais que nas suas partes. J

´

A data de receção das candidaturas é a seguinte:

Anúncio http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=91151:
de 2 de Junho a 6 de Julho de 2017

A data
de receção das candidaturas é a seguinte:
Anúncio
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=91297:
de 2 de Junho a 6 de Julho de 2017

Anúncio http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=9

As demais
condições
contratuais
consultadas
2 de
de
Junho
6 deépodem
Julho
2017 nos links acima referidos.
Ade
data
receção
dasacandidaturas
éser
ade
seguinte:
A data de receção
das
candidaturas
a seguinte:
AAnúncio
data dehttp://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=91151:
receção
das candidaturas é a seguinte:
Anúncio
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=9
Anúncio http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=91151:
de
2
de
Junho
aJulho
6 de
Julho de 2017
de
2
de
Junho
a
6
de
de 2017
de 2 de Junho a 6Anúncio
de Julho
de 2017
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=91151:
de
2
de
Junho
a
6
de
Julho
de
As demais
condições2017
contratuais podem ser consultadas nos links acima referido
Anúncio
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=91297:
Anúncio http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=91297:
2 deJulho
Junho
ade
6 de2017
Julho de 2017
de 2 de Junho a 6de
de
Anúncio
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=91297:
dedemais
2 de Junho
a 6 de Julho
de 2017podem ser consultadas nos links acima referidos.
As
condições
contratuais
As demais condições
contratuais
podem
ser consultadas nos links acima referidos.
› Jorge Barreto Xavier
As demais condições contratuais podem ser consultadas nos links acima referidos.

ALEXANDRIA

Imprensa Nacional/ Casa da
Moeda, 180 pp., 15 euros

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:46)

18 *

artes

jornaldeletras.pt * 7 a 20 de junho de 2017

Música: Festivais de Verão
As temporadas das orquestras fazem os últimos compassos. Para trás ficam os ciclos e festivais
de música da Primavera. Estamos em junho, início da época de concertos ao ar livre, em espaços
alternativos às convencionais salas de espetáculos, em praças cosmopolitas ou em aldeias remotas,
durante o resto do ano tocadas apenas pelos sons da natureza e do quotidiano. Música de uma
ponta à outra, ou quase, do continente, numa oferta crescente que a cada ano vai conquistando
e fidelizando novos públicos para a música clássica de tradição europeia. Aqui ficam sugestões e
destaques, em todo o país, para as próximas semanas

g

Manuela Paraíso

GRANDE PORTO

Concertos de grande impacto, dentro
e fora de portas, para chegar a vários
públicos: as propostas da Orquestra
Sinfónica do Porto CdM são o eixo
principal da programação do "Verão
na Casa", na Casa da Música, Porto,
durante três meses, até ao início de
setembro: obras maiores do repertório sinfónico e concertante, numa
extensão da temporada da instituição,
e programas de grande acessibilidade,
com obras de carácter festivo e êxitos
do repertório orquestral, pensados para
palcos ao ar livre. Muitos dos concertos programados são uma aposta no
futuro, como o da Jovem Orquestra
Portuguesa, que fará a ante-estreia de
uma obra concertante da jovem compositora Mariana Vieira, ou o recital do
Quarteto António Fragoso, destacando-se também o programa em que
a Orquestra de Câmara Portuguesa
associa a repertório clássico uma obra
contemporânea do português Miguel
Azguime e, no dia do aniversário de
Guilhermina Suggia (27 de junho), a
recriação, pelo Quarteto de Cordas de
Matosinhos, do programa do último
recital em que a violoncelista integrou
o Quarteto Moreira de Sá, em 1901.
Também em torno de Suggia, vão
ter lugar os concertos do Concurso
Internacional de Violoncelo com o seu
nome, sendo a final do prémio dedicada ao Centenário do Conservatório
de Música do Porto, e a já tradicional Maratona de Violoncelistas. A
programação inclui ainda a estreia
mundial, pela Banda Sinfónica
Portuguesa, duma obra do holandês Chiel Meijering, os concertos no
âmbito do Folefest (festival e concurso
de acordeão de concerto) e do EurSaxCongresso Europeu de Saxofone, e o
concerto de homenagem à pianista
Olga Prats nos seus 65 anos de carreira.
Esse recital, a 1 de julho, marca o
arranque do Porto Pianofest, evento
formativo que durante uma semana

Orquestra Sinfónica do Porto

Capela Musical Cupertino de Miranda

reúne na Invicta pianistas conceituados
e que oferece recitais pelos participantes, de entrada livre.
É também no Porto, na Igreja de
São Lourenço, que se inicia este ano
o Festival Internacional de Polifonia
Portuguesa, programado em torno da
Cappella Musical Cupertino Miranda,
que atua em todos os concertos, tendo
nalguns deles as participações do organista Claudio Astronio, do Ludovice
Ensemble e do actor Luís Miguel
Cintra. Vai ser entre 31 de agosto e
10 de setembro, no Mosteiro de Sta.
Cruz, de Coimbra, e em várias igrejas e
mosteiros do Norte.
Antes, entre 7 e 30 de Julho, o
Festival Internacional de Música da
Póvoa de Varzim oferece concertos
por prestigiados intérpretes de música

Quarteto de Cordas de Matosinhos

antiga, como o cravista Pierre Hantaï,
as orquestras barroca Die Kölner
Akademie e Ensemble Masques e os
agrupamentos Cappella Mediterranea
e Capella Sancta Crucis – a qual apresenta um programa seiscentista com
músicas para a liturgia no Mosteiro de
Santa Cruz de Coimbra. Cumprindo a
tradição, há um concerto de estreias
(das obras finalistas do Concurso
Internacional de Composição paralelo ao festival e da encomendada ao
maestro José Luís Borges Coelho) e
um pelo agrupamento residente do
FIMPV, o Quarteto Verazim, com a
soprano Raquel Camarinha e a pianista
Yoan Héreau. Destaque também para
os recitais dos pianistas Alexander
Melnikov e Raúl da Costa e do Pavel
Haas Quartet..

Já a partir de 10 de junho e até
16 de julho, o Festival Internacional
de Música de Gaia propõe concertos
corais–sinfónicos, recitais pelo veterano pianista italiano Bruno Canino
e pela cravista Ana Mafalda Castro,
um recital de canto e piano por Sílvia
Mateus e Francisco Sassetti, com obras
de Croner de Vasconcelos, Francisco
Lacerda, Cláudio Carneyro e Lopes
Graça e outro concerto exclusivamente
com música portuguesa, de autores contemporâneos, pelo Performa
Ensemble.
Uma programação mais ecléctica,
que inclui concertos de jazz, é a marca
do Festival Internacional de Música de
Espinho, que entre 30 de junho e 22 de
julho traz concertos pelo agrupamento
barroco Gli Incogniti a interpretar

J

Vivaldi, pelo violoncelista húngaro
Miklós Perényi a tocar a Sonata para
Violoncelo Solo, de Kodaly, pelos
reputados pianistas Pierre-Laurent
Aimard e Tamara Stefanovich na
Sonata para dois pianos e percussão, de
Béla Bartók, e o acordeonista Richard
Galliano, que será o solista no concerto
de encerramento, com a Orquestra
Clássica de Espinho.

NO CENTRO

Ancorado na deslumbrante Quinta das
Lágrimas, em Coimbra, o Festival das
Artes parte para a sua 9ª edição, de 15 a
23 de julho, sob o mote das metamorfoses, que congrega o jazz e a clássica
e o cruzamento das duas, pelo Mário
Laginha Trio, no concerto “Mongrel
– Chopin e Jazz”. Na programação
figuram também quatro orquestras (a
da Gulbenkian com a jovem violinista Tamila Kharambura, a Clássica
do Centro, a Metropolitana de Lisboa
e a recente Orquestra Filarmónica
Portuguesa), um recital pela pianista
russa Irina Chistiakova e um concerto de música do Renascimento pelo
Consort de Música Antiga Il Dolcimelo.
Até 2 de julho, está em curso o
Festival Música em Leiria, que festeja
35 edições com espectáculos de dança
e concertos, programando o Requiem
de Mozart pela Sinfonietta de Lisboa
com o Coro Ricercare, o Concerto
Aranjuez de Rodrigo pelo guitarrista
Pedro Rodrigues com a Orquestra
Filarmonia das Beiras e recitais pelo
Quarteto de Guitarras Parnaso e de
canto lírico, com o pianista João Paulo
Santos e as sopranos Susana Teixeira,
Ana Paula Russo e Adriana Moutinho
Russo.
Durante todo o mês de julho, em
Alcobaça, o Cistermúsica festeja 25
anos frisando um dos traços específicos das suas linhas orientadoras – a
divulgação e o fomento da música e do
património portugueses - com a estreia moderna, em versão de concerto,
da ópera Inês de Castro, do setecentista
Giuseppe Giordani, pelo Coro do Teatro
Nacional de São Carlos e a Orquestra
Sinfónica Portuguesa, com seis cantores solistas (que será gravada para
edição em CD), mas também com uma
apresentação, em instrumentos de
época, pelos agrupamentos Flores de
Mvsica e Capella Joanina, do Requiem
à Memória de Camões, que João
Domingos Bomtempo compôs há 200
anos. Prosseguindo a aposta na criação
de património, o festival encomendou
novas obras a João Madureira (para
grupo vocal) e a António Victorino
d’Almeida (para piano solo), que vão
ser estreadas pelo agrupamento Les
éléments e pela pianista russa Irina
Chistiakova. Salientam-se também,
da programação, a integral das sonatas
e partitas para violino solo de Bach,
pelo prestigiado violinista Cármelo
de los Santos, e o recital pela virtuosa
harpista alemã Silke Aichorn.
Em agosto, de 7 a 19, tem lugar
a Semana Internacional de Piano de
Óbidos, cuja essência educativa é
complementada com recitais pelos
pianistas formadores (dentre eles,
Artur Pizarro, Manuela Gouveia, Paul
Badura-Skoda Josep Colom, Boris
Berman, Luiz de Moura Castro) mas
também por participantes nos cursos
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Destaques
Junho
13, 19h30, Sala 2, Casa da Música,
Poro: Quarteto António Fragoso.
Obras de Ravel e Chostakovich.
14, 21h30, Igreja de Mafamude,
Gaia: Recital de cravo por
Ana Mafalda Castro. Obras de
Frescobaldi, Sweelinck, Scarlatti
e outros

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Julho
1, 21h30, Teatro Nacional de São
Carlos: Coro do TNSC, Orquestra
Sinfónica Portuguesa, dir. Nuno
Côrte-Real. Luis Lima Barreto,
narrador. Schumann (Sinfonia
nº 2), Nuno Côrte-Real (Cantata
Vera Cruz - estreia absoluta).

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

21, 23h, Castelo de Marvão,
Cisterna: David James, contratenor; James Cuddeford, violin;
Chan Tsz-Shun Elvis, viola;
Mirjam James, violoncelo. Obras
de Pérotin, Bryars, Purcell, Pärt.

Quarteto António Fragoso

e laureados em edições anteriores. No
dia 21, três deles (Benjamin Krasner,
Joshua Hooke e Tamara Elizbarashvili)
actuam num recital em Santarém.

ROTAS DE LISBOA

O agora designado Festival Coros de
Verão continua a acrescer e, na sua
6ª edição, de 23 a 26 de junho, traz à
capital 23 coros nacionais e de outros
seis países, que vão atuar, em competição, em vários espaços da zona de de
Belém, como o CCB, o Jardim Vasco
da Gama, o Museu de Marinha, os
Claustros do Mosteiro dos Jerónimos,
e no Castelo de S. Jorge, em concertos
com entrada gratuita. No de abertura,
dia 23, às 21h, no Grande Auditório do
CCB, atua o exemplar Coro InfantoJuvenil da Universidade de Lisboa
e no de encerramento, no mesmo
espaço, às 19h, apresentam-se o coro
LalitAnjali, de Singapura, o Turkish
State Choir e todos os coros em conjunto, com um total de cerca de 750
músicos em palco.
Poucos dias depois, a 1 de julho,
abre o 43º Festival de Estoril Lisboa,
com a estreia mundial duma obra para
coro, orquestra e narrador, encomendada a Nuno Côrte-Real, a Cantata Vera
Cruz op.56, (a partir da Carta de Pêro
Vaz de Caminha a El-Rei D. Manuel
sobre o achamento do Brasil). Até 28
de Julho, a programação inclui um
conjunto de concertos comemorativos
dos 400 anos do nascimento do pintor
espanhol Bartolomé Murillo, em que
ocorrerá a primeira audição absoluta
da obra Niños de Murillo, de Sebastián
Mariné, e a estreia nacional de 4 obras
para piano. Haverá também mais
concertos no Ciclo de Órgão, como o
do organista António Esteireiro com
o barítono Armando Possante, que

22, 21h45, Igreja Românica, S.
Pedro de Rates, Póvoa de Varzim:
Pierre Hantaï, cravo. Obras de J.S.
Bach, Händel, Scarlatti, Seixas.

Capela de Santa Cruz

apresenta música alemã para canto e
órgão no final do século XIX, um recita
no Palácio Foz pelo pianista Daniel
Cunha, com um programa ibérico,
uma semana de concertos no Palácio
Nacional da Ajuda, como o Orquestra
Metropolitana de Lisboa com a jovem
violoncelista Isabel Vaz e o Festival
Jovem no Centro Cultural de Cascais.
Dois dos concertos, com o mesmo
programa (o jovem pianista Pedro
Costa, 1º Prémio do Concurso de
Interpretação do Estoril em 2015, a
tocar o Concerto em Sol de Ravel com a
Orquestra Sinfónica Portuguesa), realizam-se também no âmbito do Festival
ao Largo, no Largo de São Carlos, que
este ano decorrerá entre 7 e 29 de julho
mas cuja programação não estava ainda
disponível para inclusão neste artigo.
De 8 de julho a 5 de agosto, a partir
de Lisboa mas com concertos também
na Batalha, em Belmonte, Elvas, Évora
e Peniche, o Festival Música Júnior
oferece uma programação intensa de
concertos com entrada livre, com formações corais e orquestrais juvenis de
oito países, como a Camerata Gareguin
Aroutiounian da Escola Superior
de Música de Lisboa, que actua no
concerto de abertura, dia 8, 21h30,
nas Ruínas do Carmo, e a inglesa Essex
Youth Orchestra, no de encerramento,
na Praça do Giraldo, em Évora.
Entre 1 e 10 de agosto, o CCB
acolhe a 3ª edição do Verão Clássico
- Academia Internacional de Música
de Lisboa, que, além das atividades
formativas, oferece um Festival de
Música de Câmara, com concertos
diários, por professores e alunos, com
grandes obras do repertório dos séculos
XVIII ao XXI. No concerto de abertura
será apresentada a obra vencedora do
Prémio de Composição CCB – DSCH

2017, organizado pelo Centro Cultural
de Belém e pelo DSCH - Schostakovich
Ensemble.
Em Oeiras, a 10ª Temporada de
Música Antiga – West Coast Early
Music Festival, a decorrer até 31 de
julho, assinala os 175 anos da morte
de João Domingos Bomtempo com
um concerto de música coral com a
Capella Duriensis (16 de Julho, na Igreja
Matriz de Oeiras) e celebra a guitarra
portuguesa em dois programas ligados
às tradições coimbrã e lisboeta do fado.
No encerramento, na Igreja da Cartuxa,
o agrupamento Concert D’Ouest,
agrupamento internacional constituído
pelos professores dos CIMA – Cursos
Internacionais de Música Antiga, oferece um programa com música que se
ouvia na Inglaterra do séc. XVIII.
De carácter diferente, centrado
no piano e no legado do compositor
e pianista Filipe de Sousa, o Festival
de Música de Mafra, na sua 2ª edição,
já em curso, oferece ainda recitais
pelos pianistas Manuel Araújo (24 de
junho, 21h, no Auditório Municipal
Beatriz Costa, com um programa
que inclui as Pensées Extatiques de
António Fragoso), Alon Goldstein e
Luís Rabello, e o concerto final, a 1 de
Julho, 21h, na Biblioteca do Palácio
Nacional de Mafra, com o pianista
Adriano Jordão e o Quarteto Arabesco
a realizarem um programa do barroco
ao romantismo, que inclui Três Sonatas
de Carlos Seixas.

SUL E INTERIOR

O Interior esquecido torna-se progressivamente mais procurado, pela sua
oferta turística associada ao património
e à natureza, que em anos recentes
tem vindo a consolidar vários festivais
e cursos de música. No Algarve, em

Cacela Velha, o ciclo Clássica em Cacela
volta a realizar-se em agosto, com a
programação em torno dos quartetos
de cordas, ainda não fechada mas dois
concertos confirmados, dias 17 e 24, às
22h, no Cemitério antigo, pelo Quarteto
Suonarte e pelo Quarteto Prana.
Na sua reta final, o Terras Sem
Sombra, festival de música sacra e património nas igrejas e espaços naturais
do Baixo Alentejo, oferece no seu último concerto, a 17 de junho, 21h30 , na
Igreja de Santiago Maior, um programa
com motetes e prelúdios corais de J. S.
Bach, pelo Coro Gulbenkian, dirigido
por Michel Corboz, com Fernando
Miguel Jalôto em órgão, Sofia Diniz
em viola da gamba e Marta Vicente em
contrabaixo barroco - programa que
será apresentado também no festival
de Espinho, a 7 de julho.
De caráter diferente, mas também
com preocupações com o património e questões ambientais, o Festival
Internacional de Música de Marvão
avança para a sua 4ª edição, entre 21 de
julho e 5 de agosto, com dois recitais
de antecipação na semana anterior,
a 13 e 14, pelo Quarteto Goldmund,
da Alemanha. Concertos por orquestras, como a Hong Kong Sinfonietta,
Orquestra de Câmara de Colónia, a
Sinfónica do Porto CdM e a própria
Orquestra do Festival de Marvão,
recitais de música de câmara e a solo,
de várias épocas, de jazz, concertos
para crianças, por intérpretes jovens ou
reputados, a este festival em construção, em cenários e espaços magníficos,
cada ano com maior impacto, falta
ainda a inclusão de repertórios portugueses na sua programação.
Entre 21 e 29 de julho, os Cursos
Internacionais de Música Antiga vão
voltar a infiltrar-se na vida da aldeia

29, 21h30, Cine-Teatro João
d’Oliva Monteiro, Alcobaça:
ópera Inês de Castro, de Giuseppe
Giordani. Solistas, Coro do TNSC,
Orquestra Sinfónica Portuguesa,
dir. João Paulo Santos.
30, 15h, Castelo Novo: Filipe
Quaresma, violoncelo. Integral
das Suítes para violoncelo solo de
J.S. Bach.
histórica de Idanha-a-Velha, ocupar
as igrejas, as capelas, os palheiros, as
casas e as ruas com concertos de música
barroca e renascentista, aulas e ensaios,
workshops de danças antigas e de arqueologia, este ano partindo do mote da
canção de John Dowland Come again.
Quase no mesmo período, entre
20 e 30 de julho, um pouco mais a
norte, o agora renomeado Festival de
Castelo Novo, no concelho do Fundão,
mantém a tónica na música antiga,
oferecendo concertos com música
portuguesa dos séculos XVII e XVIII,
pelo Ensemble Calisto, com a integral
das Suítes para violoncelo solo de Bach,
por Filipe Quaresma, celebrando os
450 anos do nascimento de Monteverdi
num recital pela soprano Raquel
Andueza e por Jesús Fernández Baena,
em tiorba, mas propondo também
atividades educativas (um curso de
iniciação para jovens e um estágio
destinado a cantores e a instrumentistas de sopros), espectáculos de teatro e
actividades turísticas.
Na semana anterior, entre os dias 15
e 22, decorre no concelho do Sabugal o
2º Festival de Música da Bendada, com
três módulos de ensino (um curso de
aperfeiçoamento musical, um de introdução à música e um coro de adultos),
ministrados pelos músicos do ensemble
Virtuoso Solists, e concertos. J
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ESPETÁCULOS, FILMES

TEATRO

Helena Simões

Quem tem medo de Virginia Woolf?

Jogar às palavras
Contando no seu elenco com duas
estrelas mediáticas - Alexandra
Lencastre e Diogo Infante - estreou
no Teatro da Trindade a obra-prima
de Edward Albee (1928-2016), Quem
tem medo de Virginia Woolf? (1962),
a demonstrar a intemporalidade de
uma peça que continua a espantarnos pela forma desassombrada com
que nos confronta com a natural
tendência para nos escondermos
atrás de ilusões. É essa a metáfora
contida no título da peça a perguntar:
quem tem medo de viver sem
ilusões? Ou dos perigos de se viver
de costas voltadas para a realidade.
Constituindo uma paródia intelectual,
a par da toada infantil retirada do
desenho animado Os três porquinhos,
da Disney (Quem tem medo do lobo
mau?), o título adverte ainda sobre
as várias camadas temáticas que
dão corpo a esta escrita. O refrão
cantado em cena, em contraponto
aos discursos desvairados, vai servir
igualmente para apoiar a progressão
dramática conferindo tensão e
evidente infantilidade ao desenrolar
do jogo.

A peça estreou na Broadway em
1962, onde se manteve até 1964, mas o
sucesso comercial para Albee chegou
com o filme (1966) homónimo de Mike
Nichols, e com o fabuloso desempenho
de Elisabeth Taylor (Óscar em 1967)
e de Richard Burton. Em Portugal, a
estreia foi em 1971, no Teatro Monumental em Lisboa, produção de Vasco
Morgado, encenação do pintor João
Vieira, com Jacinto Ramos e Glória
de Matos, prémio da Associação de
Críticos de Teatro.
Em boa-hora Diogo Infante decidiu
encenar a mais aclamada peça do polémico dramaturgo norte-americano.
Com tradução de Ana Luísa Amaral e
Miguel Granja, e com versão de João
Perry, que aliás esteve para encená-la,
esta é a sexta produção em Portugal de
uma peça muito exigente, não só pela
extensão, mas sobretudo pela complexidade dos temas e intensidade das
personagens. Numa cenografia eficaz e
assertiva de Catarina Amaro, a apurar
a claustrofobia do lugar de representação e conferindo desgaste ao mobiliário e aos elementos decorativos de
época, com alguma mistura de estilos.

