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Ruben de Carvalho
Revolução no Avante!
O centenário da Revolução de Outubro de 1917 dá o mote à 41.ª
edição da Festa do Avante!, que arranca esta sexta-feira, 1, com
um espetáculo dedicado aos 10 dias que abalaram o mundo. Uma
efeméride que estará "um pouco por todo o lado" mas que não limita
a sua programação cultural, marcada pela "diversidade" e "transversalidade", diz ao JL Ruben de Carvalho, responsável pelo festival que
regressa à Quinta da Atalaia, no Seixal, até ao dia 3
JL: 'A Revolução de Outubro de 1917 - 100 Anos de Futuro' é o
espetáculo de abertura da 41.ª Festa do Avante!. O que podemos
esperar?
É um concerto ambicioso que procura dar uma imagem bastante vasta da explosão cultural e artística em torno da Revolução de
Outubro. A parte musical, a cargo da Orquestra Sinfonietta de Lisboa
e do Coro Lisboa Cantat, tem o que poderíamos chamar de três andamentos: o primeiro constituído por peças de compositores anteriores
à Revolução, entre os quais Borodine, Mussorgsky e Stravinsky; o
segundo inteiramente preenchido com
Shostakovich, o grande compositor da
Revolução; e o terceiro dedicado ao pós-Revolução, com cinco canções tradicionais
russas. Além da componente musical haverá, entre os andamentos, uma projeção de
excertos de duas obras-primas do cinema
soviético.
Cruzando a expressão da Revolução na
música e no cinema?
Exatamente. Entre a 1.ª e a 2.ª parte,
uma montagem de Outubro - Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, de
Eisenstein, e entre a 2ª e a 3ª, O Homem da Câmara de Filmar, de Dziga
Vertov. Cada uma terá 10 minutos e será acompanhada por Mário
Laginha em improviso ao piano.
Este ano, a aposta na música portuguesa e dos países lusófonos é
ainda mais significativa.
Essa tem sido uma preocupação e uma linha de orientação constante,
desde o início. Enquanto na maior parte dos festivais a presença portuguesa continua a ser residual, na Festa do Avante! damos-lhe uma
importância cada vez maior. E de grande diversidade - do hip-hop ao
folclore (no palco Arraial), passando pelo rock ou pelo fado, que agora
está na moda mas que o Avante! tem desde 1976, quando ainda não
era muito bem visto.
O que destaca?
Temos músicos consagrados como Júlio Pereira, Paulo de Carvalho,
João Gil, Rui Veloso, Paulo Bragança - um regresso muito saudado
pelos amantes de fado -, ou Luís Bettencourt e Zeca Medeiros - dois
grandes nomes da música dos Açores que estarão juntos em palco. Outros mais recentes como António Zambujo ou Gisela João. O
concerto 'Vozes Femininas Afro-Lusas' que junta cinco cantoras filhas
das diásporas de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e
São Tomé e Príncipe. Outra marca do Avante! é a aposta em música
de intervenção, que também encontramos pouco noutros festivais. Nesse campo, temos vários grupos europeus lendários como
Amparanoia, Boikot ou Modena City Ramblers.
E no palco Avanteatro, o que estará em cena?
São cerca de 20 apresentações, entre as quais estão duas homenagens: uma a Romeu Correia, assinalando o centenário do seu
nascimento com a peça O Cravo Espanhol pelo Teatro da Terra; outra
a Raul Brandão, pelos 150 anos, com um espetáculo a partir de Os
Pescadores: Pelos que andam sobre as águas do mar, uma produção da
Galateia. J CAROLINA FREITAS L

Turbulências em Lisboa Pintura, escultura, fotografia e instalação, uma
pluralidade de meios e propostas artísticas com diferentes olhares sobre
o mundo contemporâneo e uma acentuada crítica social: Turbulências,
uma mostra da coleção da espanhola fundação bancária La Caixa,
inaugura-se a 8 de Setembro, na galeria do Torreão Nascente, da
Cordoaria Nacional. A exposição, integrada em
Passado e futuro Lisboa Capital ibero-anericana
de Cultura, ‘rouba’ o título a uma peça, turbulent,
da iraniana Shirin Neshat, sobre a desigualdade
de género, e apresenta 40 obras, parte das quais de artistas latinoamericanos. Entre eles, Carlos Amorales, José António HernándezDíez, Carlos Garaicoa, Paulo Nazareth, Cao Guimarães e Gabriel Orozco.
A curadoria é de Nimfa Bisbe, diretora da coleção. Fica até Dezembro.