Alexandra Lencastre e Diogo
Infante são Martha e George, um casal
de meia-idade, ela filha do reitor da
universidade, ele professor de História,
e no cerne das suas disputas verbais,
insultuosas, agressivas e perversas está
um casamento fracassado e estéril.
Quando o casal entra em casa, já há
muito que a crise se instalou e somos
testemunhas da perícia com que se
agridem mutuamente, usando como
arma de arremesso todos os detalhes
mais vergonhosos da vida de cada
um: o conhecimento que possuem da
sua vida em comum é um manancial
temático que utilizam sem descrição
ou critério.
Fracasso da própria instituição,
potenciado pelo falhanço dos objetivos
de sucesso no contexto do sonho
americano, com a situação conjugal
a favorecer o pugilato verbal e físico,
mas o desespero surge da constatação
do peso da total incomunicabilidade.
De facto, Martha e George retomam
sem cessar a agressão verbal e ainda
assim esta revela-se desvalorizada.
Como se as palavras fossem ocas e
carecessem de valor per si. Por isso,
o jogo do poder é ganho por quem melhor dominar a linguagem, porém sem
gerar qualquer gratificação: jogo nulo,
sem ganhador.
Diogo Infante, como encenador,
orquestra com sobriedade e contenção
o jogo a dois e depois a quatro, com
o loiro e jovem casal Nick (José
Pimentão, bem na atitude cruel e
superficial que poderia acentuar
com maior perplexidade) e Honey
(Lia Carvalho, mais infantil do que
vulnerável). A sua prestação como
ator provavelmente ressentiu-se da

CINEMA

Manuel Halpern

A hora do cinema búlgaro
Deslumbramo-nos com
o cinema romeno, a forma
como se soube reinventar,
através de uma nova geração
talentosa, que soube extrair o
mais caricato da sua sociedade,
aplicando técnicas minimalistas
e de documentário à ficção,
explorando uma estética
deliberadamente tosca.
Contudo, perdemos de vista
outras cinematografias da
região. Glória, que agora se
estreia em salas portuguesa,
é um raro exemplo de novo
cinema búlgaro, que não se
cose com as mesmas linhas da
cinematografia romena, mas
que é tão ou mais acutilante
do que um Quatro Meses, Três
Semanas e Dois Dias, de Cristian
Mungiu, ou a Morte do Senhor
Lazarescu, de Cristi Puiu,
sendo que o busílis político

Glória Um excelente papel de Stefan Denolyubov, numa viagem aos bastidores do
poder na Bulgária

da Bulgária é, acima de tudo e
transversalmente, a corrupção e
a criminalidade organizada.
Kristina Grozeva e Petar Valchanov constroem um filme re-

pleto de ironia, com personagens
que oscilam entre a caricatura e o
neorrealismo, humor e drama, em
que se toca fundo e com um indisfarçável tom crítico na podridão
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Quem tem medo de Vírginia Woolf? De Edward Albee no Teatro Trindade
com encenação de Diogo Infante

sua dupla função, a conferir a George
cinismo e frieza mas pouco motivado
pela dor e desejo. Alexandra Lencastre
procura, de facto, a revelação da
personagem na porosidade das
palavras, e embora com uma
colocação de voz pouco natural,
oferece-nos uma representação de
grande intensidade dramática.
Numa peça realista, embora de
realismo absurdo pela irracionalidade
dos discursos, os detalhes podem
tornar-se pedra angular. É o caso
dos figurinos de Maria Gonzaga, de
algum modo inspirados nos do filme
de Mike Nichols, que de certa forma
não ajudam a "rever" a peça, não só
porque nos remetem para o par Taylor/
Burton, numa comparação injusta,
mas também não correspondem à

sistémica do país. Não é antipatriótico, pelo contrário, porque,
no final de tudo, a moral que se
pode extrair desta insólita história, é que há uma tempo em que os
homens honestos e obedientes não
têm outra alternativa senão pegar
num bastão e enfrentar quem os
oprime.
O filme desenha-se entre duas
personagens antagónicas. De um
lado, Julia Staykova, uma mulher executiva, ultracompetente,
assessora do gabinete dos recursos
humanos do Ministério, mas que
funciona como uma operacional
yuppie, sem horários nem barreiras e pouco escrúpulos, moira
de trabalho, capaz de tudo para
defender aqueles que representa,
constantemente a pôr de lado a sua
vida pessoal, mesmo quando se
trata de algo tão sério com o processo de conservação de embriões.
Do outro lado, Tzanko Petrov, um
trabalhador dos caminhos de ferro,
meio gago, meio mudo, que gosta
da natureza e das pequenas coisas,
como os coelhos que cria e alimenta. Encontra um volume elevado
de dinheiro na linha de comboio
e entrega-o à polícia. Esse raro
gesto de honestidade faz com que
o ministro o queira condecorar,
não tanto pelo gesto assim, mas
porque acha que aquele é um bom
expediente para desviar a atenção

nova leitura que os atores fazem das
personagens.
É um prazer verificar que o público
que enche por completo a bela sala do
Teatro Trindade se rende à vertente
cómica da peça e ao afeto pelos atores,
a provar que este espetáculo é para ser
visto.

› QUEM TEM MEDO
DE VIRGINIA WOOLF?
de Edward Albee, versão João Perry, a partir da
tradução de Ana Luísa Guimarães e Miguel Granja,
direção Diogo Infante, cenografia Catarina Amaro,
figurinos Maria Gonzaga, desenho de luz Luís Duarte
com Alexandra Lencastre, Diogo Infante, Lia Carvalho
e José Pimentão. Produção Força de Produção

Teatro da Trindade – quarta a sábado às 21h,
domingo às 16h30. Até 11 de Junho.

sobre o caso de corrupção em que
está envolvido.
O assunto é sério, mas as personagens são construídas com os artefactos irónicos e caricaturais, que
por vezes se assemelham a figuras de
comédia. E é nesse contraste, ponto
que o aproxima a algum cinema
romeno, que o filme se encontra na
sua máxima expressão. A honestidade revela-se altamente perigosa.
A troca de um relógio, com valor
sentimental (que é algo que não entra nos padrões de Julia) deita tudo
a perder na estratégia ministerial,
como um grão de areia capaz de estragar uma complexa engrenagem.
Há um hetacombe nesta clivagem de
linguagem, que equivale à distância
entre os governantes e o povo.
Se em Toni Erdmann, o filme
alemão que chegou aos Oscars, a
personagem, uma yuppie da era da
globalização, despe-se para uma
festa de trabalho, aqui há a repetida
ideia de colocar as personagens,
confrangedoramente, em roupa
interior, o que se torna ainda mais
humilhante. Não se diz que o rei
está nu. Antes que os meandros do
poder não têm vergonha de mostrar
as cuecas.

› GLÓRIA

de Petar Valchanov e Kristina Grozeva, com
Stefan Denolyubov, Margita Gosheva, Ana
Bratoeva, 101 min
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DANÇA
Daniel Tércio

Na dança contemporânea há
autores cujos trabalhos, tendo a
indelével marca da experimentação,
expõem processos de investigação
que vão além do próprio movimento
dos corpos. Vera Mantero tem-se
colocado nesta posição, por via de
uma por vezes radical interrogação
acerca do lugar da dança na própria
substância do que é partilhado
com os espetadores. O que é que se
mostra? Para que é que se mostra
o que se quer mostrar? Porquê este
querer? Na verdade, Vera Mantero
está constantemente a colocar-nos
a questão: o que pode um corpo?
Ora em torno desta interrogação
o corpo ganha novas intensidade,
alarga as zonas de porosidade e de
ação, aumenta a sua própria escuta,
torna-se agente e movimenta-se
como o pensamento o sabe fazer. As
interrogações iniciais permanecem,
mas agora, junto delas, surge a
exclamação acerca do mundo.

Que mundo é este!, espanta-se o
espetador.
Vera Mantero aproxima-nos assim de algo que se poderia designar
como conferência-demonstração.
O último trabalho que apresentou
(onde ela é a criadora intérprete) Pão Rico - enquadra-se claramente
nesta categoria. Uma coreografia,
que pode ser vista como uma peça
de dança, mas também como uma
conferência coreografada.
O trabalho, estreado no Cine-Teatro Louletano, em Loulé, no
âmbito do 3º Festival encontros
do DeVIR, teve coprodução desta
estrutura e da Fundação Caixa Geral
de Depósitos – Culturgest. No centro
temático da proposta está o território algarvio, acerca do qual Vera já
criara, em 2012, também por convite
da DeVIR/CaPA, “Os Serrenhos do
Caldeirão, exercícios em antropologia ficcional”. Se neste trabalho
a artista coreógrafa refletia sobre a

desertificação da serra algarvia, com
Pão rico expõe a descaracterização
do litoral.
Vera escreve na folha de sala: “A
serra agora está deserta. O pessoal
amontoou-se todo no litoral. Serra
vazia, litoral inchado.” O que ela nos
expõe não é porém um juízo moral,
nem tão pouco um manifesto ecológico; não o sendo, também é verdade
que Vera devolve a cada um dos
espetadores uma responsabilidade
acerca do modo insustentável como
certas zonas do litoral algarvio têm
crescido em betão e em lixo. Tudo
isto em torno de milhões de euros.
“Pão Rico” expõe uma investigação, que inclui a laboriosa recolha
de materiais fílmicos, jornalísticos
e sonoros, organizados numa coisa
orgânica, com uma lógica própria.
Os argumentos estão lá, mas a forma
como a peça se desenrola é, de certo
modo, atravessada pelas irregularidades do corpo. A lógica da Vera

Paula Rego, obra gráfica
Um enigma sem decifração
Maria João Fernandes
Esta exposição de gravuras
e litografias de Paula Rego,
expressões que a artista cultivou
com grande continuidade,
imprimindo-lhes as vertentes
essenciais do seu imaginário,
segue-se, no mesmo espaço,
a outras de grandes artistas
internacionais, como o alemão
Joseph Beyus, os espanhóis
Antoni Tàpies, Dali, Picasso e
Miró, o italiano Mimmo Rotella,
ou, recentemente, o francês
Dominique Coffignier. Aida aí
estão representadas as conhecidas
séries Pendle Witches (1996),
After Hogarth (2000) e Jane Eyre
(2001-2002).
Tomas Gabriel Rosenthal
(1935-2014) realça a importância
das séries de Paula Rego na sua
gravura (1º volume de Obra
gráfica de Paula Rego, edição
Visão/JL): “Apesar de Rego ter
produzido trabalhos gráficos

Gravuras e Paula Rego Em exposição no Centro Português de Serigrafia

extraordinários dedicados a
assuntos individuais e únicos,
quase três quartos das suas
litografias e gravuras em água-

forte são dedicadas a séries
amplas. Pode dizer-se que a
melhor parte do seu trabalho
neste meio é baseado em séries

FILIPE FARINHA/STILLS

Uma conferência
coreografada por Vera
Pão Rico de Vera Mantero A coreografia expõe a descaracterização do litoral
algarvio

é a lógica do corpo da Vera, o modo
como este corpo escuta e age e se
move, com um lastro e largando
lastro.
Uma mulher, envergando um
biquíni, entra em palco. Existem
redes de pesca, ferros e bolas de
golfe, bolas de creme nívea, imagens
que surgem ao fundo com concursos
bizarros de ménage hoteleira.
Por instantes, esta mulher, que
se poderia esticar na antiga areia
dourada da velha Quarteira, cobre os
ombros e a cabeça com uma rede de
pesca; por instantes talvez o espetador possa ali reconhecer a dança
kitsch de Ruth St. Denis, uma das
pioneiras da dança moderna. Fazem-se ouvir vozes e as canções de ve-

lhos pescadores. Mas hoje a mulher
de bikini, que se deveria esticar na
areia preguiçosa da praia, passa a ter
que lidar com outros ritmos, outros
objetos, outras rugosidades. A praia
já não o é, e estes corpos colidem e
mergulham entre prédios.
Vera Mantero escreve: “Em Quarteira os prédios são todos muito mais
altos do que os prédios do bairro
onde moro em Lisboa.” Pois são,
Vera.
O fim de Pão Rico, porventura
demasiado abrupto, mergulha a
mulher de bikini na profundidade do
palco, na densidade desta atmosfera,
sob uma rede de pesca.
Ainda assim, Vera evita asfixiar-nos como um peixe fora de água.J

por ser essa estratégia a que
melhor serve a sua abordagem
narrativa e a que melhor
esgota todas as tentativas que
faz para explorar um assunto
particularmente elaborado e
complexo.” O crítico e historiador
de arte inglês acentua o lado
narrativo, quer da pintura, quer
da gravura da artista, o seu forte
conteúdo erótico, o sentido de
humor e a provocação que são a
sua imagem de marca.
Um humor que transfigura
a crueldade de maior parte das
cenas, que reproduzem uma
comédia humana vista ao seu
particular e genial modo. A tudo
isto acrescentam-se ainda uma
mestria plástica incomparável,
um agudo sentido de crítica
social, um sadomasoquismo
à flor da pele e uma invenção
transbordante, que nos deixa na
expectativa e no desejo de mais
e mais criações que nunca se
esgotam. Como não se esgota na
obra de Paula Rego, cujo universo
o presente conjunto reflete: a
humana capacidade de sofrer e
aprender com o sofrimento, uma
espécie de via-sacra de sentido
profano onde toda a humanidade
parece ser crucificada. Só que
neste caso não se vislumbrando
qualquer redenção, apenas um
sacrifício sem amanhã, onde
ninguém está isento de culpa
e todos são condenados. Nem

o maravilhoso dos supostos
contos infantis, inspirados
por aqueles que escutou na sua
infância, escapam a este teatro da
crueldade que agradaria a Artaud.
Os mais baixos instintos,
as mais vis tendências de um
humano que é o reflexo da
agonia de toda uma civilização.
Temperados pela exuberante
fantasia de uma genuína herdeira
do imaginário de Bosch, mas
ainda mais desencantada, não
admitindo qualquer refúgio num
quimérico “Jardim das Delícias”.
Paula Rego reproduz o inferno
deste mundo, de que faz parte o
seu próprio olhar despossuído do
Sagrado, que parece bem longe
das fontes originais da vida,
mas que, precisamente porque
se situa nos seus antípodas, se
constitui como o seu mais eficaz e
lancinante apelo.
A presente mostra permite-nos
visualizar um percurso através
da notável obra gráfica da artista
que nos transporta ao centro de
uma das mais extraordinárias
aventuras da modernidade,
para nos colocar os enigmas
sem decifração aparente de uma
intemporal condição humana. J
Paula Rego, exposição de Gravuras
e Litografias, Centro Português de
Serigrafia, Rua dos Industriais, 6. Todos
os dias exceto domingo, das 10 às 19h. Até
17 de junho.
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CLÁSSICA

O desassombro do amigo de Chostakovitch
A vida do compositor de origem
polaca Mieczysław Weinberg
define-se entre guerras, entre a
perseguição nazi e a perseguição
de Estaline, sujeito à censura e à
marginalização. Nasceu em Varsóvia, em 1919, onde os pais, de
origem judia, também músicos,
se refugiaram, após o massacre de
Kishinev, na antiga Bessarabia, a
atual capital da Moldávia. Iniciou
os estudos musicais na cidade natal, aí compôs as primeiras obras
e daí partiu para o conservatório
de Minsk, onde se encontrava
quando eclodiu a II Guerra Mundial. Tinha perto de 20 anos, um
futuro incerto na União Soviética
e nenhuma hipótese de regressar à Polónia. A família morreu
no Holocausto. Fixou-se em
Moscovo, em 1943, conheceu o
compositor Dmitri Chostakovtch,
13 anos mais velho, que admirou
o seu estilo. Ficaram amigos,
foram vizinhos, reforçaram a
proximidade. À semelhança do
compositor de “Lady Macbeth de
Mtsensk”, Weinberg foi perseguido pelas forças de Estaline
(em particular após o assassinato
do sogro, diretor do teatro judeu

JAZZ

Miles

Havia já os
temas Maids of
Cádiz e Blues for
Pablo. A seguir,
veio o ‘maior’ ou
o ‘mais vendido’
disco de jazz de
todos os tempos:
Kind of Blue, que incluía Flamenco
Sketches. No ano seguinte chegou o
álbum inteiro: Sketches Of Spain,
cruzando estas três influências - jazz,
música clássica e Espanha. Nos créditos
de composição uma coisa fica evidente:
Miles está de fora. A música principal
é o adágio do Concerto de Aranjuez,
composto por Joaquin Rodrigo. Logo
a seguir, mais música clássica, desta
feita Manuel de Falla. Há ainda Heitor
Villa Lobos, com uma das Bachianas
Brasileiras a servir de inspiração a Song
of our country. Já o referido Maids of
Cádiz é uma versão de Les filles de Cadix, bolero composto no século XIX por
Léo Delibes (e que esta reedição inclui,
como extra, no segundo CD). Acerca da
música erudita, ficam as contas feitas.
Mas há aqui um nome extra, um tal de
Gil Evans. Miles e Evans colboravam
desde os anos 40. Neste Sketches, além
de fazer todos os arranjos orquestrais e
dirigir a orquestra, Evans é o autor das
restantes músicas. É importante referir
os solos únicos de Miles (trompete mas
também fliscorne) e a presença de Paul
Chambers, contrabaixo. O ambiente do
disco é luxúria romântica apaixonada e

da capital russa), banido pela
direção de Andrei Zhdandov da
União dos Compositores da URSS.
As suas obras foram ignoradas,
proibidas, o compositor chegou
mesmo a ser preso, acusado de
comportamento burguês. Na
altura, Chostakovitch intercedeu
por ele, junto de Lvrenti Beria,
diretor da NKVD, antecessora da
KGB, colocando-se a si mesmo
em risco maior. O gesto não terá
sido definitivo – antes a morte de
Estaline, em 1953, mas reforçou a
confiança, a amizade e as relações
de vizinhança, que se mantiveram
até ao fim. Chostakovitch morreu
em 1975; Weinberg, em 1996.
Deixou uma obra extensa, com
22 sinfonias, perto de 20 quartetos de cordas, sete óperas e uma
imensidão de peças para orquestra, para piano e violoncelo solo,
e para diferentes conjuntos de
câmara. O esquecimento da obra
de Weinberg tem sido justificado
pela proximidade, no tempo, a
Chostakovitch (de quem, aliás
se considerava um discípulo),
embora seja apontado como um
dos três principais compositores
russos do século XX, a par do

um pouco melancólica. Assim, apesar
de já não contar com Coltrane, Miles,
em 1960, consegue manter ou mesmo
superar o nível altíssimo de Kind of Blue,
garantindo um registo eterno.

› Miles Davis

SKETCHES OF SPAIN

Sony
ANDRÉ PINTO

Assombrosa
frugalidade

criador de “O nariz” e de Sergei
Prokofiev.
O violinista Gidon Kremer,
com a Kremerata Báltica, tem sido
um dos principais responsáveis
pelo resgate da obra de Weinberg e
regressa agora ao universo do compositor com as Sinfonias de Câmara
e o Quinteto para piano e cordas,
depois de há cerca de dois anos ter
gravado sonatas, trios e a Sinfonia
n.º10. A música do compositor de
origem polaca inscreve-se de facto

› Gidon Kremer,
Kremerata Báltica
MIECZYSŁAW
WEINBERG, SINFONIAS
DE CÂMARA E
QUINTETO COM PIANO
2CD ECM New Series

até então se dera. O solista impugna-se num intangível equilíbrio de fora
para dentro, enquanto o quarteto se
ratifica numa volátil filigrana de dentro
para fora. São modos engendrados
nos antípodas do globo jazzístico mais
orgulhosamente hodierno, dois registos
antagónicos em praticamente todas
as perspetivas, que evidenciam, no
entanto, a assombrosa frugalidade com
que por estes dias se ergue a liberdade
musical mais disponível para a aventura
e para o sonho de potencial infinito.

› Randy Newman

Partilham da
quimera da mais
dramática economia sónica, bem
como da gestão
das convulsões
formais como
devir poético por
excelência, para
além do génio
fantasista dos
seus promotores e da cabal
concretização
dos seus propósitos estéticos. E, no
entanto, dificilmente poderiam ser
mais distintos - no duplo sentido...
Randy Newman boicota o passado das
suas canções, conferindo-lhes um entendimento futuro como mistério sem
exposição temporal, enquanto Pauline
Oliveros, Roscoe Mitchell, John Tilbury
e Wadada Leo Smith forjam um futuro
em conferência direta com a simbiose
de combustões passadas que nunca

THE RANDY NEWMAN
SONGBOOK, VOL. 3

Nonesuch / Warner Music Portugal, 2016

› Pauline Oliveros / Roscoe Mitchell /
John Tilbury / Wadada Leo Smith
NESSUNO
I Dischi Di Angelica / import. Flur, 2016
BRUNO BÈNARD-GUEDES

POP

Marisa & Silva

Nada nasce de geração espontânea. E
é bonito quando a nova geração assume
de forma tão aberta e inequívoca as
suas referências. Silva assina simplesmente assim, e é uma das mais
importantes vozes da nova geração da
música popular brasileira. E ao quarto
álbum presta uma justa homenagem a
Marisa Monte, num disco que se chama
precisamente Silva canta Marisa.
Não é um reportório óbvio: apraz aos
músicos mais novos balançarem-se

na proximidade dos seus contemporâneos, mas caracteriza-se por
uma reflexão profunda, sem ironia,
tensa, por vezes austera, como a
2.ª e a 3.ª sinfonias, para cordas (a
2.ª, composta no final da II Guerra
Mundial, apresenta-se na versão
posterior, com timbales). A 1.ª
destaca-se pela energia, enquanto
a 4.ª apela à introspeção. O Quinteto para piano, uma obra inicial,
possui já a densidade presente nas
peças mais tardias. Em Weinberg,
tudo é desassombro. A dimensão
humana está bem presente, no conhecimento direto de quem viveu
o pior do seu tempo: o genocídio
nazi, o horror da guerra, o Gulag.
Mas também a superação do horror. “A minha obra foi ditada pela
realidade do meu tempo”, escreveu
Weinberg. “Não foi uma escolha minha. Foi determinada pela
minha vida, pelo destino trágico da
minha família. Tenho o dever moral
de escrever sobre a guerra, sobre
os horrores da humanidade, que
aconteceram neste século”. Porém,
“desde a minha Primeira Sinfonia, uma espécie de coral tem-me
acompanhado”, disse Weinberg,
numa entrevista após a queda da
União Soviética. Retomando a sua
raiz judaica, e a noção de Deus
como conhecimento, acrescentou:
“Se Deus estiver em toda parte,
então ainda há algo a dizer”. E
justificou assim os meios para o

para compositores
já clássicos como
Chico Buarque e
Tom Jobim. Silva
não vai por aí.
Procura em Marisa
certos toques de modernidade próprios
de uma geração intermédia que o
comovem e que o deslumbram. E o
reportório é, de facto, muito bom. Com
grande naturalidade, arranjos simples e
competentes, Silva transfere para o seu
mundo o infinito particular de Marisa,
em grandes canções, como Não é Fácil,
Beija Eu, Pecado é Lhe Deixar de Molho
ou Não vá Embora. O momento alto
é mesmo Noturna, tema cantada em
dueto com a própria Marisa Monte.

› Silva

SILVA CANTA MARISA

Sony

A cantora

É um dos grandes portentos da
música contemporânea espanhola. Ou,
melhor será dizer, uma das cantoras do
momento em termos universais. Até
porque, porventura por ter nascido
em Palafrugell, uma pequena vila da
Catalhunha espanhola, junto à fronteira
com França, tem desde o início do seu
percurso uma sensibildiade cosmopolita, que faz com que estenda o reportório muito além fronteiras. Tal como
no anterior Domus (o melhor disco da
sua ainda curta carreira), em Vestida de
Nit canta em catalão, castelhano, inglês
e… português. Diga-se melhor. Não só
canta como resgata repertório de vários

procurar fazer em música, com a
força dos factos, a dor, a paixão, a
beleza e mesmo a paz.
A obra de Weinberg tem vindo
a conquistar espaço em diferentes
editoras. Destacam-se a Naxos,
com as Sonatas para violoncelo
solo, por Josef Fiegleson, sinfonias, quartetos e obras para piano;
a CPO, com obras para conjuntos de câmara, entre os quais os
quartetos, pelo Quarteto Danel;
a Chandos, com as obras orquestrais e concertantes; a Claves,
com sinfonias e ciclos de canções;
a Challange, com as Sonatas para
violino e para violino solo, por
Linus Roth. A Toccata Classics
tem em projeto a edição de todos
os ciclos de canções de Weinberg.
Nas editoras russas Olympia e
Russian Disc surgiram algumas
das melhores gravações (sob a
grafia Vainberg): as Sinfonias, com
os maestros Kirill Kondrashin,
Rudolf Barshai, Maxim Shostakovich e Vladimir Fedoseyev, ou
pelo violinista Leonid Kogan. Foi
igualmente nestas editoras que
surgiram dois álbuns essenciais
na discografia de Weinberg, com
a participação do próprio compositor: o Quinteto para piano,
com o histórico Quarteto Borodin
(Olympia); e as Sonatas para violoncelo e piano, com a violoncelista Alla Vasilieva (Russian Disc).J
MARIA AUGUSTA GONÇALVES

países e regiões.
Assim tão bem
canta Lluis Llach,
como Amália
Rodrigues - numa
versão estranha
de Estranha Forma de Vida. E até passa,
surpreendentemente, por uma versão
de A Lombada, em que se retiram
todos os artefactos festivos da música
popular, sobrando apenas uma imensa
melancolia ou até mesmo uma saudade
fadista. Também canta Leonard Cohen,
que apesar de ser das terras frias do
Canadá, tem tudo a ver com isto: a
sua versão de Hallelljah é tão distinta
que, apesar de ser a mais cantada das
versões de Cohen, não cai em nenhum
momento na redundância. Sílvia, que
já atuou na Fundação Gulbenkian,
também recupera um dos temas da sua
autoria: Ai Ai Ai, apresentado no disco
anterior, dando-lhe nova roupagem
(sem os coros). E apresenta duas novas
canções da sua autoria: Loca e Não
Sei. Um dos segredos da originalidade
interpretativa de de Sílvia é a particularidade do seu percurso. Estes três
discos aparecem como a extravagância
de uma cantora lírica que se deixou enfeitiçar pela música popular sem nunca
perder de vista os mais requintados
preceitos da escola erudita. Tal como
o anterior, Vestida de Nit é um álbum
demolidor de fronteiras.

› Sílvia Pérez Cruz

VESTIDA DE NIT

Universal
MANUEL HALPERN
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Vergílio Correia: Um olhar fotográfico
Arquivo Nacional da Torre do Tombo acolhe mostra evocativa do eminente historiador de arte, arqueólogo e etnólogo. A partir de 9 de junho

AlmAdA

BrAgA

Teatro municipal Joaquim Benite

Theatro Circo

E Between

m gala sanjoanina

Av. Prof. Egas Moniz. Tel.: 212 739 360
Exposição de Marta Moura.
Colaboração da Galeria Caroline Pagès.
5ª

ÀS

S ÁB ., DAS 19 H ÀS 21 H 30; D OM ., DAS 15 H
19 H 30. E M DIAS DE ESPETÁCULO A PARTIR DAS 19 H

A

até 25 de junho

T 34º Festival de Almada

Informações e programa em www.ctalmada.pt.
até 18 de julho

ANgrA

do

HEroísmo

museu de Angra do Heroísmo

Ladeira de São Francisco. Tel.: 295 240 800

E Abano léquio. refresco,
Acessório, linguagem e Arma
junho

E Conexão: raminho – gävsta:
Escultura de Baltasar Pinheiro
até 30 de junho

E Almanaque do Camponez
até 3 de setembro

BEJA
Pax Julia, Teatro municipal de Beja
Lg. de São João. Tel.: 284 315 090

A No Escuro do Cinema
descalço os sapatos

Um filme de Cláudia Varejão. Uma
encomenda da Companhia Nacional de Bailado.
7 de junho – 15h (escolas) e 21h30

d A Perna Esquerda de Tchaikovski

Texto e direção de Tiago Rodrigues.
Interpretação de Barbora Hruskova
(bailarina) e Mário Laginha (piano).
11 de junho – 18h

na produção e indústrias da seda, na
época de auge da exploração setecentista.
15 de junho a 15 de setembro

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

A partir de Robert Pinget. Encenação
de Elisabete Martins. Interpretação
de Bruno Martins e Glória Fernandes.
Produção Companhia de Teatro de Braga.
16 de junho – 21h30

R. Dr. Leonel Sotto Mayor. Tel.: 262 094 081

m Joana serrat

10 de junho a 10 de agosto

m Conservatório de Caldas da
rainha: Concerto Final Ano letivo

T os Cegos

Produção Companhia de Teatro de Braga.
20 e 21 de junho – 21h30

BrAgANçA
Centro de Arte
Contemporânea graça morais

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

DAS

10 H

ÀS

18 H 30

15 de junho – 20h

A mostra de Cinema Judaico-sefardita
15 e 16 de junho

E graça morais: o medo

3ª

A

D OM .,

DAS

09 H 30

ÀS

R. das Parreiras. Tel.: 239 801 160

CAsCAIs

até 31 de dezembro

12 H 30

E DAS

E o Azeviche. o sagrado e o Profano
C oficina de mestre Pero

Casa das Histórias Paula rego

Por Carla Varela Fernandes.
15 de junho – 17h30

T ODOS

museu Nacional machado de Castro

OS DIAS , DAS

10 H

18 H

ÀS

E Paula rego: Historias & segredos
até 17 de setembro

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

18 H

E Quando as Periferias são Centros:
a Indústria de Tecelagem e das sedas

Exposição documental e etnográfica com base

3ª,

DAS

15 H

ÀS

19 H

E 50 Anos de Cenografia
e Figurinos no TEC

CAsTElo BrANCo
Centro Cultura Contemporânea
Castelo Branco

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 272 348 170
DAS

10 H

ÀS

13 H

E DAS

14 H

ÀS

18 H

E Quarto de Espanto

Em torno da Coleção da Caixa Geral de Depósitos.
até 2 de julho

Cine-Teatro Avenida

Av. Gen. Humberto Delgado. Tel.: 272 349 560

T Cânticos de Barbearia

18 H

museu de Arte Contemporânea de Elvas
DAS

14 H

18 H ; 4 ª

ÀS

A

D OM .,

DAS

11 H

ÀS

18 H

Mostra de artes plásticas de Rui Serra.
até 25 de junho

museu de Évora - museu
Nacional Frei manuel do Cenáculo

junho

D OM .,

ÀS

ÉVorA

junho

A

10 H

E Todas as Noites

E rei lear no TEC-26 anos

3ª

DAS

Pç. da República. Tel.: 239 855 630

Espaço memória - Teatro
EXperimental de Cascais
D OM .,

D OM .,

Teatro Académico de gil Vicente

ElVAs

E

A

até 30 de junho

E de rubens a Van dyck: Pintura
Flamenga da Coleção gerstenmaier
até 9 de julho

S ÁB .

18 H ; 4 ª

ÀS

até 9 de junho

Av. Marechal Carmona 104. Tel.: 214 670 320

A Perna Esquerda de Tchaikovski

14 H

T mostra de Teatro Universitário

até 25 de junho

ÀS

DAS

E Estação d – depósitos e doações

E graziela Albino: Cerâmica

14 H

Lg. Dr. José Rodrigues. Tel.: 239 853 070
3ª,

até 18 de junho

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

m António Zambujo
mosteiro de santa Clara-a-Velha

E Bedate: sensações, Pintura e desenho

museu do Abade de Baçal

De André Louro e Catarina Santana.
9 de junho – 14h30 (escolas)
10 de junho – 16h

17 de junho – 18h

3ª

Exposição e instalação em arte têxtil
contemporânea de Dvora Morag.
15 de junho a 15 de setembro

Convento são Francisco

10 de junho – 22h

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

E disruptive order

CoImBrA

d EVdCr: Apresentação
Final de Ano letivo

Centro Cultural de Cascais

15 de junho a 15 de setembro

17 de junho – 20h

14 de junho – 21h

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

m Herança longínqua duo

m Wallace oliveira Trio

T sítio

E World Press Cartoon 2017

17 de junho – 21h30

De Tennessee Williams. Produção Artistas Unidos.
16 de junho – 18h30

Av. da Guarda Inglesa 3. Tel.: 239 857 190

8 de junho – 22h

m liniker e os Caramelows

A

rAINHA

dA

Centro Cultural e
Congressos das Caldas da rainha

T Um Espetáculo

3ª

CAldAs

T Jardim Zoológico de Vidro

De Carlos Tê. Encenação de Luísa Pinto.
9 de junho – 21h30

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

A

D OM .,

DAS

9 H 30

ÁS

17 H 30

E legado Francisco Barahona Fernandes
até 31 dezembro

E llave del romance mudo de
la Vida de san António de Padua
até 31 de dezembro

FAro
galeria Trem

R. do Trem, 5º. Tel.: 289 804 197
3ª

A

S ÁB .,

DAS

12 H 30

ÀS

19 H

E Na Poeira do Caminho

Exposição de pintura de Susana Gaudêncio.
até 28 de junho
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Teatro das Figuras

M Ó! Coletivo de Improvisação

M Elza Soares

M Luísa Sobral

Horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
14 de junho – 21h30

M Rita Redshoes

16 de junho – 21h30

T Salvador Martinha: Tipo Anti-Herói
17 de junho – 21h30

GONDOMAR
Lugar do Desenho - Fund. 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
Teatro Municipal da Guarda

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

T Antígona: Um Eterno
Enigmático Labirinto
8 e 9 de junho – 21h30

M Mário Laginhas Trio
10 de junho – 21h30

M Das Terras D’além-Mar

Por bruno sandes (voz) e marta menezes (piano).
14 de junho – 21h30

16 de junho – 21h30
17 de junho – 21h30

GUIMARÃES
Casa Da Memoria

av. Conde de margaride 536.
Tel.: 253 424 716

E Memento (Lembra-te)
até 15 de outubro

E Pergunta ao Tempo

9 de junho a 1 de outubro

Centro Cultural Vila Flor

av. d. afonso Henriques, 701. Tel.: 253 424700

T Festivais Gil Vicente 2017
até 11 de junho

A No Escuro do Cinema
Descalço os Sapatos

Um filme de Cláudia Varejão, no âmbito
dos 40 anos da Companhia Nacional de bailado.
13 de junho – 15h

D Roriz / Wellenkamp /
Forsythe / Naharin

programa constituido por quatro
bailados e inserido no âmbito dos 40
anos da Companhia Nacional de bailado.
18 de junho – 21h30

Centro Internacional das
Artes José de Guimarães

Casa-Museu Medeiros e Almeida
R. Rosa araújo, 41. Tel.: 213 547 892

av. Conde margaride, 175. Tel.: 253 424 715
3ª

a

d om .,

das

10 H

às

13 H

E das

14 H

às

19 H

E Destinerrância - O lugar
do Morto é o Lugar da Fotografia
até 11 de junho

E Cosmic, Sonic, Animistic.
Coleção Permanente e Outras Obras

2ª

a

6ª,

das

13 H

17 H 30; s áb .,

às

das

até 10 de junho

Museu de Alberto Sampaio

3ª

Pç. do império. Tel.: 213 612 400

R. alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910
d om .,

das

10 H

às

18 H

E Libertas: a Arte Fotográfica
ao Serviço dos Direitos Humanos
até 10 de junho

Paço dos Duques

R. Conde d. Henrique. Tel.: 253 412 273
T odos

os dias , das

10 H

às

18 H

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 22 de outubro

LAMEGO
Museu de Lamego

Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230
2ª

a

d om .,

das

10 H

às

17 H 30

E Frank, Georgia and the Canyon
Centro Cultural de Belém

a

às

até 17 de junho

até 31 de dezembro

3ª

10 H

E Nazareno Rodrigues Alves:
Todo o Tempo o Tempo Todo

18 H

M Tesouros da Canção Napolitana

Pela orquestra de Jazz do douro.
8 de junho – 21h30

LISBOA

a

d om .,

das

10 H

18 H

às

E Victor Palla e Bento d’ Almeida:
Arquitetura de Outro Tempo
até 18 de junho

T A Atriz e o Medo

Texto de Griselda Gambaro. direção de são
José Lapa. interpretação de Filipe duarte, João
Cabral e david almeida, inês Lapa Lopes.
7, 8 e 9 de junho – 21h

M O Piano de Liszt

Pela orquestra sinfónica metropolitana,
sob a direção musical de adrian Leaper
e a participação de artur Pizarro (piano).
obras de R. Wagner, F. Liszt, H. berlioz.

9 de junho – 21h
M A Conferência dos Pássaros

Por solistas, Coro e orquestra
do atelier musical da Escola de
música do Conservatório Nacional.
17 e 18 de junho - 17h

M Magical Strings Youth

Concerto apresentado pelo Colégio moderno.
20 de junho – 21h

Cinemateca Portuguesa

Arquivo Nacional Torre do Tombo

R. barata salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200

2 ª a 6 ª , das 9 H 30 às 19 H 30; s áb ., das 9 H 30 às 12 H 30

2ª

al. da Universidade. Tel.: 217 811 500

E Os Anos de Cine-Revista (1917-1924)

E Testemunhos da
Escravatura: Memória Africana

até 9 de junho

mostra documental sobre o comércio
de escravos na sociedade portuguesa
desde o seculo XV até ao século XiX.
até 27 de junho

E Abolição da Pena de
Morte e Cidadania Europeia
até 31 de julho 2018

E Vergílio Correia (1888-1944):
Um Olhar Fotográfico

Exposição evocativa do eminente historiador
de arte, arqueólogo, etnólogo e professor
universitário, Vergílio Correia, a partir
do seu arquivo documental e fotográfico.
9 de junho a 28 de setembro

a

6ª,

das

14 H

19 H 30

às

Culturgest

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

E O Fotógrafo Acidental –
Serialismo e Experimentação
em Portugal, 1968-1980
até 3 de setembro

E Simultânea – Obras da Coleção
da Caixa Geral de Depósitos
até 10 de setembro

C Ambulatório AICA

Conversa com Emília Tavares e
margarida medeiros, a propósito da
exposição O Fotógrafo Acidental: Serialismo
e experimentação em Portugal, 1968-1980.
7 de junho - 18h

Biblioteca Nacional de Portugal

M Amélia Muge e Filipe Raposo

Campo Grande, 83. Tel.: 217 982 000

8 de junho – 21h30

E João Pinto de
Figueiredo: 1917-1984

M Demian Cabaud Quarteto
9 de junho – 21h00

até 1 de julho

E Jane Austen em Portugal
até 1 de julho

E A Viagem

T Mutirão

direção de projeto de mariana Lemos.
Criação de mariana Lemos, sara Jaleco.
10, 17 e 24 de junho, 1 de julho – 16h

Exposição Retrospetiva do Pintor antónio Carmo.
até 1 de setembro

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva

E Árabes e Islão na Literatura e no
Pensamento Portugueses (1826-1935)

3ª

até 1 de setembro

E Jazz em Portugal: 100 Anos de Xim
Xim Xim Pó Pó Pó Pó
até 15 de setembro

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

10 H

às

18 H ;

ENCERRa

2ª

E FERiados

E Jorge Martins. Interferências
até 9 de julho

Fundação Calouste Gulbenkian
av. de berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª

a

d om .,

das

10 H

às

18 H

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves

E Emily Wardill

E Fórmulas Naturalistas da Arte Moderna

E Portugal em Flagrante - Operação 1, 2 e 3

av. 5 de outubro, 6. Tel.. 21 354 0923
até 3 de setembro

até 28 de agosto

até 18 de novembro
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E Matéria Abstrata

E Religiões da Lusitânia.
Loquuntur Saxa.

Pintura e cerâmicas de Helmut Federle.
9 de junho a 18 de setembro

até 31 de dezembro

Maria Matos Teatro Municipal

Av. Frei Miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800

T Artigo 19

Museu Nacional de Arte Antiga
r. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª

A

D oM .,

DAs

10 H

às

18 H

Criação de Urândia Aragão.
Cocriação de Momar Ndiaye.
7 a 9 de junho – 21h30

E Um Gosto pela Alegoria: Desenhos
Europeus Dos Séculos XVI a XVIII

M Luís José Martins: Tentos Invenções e Encantamentos

E Obra Convidada: O Canal
Grande a partir do Campo San Vio

até 18 de junho

16 de junho – 22h

obra de Giovanni Antonio Canal “il
Canaletto”, pertencente a Villa Vauban, Musée
d’Art de la Ville de Luxembourg, Luxemburgo.
até 2 de julho

MAAT - Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo
ToDos os DiAs , DAs

12 H

às

20 H . E NCErrA

às

3ª

E Utopia/Distopia

E Madonna: Tesouros
dos Museus do Vaticano

Um Libreto para Ficarem em Casa Seus Anormais

E O Jardim das Tentações

Museu Nacional do Traje

até 10 de setembro

até 21 de agosto

E João Onofre. Untitled (Orchestral)
até 18 de setembro

E Carlos Garaicoa. Yo Nunca He
Sido Surrealista Hasta el Día de Hoy
até 18 de setembro

E APQHome – MAAT

Exposição de esculturas de Bela silva.
até 1 de outubro

Museu Nacional de Arte
Contemporânea - Museu do Chiado
3ª

A

D oM .,

DAs

10 H

às

18 H

Museu Coleção Berardo

E Love vs Power? Infrações:
Luisa Coder + José Russel

3ª

E Susana Anágua: Desterro

CCB. Pç. do império. Tel.: 213 612 878
D oM .,

DAs

10 H

às

3ª,

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

até 9 de outubro

A

Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620

19 H

E Trabalhos dos Alunos do Liceu
Francês Charles Lepierre realizados no
âmbito do Projeto MeMO 2016/2017
até 18 de junho

E Ser e Estar. Vídeos da Coleção Berardo
até 15 de outubro

D oM .,

DAs

10 H

às

18 H

até 18 de junho

Museu Nacional de Etnologia

Pç. do Comércio, 1. Tel.: 217 513 200
3ª

A

D oM .,

DAs

10 H

às

20 H

E Debaixo dos Nossos Pés Pavimentos Históricos de Lisboa
até 24 de setembro

DAs

14 H

às

18 H , 4 ª

A

D oM .,

DAs

10 H

às

18 H

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

E A Ópera Chinesa

até 31 de dezembro 2018

Pç. do império. Tel.: 213 620 000
3ª,

DAs

14 H

às

18 H ; 4 ª

A

D oM .,

DAs

10 H

às

18 H

E Um Museu, Muitas Coleções!
até 30 de setembro

E Lusitânia dos Flávios.
A Propósito de Estácio e das Silvas
até 1 de outubro

10 H

às

18 H .

os DiAs ( ExCETo à

4ª

FEirA ), DAs

10 H

às

18 H

E Fikl. Encenações Portuguesas
até 30 de agosto

M A Propósito de… Peter Grimes

João Miguel rodrigues – tenor.
André Baleiro – barítono.
João Paulo santos – piano.
obras de B. Britten.
8 de junho – 18h30

MAFRA
Palácio Nacional de Mafra

Teatro da Trindade

r. Nova da Trindade, 9. Tel.: 213 423 200

T Quem Tem Medo de Virginia Woolf?

Texto de Edward Albee. Encenação de Diogo
infante. interpretação de Alexandra Lencastre,
Diogo infante, Lia Carvalho, José Pimentão.

Terreiro D. João V. Tel.: Tel.: 261 817 550

M Aguarelas no Palácio
Nacional de Mafra, Paulo Ossião
até 10 de setembro

D Blimunda. Sete Luas

E Memória da Politécnica: Quatro
Séculos de Educação, Ciência e Cultura

M Natacha Atlas

13 de junho – 21h30

E As Plantas do Tempo dos Dinossáurios

Teatro Municipal de São Luiz

OLIVAL BASTO

T InArt – Community Arts Festival

Centro Cultural Malaposta

4ª

A

s áB .,

às

21 H ; D oM .,

às

16 H 30

até 31 de dezembro 2018

r. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650

Museu Nacional do Azulejo

até 11 de junho

3ª

16 de junho – 21h

r. Madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340
A DoM ., DAs

10 H

às

18 H

até 13 de agosto

M Mário Laginha e Pedro Burmester

A

s áB .,

às

21 H 30; D oM .,

Teatro Nacional D. Maria II

M The Rockets

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

M Forja

4ª

A

Los

16 de junho – 22h

D oM ., 30 MiN . ANTEs Do iNÍCio Dos EsPETáCU DA s ALA G ArrETT PArA PorTADorEs DE BiLHETE

até 29 de julho

E Entre-Ato Modernista:
o Teatro e a Dança na
Obra de António Soares

A partir de rodrigo García. Criação de Albano
Jerónimo. interpretação de Albano Jerónimo /
Anabela Moreira, Ana Celeste Ferreira, Ana
Lopes Gomes, Ana rosa Teixeira, entre outros.

T Um Libreto para Ficarem
em Casa Seus Anormais

às

19 H 30; 5 ª

A

s áB .,

17 H

10 de junho – 22h

E Peças em Peças:
do Figurar e do Trajar

4ª,

às

9 a 17 de junho

E Vestir Hoje o Teatro e a Dança

até 31 de dezembro

T Aii Cigano

5ª

17 de junho – 21h

Pç. D. Pedro iV. Tel.: 213 250 800

até 30 de setembro

r. Angola. Tel.: 219 383 100

interpretação de Filipe salgueiro,
susana rodrigues, Gonçalo Melo,
sandra silva, sofia Bichardo.

M Sérgio Godinho e
Orquestra Jazz de Matosinhos

Museu Nacional do Teatro e da Dança

até setembro

Museu Nacional de Arqueologia

DAs

Espetáculo inspirado em
Memorial do Convento, de José
saramago, com percurso e jantar.
10 de junho – 18h

Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª a Dom., das 10h às 18h

até 18 de junho

D oM .,

De Benjamin Britten (1913-1976).
Libreto de Montagu slater. Encenação
de David Alden. interpretação de John
Graham-Hall, Emily Newton, Jonathan
summers, rebecca de Pont Davies,
Bárbara Barradas, entre outros.
Com a participação do Coro do
Teatro Nacional de são Carlos
e a orquestra sinfónica Portuguesa.
7 de junho – 20h

até 11 de junho

12 H

E O Olhar da Sibila.
Corporalidade e Transfiguração

A

M Peter Grimes

até 31 de dezembro 2018

E Adaptações Botânicas

E O Encanto na Hora da Descoberta. A
Azulejaria de Coimbra do Século XVIII

Museu do Oriente

E Revisitando 1977: O Ano de
Abertura do Museu Nacional do Traje

T oDos

Av. ilha da Madeira. Tel.: 213 041 160

até 31 de dezembro 2018

Museu de Lisboa – Torreão Poente

até 30 de setembro

Galeria de Pintura do rei D. Luís.
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264

3 ª A 6 ª , DAs 10 H às 17 H ; s áB . E D oM ., DAs 11 H às 18 H

A

r. serpa Pinto, 9. Tel.: 213 253 000

18 H

E Retrato de um Agressor

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

E A Lisboa Que Teria Sido

às

Palácio Nacional da Ajuda

E Da Fotografia ao Azulejo

3ª

10 H

E A Sedução da Modernidade 1850-1910

Museu Nacional de
História Natural e da Ciência

Campo Grande 245. Tel.: 217 513 200

DAs

Exposição de artes plásticas de Maria Paulino.
até 31 de julho

até 9 de julho

Museu de Lisboa

D oM .,

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar

3ª

E Arquitetura Timorense

até 1 de outubro

A

E Vanguardas e Neovanguardas
na Arte Portuguesa 1910 – 2011

Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282

4 ª A D oM ., DAs 10 H às 18; s áB . E
D oM ., ENCErrADo DAs 13 H às 14 H

18 H ; 4 ª

Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319

até 27 de agosto

3ª,

Museu de Arte Popular

às

Museu Nacional dos Coches

até 20 de agosto

até 15 de abril 2018

até 17 de setembro

14 H

até 31 de dezembro

até 29 de outubro

E Pedro Neves Marques.
Aprender a Viver com o Inimigo

DAs

Teatro Nacional de São Carlos

às

21 H 30; D oM .,

8 de junho a 2 de julho

D VII Gala Movimento Presente
18 de junho – 15h e 18h

PONTA

às

16 H 30

DELGADA

Museu Carlos Machado

Núcleo de santa Bárbara. Tel. 296 20 29 30/31

E A Imagem Paradoxal Francisco Afonso Chaves (1857-1926)
até 3 de setembro
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PoRTaLEGRE

M Julie Doiron

Centro de artes do
Espetáculo de Portalegre

M Concerto PareSeres
da Terra: Tributo aos Trovante

a No Escuro do Cinema
Descalço os Sapatos

M Miguel Xavier

Pç. da República 39. Tel.: 245 307 498

Um filme de Cláudia Varejão. Uma
encomenda da Companhia Nacional de Bailado.
8 de junho – 15h (escolas) e 21h30

PoRTIMão
TEMPo – Teatro Municipal de Portimão
Lg. 1.º de Dezembro. Tel.: 282 402 470

M Choque Frontal ao Vivo

Sáb., das19h às 21h
até 28 de junho

D a Perna Esquerda de Tchaikovski

Texto e direção de Tiago Rodrigues.
Interpretação de Barbora Hruskova
(bailarina) e Mário Laginha (piano).
8 de junho – 21h30

PoRTo
Casa da Música

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

M annette Peacock
7 de junho – 21h

M Quinteto Promenade
7 de junho – 21h30

M o Concerto de Ravel

Pela Orquestra Sinfónica do Porto
Casa da Música, sob a direção musical
de Baldur Brönnimann e a participação
de Alexander Romanovsky (piano).
Obras de P. Dukas, M. Ravel e C. Saint-Saëns.
9 de junho – 21h

M alright Gandhi
9 de junho – 22h

M Piano Caos

Concerto para todos pelo Digitópia Collective.
10 de junho – 16h

M The Town Bar
10 de junho – 22h

M Sinfonia Órgão

Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, direção musical Baldur Brönnimann.
Concerto comentado por Daniel Moreira.
Programa: C. Saint-Saëns Sinfonia nº 3, Órgão.
11 de junho – 12h

M Quarteto antónio Fragoso

Obras de M. Ravel e D. Chostakovitch.
13 de junho – 19h30

M Concerto Escolar pela academia
de Música de Costa Cabral
13 de junho – 21h

M Conservatório de Música da Jobra
14 de junho – 21h30

M Liniker & os Caramelows
14 de junho – 23h

M orquestra Clássica
do Centro & Pensão Flor

José Eduardo Gomes - direção musical.
15 de junho – 21h

M Pink Freud Plays autechre
15 de junho – 22h

M 100% Polaco!