SPA LANÇA "MAPA
DOS AUTORES
PORTUGUESES"
A sociedade Portuguesa de
Autores (SPA) está a desenvolver
um projeto designado "Mapa dos
Autores Portugueses", destinado
ao público em geral, mas essencialmente para os estudantes.
A iniciativa da SPA, tem como
objetivo identificar no mapa de
Portugal as localidades onde
nasceram, alguns dos mais
importantes escritores, artistas e
compositores portugueses, falecidos, de forma a simbolizar e a
homenagear a importância que
estes tiveram na nossa cultura.
O “Mapa dos Autores Portugueses” surgiu por parte do presidente da cooperativa, José Jorge
Letria, e será apresentada à Asso
ciação Nacional de Municípios
Portugueses, ao Ministério da
Educação e às televisões, que
estão a colaborar com a SPA.

TRC ZIGURFEST
EM LAMEGO

12 ANOS
DE VILA FLOR

CARLOS FELIPE
MOISÉS (1942–2017)

Primeira Dama, Talea Jacta,
Sallim e Luca Argel abrem
hoje, 30, o TRC ZigurFest,
que decorre até 2 de
setembro, em Lamego. Ao
todo, a 7.ª edição do festival
apresenta 28 concertos em
seis espaços da cidade, o
Teatro Ribeiro Conceição,
a Rua da Olaria, o Castelo,
a Alameda, os museus
de Lamego e Diocesano
e a Igreja do Desterro.
Paralelamente, Tatiana
Marta Silva e Cooperativa
Ladra mostram as peças
que desenvolveram numa
residência artística, na Casa
do Artista, que integra
ainda quatro instalações
sonoras de nial, Aires, Daily
Misconceptions e José
Miguel Silva sobre monumentos locais.

O Centro Cultural Vila Flor
(CCVF), em Guimarães, faz
12 anos e começa a comemorá-los a 17, com a última
criação da companhia belga
Peeping Tom, Moeder (Mãe).
A 23, será a vez de O Pato
Selvagem, de Ibsen, encenada por Tiago Guedes, subir
ao palco do CCVF. E a 30, o
Útero apresentará a mais
recente criação, Operários,
uma homenagem ao
universo laboral fabril, com
conceção e interpretação
de Miguel Moreira e Romeu
Runa. Mas a festa terá início
já a 1 e 2, nos jardins, com
mais uma edição, a 11ª, do
Manta. Dead Combo em
formato trio, Lula Pena,
Noiserv e a canadiana Lydia
Ainsworth constituem o
cartaz.