Pela Orquestra Sinfónica do Porto
Casa da Música, sob a direção musical
de Antoni Wit e aparticipação de
Magdalena Anna Hofmann (soprano).
Obras de H. Górecki, W. Lutosławski.
17 de junho – 21h

17 de junho - 22h

Museu Nacional de Soares dos Reis

R. de Dom Manuel II 44. Tel.: 223 393 770

E Cidade Global –
Lisboa no Renascimento

18 de junho – 18h

Centro Português de Fotografia

Edifício da Ex-Cadeia da Relação do Porto.
Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310
3 ª A 6 ª , DAS 10 H À S 12 H 30 E DAS 14 H
D OM . E F ERIADOS , DAS 15 H ÀS 19 H

ÀS

18 H ; S áB .,

E Fotografia de Cena
na Era do Preto e Branco
até 2 de julho

E Humano, Demasiado
Humano. Seleção da
Coleção Nacional de Fotografia
até 20 de agosto

E Este Espaço Que
Habito, Integrar pela arte
até 17 de setembro

E Contratempo, olívia da Silva
até 17 de setembro

E o Tesouro da abissínia

Exposição de fotografia de Pedro Mesquita.
até 17 de setembro

Culturgest Porto

Av. dos Aliados, 104. Tel.: 222 098 116
2ª

A

S áB .,

DAS

12 H 30

ÀS

18 H 30

E Jonathan uliel Saldanha: afasia Tática
até 2 de julho

Fundação de Serralves

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 Recital de Piano por Miguel Sousa

E Splitting, Cutting,
Writing, Drawing, Eating…
Gordon Matta-Clark
até 3 de setembro

E Julie Mehretu: uma História
universal de Tudo e de Nada
até 3 de setembro

E Coleção de Serralves
até 28 de janeiro 2018

Mala Voadora

R. do Almada, 277. Tel.:

C ambulatório aICa

Conversa com João Ribas, Delfim
Sardo e Jonathan Uliel Saldanha,
a propósito da exposição Jonathan
Uliel Saldanha – Afasia Tática.
10 de junho – 17h

Obras de Schumann, Ravel,
Mendelsshon e Prokofiev.
18 de junho – 21h

a No Escuro do Cinema
Descalço os Sapatos

Teatro Campo alegre

R. das Estrelas. Tel.: 226 063 000

T Filhos do Retorno

Texto, direção, cocriação de Joana Craveiro.
Cocriação e interpretação de Cláudia
Andrade, Daniel Moutinho, Lavínia Moreira,
Marina Albuquerque e Rafel Rodrigues.
9 e 10 de junho – 21h30

T antónio e Cleópatra

Texto de Tiago Rodrigues, Com citações
de António e Cleópatra, de William
Shakespeare. Encenação de Tiago Rodrigues
Interpretações de Sofia Dias e Vítor Roriz.
16 de junho – 21h30
17 de junho – 17h

Teatro Carlos alberto

Texto e encenação de Lola Arias. Interpretação
de Lou Armour, David Jackson, Gabriel Sagastume,
Rubén Otero, Sukrim Rai, Marcelo Vallejo.
8 e 9 de junho – 21h

T FITEI: a Divina
Comédia – Inferno

Texto de Dante Alighieri. Dramaturgia e
encenação de João Brites. Interpretação de Ana
Brandão, Bonifácio, Bruno Bernardo, Carolina
Dominguez, Catarina Claro, entre outros.
21 H ; S áB .,

19 H ; D OM .,

R. São Bento da Vitória. Tel.: 223 401 900

T FITEI: No Limite da Dor

A partir do livro de Ana Aranha
e Carlos Ademar. Encenação de
Julio César Ramirez. Interpretação
de Ana Ademar e António Revez.
7 de junho – 21h

T FITEI: Pasta e
Basta - um Mambo Italiano

De Giacomo Scalisi, em cocriação
com Miguel Fragata e Afonso Cruz.
Textos de Afonso Cruz. Interpretação
de Giacomo Scalisi, André Amálio
e um grupo de voluntários a designar.
15, 16 e 17 de junho – 19h30
18 de junho – 11h30

Convento de Cristo
Tel.: 249 315 089

E a Botica do Real Convento de Thomar
até 3 de julho

VILa FRaNCa

DE

XIRa

16 H

3 ª A 6 ª , DAS 10 H ÀS 19 H ; S áB ., DAS
15 H ÀS 22 H ; D OM ., DAS 11 H ÀS 18 H

E alexandre Cabral,
Memória de um Resistente
até 25 de junho

E Carlos de oliveira:
a Parte Submersa do Iceberg
até 29 de outubro

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

15 a 18 de junho

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

Teatro Nacional São João

E Delfim Maya. Escultor do Movimento o Ribatejona obra de Delfim Maya

E

ÀS

ÀS

ÀS

Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900

até 28 de janeiro 2018

T Macbeth

De William Shakespeare. Tradução de
Daniel Jonas. Encenação de Nuno Carinhas.
Interpretação de Diana Sá, Emília Silvestre,
Joana Carvalho, João Cardoso,
João Castro, João Reis, entre outros.
4ª

E

S áB .,

ÀS

19 H ; 5 ª

E

6ª,

ÀS

21 H ; D OM .,

ÀS

16 H

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

VISEu

até 22 de junho

Teatro Viriato

Teatro Rivoli

2ª

T Daniel Faria

até 14 de junho

Pç. D. João I.. Tel.: 223 392 200
Criação e texto de Pablo Fidalgo.
Interpretação de Pablo Fidalgo e Tiago Gandra.
9 de junho – 21h30
10 de junho – 19h

T Floyd anxiety vs Manny Felicity

Mosteiro São Bento da Vitória

ToMaR

R. Alves Redol, 45. Tel.: 263 285 626

T FITEI: Campo Minado

6ª,

Um filme de Cláudia Varejão. Uma
encomenda da Companhia Nacional de Bailado.
19 de junho – 21h30

Museu do NeoRealismo

R. das Oliveiras, 43. 223 401 900

5ª

Fórum Municipal Luísa Todi

Av. Luísa Todi, 65. Tel.: 265 522 127

até 27 de agosto

20 de junho – 19h30

SETúBaL

árbitro: Marta Freitas. Comentador:
Pedro Almendra. Atletas: Ana Isabel
Costa, Ana Carolina Granja, Ana Margarida
Queirós, Ana Sofia Santos, André
Vigário, Catarina Pinto, entre outros.
14 de junho – 16h e 21h30
15 de junho – 21h30

T By Heart

Texto de Tiago Rodrigues. Com fragmentos e
citações de William Shakespeare, Ray Bradbury,
George Steiner, Joseph Brodsky, entre outros.
Encenação e interpretação de Tiago Rodrigues.
17 de junho – 19h

D Bacantes - Prelúdio Para uma Purga

Coreografia de Marlene Monteiro Freitas.
Interpretação de Andreas Merk, Betty
Tchomanga, Cookie, Cláudio Silva,
Flora Détraz, entre outros.
17 de junho – 21h30

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

6ª,

DAS

13 H

ÀS

19 H

E EM DIAS DE ESPETáCULO

E Tânia Carvalho: Toledo
T Pasta e Basta - um Mambo Italiano

De Giacomo Scalisi.
8, 9 e 10 de junho – 19h30
11 de junho – 11h30

D um Solo Para a Sociedade

De António Cabrita e São Castro.
9 de junho – 21h30

E 3 Corpos em Viagem

Exposição de fotografias de Fernando Carqueja.
17 de junho a 28 de julho

D a Perna Esquerda de Tchaikovski

Texto e direção de Tiago Rodrigues.
Interpretação de Barbora Hruskova
(bailarina) e Mário Laginha (piano).
17 de junho – 21h30

GaBINETE DE ESTRaTéGIa,
PLaNEaMENTo E aVaLIação CuLTuRaIS
Palácio Nacional da Ajuda. 1300-018 Lisboa
Tel.: 213 614 500 | Fax: 213 621 832
relacoes.publicas@gepac.gov.pt
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› A n t ó n i o B o rg e s C o e l h o ‹
Aos 88 anos, acaba de publicar o 6º volume da sua História de Portugal, uma empresa a que meteu ombros sozinho, na última
década. É um dos mais destacados historiadores portugueses contemporâneos e ele próprio foi 'ator' de um tempo histórico:
lutador contra a ditadura esteve seis anos preso no forte de Peniche, onde além de escrever poemas apurou mais o gosto e o
'ouvido' para a História. De tudo isto fala ao JL, a que diz: "A paixão é fundamental: continuo apaixonado e a História é a minha
vida". Além dela, textos do escritor Mário de Carvalho e de Sérgio Campo Matos, também historiador e prof. da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, que analisa a obra de Borges Coelho. Ler ainda o comentário de JCV, na página 3

História: rigor e ‘melodia’

o coração sobretudo pela escrita
da História. E é essa que continua
a pulsar, rigorosamente, nos seus
dias, feito um verdadeiro "monge",
como adianta ao JL, numa clausura
voluntária, numa divisão da sua
casa da Parede, Oeiras, só com
uma nesga de oceano à vista.

m

Jornal de Letras: Da Restauração
ao Ouro do Brasil traz uma nova
visão dessa época da História
portuguesa?
António Borges Coelho: O fundamental nesse período foi a
Restauração e penso que nem sempre se deu o relevo devido ao facto
de ter havido um grande movimento coletivo a seu favor. Era um
objetivo à partida impossível.

Mal saiu o 6º volume, Da
Restauração ao Ouro do Brasil (360
pp., 18,90 euros), da sua História
de Portugal e já tem umas 30 páginas escritas do sétimo. Meteu-se
de novo no “túnel” da História,
como diz rindo, com a gargalhada cheia e rouca que sublinha o
otimismo, uma eterna jovialidade
e uma alegria intrínseca à sua
fala, por certo em consonância
com o seu modo de viver. Escreve
sozinho e sem parar, cercado por
miríades de documentos que foi
coligindo ao longo de dezenas de
anos de investigação e magistério.
Já passava dos 80 quando
decidiu fazer a sua História de
Portugal, lançando o 1º volume, Donde Viemos, em 2010.
Seguiram-se Portugal Medievo,
A Largada das Naus, Na Esfera
do Mundo e os Filipes, todos,
como este último, editados pela
Caminho. À beira dos 90 anos, que
completará em outubro do ano
que vem, continua o seu labor. O
que o move, confessa, é a “paixão
da História” e a mesma vontade de
olhar os acontecimentos históricos de todos os ângulos, também
de baixo para cima, e ver o que
antes não tinha sido visto.
António Borges Coelho nasceu
em 1928, em Murça, em Trásos-Montes, onde cresceu vendo
de perto a pobreza e miséria do
Portugal salazarista. Por causa do
livro As Florzinhas de S. Francisco,
que lhe deram a ler, quis ser franciscano e entrar para o seminário.
Frequentou cinco anos o de Braga,
de onde seria expulso. De regresso
à casa dos pais, um vizinho pedreiro far-lhe-ia chegar às mãos
livros de Eça e de Gorki, tal como
o Manifesto Comunista, de Marx,

Porquê?
Porque a Espanha era a grande
potência europeia. Houve grandes
batalhas, sobretudo a das linhas
de Elvas, porque estava em jogo a
sobrevivência do próprio movimento. Batalha formidáveis do
Exército português, em vários
pontos do país. Claro que há sempre traidores em todas as guerras,
mas quando as coisas começaram
a correr mal, Lisboa, a grande
cidade, a arraia-miúda esteve
na rua. E não para se entregar
a Castela. O que digo é que sem
a Restauração e a sua vitória, a
língua portuguesa não seria hoje o
que é. E não teríamos um governo
nacional. É certo que estamos de
alguma forma em perigo de qualquer dia também não o termos
mais… (risos)

ANTÓNIO PEDRO FERREIRA

Maria Leonor nunes

António Borges Coelho A História leva-nos a pensar. Faz homens livres, quando é levada a sério

obras que guardava numa lata
enterrada no quintal. Demandaria
Lisboa para seguir Direito, que
trocaria por Histórico-Filosóficas,
mas o seu envolvimento na
atividade política encheria
esses dias de resistência. Foi do
MUD Juvenil, depois do Partido
Comunista Português. Preso em
1956 e torturado, casaria na prisão
com a companheira de sempre,
Isaura Silva, também ela presa por
lutar pelo direito ao casamento
das enfermeiras, direito que a
ditadura lhes recusava. Não participaria na célebre fuga do Forte de
Peniche, de Álvaro Cunhal e outros nove importantes dirigentes
do partido, a 3 de janeiros de 1960,
porque se o fizesse teria de ficar
na luta política, na clandestinidade, e impôs-se-lhe a paixão pela
investigação histórica. Solto em
1962, em 1964 publicaria As Raízes
da Expansão Portuguesa, um livro
que deu brado, por afrontar a his-

toriografia oficial. Sendo depois
proibido, tal como o seguinte, A
Revolução de 1383, de 1965.
Impedido de ser professor
ou exercer qualquer atividade
na funçaõ pública, teve muitos
empregos temporários, foi jornalista, designadamente redator
de A Capital, viveu de traduções
e explicações. E só depois do 25
de Abril Borges Coelho pôde dar
aulas e foi 'aclamado professor'
numa assembleia da Faculdade de
Letras de Lisboa. Aí foi catedrático
e lecionou 24 anos, até se jubilar
em 1998.
A par da História, sempre
escreveu poesia. Estreou-se com
Roseira Verde, em 1962, tendo publicado também peças de
teatro. Gostaria de ainda organizar
um volume antológico dos seus
poemas, incluindo os escritos na
prisão. Reconhece, no entanto, que
talvez lhe tivesse enfraquecido a
veia poética, por tão forte lhe bater

“

Quando me reformei
já tinha uns borrões
desta História,
mas hesitei. Pensei
que era uma obra
muito vasta para
um homem só - mas
avancei
O meu período
revolucionário foi
fundamental para
estudar e investigar,
porque me ajudou
a compreender
melhor o todo

Está a perder-se a noção de
soberania?
Alguns políticos esquecem que,
sem dúvida, somos cidadãos do
mundo, ligados à Europa e a países
noutros continentes com quem
convivemos e que explorámos durante séculos, (outra realidade que
não devemos esquecer), mas que
de maneira nenhuma podemos
excluir a nacionalidade. Esta ideia
não irá, aliás, morrer facilmente.
Basta ver que nunca se criaram
tantos Estados como nos tempos
modernos, quando em princípio
se poderia pensar que as nações
seriam inúteis, porque aquilo que
interessava era libertar espaço
para o avanço do capital financeiro. Mas essa é outra História que
não quero fazer.
A Restauração foi fundamental
para a consolidação de uma
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populares estiveram na rua,
lutaram e venceram, alteraram o
governo e tudo isto esteve na base
do que seriam os Descobrimentos.
Se não foi uma revolução, então o
que o foi? A nível oficial, porém,
dizia-se sempre, eufemisticamente, "crise dinástica" … (risos)
Não fugiu de Peniche, na célebre
fuga de Cunhal, porque não queria
continuar a dedicar-se à atividade
política mas à História?
É verdade. Esse era o meu projeto.
A fuga seria boa, em muitos aspetos, mas significava continuar
a viver clandestino. Claro que
depois de ter decidido ficar, penei
mais dois anos preso, a tortura da
estátua, provocações constantes. Encaro tudo isso com certo
orgulho e considero que aprendi
muito. Julgo que esse meu período
revolucionário foi fundamental
para estudar e investigar no campo da História, porque me ajudou
a compreender melhor as ligações,
o todo.
Em cima, ABC com o historiador José Mattoso (à esqª) e o
arqueólogo Cláudio Torres; ao lado, na Prisão Hospital de Caxias,
em 1961, e na redação de A Capital (último à dtª); aos 15 anos,
quando foi para o Seminário e retrato seu para um ‘folheto’ sobre o
famoso julgamento do MUD-Juvenil no Porto, em 1955/1957, em que
foi um dos ‘principais’ dos 52 réus, entre os quais Agostinho Neto e
outros jovens que se viriam a notabilizar em diversos domínios

identidade e de uma cultura
portuguesas?
Sem dúvida. O Outro também nos
empurrou para a nossa identidade,
no sentido de termos consciência
das nossas diferenças enquanto
portugueses. Nas elites pesava muito a ideia de grandeza da
História portuguesa dos séculos
XV e XVI, e mesmo medieval, embora haja uma certa subestimação
da sua importância, da força, da
coragem de romper horizontes.
Isso marcou a identidade portuguesa. E a verdade é que as personagens que vinham do Oriente,
que traziam dinheiro, fortuna,
chegaram às aldeias mais remotas
do país. Esse foi um período notável em que os portugueses tiveram
de facto um papel importantíssimo na História mundial.

HISTÓRIA VIVA

Como se sente ao 6º volume desta
sua História de Portugal? É o
último?
Não direi aliviado, porque já tenho
pelo menos umas 30 páginas
escritas de um 7º volume.
E irá abarcar que período?
A segunda metade do séc. XVIII
e o início do séc. XIX. Até à
Regeneração. É um período
bastante conturbado, a começar
com o Terremoto, e que é marcado pelas Invasões Francesas, por
uma revolução, pela independência do Brasil. E já estou a
entrar no túnel (risos), envolvido nos livros, nos papéis, na
documentação. E a não ser que
o Criador interrompa os meus
passos… (risos)

Quando acaba um volume,
começa logo outro? Nunca perde o
fôlego da História?
Comecei a minha investigação em
História numa situação dramática,
há 60 anos, no forte de Peniche,
onde estava preso.
E como surgiu, nessa situação, o
apelo da História?
Havia uma pergunta que me
incomodava muito: como é que
os muçulmanos estiveram no
poder 500 anos no território
português e praticamente não
se falava neles? Os arqueólogos
escavavam buracos para chegarem ao romano, que foi de facto
fundamental. Mas até lá, houve
muita coisa que é preciso ter em
conta. Por isso, iniciei a minha
investigação, que nunca mais
parou. Enquanto professor da
Faculdade de Letras, mais tarde,
a minha preocupação nunca foi
passar um ditado aos alunos,
mas provocá-los para que investigassem e pusessem à prova
a nossa herança. E essa minha
atitude foi-me enchendo a casa
de materiais para trabalhar.
Quando cheguei à reforma, já
tinha uns borrões desta História,
mas ainda hesitei um pouco.
Porquê?
Porque pensei que era uma obra
muito vasta para um homem só.
Mas a verdade é que avancei. O
projeto inicial era ficar por seis
volumes. Mas quando acabei o 6º
e comecei a arrumar os papéis, vi
que ainda tinha tanta coisa que
não podia parar e que teria de
escrever um 7º e último volume.

Se não houver um oitavo…
Não investi tanto na investigação
a partir daí. Digamos que no séc.
XX, o meu investimento foi pessoal e na política, também fui ator
da própria História. Um período
terrível e estimulante, o tempo
da minha juventude, mas não
estou preparado para o ver como
historiador.
Falta-lhe distanciamento?
Sim. É uma história que ainda está
viva.

INVESTIGAR PARA CRER

Quando soube que queria ser
historiador?
Desde a infância. Não gostava menos da filosofia do que
da História e segui HistóricoFilosóficas. Lembro-me que o
meu irmão tinha em casa uns
folhetos do Fernão Lopes, a
antologia da Seara Nova feita por
Rodrigues Lapa da Crónica de D.
João I, que li muito novo. No exame da 4ª classe, na oral, o examinador puxou-me pela História e
eu comecei a desbobinar e dei um
show por causa dessa crónica…
(risos) Isso marcou-me e fui sempre bom aluno. Mas foi no período
em que estive preso em Peniche
que realmente investi na História.
Tive a sorte de ter podido receber
a obra de Alexandre Herculano,
que tem textos lindíssimos, do
que de melhor se escreveu sobre
a História de Portugal. Estudeios, assim como as Crónicas da
Expansão, que iam chegando uma
a uma, porque só podia receber
um livro de cada vez. Escrevi
cadernos e cadernos com essa

“

Somos cidadãos do
mundo, ligados à
Europa e a países com
quem convivemos e
que explorámos, mas
não podemos excluir a
nacionalidade
Dá-se uma ‘papa’ aos
alunos universitários,
em vez de os levar a ler
os textos e procurar
saber como se faz a
História
informação, de que nasceram os
primeiros livros.
O primeiro, As Raízes da
Expansão Portuguesa, foi logo
contra a corrente…
Foi uma bomba, porque ia de certa
forma contra a História oficial.
Penso ainda que as suas linhas
principais estão corretas. Mas,
evidentemente, foi um 'estremeção' que um tipo ainda nem sequer
era licenciado o viesse dizer. Tal
como depois também causaria um
certo escândalo A Revolução de
1383. Porque só a palavra revolução dava-lhs volta à barriga… Mas
a verdade é que a monarquia alterou-se profundamente, as massas

Na sua decisão de não continuar
a vida política pesou também já
uma certa deceção?
Sim. Já não era o mesmo de antes
da prisão e da leitura do célebre
relatório do Khrushchev, que
ironicamente foi a Pide que nos
fez chegar. Mesmo não fugindo,
não estava, e não estou, disposto
a vergar ou a recuar na luta pela
liberdade. Mas creio que a liberdade no nosso país está sólida. Isto
apesar de as novas gerações não
terem noção do que significava
viver num país sem liberdade e
com uma grande miséria.
Vivenciou-o na sua infância?
A minha mãe costumava dizer
que a fome é de três dias. E havia
fome entre os meus vizinhos.
Infelizmente, ainda hoje há muita
pobreza no país.

UMA PAIXÃO PELA HISTÓRIA

Continua a achar, como já
disse um dia, que se dá pouca
importância à História política?
Até ao 25 de Abril, a História que se
dava nas escolas terminava praticamente nas Invasões Francesas.
Depois, a curiosidade foi imensa,
nos alunos de várias gerações.
Naturalmente, a História económica, que é fundamental, tomou um
lugar dominante. Mesmo antes do
25 de Abril, já tinha havido pioneiros nesse domínio, como Vitorino
Magalhães Godinho, Joel Serrão.
Só que o protagonista foi ficando
de fora….
Em que sentido?
Não é o açúcar o ator da História.
São os homens e as relações políticas e sociais que estabelecem.
E o resultado desta ação coletiva implica uma série de forças
contraditórias, que lutam entre
si, num determinado momento e
espaço. A História sociopolítica é
fundamental. Felizmente que se
começa a tomar um outro rumo,
nesse sentido, sem esquecer a
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Passado e presente em lucidez
Mário de Carvalho
É alto o gabarito, quando se
trata de António Borges Coelho.
A obra é tão extensa e lastrada, a
figura tão estimada, que só ouso
aproximar-me ao de leve, começando por dois poemas que abrem
também para duas das dimensões
do autor:
“Ouço o fragor da vaga/ do
mar a bater ao fundo.” Na altura
em que pela primeira vez ouvi
estes versos, musicados num
célebre disco de Luís Cília, estava
longe de supor que um dia havia
de conhecer e relacionar-me com
o autor. Para mim, tão novo, era
apenas um dos heróis sem feições
nem figura, cujo exemplo, a partir
da cadeia de Peniche, nos incitava
a continuar a luta. Este poema
dá-nos esse lado do resistente
encarcerado, que “lê, pensa e
estuda, naquele mundo de seis
passos”.
O segundo poema é de Bertold
Brecht, posto em música por Kurt
Weil e chegado a mim por portas
travessas, na interpretação de Ute
Lemper: YouKali, o país dos nossos desejos, a felicidade, o prazer…
Outra faceta de Borges Coelho:
a do sonhador. Não o sonhador
aéreo, enredado nos volteios da
fantasia, mas o homem que almeja
para o seu país e para o seu povo

História das ideias, do quotidiano
ou económica.
Tem-se publicado muitas
obras históricas, até diferentes
Histórias, há novas gerações de
historiadores muito ativas: este é
um tempo de paixão pela História?
Creio que essa paixão tem que
ver com a política. No passado,
a História era a linguagem do
poder, esteve ligada à tragédia, à
epopeia. E a liberdade política e de
pensamento de que hoje gozamos permite uma maior ligação à
investigação histórica. Mas creio
que, nos últimos anos, depois da
reforma de Bolonha, no campo
das Humanidades, houve até um
declínio dessa paixão. Subestimase mesmo a História no ensino.
Dá-se uma 'papa' aos alunos
universitários, em vez de os levar
a ler os textos e procurar saber
como se faz a História.
Esse era um ponto de honra no seu
magistério?
Sem dúvida. Levava os alunos a
procurarem documentação, a lerem os autores, mesmo os das respetivas épocas, para depois haver
uma discussão. Porque os ouvia.
Agora, limitam-se a empinar umas
coisas. São esses os ecos que me
chegam da faculdade e creio que
esse subestimar não é inocente.

Borges Coelho falando na apresentação de A Inquisição de Évora, enquadrado no
cenário de um espetáculo que a acompanhou

um mundo melhor em que a
felicidade seja possível, e nisto vai
sempre mais além.
Nem sonhava eu, nesses
tempos remotos e cabisbaixos,
que um dia havia de ter a honra
de apresentar no Algarve, um pequeno livro seu, Youkali chamado,
pequena obra tecida de graça,
destreza e engenho.
Mas entretanto, houvera o
contacto com a sua poderosa obra de historiador, nesta
ânsia que todo o ficcionista tem,
especialmente o que se interessa
pela História, de captar eventos,

Não?
Não. Porque a História leva-nos a
pensar. Faz homens livres, quando
é levada a sério.
Costuma dizer que é fundamental
para mudar o mundo.
Exatamente. Essa é a minha
opinião. Para mudar o mundo, é
preciso estudá-lo, conhecê-lo.

DA BASE AO CUME

Seja como for, há novas leituras da
História….
E abordando a mesma temática, estando próximo a nível
da informação, o produto final
nunca é coincidente. No discurso
histórico, o que é mais relevante para um autor pode não o ser
para outro. A própria História tem
acontecimentos mais importantes
do que outros. Em todo o caso, não
podemos pôr de lado os grupos
sociais que estão na base e focar a
nossa atenção apenas no cume. Se
o nosso olhar for apenas para cima
e deixarmos na sombra o motor, o que está a arder por baixo,
podemos até trazer novidades
informativas, mas faltar-nos-ão
ângulos fundamentais de visão.
A sua História sempre procurou
olhar para baixo?
Essa foi a minha preocupação.
Evidentemente, sem subestimar o

“

Sonhador. Não o
sonhador aéreo, mas
o homem que almeja
para o seu país e
para o seu povo um
mundo melhor em
que a felicidade seja
possível, e nisto vai
sempre mais além

“

Há matérias em que é
muito difícil termos
uma prosa lavada e
exigente, mas há outras
em que é possível uma
prosa que dê prazer
peso que têm os de cima e enquanto lá estão. Isso seria de algum
modo falsear a História, privando-a de um ângulo fundamental.
A preocupação tem de ser do todo,
embora haja momentos em que a
marca dos de baixo é mais intensa,
e outros em que suceda o contrário. O método tem que se adaptar
à época e ao tema em análise. Mas
de um modo geral, desde sempre procurei ver as minorias, os
que são menos visíveis. No caso
dos muçulmanos em Portugal, a
verdade é que foram importantes no seu tempo e na História
dos Descobrimentos. Da mesma
maneira, os judeus tiveram um
papel determinante, mas praticamente ignorado, na tentativa de
uma sociedade capitalista. Foram,
aliás, vítimas de uma expropriação
secular por parte do poder.

ambientes, conflitos, falas, maneiras. E, em dada altura, também
as páginas da momentosa A
Inquisição de Évora, um autêntico
sobressalto, cuja escrita serena e
objetiva não nos livra de pensar
como nós, portugueses, fomos
capazes de descer tão baixo e de
consentir entre nós uma máquina
tão funérea, manobrada por gente
tão infame.
Não chegaria o espaço deste
jornal para mencionar a ampla e
variada obra de investigador, divulgador e também poeta e ficcionista de Borges Coelho, fascinante
personalidade. Recordo a sua voz
bem articulada, clara e forte, com
ressaibos transmontanos, o olhar
de frente, a compleição sólida, o
riso franco, aberto e sonoro. E a
capacidade, espontânea e natural
de se fazer estimar em todas as
gerações e em todos os azimutes.
Ao escrever estas linhas, acabo
de regressar do concorrido doutoramento de João Arsénio Nunes. O
nome de António Borges Coelho aí
foi mencionado, com alguma detença e consideração: a vida cívica
a ombrear com a visão teórica, a
dimensão patriótica, as qualidades de prosador e, sobremaneira,
a enorme abertura de espírito,
unanimemente reconhecida.
Chegou Da Restauração ao Ouro
do Brasil. Preparemo-nos para o
gosto de saber mais.

Fez a sua tese de doutoramento
sobre os cristãos-novos e a
Inquisição.
Isso ajudou-me a ver essa perseguição, porque a esmagadora
maioria das vítimas mortais da
Inquisição foram cristãos-novos.
O objetivo do poder político era
travar o seu desenvolvimento.
Fala-se da perseguição aos judeus
pela Inquisição, um tribunal
eclesiástico, mas o rei participava
na nomeação do Inquisidor geral.
E, em todas as lutas que puseram
a Inquisição em xeque, houve
o apoio de alguma igreja instituída, para além de inimigos da
Inquisição, como o grande Padre
António Vieira. Mas a sociedade,
do topo à base, estava agarrada e
controlada pela Igreja. A separação da Igreja e do Estado seria
uma conquista fundamental na
sociedade portuguesa.
Ficaram resquícios indeléveis da
Inquisição na mentalidade dos
portugueses?
Sobretudo o medo e o espírito da
denúncia. É preciso não esquecer que a base dos processos da
Inquisição eram denúncias. E
algumas de pôr os cabelos em pé.
Já no séc. XVIII, nas vésperas dos
autos de fé, as pessoas deitavam
fezes e lixo para a rua por onde a

procissão iria passar. Há coisas
que não são tão lineares como por
vezes se julga.
Vivemos hoje num tempo
marcado por outro
fundamentalismo religioso, o
islâmico.
É altamente preocupante e na raiz
desse problema está o facto de as
religiões serem, segundo a ideia
de Espinosa, estruturas ideológicas de poder, de obediência.
Pretendem também acompanhar
os homens nos atos fundamentais da vida e da morte. Só que
todas querem o seu monopólio e
deixaram um rasto sangrento ao
longo da História, menos algumas orientais, pacifistas. Todas as
religiões têm aspetos positivos e
um papel importante nas sociedades, mas têm que encarar o
mundo numa perspetiva de paz.
Nesse sentido, é muito importante o Papa Francisco, que tem
procurado o caminho do diálogo
de culturas e de religiões.
Quis ir para o Seminário e depois
foi expulso. Deixou de acreditar?
A dada altura, umas senhoras
muito religiosas deram-me a ler
As Florzinhas de S. Francisco, um
livro bonito. No fundo, é a história de um hippy da Idade Média.
Tocou-me profundamente e disse
à minha mãe que queria ir para o
Seminário. A minha professora
primária era republicana e começou a dizer mal dos padres, mas
eu respondia-lhe que só queria ser
franciscano… (risos) Quando me
vi lá dentro, foi uma 'bordoada'.
Aguentei cinco anos e saí convencido de que iria, como me tinham
dito, parar ao inferno, porque a
perda da vocação era imperdoável. Depois, o tempo demonstrou-me que o inferno é por vezes o
nosso quotidiano. Mas também é
paraíso. Ao longo da nossa vida,
somos marcados por tudo.

OFICINA DE ESCRITA

Voltemos à sua História: como
organizou estes seis volumes?
Tenho que recolher sempre
muita informação e pôr de pé
alguma estrutura: da análise
dessa informação vão surgindo
textos e textos. Que são reescritos
duas, três, às vezes cinco vezes,
para atingirr o máximo rigor.
Mesmo sabendo que o erro, o
lapso, é sempre possível. Mais,
com a consciência de que novas
abordagens, novos historiadores
irão deixar mais apagado o que
foi escrito. Há matérias em que é
muito difícil termos uma prosa
lavada e exigente, mas há outras
em que é possível uma prosa que
dê prazer.
Uma prosa lavada...
Limpa. Usar uma prosa barroca,
cheia de rodriguinhos no discurso
histórico, seria um desastre completo. É preciso escolher as palavras
certas. E também as mais belas,
sem esquecer o som, o ritmo. A
melodia não embaraça a História.
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Quer dizer que podemos falar de
uma oficina histórica como da
literária?
Sim. É uma oficina. Nunca
começo um texto sem ler um
poema ou uma prosa, por
exemplo de Camilo, aquela
prosa enxuta de alguns contos
e de pedaços dos grandes
romances, verdadeiramente
lapidares. Eça tem muitos
adjetivos, mas Camilo afina o
ouvido.
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Historiador da condição humana

E também é preciso ter ouvido
para a escrita da História?
Até para a sua transmissão a
melodia é importante, para
tornar mais agradável o
discurso.
O romance histórico interessalhe?
Tenho dificuldade, porque o rigor
é para mim fundamental. O romance histórico permite dar asas
à imaginação.
Ao contrário da História...
A imaginação também está na
História, mas no sentido de ler o
que não está lá. O rigor, porém,
nunca pode ficar em segundo
plano.
Nunca teve a tentação de escrever
um romance a partir de determinado acontecimento histórico?
Não. O que fiz foi uma peça de teatro, de que gosto particularmente, sobre o D. João II, o Príncipe
Perfeito. É uma forma de pensar
como os portugueses se lançaram
para o mundo.
Também escreve, e publicou,
poesia.
Hoje, tendo mais para uma
prosa poética, estou mais
prosaico… (risos). O que escrevi
já me chega, mas gostaria de
organizar uma antologia da
minha poesia, dar-lhe uma
revisão e publicar mesmo os
poemas da prisão. E não eram
daqueles épicos, falam é daquilo
ser duro como o diabo… Talvez
estejam mais perto da verdade
do que era o sofrimento, a
angústia.
O trabalho de historiador ensombrou, de alguma maneira, o do
poeta?
Sim. O trabalho da História,
sobretudo quando é individual,
é esmagador. Deixa pouco
tempo para a outra escrita.
Voltei a ser monge… (risos) Só
tenho uma réstia de oceano à
minha janela. Estou cercado
por todo o lado.
Pela História. Trabalha muitas
horas por dia?
Muitas. Ainda hoje. Sento-me naquilo a que chamo o ‘meu buraco’
e fico horas e horas.
Quem corre por gosto…
Pois... A paixão é fundamental.
Continuo apaixonado e a História
é a minha vida.J

ABC cumprimentando o então Presidente da República, Mário Soares, no lançamento de um livro (em 2º plano, Fernando Piteira Santos)

Sérgio CampoS matoS
António Borges Coelho
(ABC) ocupa há muito um
lugar absolutamente original
na historiografia portuguesa.
Comecemos por assinalar a
coerência do seu percurso.
Quando nos anos 50 e 60
a história nacionalista e
apologética ia sofrendo nítida
erosão (lembre-se o Dicionário
de História de Portugal, de Joel
Serrão, 1963-71) e a história
económica e a história social
iam rasgando novos horizontes,
então em contacto com o que
se ia produzindo em França
e em Espanha, as condições
de trabalho dos historiadores
encontravam grandes
dificuldades: ausência de
liberdade, censura, bibliotecas
mal apetrechadas, arquivos
deficientemente organizados.
ABC, que interrompera os seus
estudos na velha Faculdade de
Letras de Lisboa em 1951 para
se dedicar ao combate contra
a ditadura, retomá-los-ia já
nos anos 60, após largos anos
de prisão política. Partiu do
Portugal tardo-medieval para
reequacionar problemas então
(e há muito) controversos:
Raízes da expansão portuguesa,
1964 (edição logo proibida
pela censura), seguida de A
revolução de 1383, 1965. Logo a
seguir vinha a lume Alexandre
Herculano, 1965, sugestiva
releitura de uma obra que
tanto marcou os historiadores
do século XX. Reverteria
depois ao período do domínio

árabe, a antologia Portugal
na Espanha Árabe – os cinco
séculos que haviam ficado
esquecidos, apesar dos esforços
de Herculano e David Lopes
- para já após a Revolução de
1974 alargar a sua indagação
aos séculos XVI e XVII
concentrando-se na Inquisição
(tema do seu doutoramento,
A Inquisição de Évora, 1987),
nos judeus portugueses e
na cidade de Lisboa. Abria
assim outros caminhos para a
historiografia portuguesa. Pelo
caminho defendera uma tese de
licenciatura dedicada a Leibniz.
Procuremos caracterizar esta
obra historiográfica que se
desenvolveria em muitos outros
trabalhos e direções.

1

Assinale-se, em primeiro
lugar, a atenção aos
problemas sociais dos sujeitos
históricos, às minorias étnicas
e religiosas (ou judeus, os
mouros), aos perseguidos,
aos esquecidos; a atenção aos
contrastes entre o fausto da
corte e a miséria popular.

2

Paralelamente, o interesse
que sempre dedicou à
própria historiografia, aos seus
antecessores, com estudos
sobre Fernão Lopes, João de
Barros, Duarte Nunes de Leão e
Alexandre Herculano.

3

Depois, a importância
que atribui aos conceitos
e à linguagem em geral, bem
consciente da historicidade da
ferramenta que o historiador
usa: “O texto assenta numa

“

Ocupa há muito um
lugar absolutamente
original na historiografia
portuguesa. Comecemos
por assinalar a
coerência do seu
percurso
Sublinhe-se bem
um tópico central: a
conceção totalizante
de história de marca
hegeliana, embora
a narrativa viva
também do pormenor
significativo
É uma narrativa
cinematográfica, por
vezes jornalística,
elíptica, sugestiva - na
sua marca dramática,
inesperada, que deixa
por vezes o leitor em
suspenso, a pensar
arquitetura conceptual (que
é datável) ou na sua falta”.
Ou ainda: “As palavras
gastam-se. Nascem, ganham
novos sentidos, novos sons,

algumas morrem em velhos
dicionários e esquecidas no
silêncio” (O Portugal medievo,
História de Portugal, vol. II,
337). Um exemplo: o cuidado
em distinguir interregno,
crise e revolução (na 5ª ed.
de A revolução de 1383, 1984).
A reflexão que, a propósito de
1383-85, desenvolve sobre o
conceito de revolução: “Gasta
pelo aproveitamento político
e ideológico e usada a torto e
direito, a palavra revolução
convoca, apesar disso, mais
profundamente os múltiplos e
definitórios sentidos” (HP, II,
334).

4

Sublinhe-se bem um
tópico central: a conceção
totalizante de história de marca
hegeliana, embora a narrativa
viva também do pormenor
significativo: “A verdade…
exige uma abordagem
totalizante. O pensamento, a
câmara fotografica que vive
connosco pensa analisando,
particularizando, mas a
compreensão só se atingirá
integrando os elementos no
todo” (A revolução de 1383, 5ª
ed.,1984, 29 - sublinhado meu).
Ora, no caso de Borges Coelho
é como se na atividade da sua
câmara fotográfica alternassem
os planos gerais, de conjunto,
com os grandes planos em
que singulariza um ator
histórico, passando por planos
intermédios em que caracteriza
grupos sociais e instituições,
mas também capta figuras
individuais. Há muito de visual
nas tão sugestivas evocações
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que faz dos sujeitos históricos,
individuais e coletivos. Não
por acaso, também, ele próprio
evoca por vezes artistas
plásticos, “as cores sombrias
dos céus da Toledo de El Greco”
no seu retrato de Filipe II” (Da
Restauração ao ouro do Brasil,
HP, vol. VI, p.247) .
É uma narrativa
cinematográfica, por vezes
jornalística, elíptica, sugestiva
- na sua marca dramática,
inesperada, que deixa por vezes
o leitor em suspenso, a pensar:
lembre-se o modo brutal como
relata a morte de Miguel de
Vasconcelos ou a encenação da
tomada de posse de D. Pedro
II nas Cortes de 1668. E neste
processo está muito próximo de
Oliveira Martins. Outras vezes
poder-se-ia aproximar a sua
escrita da de José Cardoso Pires
ou ainda de Carlos de Oliveira,
autores que muito admira.
Mas o movimento
impetuoso da narrativa não
prescinde da densidade do
olhar sobre a complexidade
dos problemas: por exemplo
o modo como compreende
os estímulos que levaram
os Portugueses na expansão
ultramarina (Na esfera do
mundo, HP, IV, p.15); ou o modo
como compreende a formação
de Portugal valorizando a
vontade política, a história e
a língua (Donde viemos, HP,
I, p.15); ou a preocupação
de integrar os problemas
portugueses no panorama
internacional, europeu e
atlântico, não esquecendo
a dimensão imperial da
experiência histórica
portuguesa – a relação com o
Brasil. Há lugar para múltiplos
ângulos e vozes nesta escrita
ágil ou sincopada que sempre
prende o leitor.
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Bem evidente é a
distanciação em relação à
interpretação que dominou
na historiografia liberal e
republicana até bastante tarde
no século XX, em relação
à teoria dos três séculos de
decadência que levou Oliveira
Martins a considerar o Portugal
Restaurado no século XVII uma
sombra do que fora, caindo
na dependência da Inglaterra.
Borges Coelho também
não incorre na teoria da
dependência – tão em voga até
aos anos 80 do século passado
-, embora faça notar que os
tratados luso-britânicos de 1666
e de Methwen foram favoráveis
à Inglaterra. E não perfilha
a lenda negra dos jesuítas.
Há, aliás, uma leitura muito
positiva da elite portuguesa que
fez a Restauração – vista como
golpe de estado (não como
revolução): “Devo, devemos
aos restauradores um governo
próprio e a expansão da nossa
língua e da nossa cultura. Não é
pouco” (HP – VI).
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“

Há muito de visual
nas tão sugestivas
evocações que faz dos
sujeitos históricos,
individuais e coletivos
O movimento
impetuoso da narrativa
não prescinde da
densidade do olhar
sobre a complexidade
dos problemas
Podemos concordar
ou discordar, não
podemos nunca é ficarlhe indiferente. Porque
é um historiador
comprometido com
a causa nacional, a
cultura e a língua
é um lídimo herdeiro
da melhor cronística
medieval (Fernão Lopes,
acima de todos), da
melhor historiografia
liberal e republicana
de Herculano, Jaime
Cortesão e do ensaísmo
histórico de António
Sérgio –, mas também
da estratégia narrativa
de Oliveira Martins no
seu sentido trágico da
história
António Borges Coelho é
dos raros historiadores
portugueses do
seu tempo que foi
construindo uma
interpretação global
do percurso histórico
nacional, das origens à
atualidade
É um historiador
humanista entre dois
tempos. Em permanente
diálogo com os outros,
com as vozes que lhe
chegam do passado,
vive intensamente o
presente

JOAQUIM BIZARRO

J

O autor e as capa s de quatro dos seus volumes já publicados da sua História de
Portugal, incluíndo (à esqº) o último

6

O que se deve compreender
tendo em conta um
assumido ponto de vista
nacional, um nós que percorre
todo o percurso nacional:
o 1º volume da sua História
intitula-se Donde viemos
e os Portugueses do século
XVII somos nós portugueses
de hoje. Nas batalhas da
Guerra da Restauração há
um nós e há os outros (os
castelhanos, os espanhóis),
embora o autor saiba bem que
havia ingleses e franceses
nos exércitos que defendiam
Portugal; e italianos, alemães,
etc. nos exércitos espanhóis
que queriam reconquistar
Portugal (mas sublinha bem
o apoio popular a favor da
independência). Note-se,
contudo, que este ponto de
vista nacional não o impede de
ver além do quadro nacional,
sempre atento que está ao
contexto europeu, atlântico e
oriental em que se desenrola a
ação dos portugueses.
Podemos concordar ou
discordar do autor, não
podemos nunca é ficar-lhe
indiferente. É que ABC é um
historiador comprometido com
a causa nacional, com a cultura
e com a língua. Com uma
memória histórica (lembre-se
como se tem empenhado na
preservação da memória da
resistência à ditadura). “Não há
história assética. Nenhuma bata
esterilizada nos torna imunes.
Também não se pode apagar
a paixão. É o combustível
que permite ler, para lá do
iluminado, o que se esconde

na sombra (não falo da paixão
cega). E faz-nos entender
melhor o tumultuar das ações
humanas. A desinfeção total
teria de dispensar as próprias
palavras. Estão contaminadas
de sentidos” (HP – VI, 19).
Deste ponto de vista, ABC é
um lídimo herdeiro da melhor
cronística medieval (Fernão
Lopes, acima de todos), da
melhor historiografia liberal
e republicana de Herculano,
Jaime Cortesão e do ensaísmo
histórico de António Sérgio - ,
mas também da estratégia
narrativa de Oliveira Martins
no seu sentido trágico
da história, no seu poder
evocativo, no quadro sintético
de uma situação social, até
mesmo nos retratos individuais
(mas não em muitas das suas
interpretações): veja-se como
exemplo o retrato de D. Pedro
II.

7

Borges Coelho resolve um
problema fundamental
com que se debateram os
historiadores portugueses sem
muitas vezes o resolverem
(até mesmo Herculano não
conseguiu tornar mais legível
a sua opus magnum): o modo
de integrar na narrativa
trepidante de acontecimentos a
caracterização de instituições,
informações demográficas,
estruturas económicas, sociais,
culturais.