O crítico literário e poeta
Carlos Felipe Moisés
morreu no passado dia
18, em São Paulo, sua
cidade natal, aos 75 anos.
Crítico literário desde os
anos sessenta, publicou
vários artigos e livros
sobre poesia moderna
e contemporânea, foi
tradutor, professor da UDP,
tendo lecionado também
na PUC de São Paulo
(1966-1968), na Faculdade
de Filosofia de São José do
Rio Preto (1966-1967) e na
Universidade Federal da
Paraíba (1977). Entre os seus
livros de poesia estão Carta
de marear (1966), Poemas
reunidos (1974), Círculo
imperfeito (1978), Subsolo
(1989) e Lição de Casa &
poemas anteriores (1998).
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Rentrée entra em cena
¶ Rei Lear, de William Shakespeare,
segundo Rogério de Carvalho, sobe à
cena do CCB, no grande auditório, a 8
e 9 de Setembro, às 21. O espetáculo,
da companhia portuense Ensemble
Sociedade de Actores, é a primeira
abordagem do encenador ao universo
do dramaturgo. Tem cenografia de
Pedro Tudela, música de Ricardo Pinto
e interpretação de Jorge Pinto, João
Castro, Ivo Alexandre, Elmano Sancho,
Miguel Eloy, Isabel Queirós, Pedro
Galiza, Vânia Mendes, Simão do Vale,
Raquel Pereira, António Parra, Diogo
Freitas e Daniel Silva.
É um dos primeiros atos da nova
temporada teatral em Lisboa que mais
adiante, a partir de 16, terá outro olhar
sobre o clássico shakesperiano: Lear,
com encenação de Bruno Bravo, pelos
Primeiros Sintomas. Estreia no Teatro
Nacional D. Maria II, na sala Garrett,
na Entrada Livre, festa que marca a
rentrée daquele teatro, integrada no
Lisboa na Rua, e ficará em cena até 15
de outubro. A tradução é de João Paulo
Esteves da Silva e serão intérpretes Ana
Brandão, António Mortágua, Carla
Galvão, Carolina Salles, João Pedro
Dantas, José Redondo, Lídia Muñoz
e Miguel Sopas. A música é de Sérgio
Delgado, o cenário e os figurinos de
Stéphane Alberto.
Já a 13, no Teatro da Politécnica,
irá estrear, pelos Artistas Unidos, A
vertigem dos animais antes do abate,
de Dimítris Dimitriádis. A encenação é de Jorge Silva Melo. Com João
Meireles, Inês Pereira, Américo Silva,
Vânia Rodrigues, André Loubet, Pedro
Baptista, Pedro Carraca, João Pedro
Mamede e Nuno Gonçalo Rodrigues.

EDITORIAL
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EPC: permanecer sem fim

Rei Lear Encenação de Rogério de Carvalho pelo Ensemble Sociedade de Actores

A cenografia e os figurinos são de Rita
Lopes Alves.
E a 15, na blackbox do CCB, estreará
Adoecer, criação de O Bando a partir do
romance homónimo de Hélia Correia,
sobre a relação entre Elizabeth Siddal,
modelo e poetisa, e Dante Gabriel
Rossetti, poeta e pintor, e o universo
pré-rafaelita, na Inglaterra da segunda
metade do séc. XIX. Encenada por
Miguel Jesus, tem cenografia de Rui
Francisco e música de Jorge Salgueiro.
Do elenco fazem parte Catarina
Câmara, Miguel Moreira e Sara de
Castro. Fica até 18. Apresentar-se-á
depois, em outubro, em Vale Barris,
Palmela, no espaço da companhia
dirigida por João Brites, que já anteriormente tinha adaptado Montedemo, da
escritora e poetisa já distinguida com o
Prémio Camões.
Na Culturgest, entretanto, o
Cão Solteiro, de André Godinho,
irá apresentar We’re gonna be

Jodorowsky e
Cordman no MotelX
Alejandro Jodorowsky e Roger Cordman, de 88 e 91
anos, respetivamente, são duas lendas vivas que estarão
em Lisboa, no MotelX, para masterclasses e apresentação
de ciclos que lhes são dedicados. O primeiro, escritor,
realizador e autor de banda desenhada, é uma referência maior do cinema fantástico. E o segundo um grande
nome do cinema americano de série B: O festival, que
decorre, no São Jorge, Cinemateca, e outros espaços da
cidade de Lisboa, conta com uma vasta programação de
mais de 70 sessões. No ano da morte do grande Georges
A. Romero, 'inventor' do cinema de zombies, que passou
pelo festival em 2010, seria inevitável prestar-lhe uma
homenagem, coisa que será feita ainda durante o programa de warm-up, que antecede o festival. Em ante-estreia, Super Dark Times, o filme gore do americano Kevin
Philips, na sessão de abertura; e o muito aguardado IT,
a adaptação do best-seller de Stephen King por Andy
Muschietti, na sessão de encerramento. Em competição,
oito longas-metragens, com o centro e norte da Europa
em evidência, a que se somam os 33 filmes da secção
Quarto de Serviço, com o melhor cinema do género dos
últimos dois anos. O novo cinema português, com tem
sido hábito, revela-se, através de uma competição de
curtas metragens, um desafio à experimentação do cinema de género, com bons resultados nos últimos dez anos.
O festival faz-se com muitas outras atividades, incluindo