8

O que sempre impressiona
na escrita de ABC é a sua
originalidade, uma escrita
muito próxima da oralidade:

“Escrevo como quem fala”,
pode ler-se na 5ª edição de
A Revolução de 1383, ou “o
estilo é o próprio homem”
(Buffon), como gosta de
referir. Lemos as suas obras
e é como se estivéssemos a
ouvir o seu autor, a sua voz
grave e inconfundível, as
suas gargalhadas abertas.
Mas ao mesmo tempo, o rigor
no uso das palavras, numa
aturada vigilância e frequente
exercício autorreflexivo: “Não
sigo o cânone. Persigo o rigor
e o prazer da palavra” (HP,
I, 11). E a ironia, efeito que
não é muito habitual entre
historiadores. Um exemplo:
“Na batalha de Ourique foi
o próprio Jesus Cristo que
apareceu [a Afonso Henriques]
e lhe falou, levando-o à vitória
que o ungiu como rei./ Não são
milagres de mais para o mito do
fundador de um reino e de uma
dinastia. Porém o milagre mais
extraordinário aconteceu com
o projeto chamado Portugal
que inaugurou e perdura há
quase nove séculos” (HP, II,
p.55). E ainda o recurso a um
processo novo na historiografia
portuguesa: ocasionalmente
o narrador fala em nome de
uma personalidade histórica,
na primeira pessoa. E não
são apenas testemunhas da
Inquisição que falam na 1ª
pessoa: por exemplo o relato
na primeira pessoa do padre
Miguel de Almeida que,
em 1744, num domingo de
procissão de auto-da-fé, na
longa espera junto à Igreja de S.
Domingos ao Rossio, em 1744,
cuidou “que se me frigiam
os miolos” (HP, VI, pp. 282283). Como Oliveira Martins,
ABC tem não raro uma escrita
poética, aqui e ali pontuada por
reflexões metafísicas.
Ao invés do que alguns
poderiam pensar, nunca
viveu encerrado em qualquer
espírito de sistema, nunca
foi dogmático. Sempre
debateu ideias, interpretações
e conceitos com outros
historiadores: José Mattoso,
Joel Serrão, Armando Castro,
Luís Sousa Rebelo, António José
Saraiva, Vitorino Magalhães
Godinho. Acima de todos
estes debates há que lembrar
a crítica que teceu à proposta
de periodização da História
de Portugal de Magalhães
Godinho e ao conceito de
complexo histórico-geográfico
construído por este historiador,
crítica publicada na Seara
Nova em 1970 (mais tarde
reunido em Questionar a
História, vol. I., 1983). Trata-se
de uma elevado momento de
polémica teórica, tanto mais
interessante quanto incidia,
entre outros aspetos, no alegado
economismo de Godinho,
quando Borges Coelho tinha
uma formação marxista e
preferia a periodização proposta
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por Herculano. Godinho
responder-lhe-ia no prefácio
aos seus Ensaios III (1971).
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António Borges Coelho é
dos raros historiadores
portugueses do seu tempo
que foi construindo uma
interpretação global do
percurso histórico nacional,
das origens à atualidade
(lembrem-se as suas
pertinentes reflexões sobre a
problemática das identidades
no final do século XX em
Questionar a História, vol.
IV, onde mostra bem como
o estado-nação continua a
ser um referente central nas
sociedades contemporâneas).
E é dos raros que representa
a vida dos humanos na sua
complexa diversidade, nos seus
paradoxos, na sua estranheza,
ao mesmo tempo no que nela há
de sublime e abjeto: amor, sexo,
violência, sofrimento, morte.
É verdade que o talento
não se explica. Mas talvez
os muitos ofícios que o
historiador exerceu ao longo
da vida – incluindo os de
jornalista, tradutor, poeta,
romancista e dramaturgo
-, a adversidade que teve de
enfrentar e a sua vasta cultura
ajudem a compreender a sua
originalidade. ABC é um
historiador humanista entre
dois tempos. Em permanente
diálogo com os outros, com
as vozes que lhe chegam do
passado, vive intensamente o
presente. Não tem a superstição
da novidade, foi imune à
voga do estruturalismo nos
anos 70 e à posterior e tardia
moda de um “narrativismo”
descritivo que prescinde da
problematização em História.
Esse alheamento em relação
a modas que, para alguns
deslumbrados poderia ser um
pecado, foi nele uma vantagem
pois libertou-o para descobrir
a modernidade dos antigos e
tornar-se um especialista da
condição humana no tempo.
Raros historiadores terão
dialogado tão intensamente
com os seus antecessores.
Sabendo que Borges
Coelho continua a trabalhar
diariamente na sua História
de Portugal – que coragem
a de, já em pleno século
XXI, construir uma visão
de conjunto do inteiro
percurso nacional de um só
autor, quando, nos últimos
40 anos, tantos estudos
e documentação vieram
à luz! – deixo-lhe duas
sugestões, também para
o editor: a vantagem que
haveria em inserir, no final
do último volume, um índice
onomástico e temático; e que
bom seria para os leitores aí
encontrarem também uma
breve seleção bibliográfica,
uma orientação de leituras,
atualizada.J
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GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

Cleonice Berardinelli

O

recorda uma curiosidade avassaladora: “Nós passeámos por Praga,/
s cem anos de Dona Cleo permitem-nos
por seus becos e travessas,/ numa insaciável saga/ de viagens e
usufruir de uma obra preciosa (livro-oconversas…”.
ferenda) de homenagem à notabilíssima
Pessoalmente, não esquecerei o momento em que encontrei Dona
profª de Literatura Portuguesa. Trata-se
Cleo. Foi a 14 de outubro de 2011, graças ao nosso querido Eduardo
de Genuína Fazendeira – Os 100 anos de
Lourenço, com uma sessão riquíssima Fundação Gulbenkian em
Cleonice Berardinelli, coordenada por Gilda
Santos e Paulo Motta Oliveira (Ed. Bazar do Paris, e um adorável jantar oferecido pelo casal Seixas da Costa, com
a fidalguia conhecida… E ouvimos o ensaísta, admirador confesso da
Tempo), agora apresentada em Lisboa, na
Fundação Gulbenkian. A profª Gilda Santos homenageada de agora, a exprimir o seu enlevo: “A paixão e o saber
dessa cultura em comum (do elo que une as nossa únicas margens do
leva consigo toda a amizade e admiração. O título é dado por um
atlântico cultural que há séculos une e separa o antigo cantar da gapoema de Carlos Drummond de Andrade dedicado à parabenizada –
“uma ensancha prazenteira/ (a justiça é que me impele)/ à genuína
laica raiz e de imemorial futuro) eram – são – uma espécie de segunda
fazendeira…”. Aí se enaltece a importância de quem tem dedicado a
natureza da filóloga herdeira do berço comum da latinidade que tem
sua vida à “constante maravilha do linguajar português”.
hoje no Brasil o seu espaço de memória mítica”. Como disse AnneSão cerca de 900 páginas suculentas, em que temos a colaboração
Marie Quint (a quem a literatura portuguesa tanto deve): “Naquele
de uma larga comunidade dos mais qualificadia, estivemos em presença de dois ilustres
defensores das culturas lusófonas, abertos
dos admiradores da mestra, cujo centenário
um e outra à cultura universal. O evento,
celebramos, com muita alegria, em sua vida.
além disso, reafirmava os vínculos poderosos
E, além do mais, recordamos alguém a quem
e seculares que ligam a cultura portuguesa à
a língua e a literatura portuguesas muito
cultura brasileira”…
devem e que tem sido injustamente esqueciPara CB, não há conflito entre as literatudo. Falo de Fidelino de Figueiredo (FF), que
fundou uma verdadeira escola do estudo da
ras portuguesa e brasileira. Têm em comum a
literatura portuguesa em S. Paulo e que trouxe
mesma língua. “As pequenas diferenças que se
Cleonice Berardinelli (CB) para a ribalta.
verificam entre elas não fazem com que haja,
É, aliás, fundamental a carta de 1958 que
nunca, uma dissensão. Portanto nem dissenendereçou à sua discípula (e ora publicada),
são nem colisão” (entrevista ao JL, 10.8.87).
com elementos curiosos para o conhecimento
Quando veio lecionar na Faculdade de Letras
de Fernando Pessoa, ele mesmo. Dizia FF:
de Lisboa, a convite de Maria de Lourdes
“Fomos condiscípulos no 1º ano da faculdaBelchior e de Maria Vitalina Leal de Matos, teve
oportunidade de exprimir o maior contentade, que então se chamava Curso Superior de
Letras. Acabava ele de chegar da África do
mento. E lembrava as lições que recebera na
Sul. Era alto, magro, narigudo, um pouco
sua Universidade, sob a batuta de Fidelino de
Cleonice Berardinelli
tartamudo e mantinha sempre uma expressão
Figueiredo – através das quais se apaixonou
sorridente, que fazia lembrar o rir japonês,
por Gil Vicente, Camões, Garrett, Herculano,
como defesa. Caminhava de esguelha, como
Eça de Queiroz, e, por outro lado, bem forte,
afligido por escoliose espinal. Em breve deMachado de Assis. Depois virá, como dissemos,
o misterioso Pessoa e uma relação muito essapareceu, talvez por não obter a revalidação
Genuína Fazendeira, cerca
dos estudos que trazia. Perdemo-nos de vista,
pecial com o engº. Álvaro de Campos. E como
de 900 páginas suculentas,
apesar da simpatia que nos atraíra”.
esquecer Vieira, “figura complexa,… mistura
Depois, houve um encontro junto da igre- em que temos a colaboração
de lucidez e de imaginação prodigiosamente
criadora”? Se a referência a Mestre Gil ficou
ja da Madalena, em que falaram animadade uma larga comunidade
sempre muito em evidência, Dona Cleo não
mente, mas tendo Fidelino louvado um texto
dos mais qualificados
esquece as representações que fez dos Autos da
do poeta sobre o espírito provinciano – “não
de Mofina Mendes e da Lusitânia, com o
foi preciso mais para lhe sobrevir um acesso
admiradores da mestra, cujo Alma,
seu querido Manuel Bandeira, na primeira fila,
de timidez. Corou, enrugou mais o sorriso
centenário celebramos em
a aplaudir… E lembrando intuições lapidares
e partiu muito confuso. E nunca mais o vi –
da profª como não trazer à baila Cesário, entre
coisa bem explicável pelo meu exílio de 24
sua vida
Fradique e Mário de Sá-Carneiro? Trata-se de
anos”. Nessa epístola, para além do testeuma espécie de ponte que anuncia o século
munho, Fidelino confirma as fundamentais
XX, em que Fradique é muito mais do que uma
qualidades de Cleonice, sua discípula dileta,
criação ficcional, simboliza os seus criadores (Antero e Eça) e anuncia
dando-lhe conselhos avisados sobre a defesa e publicação da tese.
Poesia e Poética de Fernando Pessoa (1959) é, de facto, um texto muito Orpheu e um novo tempo – ou não fora Caeiro leitor de Cesário...
importante – “uma exemplificação perfeita dos métodos da estilístiMas a preocupação fundamental de Cleonice Bernardinelli
mantém-se bem viva – é indispensável que as literaturas da língua
ca moderna e passará a constituir indispensável instrumento para a
portuguesa, a começar pelas dos nossos países irmãos sejam mais
compreensão da obra do poeta, principalmente se for articulada ao
conhecidas e estudadas, no seu diálogo mais íntimo e fecundo.
movimento poético imediatamente anterior”. E se FF foi o mestre
Infelizmente, continua a haver grande desconhecimento mútuo, e
essencial da mestra, não podemos esquecer o afeto que esta dedica
todos perdemos com isso. Como afirma a homenageada, para o caso
ao rigor de Pierre Hourcade (lamentando não ter podido falar com
brasileiro: a Literatura Portuguesa deve fazer parte das matérias báele sobre Pessoa) e à fantasia, quase loucura, de Giuseppe Ungaretti.
No conjunto riquíssimo de textos de Genuína Fazendeira, Maria
sicas – não só “porque é a literatura mãe a primeira a exprimir-se em
Alzira Seixo invoca o sorriso inconfundível: “O seu sorriso a desdolíngua portuguesa, a que constitui o passado da Literatura Brasileira,
a que preenche todo o espaço medieval anterior à nossa experiência,
brar-se! – neste monumento centenário que nenhum abalo corrói
mas também porque é o elemento primordial de uma cultura viva,
– que dura e resiste. Cleonice”. Vasco Graça Moura não nos deixa por
dentro da qual tomamos as nossas origens e que não pode ser excluímenos: “se a camões se consentisse/ ter uma vida segunda/ diria
da mais profunda/ gratidão a cleonice”. E Luís Filipe Castro Mendes
da da nossa formação histórica”.J

“

JOÃO RIBEIRO
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SOCIEDADE BREVE
Boaventura de Sousa Santos

Para uma sociologia das ausências

E

stamos em 1913, no centro
da vida cultural e política
da Europa, um centro que
passa fundamentalmente
por Viena, Berlim, Praga,
Paris, Munique e, à distância,
Londres. As elites culturais
alimentam incessantemente a
sua ilustração nos jornais, folhetins e saraus literários, nas galerias de arte, nos
concertos, nas tertúlias de café. Estão febrilmente
a par da atualidade cultural e artística e seguem
com alguma distância a atualidade política, bem
menos excitante. Mas há, entre essas elites, jovens
revolucionários que, na clandestinidade, vão
preparando tempos novos.
É um tempo que se imagina como sendo de
enorme criatividade, de inovações e irreverências que rompem com as rotinas, as inércias,
as convenções. É o novo século em plena efervescência da primeira juventude. Discutem-se
nomes, obras e acontecimentos, muitos dos
quais ainda hoje, um século depois, nos são
familiares. Kafka conclui A Metamorfose, uma
das suas obras mais geniais, que será publicada
em 1915. Com identidade falsa, chega a Viena
José Estaline, mandado por Lenine para estudar
a questão nacional, um tema a que os marxistas
austro-húngaros tinham dedicado particular
atenção. Como Estaline não sabe alemão, será
Nicholai Bukharin, outro revolucionário russo
no exílio, que o ajudará a ler a bibliografia.
Este apoio não mereceu a gratidão de Estaline.
25 anos mais tarde, em 1938, Bukharin, sem
dúvida um dos mais brilhantes intelectuais da
revolução russa, será mandado assassinar por
Estaline no decurso dos infames julgamentos
de Moscovo.
Pela mesma altura e na mesma cidade, um
jovem pinta, sem qualquer qualidade, aguarelas
de catedrais para vender a turistas. Chama-se
Adolf Hitler. Sigmund Freud publica Totem e
tabu, um livro em que a psicanálise é aplicada à
antropologia social e cultural e que viria a ser tão
influente quanto controverso. O conflito no interior do movimento da psicanálise entre Sigmund
Freud e Carl Jung agrava-se e atinge proporções
muito para além de um debate científico. Thomas
Mann acaba de publicar A morte em Veneza, um
romance que, segundo a intelectualidade da
má língua, trai a secreta homossexualidade do
romancista. A famosa pintura de Leonardo, Mona
Lisa, é encontrada num hotel de Florença, depois
de ter sido roubada do Louvre em 1911 por um
“nacionalista” italiano. Numa partilha tipicamente “igualitária” segundo critérios eurocêntricos,
os alemães financiam as escavações arqueológicas
no Egito; metade dos objetos ficam no Museu do
Cairo e metade vão para o Museu de Berlim.
É neste ano que viaja para a Europa o mais
famoso busto do mundo, o busto de Nefertiti.
Karl Kraus, um dos mais brilhantes jornalistas
e ensaístas do seu tempo, publica regularmente em Viena a sua revista Die Fackel (A Tocha).
Invetiva contra a corrupção, o nacionalismo, a
psicanálise, o mau gosto; as polémicas e mesmo
ações judiciais sucedem-se. O prazer de pensar
e o milagre da linguagem atingem em Kraus o
paroxismo. Pablo Picasso e Georges Braque são os

O início da I Guerra Mundial (1914-1918) ‘O discurso cultural em 1913 é totalmente omisso a respeito do
perigo da ocorrência da catástrofe’

“

Havia sinais abundantes
de que o pior podia vir
a ocorrer, mas as elites
culturais, e também políticas,
recusavam-se a vê-los.
A normalidade dos excessos
convertia-se num excesso de
normalidade. E hoje?
A segunda ausência tem a
ver com o facto de que tudo
o que ocorre fora da Europa,
ou mesmo fora da Europa do
Norte e Central, não existe, ou
seja, é produzido como não
existente pelo pensamento
hegemónico
grandes pioneiros do cubismo que por esta altura
atinge uma nova dimensão, o cubismo sintético.
Em 1913, Duchamp exercita o seu “delírio da imaginação” instalando uma roda de bicicleta no seu
estúdio para mostrar que há outros movimentos
para além do movimento linear do progresso. É o
ano em que ele mostra em Nova Iorque o seu Nu
Descendo uma Escada.
Os pintores descobrem a nudez, de Gustav
Klimt a Egon Schiedle e Oskar Kokoschka. Este
último apaixona-se por Alma Mahler, viúva de
Gustav Mahler, e apesar de pintar as obras primas
que Alma exigia para ser “conquistada” por ele,
acabou por perder na concorrência com o grande
arquiteto Walter Gropius, fundador da Bauhaus

e um dos pais da arquitetura modernista. É o
tempo dos bons costumes cederem à pornografia do romance do vienense Felix Salten, As
memórias de Josefina Mutzenbacher, que os fãs dos
filmes porno dos anos 70 do século passado verão
interpretada pela famosa atriz porno, também
austríaca, Patricia Rhomberg.
Um outro filho da efervescência cultural de
Viena é o filósofo Ludwig Wittgenstein que em
1913 se retira, em companhia do seu namorado,
para uma pequena aldeia norueguesa a fim de
escrever o Tractatus Logico-Philosophicus. Arnold
Schonberg escandaliza Viena com a sua inovação
na escrita musical. Igor Stravinsky apresenta em
Paris A sagração da Primavera, 33 minutos que
mudaram a sensibilidade musical do chamado
mundo culto. Marcel Proust publica o primeiro
volume de Em busca do tempo perdido, enquanto
Max Beckman escreve que “o homem continua
a ser um porco de primeira classe”. 1913 é o
ano em que Virginia Wolf se tenta suicidar pela
segunda vez (a primeira fora em 1904). Só terá
“êxito” à terceira tentativa, em 1941, ante o espetáculo devastador da sua casa bombardeada.
O QUE FALTA NESTA NARRATIVA?
Aparentemente, nada. O mundo cultural
hegemónico está aqui todo retratado e a prova
disso mesmo é o facto de, cem anos depois,
todos este nomes nos serem familiares. No
entanto, uma reflexão mais aprofundada
revela-nos duas ausências fatais. A primeira é
que o discurso cultural deste ano é totalmente omisso a respeito do perigo da ocorrência
da catástrofe que, no ano seguinte, abalará a
Europa e o mundo dela dependente, a I Guerra
Mundial. Nela vão morrer 17 milhões de
pessoas, militares e civis, e, entre eles, muitos
africanos de cuja existência a Europa culta nada
sabe ou quer saber. Nas colónias francesas, 263
mil mortos; nas colónias inglesas, 141 mil; nas
colónias alemãs, 123 mil; na colónia portuguesa
de Moçambique, 52 mil.
Estamos perante o acontecimento mais
catastrófico desde a peste negra que, entre 1346
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e 1353, ceifou a vida de 75 a 200 milhões na
Eurásia. Porquê esta omissão das elites culturais? Talvez só Karl Kraus estivesse atento ao que
estava para vir com as suas críticas aos generais,
aos industriais que lucrariam com a guerra e
à imprensa ao seu serviço. Por isso escreveu,
entre 1915 e 1922, a sua mega peça de teatro Os
últimos dias da humanidade, que acaba de ser
traduzida brilhantemente para português pelo
meu colega no Centro de Estudos Sociais (CES)
António Sousa Ribeiro. E, num registo totalmente diferente, um jovem deprimido, de nome
Oswald Spengler, escrevia em Munique, em 1913,
um livro que viria a ser a bíblia dos reacionários
europeus, O declínio do Ocidente. Havia sinais
abundantes de que o pior podia vir a ocorrer,
mas as elites culturais (e também políticas) recusavam-se a vê-los. A normalidade dos excessos
convertia-se num excesso de normalidade. E
hoje?
A segunda ausência tem a ver com o facto de
que tudo o que ocorre fora da Europa, ou mesmo
fora da Europa do Norte e Central, não existe,
ou seja, é produzido como não existente pelo
pensamento hegemónico. Este pensamento cobre
um pedaço minúsculo do mundo e, no entanto,
arroga-se ser uma manifestação do “universalismo europeu” (em si mesmo um oximoro). Isto
é possível porque, a partir da expansão colonial
europeia no final do século XV, uma linha abissal,
tão radical quanto invisível, foi traçada entre as
relações sociais no mundo das metrópoles europeias e as relações sociais no mundo das colónias
extraeuropeias. Nos termos dessa linha, uma linha
geopolítica, ideológica e epistemológica, a realidade social, política, cultural e ética relevante, a que
conta para definir princípios, valores e critérios de
sociabilidade social, ocorre do lado de cá da linha,
nas sociedades metropolitanas. Do lado de lá da
linha vivem seres sub-humanos, há um mundo
de perigos a vencer e de recursos a apropriar, pela
violência se necessário. Os europeus experienciam
de modo imperial essa divisão abissal, não tendo
dúvidas de que no mundo metropolitano o regulador da convivência é a consciência, enquanto no
mundo colonial é a conveniência.
Daí que a narrativa hegemónica não possa
imaginar como relevante que, em 1913, Gandhi
organize na África do Sul a primeira marcha de
protesto em defesa dos mineiros indianos, um
momento-chave de luta e também de ambiguidade gandhiana face ao império britânico. Ou
que nesse mesmo ano seja promulgado o Natives
Land Act, a lei que reserva a terra sul-africana
para os brancos e apenas 7% para os negros,
apesar de estes serem a esmagadora maioria da
população. Aliás, do outro lado da linha abissal,
pensar em termos de acontecimentos isolados e
datados é uma armadilha epistemológica, porque o que está em curso é um processo contínuo
de apropriação violenta de recursos coloniais
em resultado da primeira partilha de África na
Conferência de Berlim (1884-85), de genocídio
de populações nativas, tanto nas Américas,
como no “Estado Livre do Congo”, um eufemismo patético: o Rei Leopoldo da Bélgica presidiu
aí às mais cruéis atrocidades, conhecidas como
“os horrores do Congo”, que reduziram a população do Congo em vários milhões de pessoas,
entre 1885 e 1908.
Ao contrário das aparências, a linha abissal
não foi apagada com o fim do colonialismo de
ocupação territorial. Continua hoje, tal como
continua o colonialismo, ainda que sob novas
formas. É a linha abissal que justifica hoje o
racismo, a xenofobia, a islamofobia, a destruição de países como o Iraque, a Líbia ou a Síria,
a “solução final” da Palestina perpetrada por
vítimas convertidas em agressores, o encarceramento massivo dos jovens negros norte-americanos, o tratamento desumano de refugiados.
Tão diferentes, e afinal tão iguais, as ausências
de 1913 e as de hoje.J
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Baeta Neves, um pioneiro

P

restes a completar
70 anos de
existência
(completa-os no
próximo ano),
a Liga para a
Protecção da Natureza (LPN), a
mais antiga Organização NãoGovernamental de Defesa de
Ambiente portuguesa, resolveu,
entre outras iniciativas, editar
uma fotobiografia sobre o seu
fundador, o prof. catedrático do
Instituto Superior de Agronomia,
Carlos Baeta Neves (1916-1992). O
seu autor, Ignacio Garcia Pereda,
há muito que se interessa pela
história das representações da
ecologia e do ambiente na cultura
nacional. Seja na sociedade civil,
seja na formação das políticas
públicas. Os escritos biográficos
permitem estabelecer a síntese
entre as ideias e os atos, captando
a dinâmica dos atores que
traduzem as ideias em novas
práticas e instituições.
Carlos Baeta Neves (CBN),
nos seus 45 anos de ensino e
investigação deixou-nos uma
abundante bibliografia científica
e de divulgação em vários
domínios, onde se destacam
a silvicultura no seu sentido
mais abrangente, a entomologia
florestal, a cinegética e a história

florestal. Como professor
destacou-se pelo apoio aos seus
alunos, abrindo-lhes caminhos
de investigação e preparandoos para carreiras profissionais,
onde poderiam aplicar os
conhecimentos adquiridos na
Universidade. Mas aquilo que
lhe deu notoriedade pública foi
o seu enorme contributo para
as políticas de conservação da
Natureza, de que foi um notável
pioneiro em Portugal.
É do conhecimento público
que, angustiado pelas ameaças
que pesavam sobre a Arrábida,
a sua “Serra-Mãe”, foi a CBN
que o poeta Sebastião da
Gama recorreu, em missiva
veemente, pedindo socorro
para a proteção do que é hoje
o Parque Natural da Arrábida.
No difícil contexto do Estado
Novo, pleno de limitações ao
exercício de liberdades básicas,
CBN conseguiu combinar o
prestígio da Academia com o
intervencionismo cívico, na
fórmula de sucesso que acabou
por constituir a LPN. Usando
o diálogo e a persuasão, mas
sobretudo a fundamentação
científica, foi possível obter
triunfos relevantes, como o
da criação do primeiro (e até
hoje único) Parque Nacional

Retratos da
Fundação

dos relatos de mulheres agredidas.
Em Guardas de Passagem de Nível, o
professor e jornalista Carlos Cipriano,
fala sobre uma profissão, por excelência feminina, que está em vias de
extinção: as mulheres que trabalham
junto às vias férreas, com o importante
objetivo de assegurar que os comboios
passam em segurança. Algumas delas,
estão nos mais remotos locais do país e
têm histórias para contar.
A socióloga Inês Brasão propõe uma
viagem ao mundo da hotelaria, em
Hotel, os Bastidores. Um retrato surpreendente do quotidiano de um hotel,
de uma perspetiva que nunca é dada a
ver ao público. Finalmente, as jornalistas Ana Catarina André e Sara Capelo,
em Peregrinos, acompanham as peregrinações a Fátima, e contam histórias
de pessoas concretas, as suas motivações, as suas vidas, as suas crenças.

A coleção Retratos, da Fundação
Francisco Manuel dos Santos, tem trazido a público importantes livros com
perspetivas diversas que nos ajudam a
perceber, de forma mais abrangente, o
país onde vivemos. Saem agora quatro
novos títulos, que ilustram bem essa
diversidade temática. Em Em Nome
da Filha, a escritora e jornalista Carla
Maia Andrade, toca um dos temas mais
problemáticos e devastadores da nossa
sociedade: a violência doméstica. São
pesados retratos de situações concretas, na maior parte dos casos, através

J

› Vários títulos e vários autores da
coleção Retratos da Fundação
Fundação Francisco Manuel dos Santos, 3,15
euros (cada)

antes do advento de uma
democracia plena.
A obra de Ignacio García
Pereda, profusamente ilustrada
com o contributo de vários
arquivos, incluindo o da família
do biografado, consegue,
em pinceladas largas que se
percorrem com prazer, integrar
a figura de Baeta Neves nos
diferentes campos e atmosferas
onde decorreu a sua atividade e
foi marcante a sua passagem pelo
mundo. Como todas as biografias,
também esta obra deixa no leitor
um misto de satisfação intelectual
acompanhada pela inevitável
nostalgia que a fragilidade da
nossa humana condição não deixa
de acentuar no ocaso de grandes
figuras humanas. Só a memória
e o estudo da sua obra poderão
prolongar a sua presença ativa no
tempo das gerações futuras.J

Carlos Baeta Neves

› Ignacio García Pereda
da Peneda Gerês (1970). Para
muitos cidadãos que, mais
tarde se revelariam figuras
importantes na esfera pública

nacional, a sua LPN foi também,
entre outras coisas, uma
primeira escola de participação
cidadã na vida do país, mesmo

Citações
filosóficas

de que é tirada, com a data da sua
primeira publicação.

São "citações filosóficas polémicas".
Sobre 23 temas, em
tantos outros capítulos, que vão de "A
Filosofia e o filosofar" a "A linguagem
e a escrita", passando por "A Morte", "A mentira",
"A História, "A Arte", etc. Título:
Quem tem medo dos filósofos?.
Organizador e prefaciador:
Victor Correia, licenciado em
Filosofia, e pós-graduado, pela
Fac. de Letras da Universidade
de Coimbra, doutorado em
Filosofia Política na Sorbonne,
em Paris - que na introdução, de
15 pp., escreve sobre o conceito
de citação, de polémica e sobre
o próprio livro, que no final tem
uma bibliografia. Aliás, cada
citação tem a referência da obra

QUEM TEM MEDO
DOS FILÓSOFOS?

› Victor Correia,

Verso de Kapa, 256 pp, 17,50 euros

Dos czares
à revolução
Em ano de celebrações do centenário da
Revolução Soviética,
dois ensaios históricos de fôlego, que
abordam de forma
relativamente exaustiva períodos históricos
contíguos. Em O
Últiimo dos Czares,
o historiador britânico Robert Service,
especialista em União
Soviética e Rússia

BAETA NEVES. PIONEIRO
DA CONSERVAÇÃO DA
NATUREZA

Ed. Liga para a Protecção da Natureza,
114 pp., 5 euros (na sede da LPN).

Contemporânea, conta a história
de Nicolau II, o último Czar. Uma
grande investigação de um líder
que se viu forçado a interromper
uma dinastia de três séculos com
a chegada de uma nova era. Em
Apanhados pela Revolução, a britânica Helen Rapparport, especialista em História Vitoriana e Russa,
propõe uma perspetiva diferente
da revolução, ao recolher testemunhos de estrangeiros que viviam em
Petrogrado (São Petesburgo) no ano
de 1917. São dois olhares distintos
e complementares sobre a mais
marcante revolução do século XX e
os tempos que a antecederam.

› Robert Service

O ÚLTIMO DOS CZARES

Desassossego, 476 pp, 19,90 euros

› Hellen Rappaport

APANHADOS PELA
REVOLUÇÃO

Temas e Debates, 442 pp, 22,20 euros
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EDUARDO LOURENÇO

Sobre o Olhar

O

s olhos sem pálpebras de
Krist-llos, consciência
incapaz de misericórdia
do sono, isto é, do
esquecimento, signo visível
da situação infernal em
que os Outros como olhar nos configuram,
é exatamente a figura inversa da vigília
ardente, igualmente sem pálpebras
fechadas, do rei David. Mas no salmista o
olhar estático encontra no apelo sem fim do
objeto que o suscita um acréscimo contínuo
de luz, uma epifania permanente da sua
substância total para quem tudo é inferno,
exceto essa busca que, como a de Santo
Agostinho, só se sabe tranquilo no Senhor:
" Não me deixarei dormir e não consentirei
que as minhas pálpebras se cerrem, até
que tenha encontrado um lugar no Senhor"
(Salmo 131).
O homem de Deus teme esse excesso de
presença, cujo contacto dissolve segundo a
velha sabedoria pagã de um mundo finito.
"Nós vamos de começo em começo através
de um começo sem fim", como escreverá
sumptuosamente Gregório de Nissa,
esperando que nossos "olhos verão o Rei em
toda a sua beleza" (Isaías, 33). Moisés ousou
dizer a Deus: " Se encontrar graças diante dos
vossos olhos mostrai-as a mim" ( Êxodo 13)
As experiências de Sartre e Pessoa
são inversas. O Em-si pelo excesso da
sua realidade (e nisto há uma clara
assunção da transcendência radical do
Antigo Testamento) modifica o homem,
segundo Sartre. Nós podemos vê-lo em
imagem como esse olho infinito que figura

O "último
salazarista'
Jornalista
conhecido, em
especial como
repórter, Orlando
Raimundo
frequentou o
curso de História
mas acabou por
se licenciar e pós-graduar
em Ciências Políticas pelo
ISCTE. Pela situação que os
medias vivem em Portugal,
e/ou por opção própria,
deixou as redações, sendo,
segundo a sua editora, “o
investigador independente
que mais tempo tem dedicado,
nos últimos anos, à temática
cruzada da comunicação e
da pesquisa dos universos
sombrios do Estado Novo.”
Agora, acaba de publicar O
último salazarista – A outra

a Trindade e que mais interior, ou tão
absolutamente exterior ao nosso interior,
sobre ele verte uma claridade infernal,
pois não é a nossa. Sem excesso é nossa
perdição para quem recusa a palavra
suprema do Evangelho de se perder para se
ganhar.
A Transcendência não tem para Pessoa
esta forma monolítica, mas nem por isso a
sua sombra é menos destruidora da quietude
humana. Pessoa defende-se desse contacto
absoluto introduzindo em Deus uma
dialética semelhante àquela que constitui
a vida da sua própria consciência e que é
eterno atraso sobre si mesma. O seu acordo
com Pascoaes é aqui inegável, mas a mesma
intuição é vivida de maneira diferente por
cada um destes poetas. A Saudade é a forma
voltada para uma reconciliação final ou já
reconciliada na pulsão misteriosa de um
Amor que perpetuamente se perde para
se achar e se acha para se perder; outra
aspirada com infernal violência para um
abismo de final irrealidade ao qual Deus

“

Escondendo Deus de
Deus, Pessoa se esconde
infantilmente do olhar
humano diante do qual
se sente o ser finito, o ser
julgável, o réu potencial

face de Américo Thomaz, após
ter anteriormente dado a lume
A última dama do Estado Novo
(Ana Maria, a filha de Marcelo
Caetano) e António Ferro: o
inventor do salazarismo.
Américo Thomaz foi, como
se sabe, o último Presidente
da República da ditadura
(“eleito” na farsa/fraude
eleitoral em que derrotou
Humberto Delgado), e aquele
quem coube ter de “escolher”
o sucessor de Salazar, de quem
era uma espécie de títere.
Considerado da fação ultra
do regime, figura ridícula e
ridicularizada, em particular
pelos “discursos” que fazia,
infantis no mau sentido,
Orlando Raimundo dá neste
livro o essencial da biografia
do salazarista almirante, e
sobretudo mostra que a sua
intervenção política foi mais
importante ou influente do que
em geral se pensa.

Fernando Pessoa e Jean-Paul Sartre "Não é por acaso que (nos dois) a dialética do olhar é conexa com a
dialética do amor"

mesmo não escapa, pois também a Ele "a
Verdade lhe morreu" e "Deus é o homem de
outro Deus maior".
Este Deus à imagem da nossa realidade
incapaz de permanecer em si mesma,
distingue-se de nós por ser a essência
de todas as coisas e a nós mesmos nos
engloba, mas por nada mais: uma congenital
impotência o impede igualmente de gozar a
plenitude sem limite e sem fim que Pessoa
não consegue figurar-se sem contradição,
por não admitir que a contradição possa
estar em si mesmo. Assim resolve,
negando-a, a presença do absoluto olhar
que o solidificaria, o converteria nesse ser
julgado cujo louvor lhe parece a súmula de
todo o horror.

› Orlando Raimundo

O ÚLTIMO SALAZARISTA
– A OUTRA FACE DE
AMÉRICO THOMAZ

D. Quixote, 288 pp, 11,90 euros

REVISTAS

Visão - História

A Visão –
História desde o
início se impôs
pelo interesse
dos temas, a
qualidade dos
textos e da
documentação
iconográfica, em particular
fotográfica. Tendo
começado como trimestral,
o seu êxito – que se traduz
designadamente em várias
edições esgotadas – fez com
que passasse a bimestral,

Escondendo Deus de Deus, Pessoa se
esconde infantilmente do olhar humano
diante do qual se sente o ser finito, o ser
julgável, o réu potencial, o condenado sem
julgamento em que todo o olhar sem amor
realmente nos converte. Não é por acaso
que a dialética do olhar é conexa com a
dialéctica do amor tanto em Sartre como
em Pessoa. Num e noutro, como era de
esperar essa dialéctica é o diálogo do amor
impossível, a inaceitação do Outro como
ultrapassamento da solitude infernal...J
* Texto inédito, inacabado, sem data, escrito
em pequeníssimas fichas numeradas, devendo tratar-se de notas registadas com vista a
um futuro ensaio, nunca escrito.

mantendo o mesmo nível.
O seu nº 41, recentemente
saído, confirma-o e dá uma
ampla e muito diversificada
perspetiva do que foram,
título principal da capa,
“A Exposição do Mundo
Português e a propaganda do
Estado Novo”. A Exposição,
patente entre 23 de junho
e 2 de dezembro de 1940,
foi um acontecimento da
maior dimensão no país
e para o regime, e o que
neste nº se mostra ou revela
constituirá certamente uma
verdadeira “surpresa” para
os leitores. Como de hábito a
revista, dirigida por Cláudia
Lobo, tem colaboração de
reconhecidos especialistas
(neste caso, por exemplo,
Luís Reis Torgal, Margarida
Magalhães Ramalho e
Margarida Acciaiuoli) e de
jornalistas, de par com uma
muito boa e expressiva seleção

de imagens/fotografias da
época. A não perder.

› VISÃO – HISTÓRIA, Nº 41,
maio de 2017, 100 pp, 4,90 euros

Relações Internacionais
"A crise da democracia"
é o tema desta edição da
revista trimestral do IPRI
– Instituto Português de
Relações Internacionais,
unidade de investigação da
FCSH da Universidade Nova
de Lisboa, dirigida por Nuno
Severiano Teixeira. Além de
cinco artigos sobre o tema
em geral - designadamente
"A dupla ilusão", por Pedro T.
Magalhães - são analisados em
concreto os casos do Brasil e da
Venezuela

› RELAÇÕES

INTERNACIONAIS, Nº 52,

56 pp, 12,50 euros
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Pilar del Rio
Para uma bacia cultural no Atlântico Sul
A presidente da Fundação José Saramago recebeu, no passado dia 26 de maio, em Madrid, o bienal Prémio Luso-Espanhol
de Arte e Cultura, na presença do Presidente da República português e de outras individualidades dos dois países - como
já referido na nossa última edição, em que publicamos uma entrevista consigo e um texto de sua autoria, no qual recorda
dez “momentos” importantes dos dez anos da instituição que fundou e dirige. Agora, damos a lume o texto integral da sua
excelente intervenção ao receber aquele prémio
A viagem não acaba nunca, só os
viajantes acabamos, daí a urgência de
dizer tudo antes que chegue o silêncio,
qualquer silêncio de tantos que nos
assediam. Por isso, antes de mais
nada, obrigada, gracias, eskerrit asko,
gràcies, graciñas: a Península Ibérica é
grande, nela cabem muitas culturas e
idiomas para mostrar agradecimento
e faltando um deles, os idiomas, ou
delas, as culturas, esta distinção que
me outorgam não seria possível. Quem
vos fala não existiria sem a bendita
diversidade que nos salva porque nos
aproxima.
Ocorreu-me olhar para um mapa
de estradas quando escrevia estas
palavras e fiquei impressionada com
a quantidade de linhas que vão de um
lado ao outro da Península, mais veias
do que as do mais vivo ser vivo. Há que
aproveitá-las, pensei, percorrê-las
como se fossem um corpo amado. Que
tal pôr a circular por estas vias o Senso

Comum, sempre tão conservador,
junto da Ousadia Impenitente, que é o
outro nome da imaginação? Já se fez,
poderiam dizer-me, mas porque um
dia se tenha dito amor não significa
que tenhamos de retirar a palavra,
ou o conceito, das nossas vidas, e
por isso construí dois bonequinhos
de papel e coloquei-os a percorrer o
mapa partindo de La Mancha, aquela
a que sempre se regressa, quer dizer,
saíram de Toboso, foram a Barcelona,
passando por Aragão, digamos que por
Alcalá del Ebro, ilha interior também
chamada Barataria, logo, levante abaixo, Murcia, Jaén, um lugar chamado
Orce, que está em Granada, Mérida,
Olivença, Lisboa, Pontevedra, País
Basco, outra vez La Mancha, com as
suas gentes, casas e lendas.
E foi aí que, recordando a afirmação bíblica de que “não é bom que
o homem esteja só”, aperfeiçoada
com a evolução do pensamento até

um muito melhor “não é bom que
haja apenas homens”, construí duas
figurinhas femininas para juntar ao já
viajado Senso Comum e à Desbordada
Imaginação, e logo a seguir um bonequinho mais para que o número fosse
ímpar e aberto, qualidade dos números
ímpares. Então dei-me conta de que
estava a reproduzir os personagens de
A Jangada de Pedra, de José Saramago,
tendo partido do imaginário de Dom
Quixote, de Miguel de Cervantes. A
confusão pode explicar-se, tem a ver
com a realidade literária, tão forte, e
com a memória: há quase 30 anos ouvi
Lázaro Carreter comparar a viagem
de Dom Quixote e Sancho Pança,
um sobre Rocinante, outro sobre o
burro, com a que os cinco ocupantes
do Citroen 2 cavalos realizam pela
Península, essa que tinha diante de si,
no mapa de estradas desdobrado, e que
pedia gritando, sim, os mapas falam,
sair do tédio e de ideias conformadas

e até banais, quer dizer, o mapa pedia
que se navegasse para encontrar e nos
encontrarmos.
Então, Joana Carda, assim se

“

Olhei para um mapa
de estradas e fiquei
impressionada com a
quantidade de linhas
que vão de um lado ao
outro da Península, mais
veias do que as do mais
vivo ser vivo. Há que
aproveitá-las, pensei,
percorrê-las como se
fossem um corpo amado

António Gomes da Costa
Uma obra feita
Noticiamos na última edição a morte, a 8 de maio, aos 83 anos, no Rio de Janeiro, do que chamamos
“o perfeito luso-brasileiro”, que entre o muito mais foi, durante décadas, presidente da Federação das
Associações Luso-Brasileiras, do Real Gabinete Português de Leitura, do Rio, da Caixa de Socorros D.
Pedro V, etc., etc. Nessa mesma edição aqui o evocaram Gilda Santos, destacada especialista e profª de
Literatura Portuguesa, que é vice-presidente do Real Gabinete, Francisco Seixas da Costa, que foi nosso
embaixador no Brasil, e José Carlos de Vasconcelos. Hoje publicamos, como anunciado, o testemunho
de um ex diretor do Serviço Internacional da Gulbenkian e, depois, da sua delegação em Paris
João Pedro Garcia
Com a partida de António
Gomes da Costa (AGC), vai - se
um querido e fiel amigo dos
últimos 25 anos. Conheci-o
quando fui pela primeira fez ao
Brasil, no final de 1992, poucas
semanas depois de ter iniciado
as funções de diretor do Serviço

Internacional da Fundação
Calouste Gulbenkian. Os
nossos contactos começaram
por ser apenas de natureza
profissional mas, pouco a
pouco, assumiram um caráter
mais pessoal e transformaramse numa verdadeira amizade.
O facto de termos nascido
no mesmo dia - embora com
alguns anos de diferença -

não terá sido estranho a esta
evolução. Creio também que
não sermos ambos inicialmente
agentes culturais nos
aproximou de alguma maneira.
Esta amizade reforçou-se
quando fui apresentar a minha
mulher ao António, na primeira
ida ao Rio de Janeiro logo após
o nosso casamento. Recebi
como presente o diploma de

António Gomes da Costa

chama uma das mulheres do livro
de Saramago, extraordinariamente
parecida com a figurinha acabada de
construir, desenhou um risco no chão
com uma vara de um velho olmo e,
nesse momento, assim está escrito, a
Península Ibérica separou-se do continente pelos Pirinéus, mar adentro, a
caminho do futuro fabuloso que Alejo
Carpentier sentenciou, jogando com
os sentidos da palavra. E assim se produziu o Ib-Exit perfeito, não uma saída
do Continente por mera rejeição ou
mesquinhos egoísmos, pelo contrário,
a Península Ibérica convertendo-se, toda ela, com as suas diferentes
propostas, os seus diferentes hábitos e
idiomas, num rebocador que arrasta o
resto da Europa até outro Continente,
única maneira de sair do caos e do
ensimesmamento em que se encontra
desde há tanto tempo. E viajando pelos
mares que bem conhecemos, talvez,
se assim o quisessem todos, se pudesse

benemérito do Real Gabinete.
A Mafalda também passou a ser
recebida no edifício da Praça
Luis de Camões como se de uma
casa sua se tratasse. E era dela, de todos os brasileiros e de
todos os portugueses.
Gomes da Costa era um
homem de uma grande
abertura de espírito. Tinha
as suas opiniões mas não
interferiam na importantíssima
ação cultural do Real Gabinete,
que dirigiu com mão de
mestre durante quase todo o
tempo que nos conhecemos.
Chamou para junto de si os
mais capazes, como a minha
querida amiga Gilda Santos, sua
vice-presidente e incomparável
dinamizadora do polo de
pesquisa do "nosso Real".
Aceitava de braços abertos
novos projetos e sugestões e
procurava ajudar sempre que
fosse preciso.
Nunca faltaram as
demonstraçóes de gratidão
para com a Fundação Calouste
Gulbenkian e o seu Serviço
Internacional. A relação entre
as duas instituições foi sempre
muito estreita - o primeiro
subsidio que concedeu no
estrangeiro, no final dos anos

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:46)

J

debate-papo * 33

7 a 20 de junho de 2017 * jornaldeletras.pt

Pilar del Río a falar na cerimónia em Madrid, entre o presidente da República e o ministro
da cultura portugueses ‘A Península Ibérica é grande, nela cabem muitas culturas e idiomas.
Quem vos fala não existiria sem a bendita diversidade que nos salva porque nos aproxima’

fundar no Atlântico Sul uma nova bacia
cultural a partir da qual se pensasse o mundo, agora que já temos os
ensinamentos da história e luz elétrica
para nos iluminarmos e tratarmos de
ver. Dou muita importância à invenção
da luz eléctrica – para não falar da
proposta digital – porque muitas vezes
tratamos de adaptar o mundo a ideias
que nasceram antes deste invento, daí
que existam tantas descompensações
entre o que somos e dizemos e tanta
desafeição, porque não conseguimos
entender.
A viagem não acaba nunca:
pessoas, seres humanos, circulando
pela Península, toda ela Território de
La Mancha, obrigado Carlos Fuentes,

a península rodando sobre si mesma
para confundir as bússolas e os sábios,
também para ouvir o ruído do sol a
cair no mar em lugares diferentes
de Finisterra, onde, segundo conta
Torrente Ballester, iam os romanos
e deveriam ir os poetas porque ali se
produzia, em cada tarde, o rito cósmico. A rotação da Península sobre si
mesma conseguiu também, e digam-me se isto não justifica a navegação
peninsular, que certa terra coberta de
sombra pudesse, por fim, receber a
titubeante carícia da luz.
Tudo são vantagens nesta viagem
oceânica da Península Ibérica, por isso,
um dia apareceu pintada em França,
talvez nas paredes onde Paul Éluard

escreveu a palavra Liberdade, uma
frase que rapidamente se estendeu por
toda a Europa, e em todos os idiomas:
“Nós também somos ibéricos”. Até em
latim apareceu escrita: “Nos quoque
iberi sumus”. Esta maravilha nunca
antes sonhada, a Península Ibérica a
navegar até outros, unindo continentes
para conviver partilhando, converteu-se num desafio que surpreendeu os
cínicos, que acabaram a perguntar-se
como teria sido possível que tal ocorresse, se este desafio não estava na
ordem lógica das coisas. Na deles, quero dizer. E por aí andam, tratando de
controlar o que não sabem entender.
O Prémio Luso-Espanhol de Arte e
Cultura é uma viagem pelas terras de

Portugal, como escreveu Unamuno e
outros mais tarde completaram, mas é
também uma viagem até ao continente onde os europeus portugueses e
espanhóis mais somos, quer dizer, até
à América, quer se fale em português, espanhol ou qualquer uma das
línguas originárias que a enriquecem.
Assisti há alguns anos no México a um
congresso nacional indígena e ouvi os
oradores apresentarem-se com o seu
nome, dizendo, logo em seguida, a
sua língua/idioma. Chamo-me Abel e
falo quechua, ou guaraní, ou aimara,
e tudo dito em espanhol sem maior
problema, porque não há problemas na
inteligente pluralidade. Aprendi muito
naquele dia.
Há uns anos, José Saramago levou
a sua coleção de Quixotes para a ilha
de Lanzarote. Talvez então não o tenha
pensado, mas sabemos agora que
estava a deixar a sua parte nesta bacia
cultural do Atlântico Sul. Pela sua casa
passaram pensadores, escritores, músicos e pintores de diferentes lugares que
ali deixaram obra e respiração, essa que
o vento move mas que não leva, porque
o vento em Lanzarote não é ladrão, e
sim amigo. Poderão comprová-lo se
lá forem. Talvez perdidos nas estradas
não encontrem A Casa e a Biblioteca de
José Saramago, essa que leva o nome
de Jangada de Pedra, mas enquanto as
procuram disfrutarão de vulcões, do
vento e de um cheiro a maresia que
seduz e nos obriga. A Bacia Cultural do
Atlântico Sul é necessária porque no sul
nasceram as melhores razões e porque
continua a ser lugar fértil.