alright, de 7 a 10, às 21 e 30.
Será em festa que o Teatro Nacional
S. João (TNSJ), no Porto, irá iniciar o
último trimestre teatral de 2017. A 7,
começa a celebrar os 120 anos do Teatro
Carlos Alberto, que integra atualmente a sua estrutura. Uma exposição de
cartazes de espetáculos representados
naquela sala nos últimos 14 anos será
inaugurada ao fim da tarde, seguindo-se no bar um concerto de Maria
Gambina e Rodrigo Affreixo. A 9,
haverá uma visita guiada ao espaço
com o arquiteto Nuno Lacerda Lopes,
responsável pela reabilitação do teatro,
em 2003.
No TNSJ, a temporada começa com
Quem tem medo de Virginia Woolf?, o
célebre texto do dramaturgo Edward
Albee, num espetáculo de Diogo
Infante e Alexandra Lencastre, numa
versão de João Perry, a partir da tradução de Ana Luísa Guimarães e Miguel
Granja. Vai estar em cena de 14 a 24. J

concertos, exposições e até programas especiais para
crianças. J

Cinema documental
em seminário
Emergir no conflito é o tema do seminário internacional
de cinema documental Doc's Kingdom , que se realiza de
3 a 8 de setembro, na Casa das Artes de Arcos de Valdevez.
Organizado pela Apordoc, este ano com programação de Filipa
César, Nuno Lisboa e Olivier Marboeuf, o encontro integra um
conjunto de sessões e de conversas com realizadores e programadores. Participam, entre outros, Billy Woodberry, Clara
López Menéndez, Jamika Ajalon, Graeme Thomson & Silvia,
Maglioni, Inhabitants (Mariana Silva & Pedro Neves Marques,
com Margarida Mendes), James N. Kienitz Wilkins, Louis
Henderson, The Otolith Collective (Anjalika Sagar e Kodwo
Eshun), Regina Guimarães e Saguenail e Sana na N'Hada. O
preço para a totalidade das sessões é de 25 euros. Filmes de
Salomé Lamas, Sérgio Tréfaut e José Álvaro de Morais serão,
entretanto, exibidos em Topografias Imaginárias, um ciclo
de cinema ao ar livre, com sessões comentadas, que decorre,
dias 1, 2, 3, e 8, 9 e 10 de setembro, em vários locais de Lisboa.
O programa propõe obras de vários cineastas portugueses e
estrangeiros, num roteiro de projeções que passa por lugares
inesperados como debaixo da ponte Vasco da Gama, um
miradouro em Alcântara, o Museu da Carris, a Quinta do Alto,
Marvila ou Carnide.Entrada livre. J

C

omo os leitores verão a seguir, nas pp. 7 e 8, não esquecemos os dez anos da morte do Eduardo Prado Coelho (EPC).
Porque ele merece (deve) ser recordado, e porque o JL tem
particular obrigação de o recordar. Por duas ordens de
razões.
Primeiro, porque EPC foi da "casa", mais, pertenceu à
nossa equipa inicial, uma daquelas três ou quatro pessoas que - naturalmente, inevitavelmente - se me impôs como colaborador fundamental
desde que comecei a pensar na criação de um jornal de "letras, artes e
ideias". Aliás, o Eduardo já era colunista de O Jornal; e ainda ele tinha 18
ou 19 anos (e eu 21 ou 22) quando o convidei para colaborar numa revista
então com muito prestígio, pelo menos à esquerda, a Vértice. O EPC deu,
aliás, um precioso contributo no arranque do JL, em aspetos que já em
outra oportunidade salientei, para lá dos textos, o do nº 1 texto sobre
Vergílio Ferreira. Mas, não assinado, escreveu muito sobre o que ia sendo
editado, na página "O Guarda-Livros", feita essencialmente por si e pelo
(Fernando) Assis (Pacheco). Ou seja: dois verdadeiros "craques", com
estilos em tudo muito diferentes.
Segundo, mais importante, atendendo ao que o JL representa ou
pretende representar para a língua, literatura e cultura portuguesas,
temos obrigação de recordar o Eduardo pelo trabalho que desenvolveu
e pela obra que realizou. Nomeadamente com a sua intervenção através
dos media. Mantendo tudo o que aqui escrevi a seu respeito, quando da
sua tão prematura morte, permito-me salientar, repetindo-me, que o
seu brilho não foi inconfundível apenas na crítica, no ensaio, no estudo
universitário, na polémica, antes numa multiplicidade de outro tipo
de textos em que foi abundando - a culminar com o difícil e arriscado
exercício de uma crónica, cinco dias por semana, no diário Público. E a
riqueza da sua obra faz-se de tudo isto e não só dos livros. Como se faz
da sua muito ativa intervenção cultural, em diversas áreas e circunstâncias. Sempre ao sabor do saber,
que era muito; ao sabor da paixão
e da imaginação; ao sabor da
enorme curiosidade, da inteligência aguda, até dos amores e dos
Não esquecemos os
humores.
Pensava e continuo a pensar
dez anos da morte
isto mesmo - e ao reler agora
do Eduardo Prado
páginas dos dois volumes do seu
Diário, para se possível (e não foi
Coelho. Porque ele
reproduzir algumas nesmerece ser recordado possível)
ta edição, mais valorizei a qualidade da sua escrita, sublinhada
e porque o JL tem
pelo Mário de Carvalho aqui no
particular obrigação
JL, o facto dos seus melhores
textos nos remeterem "para essa
de o recordar
dimensão ondulatória em que o
pensamento se move e se abre
ao desconhecido de si mesmo"
(Fernando Pinto do Amaral) e a capacidade de conseguir "divulgar sem
simplificar, tornando atrativo o pensamento complexo" (Maria Alzira
Seixo) - citações também do nosso jornal.
Claro que estava ou estive em desacordo com muitas posições e opiniões do Eduardo. Em grande parte devido à sua, em meu juízo, tendência para querer estar sempre com o dernier cri, a última orientação, teoria, obra, alegada ou hipoteticamente mais 'inovadora' e/ou 'inteligente'
- essas coisas... Talvez aquilo a que, volto a repetir-me, numa espécie
de autocrítica a propósito da polémica com Vergílio Ferreira, chamou
"o deslumbramento cambaleante de quem julga ter descoberto a chave
da sabedoria". Mas este ponto levar-nos-ia longe, e ao fim e ao cabo é
uma aspeto menor e superficial do Eduardo. Por vezes algo "mundano" e
muitas vezes praticando o que no Diário reconhece quando escreve: "Um
pouco de sarrafada, adoro isto".
O essencial é, insisto, a sua obra e ação, é o homem e o intelectual,
que prezava muito a amizade, que se revela na Autobiografia, que voltamos a publicar, "Nascer sem fim". E esse Eduardo merece continuar,
"permanecer sem fim".J