Teatro São C arlo s
Lisboa | 1 de Julho

4

Concerto de Abertura

Agradeço de novo este encontro
e esta distinção. Tratarei de procurar
os méritos que me faltam para que
o louco júri não fique mal visto, e
portanto regresso ao mapa de estradas
da Península Ibérica e continuo a fazer
caminhar as minhas figuras feitas de
papel, cola, alguma farinha e lápis de
cor. Agora já são muitas, estavam primeiro Dom Quixote e Sancho Pança,
depois os personagens de A Jangada de
Pedra, homens e mulheres portugueses
e espanhóis, apareceu depois um tal
de Roque, e mais tarde outro Roque,
que se apresentou com o seu burro dizendo, aqui vamos, Platero e eu, e um
filósofo que se chama Mairena, e vários
senhores parecidos com Fernando
Pessoa, e uma monja que não viaja mas
escreve cartas, e outra mulher que se
chama Ana Ozores e é de Vetusta, e
outra com a mesma tristeza chamada
Luísa, que vive em Lisboa e tem um
primo a caminho de Paris chamado Basílio, e uma mulher, Mariana
Pineda, que borda uma bandeira,
jogando a vida que uns néscios lhe vão
retirar, enfim, muitos personagens que
nos reteriam aqui horas e horas, alguns
ainda desconhecidos, todos gerando
vida e permitindo que avancemos
para que, dentro de dois anos, alguém,
sem dúvida com mais mérito, volte
a ser distinguido com este precioso
título, trans-ibérico e europeu, que
é o Prémio Luso-Espanhol de Arte e
Cultura. Que assim seja, que é o que se
diz na missa, bem-haja, como se acaba
em português, ou simplesmente, como
ensinou Cervantes, vale.J

3

Orquestra Sinfónica Portuguesa
Coro do Teatro Nacional de São Carlos
Nuno Côrte-Real, maestro
Luis Lima Barreto, narrador
Schumann | Sinfonia nº. 2
Nuno Côrte-Real | Cantata Vera Cruz
(a partir da Carta de Pêro Vaz de Caminha
a El-rei D. Manuel sobre o achamento do
Brasil)*
* Estreia absoluta | Encomenda do festival

António Gomes da Costa, no Real Gabinete, com a professora Gilda Santos
e Cleonice Berardinelli

50 foi, salvo erro, ao Real
Gabinete. Muitos outros se lhe
seguiram.
Recordo, entre muitos
outros episódios, a ida de
AGC a Paris para participar
nas comemorações que a
Fundação ali organizou, com a
coordenação de Jorge Couto, a
propósito da passagem dos 200
anos sobre a ida da familia Real
portuguesa para o Brasil.
Mesmo em férias, nunca
deixei de telefonar ao
António quando ia ao Rio. E
encontrava-o sempre fiel ao

posto naquela nossa Casa.
Até à última vez, há um ano
e meio, quando pela primeira
vez faltou. Disse-me que estava
adoentado, que não podia saír,
mas que os funcionários do Real
Gabinete se encontravam como
sempre à nossa disposição.
Percebi que a a situação deveria
ser grave. Era mesmo. A Gilda
confirmou-me mais tarde que
já sofria da doença que o viria
a matar.
Fica a memória de um Amigo
e de um homem bom. E uma
obra feita. J
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ndamos às aranhas na música contemporânea. A arte sempre foi substancialmente
uma questão de fé, com isso de ser futura,
visionária e tão inexplicável, apelando a
uma curiosidade também livre por parte do
seu admirador, do seu público. No entanto,
nenhuma arte como a música contemporânea se descasa mais do público. Como
se depois de todas as vanguardas ela fosse
a única a prosseguir sem pudor pela abstracção adentro, por uma
certa negação do que academizou durante séculos. Nenhuma arte,
como a música, está tão disposta a lutar contra a permanência das
formas pré-estabelecidas. Somos convidados à impossibilidade do
conforto, à profunda dificuldade do reconhecimento, à morte do
mimetismo ou da representação linear. A música é o seu próprio
significado, já sabemos disso há mais de cem anos, mas há um
momento em que ela perde a intenção de abdicar de tudo quanto
é do foro do som, inclusive, do que está além do som. A música é
mais um conceito do que a imediata produção sonora, John Cage já
o deixou claro.
Hoje, ouvir de Xenakis a Peixinho ou Cândido Lima e Álvaro
Lapa é expandir a relação com o som tanto quanto com a nossa
mente. Ouvir é a coragem de estarmos no interior das nossas capacidades mentais. Ouvir é
um modo de alerta, mais
do que a identificação cabal do silêncio e dos sons.
A Matéria Prima, atraA música erudita
vés do selo Grama, reedita
em vinil a seminal peça de
chega aqui por outro
Cândido Lima, Oceanos.
caminho, talvez com
Obra de 1978/79, é elemaior escândalo
mento importante para a
inscrição do compositor
porque o comum dos
na História. Pode ler-se
cidadãos ainda espera
na sua biografia da página
do Centro de Investigação
que nas escolas se
e Informação da Música
faça segundo formas
Portuguesa que Lima foi
o primeiro em Portugal
canónicas, como se aos
a usar, em simultâneo,
poetas fossem pedidos
entre outros meios, o
computador, a eletroacússó sonetos
tica e a orquestra. Como
exemplo desta inusitada
permissividade, aponta-se
exatamente Oceanos.
A arte da música subitamente recusa-se a ser minimamente
decorativa. Ela não é mais a dama de companhia, bela e instigadora, ela não se coloca como amigável ou reconfortante. Oceanos é
uma interferência. Não é suposto que restemos incólumes após os
seus quase 23 minutos de duração. Cândido Lima não compõe para
embalar crianças nem jantares, não compõe para adornar nossos
fins de tarde. Ele compõe para criar um fim de tarde ou uma noite.
Compõe para criar um espaço no qual, verdadeiramente tenhamos
a coragem de entrar.
É simbólico que seja pela mão da Matéria Prima que este disco
se repõe no mercado. Isto porque a MP é, já longamente, casa das
músicas eletrónicas de cariz mais vanguardista. Se pudesse definir
um compositor para representar em esplendor o que tal significa,
escolheria indubitavelmente o austríaco Christian Fennesz, conhecido por discos sem concessões, conhecido pela colaboração com
David Sylvian, inclusive, podendo ser o responsável pela passagem
de Sylvian, e da sua voz de ouro, da pop mais convencional para
o universo muitíssimo mais interessante da composição contemporânea. Isto para dizer que, ao que parece, a música de escola,

Cândido Lima "Não serve para nos consolar, serve para nos obrigar a
pensar tudo de novo"
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aquela que podemos seguir chamando de erudita, encontra, como
nunca, a música de génese mais espontânea, esse vasto lugar de
experimentadores que sempre contaminaram o jogo muito mais do
lado da informalidade pop/rock do que do lado da academia.
Quero dizer, se é verdade que o rock, termo que aqui uso na
sua aceção mais lata, há muito que deitou mão de atonalidades e
misturas dessacralizadoras, como manifestas entradas maquinais e
mesmo industriais, ou participações improvisadas e sem obediência possível a roteiro, como ruídos de ambiente ou animais (os cães
uivando dos Pink Floyd e tantos outros), a música erudita chega
aqui por outro caminho, talvez com maior escândalo, é certo,
porque o comum dos cidadãos ainda espera que nas escolas se faça
segundo formas canónicas, como se aos poetas fosse pedido que
não saíssem dos sonetos.
Digo que nunca como agora os dois universos musicais se
tocaram tanto porque é verdade que Fennesz é posterior a todos
estes Xenakis e Limas. Afinal, a música mais rebelada de todas,
como faz sentido, é a que a academia amadureceu, aparentemente
contra si mesma, usando tudo quanto possa para se demarcar de
séculos de harmonizações encantatórias, de melodias perfeitas e
tanta propensão para a regra, a música contemporânea é um gesto
de liberdade profundo. Consciente e imperioso.
Talvez seja o que mais distingue os compositores que subitamente se encontram na mesma praça do som, os que vêm da
academia chegam conscientes, os demais consciencializam-se no
tempo. O jovem que hoje começa a experimentar no seu computador não tem muito como prever que os seus bisavós já assumiram o
berbequim e o silêncio como música. Vai extremamente para lá do
que as rádios e as televisões mostram. Talvez por isso siga o vasto
mundo tão sem ideia de quem serão os grandes génios da composição dos nossos dias.
Um desses génios é Cândido Lima. Não serve para nos consolar.
Serve para nos obrigar a pensar tudo de novo.J
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NA HORA DE COMER O TREINADOR
Patrícia Portela

Errantes navegantes culturais

MANUEL HALPERN

Trumpalhada

A

“A imaginação cresce com o seu exercício, e ao
contrário da crença comum, é mais poderosa entre
os mais maturos que entre os mais jovens.”
Sommerset Maugham

A

convite do International
Writers Program (IWP)
sentei-me recentemente à volta de uma mesa
com 11 escritores de todo
o mundo para discutir
questões de pertença.
Quase todos com dupla
nacionalidade ou caminhos geográficos híbridos devido à emigração dos
pais, à queda de muros ou impérios, ao desvio
de fronteiras, por causa de amores encontrados
ou devido a simples ossos do ofício, todos nós
tínhamos um passado que a língua onde escrevíamos questionava, ou falavamos diariamente
numa língua onde nos sentíamos em casa mas
que um passado traía. Este encontro obrigou-me
a sentar-me frente a uma secretária, a olhar para
as minhas origens históricas, sociais, culturais e a
explorar de onde venho como se não fosse de lá.
Que pedaço de terra, que histórias poderão
melhor descrever quem eu sou?
Num impulso descontrolado desse músculo a
que chamamos imaginação, esboço uma miríade
de possibilidades de resposta. Pertencerei à
herança cultural dos meus pais? E se sim, a qual?
À política? À histórica? E se à histórica, será à
local, a de Lisboa? ou à nacional? Pertencerei
à história oficial europeia, deverei considerar
este o meu continente? ou sou apenas o que é
comum depois de atravessados todos estes lugares
geográficos? Serei eu uma filha de Abril, nascida
durante o dito Golpe das Caldas? O produto de
uma recente entrada na União Europeia que me
levou a viver mais tempo longe de casa? Poderei
considerar-me uma descendente direta de uma
Lisboa modernista, respirada nos livros decorados
anos a fio e escancarada pelos murais da cidade?
Ou serei antes o resultado distante de um Portugal
colonial que torceu os meus avós e bisavós desde
pequeninos? Ou devo olhar para mais longe ainda
e avaliar um peso de um passado nacional com
mil anos repletos de reis degolados e corações
comidos? Ou devo recuar mais ainda, até àquela
região onde os deuses se passeavam pela brisa
da tarde, uma região que não se governa nem
se deixa governar, como afirmou um dia certo
imperador romano? Serei árabe, direta descendente dos melhores matemáticos e poetas líricos
de olhos postos nas estrelas? Mas também grega?
Sinto-me troiana? Ou pertenço antes à eterna
diáspora de missionários, navegadores, mercadores, mas também piratas, desertores e visionários
que se perderam por caminhos desconhecidos e
recomeçaram vidas como se não fossem de onde
também eu sou?
Talvez todas estas possibilidades sejam enganadoras.
Pensar em pertença é perdermo-nos na língua
dos mapas à procura de portos seguros para as
almas mais abstratas.
Talvez de todas as histórias que eu possa
carregar comigo devido à acidental geografia que
o meu nascimento me oferece, as mais marcantes

O HOMEM
DO LEME

Viagem supersónica de super-homem à volta do planeta Terra para fazer andar o mundo para trás e
ressuscitar Lois Lane

sejam as pessoais, quem sabe os meus dois anos
em Macau, na China, entre os oito e os dez, na
época ainda sob administração portuguesa, anos
vividos entre o cantonense e o português, quem
sabe as tumultuosas e ainda assim carinhosas
ceias natalícias em família onde uma roupa velha
de bacalhau se partilhava enquanto se limpava
a roupa suja entre comunistas, monárquicos,
soldados da Guerra Colonial, retornados, hippies,
eternos emigrantes e tecnocratas neoliberais,
todos sentados à mesma mesa, pelo menos duas
vezes por ano para comemorar os laços sanguíneos.
Hoje vivo num país com três línguas (que não
falo fluentemente) onde educo a minha filha na
minha, o português, enquanto, e com frequência, me perguntam regularmente de onde sou
(sempre elogiando o meu sotaque estrangeiro)
e me explicam que “já lá passaram férias”. Mas
será mesmo o meu lugar a língua de Camões e
de Pessoa? Mas também de mais de 20 anos de
Cavaco Silva?
Pertence um nómada menos a um lugar
porque se move quando a história, a geopolítica,
a cultura, parecem constantemente reformular
os nomes dos lugares de quem é sedentário? Se
a língua for a mesma, em que medida somos o
mesmo?
Tal como Pessoa se espalha por muitos
heterónimos, também eu sou feita de muitos
espaços, muitos seres, muitas astrologias e astronomias que habito, muitas formas que a minha
língua apropria ou perde nas suas e nas minhas
viagens e encontros com tantos outros que não
são se não eu com outros corpos, enquanto eu,
não sou outra que não todos eles residentes,
temporariamente, no meu corpo. No entanto, a
ideia de me debruçar sobre o tema da pertença
acumulando todas estas pertenças como se eu
fosse um conglomerado de todas elas não me
seduz. A possibilidade de escolher entre elas
também me desilude, não me fascina, mesmo que
seja tentadora.

“

Como escritora e criadora
de mundos paralelos, só
posso e só devo pertencer ao
futuro, essa é a minha única
responsabilidade

Algo me diz, como escritora e criadora de
mundos paralelos através de palavras e desenhos,
que só posso e só devo pertencer ao futuro e que
essa é a minha única responsabilidade. Devemos
descobrir as nossas ascendências não para
sabermos de onde vimos mas para definirmos a
relação com a descendência, abraçando o mutante obstáculo que é o nosso contínuo presente
como uma passagem de um testemunho na
mais olímpica das estafetas temporais. Se assim
é, como poderei fazer o exercício de ler o meu
passado à luz da minha língua, ideias, tradições
apropriando-me de todas de uma forma tão
particular que possam desenhar um espaço
simultâneo de mudança, de conhecimento e de
futuros possíveis?
É com os olhos postos no desenho de um
presente complexo para o futuro que pretendo
refletir no meu lugar de pertença; não através de
um espaço geográfico determinado, não através
da uma história pessoal ou da dos meus descendentes, não através e apenas de uma língua ou
da sua diáspora, mas a partir de uma ideia de
migração cultural, um espaço físico e palpável
mas também errante, sem os pés assentes numa
só terra; um encontro permanente entre culturas,
hábitos, tempos, uma coabitação de princípios e
paixões, uns comuns, outros contraditórios, uns
partilhados, outros incompatíveis, todos eles desenhando a interação e intersecção dos conjuntos
que somos todos nós.J

Coreia do Norte assinou o Acordo de Paris.
Comprometeu-se a reduzir a emissão de gases poluentes. Eventualmente os
próximos testes nucleares
de Kim Jong-Il serão efetuados à custa de
energias renováveis. Dizem que a Coreia
do Norte é o regime mais isolado do planeta. Mas aqui, neste caso Pionguiangue
girou para o mesmo lado do mundo,
juntamente com outros 172 outros países,
enquanto os Estados Unidos resolveram girar no sentido contrário. Trump
não suporta o movimento de rotação
da Terra, quer imaginar que ela é plana
e estática, em que o futuro equivale ao
presente. Provavelmente o seu próximo
passo será negar Copérnico e Galileu.
Donald Trump é em tudo semelhante
a um curto conjunto de apedeutas com
que me cruzo no Facebook. São criaturas
estupidificantes, daquelas que, ao tentar
ofender os outros, usam argumentos
de tal forma alarves que acabam por se
ofender a si próprios. Há muito que eu sei
de pessoas afim, que normalmente nem
desamigo, só para me lembrar de que
existem, e o mundo não se resume a um
conjunto de homens pensantes que discutem com particular veemência o ruído
das consoantes mudas. O que é grave
aqui é que uma delas se tornou Presidente
da nação mais poderosa do mundo. Não é
por não seguir Donald Trump no Twitter
que ele deixa de existir.
Trump existe, assim como o aquecimento global. Ainda não conseguimos saber qual é o mais perigoso para
o planeta. O segundo tem pelo menos
a vantagem de não largar imbecilidades no Twitter. Ainda no outro dia ele
escreveu a palavra 'Covfefe'. Algo que
não tem qualquer significado em inglês
nem em nenhuma língua viva, mas que o
Presidente, não querendo dar a parte fraca, defendeu desde logo a sua significação
oculta. Talvez seja a melhor forma de resumir a sua atuação política. A estratégia
passa seguramente por lançar covfefes
para as redes sociais, enquanto, no lado
oculto e menos visível, vai tomando medidas gravosas para a sociedade americana e para o planeta.
O uso de Trump das redes sociais por
vezes aproxima-se do surrealismo. É
fogo de artifício. Lança larachas risíveis
ou irritantes só para criar alarido e, pela
calada, vai tomando medidas que nos
afetam a todos, como a venda da armamento à Arábia Saudita ou a negação de
um programa ambiental.
Ele talvez tenha a ideia de que se o
mundo diminuir a América fica maior.
É miopia. O mundo está cada vez mais
longe da América. É por isso que se lhe
parece mais pequeno. J
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DIÁRIO

Helder Macedo

Prognósticos de pós-verdade

C

J

de Saúde, que investiu na educação pública, que desenvolveu
omo disse T. S. Eliot nos Quatro
a indústria, que criou empregos, que diminuiu a desigualdade
Quartetos, “tempo presente e tempo
social, que reconstruiu o país no pós-guerra.
passado/ estão ambos talvez presenA despeito disso (ou talvez por isso?) no consenso genetes em tempo futuro/ e o tempo futuro
contido em tempo passado/…/ permaralizado da opinião pública britânica, Corbyn não é um líder
para o nosso tempo. No entanto, muito do que os socialistas
necendo uma perpétua possibilidade/
construíram foi sendo gradualmente destruído e, com o
apenas num mundo de especulação“. Ou
Brexit, o Reino Unido enfrenta uma situação económica e
alternativamente, nas palavras mais susocial tão grave como no pós-guerra. Bom, sim, murmuram
cintas do profético Jesus, “prognósticos
mesmo aqueles que tencionam votar nele, mas Jeremy Corbyn
só depois do jogo”. Mas também há aquela piada do irlandês
não é um líder moderno, os seus princípios políticos e sociais
(equivalente inglês do nosso alentejano, do português dos
são antiquados. Além de que os defende como se confiasbrasileiros ou do belga dos franceses) que diz para outro:
“Olha, olha, um pássaro morto!” E este, olhando para o céu:
se neles, sem se exaltar, não responde aos insultos dos seus
“Onde, onde?” Neste nosso tempo de pós-verdade, prefiro o
adversários com outros insultos, nem sequer às suas mentiras
otimismo do irlandês.
com outras mentiras.
Pode sempre haver um
Em suma, não é um líder
pássaro morto a voar,
carismático, não tem
como uma latência em
jeito para o negócio, obperpétua possibilidade.
viamente que assim não
Dentro de poucos
vai longe. É um pássaro
dias vai haver eleições
morto a voar, que irá
no Reino Unido e todos
permanecer como uma
os prognósticos aponperpétua possibilidade
no mundo especulatam para uma reforçada
maioria dos conservativo da pós-verdade.
Exemplo: tendo explidores. Isto a despeito de
terem um programa mal
citamente condenado o
amanhado, em contrasatentado terrorista em
Manchester, mencionou
te com os trabalhistas
a evidente veracidade
cujas propostas, quando
de que as insensatas
analisadas uma a uma,
intervenções militares
não só são objetivamente
britânicas e americamais viáveis como têm
sido consideradas mais
nas na Líbia, Iraque e
Theresa May e Jeremy Corbyn Os ‘contrastes’ entre os líderes dos conservadores
desejáveis pela maioAfeganistão têm sido
e dos trabalhistas britânicos
utilizadas pela proria dos eleitores nas
sondagens de opinião.
paganda terrorista.
O confronto, no entanResultado, foi logo
acusado de anti-patrioto, não está a ser entre
programas políticos
tismo, e os seus comenmas entre personatários foram traduzidos
lidades: Theresa May
Pode-se seguramente prognosticar, sem recurso na pós-verdade de que
tinha dado razão aos
a ser veementemente
às cautelas futebolísticas de Jesus, qual vai ser o
terroristas.
projetada como “forte e
resultado deste jogo eleitoral. A menos, é claro,
Ainda assim, com ele
firme”, e Jeremy Corbyn
como líder, ao mesmo
a ser insistentemente caque
haja
mesmo
pairando
por
aí
um
pássaro
tempo que os deputados
racterizado como fraco
morto a voar
trabalhistas o antagoe inseguro. Tendo-se
desse modo transfornizaram, o número de
militantes do partido
mado as eleições para
aumentou considerao Parlamento, de onde
deriva o Governo, numa confrontação presidencial de onde
velmente, sobretudo entre os mais jovens. E embora todas as
derivará o Parlamento.
sondagens de opinião continuem a apontar para uma clara
As credenciais de força e firmeza de Theresa May são, no
vitória eleitoral de Theresa May, nos últimos dias ela parece
mínimo, duvidosas. Com flagrante oportunismo, no referenter baixado de uma previsível maioria de mais de cem deputados para cerca de metade. Estará a haver uma mudança de
do sobre a União Europeia apoiou a continuada permanência
opinião? Sim, talvez, parece que sim. Mas, paradoxalmente,
do Reino Unido e depois tornou-se na mais aguerrida dos
brexistas; declarou que não iria haver eleições e, logo a seguir, se essa mudança está de facto a ocorrer, é nos grupos sociais
mais cultos e mais abastados. Nas classes menos privilegiaanunciou-as; e, já em plena campanha eleitoral, mudou
de um dia para o outro uma “firme” proposta de controle
das, os prejudicados factuais da política de mercado reprefinanceiro que se revelou impopular. Jeremy Corbyn, pelo
sentada pelos blairistas e pelos conservadores – ou seja, os
contrário, tem sido firme na defesa dos seus princípios e teve
beneficiários naturais da política socialista de Jeremy Corbyn
a força de resistir a duas tentativas de ser deseleito líder pelo
– continuam a favorecer a “força” e a “firmeza” patriótica da
seu próprio grupo parlamentar. Acontece porém que esses
senhora May. E esses, é claro, constituem a vasta maioria do
seus princípios são irremediavelmente socialistas, enquanto
eleitorado democrático. O povo unido vencido por si próprio…
que os valores da maioria dos recentes deputados trabalhisDonde se pode seguramente prognosticar, sem recurso às
cautelas futebolísticas de Jesus, qual vai ser o resultado deste
tas (herdeiros de um Tony Blair mais próximo de Margaret
jogo eleitoral. A menos, é claro, que haja mesmo pairando por
Thatcher do que de Clement Atlee ou de Aneurin Bevin) pouco têm a ver com o partido que estabeleceu o Serviço Nacional aí um pássaro morto a voar.J
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GONÇALO M. TAVARES

Cita-se Karl Kraus: “Nesta
Grande época, que conheci era
ela ainda pequenina” e “que háde voltar a ser pequena se ainda
lhe restar tempo para isso”.
Ainda Walter Benjamin –
Ensaios sobre Literatura, Assírio e Alvim
(Obras Escolhidas nº 6, tradução de João
Barrento).
Se dermos tempo, todas as grandes
épocas, se tornarão
pequeninas. Se dermos
tempo, todas as épocas
pequeninas se tornarão
grandes.
O problema, quase
sempre, é a morte
individual não nos dar
tempo para dar tempo à
época e ao mundo. Logo
agora que a nossa época estava a ganhar
o tamanho e a fisionomia verdadeiros, eis
que morro. A mais grave falha que ocorre
no observador atento: a sua morte.
Quando termina, então, para nós, a
nossa época, aquela de que somos testemunhas? Quando morremos.
O perfeito observador seria imortal.
Nunca conseguimos ter a última palavra
sobre a nossa época.

“

2

A IMPORTÂNCIA DE AGUSTINA
A frase como o centro do livro. É na
frase que tudo se decide, não na narrativa, não no enredo - no tio que casa com
a prima e mata e se divorcia e etc. e etc.. O
que interessa o que acontece, se antes do
acontecimento - no livro - está a linguagem? Como se a linguagem fosse uma
barreira – uma bela e inteligente barreira
- não interessa o que está lá atrás, aquilo
que ela conta. Interessa, sim, a desconcertante e lúcida barreira – que, precisamente
por ser desconcertante e lúcida, deixa de
ser barreira e passa a ser aquilo que ajuda,
aquilo que permite subir, aquilo que nos
faz pensar.
A enorme importância de Agustina.J
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