“
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A BARRACA estreia "A
pessimista", uma sátira de Hélder
da Costa, protagonizado por Teresa
Mello Sampayo, de 7 de setembro a 1
de outubro.
MASUMI YAMAMOTO, cravista
japonesa, interpreta peças de
Scarlatti, Arne, Handel e Roseingrave,
no Museu Nacional da Música, dia 9,
às 19 horas, no programa "Um músico,
um mecenas".
"PALHETAS DUPLAS", concerto
de órgão, com Pedro Castro e Flávia
Almeida Castro, na Igreja de São
Vicente de Fora, em Lisboa, dia 9 de
setembro, sábado, às 17h00.
DECADANÇA, exposição de João
Leonardo, de 8 de setembro a 3 de
dezembro, Museu Nacional de Arte
Contemporânea do Chiado.
11ª EDIÇÃO DO MANTA,
festa de rentrée da nova temporada
cultural, inicia com os concertos
de Lydia Ainsworth, Noiserv, Dead
Combo e Lula Pena, nos jardins do
Centro Cultural de Vila Flor, em
Guimarães, dias 1 e 2 de setembro, às
21h30.

"NHAQUE OU PIOLHOS E
ATORES", uma peça de teatro
adaptada por Paulo Cardoso,
encenação de Paula Perdigão, no
Centro Comunitário da Madragoa, em
estreia dia 2 de setembro, às 21h30.

"PETER PAN", uma adaptação de
Miguel Graça, encenada pelo Teatro
Experimental de Cascais, em cena na
Praça Central do Centro Colombo,
Lisboa, dia 9 de setembro às 19.

"DOIS PÁSSAROS A VOAR E
OUTRAS NARRATIVAS SOBRE A
ÚLTIMA BOLACHA NO MUNDO",
exposição de Mário Vitória, na Galeria
Municipal do Onze, em Setúbal, de 2 de
setembro a 7 de outubro.

"MULHERES NO CINEMA
PORTUGUÊS", uma conversa em
"mesa-redonda", sobre o número e o
estatuto das mulheres que trabalham
no cinema português, na Fundação
Calouste Gulbenkian, dias 11 e 12 de
setembro, às 18h30.

5ª EDIÇÃO DO ENCONTRO DE
MARIONETAS TRADICIONAIS,
um Teatro Artes Performativas, em
exibição na Feira da Luz de Montemoro-Novo, de 31 de agosto a 3 de
setembro.

INDIE MUSIC FEST, festival de
música essencialmente portuguesa,
com mais de 12 confirmações
anunciadas, acontece no Bosque do
Choupal, em Baltar, de 31 de agosto a
2 de setembro.

J

Sophia: homenagem na Feira do Livro do Porto
Sophia de Mello Breyner é a homenageada de Feira do Livro do Porto,
que se realiza de 1 a 17 de setembro,
nos Jardins do Palácio de Cristal e na
Biblioteca Almeida Garrett e conta
com exposições, debates, ciclos de
cinema, workshops, concertos, teatro, spoken word, oficinas de escrita
e ilustração para crianças e adultos,
sessões de leitura, entre convidados
nacionais e internacionais. A feira
inicia-se no dia 1, com a inauguração das exposições: uma mostra
dedicada a António Nobre na Galeria
Municipal, e outra sobre os elementos naturais e o pensamento de
Sophia, com curadoria de Pedro Faro
(fogo), Eduarda Neves (terra), Nuno
Faria (ar) e Ana Luísa Amaral (água).
No dia 2, é prestada uma homenagem
à escritora, na Avenida das Tílias, a
que se segue o dia com um ciclo de
debates moderado pelo seu filho,
Miguel Sousa Tavares, com a presença de Ana Luísa Amaral e Frederico
Lourenço, sobre o tema A Terra, O
Sol, O Mar/ São a minha biografia e
São o meu rosto, no dia 2, às 19h00.
A homenagem à poeta vai incluir
debates e sessões de “spoken word”
comissariados por José Eduardo
Agualusa e Anabela Mota Ribeiro, um
ciclo de cinema e ainda uma exposição de arte contemporânea

LUÍS BARRA
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Sophia de Mello Breyner

A escritora coreana Han Kang,
que venceu The Man Booker international Prize, em 2016, com o
romance A vegetariana, é a primeira
convidada internacional do fim-de-semana (3, às 19h00), num debate

sobre A solidão do Oriente, moderado
por José Mário Silva, abordando as
questões do reconhecimento da mulher numa sociedade conservadora,
como é o caso da coreana. Por outro
lado, a importância da literatura

Paul Auster, Arundhati Roy
e todas as artes em Cascais
Arundhati Roy e Paul Auster
estarão presentes na 3ª edição do
Festival Internacional de Cultura
(FIC) que decorre durante todo
o mês de setembro, na Casa das
Histórias Paula Rego, Casino
do Estoril e outros espaços do
Município de Cascais. A escritora
indiana, vencedora do Booker
Prize, vai conversar com Ana
Daniela Soares, no dia 2, pelas 17
horas. Já Paul Auster falará com
Patrícia Reis, no dia 10, pelas
21 e 30. Outro grande momento
está guardado para o último dia:
Eduardo Lourenço e António Lobo
Antunes juntos em conversa no
dia 30, às 21 e 30.
O festival, com dezenas de
convidados, e uma programação
que passa pela literatura, música,
artes plásticas e muito mais, é dedicado este ano ao tema "Camões:
o desconcerto do mundo". Nesta
quinzena, em destaque o debate de Inês Pedrosa com Maylis
Kerangal (dia 3) e do autor e neurocirurgião inglês Henry Marsh

Arundhati Roy e Paul Auster

com Isabel Stilwell (9), sobre Vida,
Morte. Ao longo do festival, passarão pelas diferentes mesas Lídia

Jorge, Rosa Montero , António
Bagão Félix, Francisco Louçã,
Sandra Navidi, Alexandra Lucas

num mundo à beira do abismo, ou da
redenção, é o tema do diálogo entre
a escritora brasileira, radicada em
Portugal, Tatiana Salen Levy, e Dulce
Maria Cardoso, moderado por Raquel
Marinho, no painel A Literatura pode
salvar o Mundo (9, às 15h00).
No dia 10, pelas 16h00, marcam
presença Teju Cole, escritor nigeriano-americano e autor de Open City, numa
conversa com Isabel Lucas, acerca
da sua obra, os Estados Unidos e os
dilemas que enfrenta nos dias de hoje.
A fechar o dia, Bruno Vieira Amaral,
autor de Hoje Estarás Comigo no
Paraíso, e Djaimilia Pereira de Almeida,
com moderação de Carlos Vaz Marques,
conversam sobre o passado familiar
angolano e as questões identitárias,
no tópico Mémoria e Identidade, ou
África na Formação da Nova Identidade
Portuguesa. Num outro painel, spoken
word, no primeiro dia da feira, André
E. Teodósio, do Teatro Praga, apresenta
uma performance comemorativa dos
35 anos da publicação de Memorial do
Convento, de José Sramago.
Ao longo da semana, os finais
de tarde são marcados pela música jazz, com atuações de Eduardo
Cardinho Quinteto, Renato Dias Trio,
Impermanence, Pedro Neves Trio,
Rui Filipe Freitas Sexteto e Blues dos
Soaked Lamb. J

Coelho, Gonçalo M. Tavares,
Jaime Nogueira Pinto, Ruben de
Carvalho , Selva Almada, Sophie
Hannah, Hélia Correia, Nuno
Júdice, Manuel Alegre, Mário
Avelar, José Tolentino Mendonça,
Alfredo Teixeira, Clara Ferreira
Alves e Rodrigo Guedes de
Carvalho.
Uma das mais surpreendentes presenças é a de Vanessa
Redgrave, no dia 17. A atriz,
vencedora de um Oscar e de
muitos outros prémios, vai estar à
conversa com o jornalista António
Borga, na Casa das Histórias de
Paula Rego, onde, a seguir, se
assistirá à exibição do filme Júlia e
será homenageada pela Academia
Portuguesa de Cinema.
Na música, o Casino Estoril
recebe a Orquestra XXI com
Artur Pizarro (dia 3), Jorge Palma
(3), Salvador Sobral (8) - e a 16º
Grande Gala do Fado, a 12, na qual
atuarão Ana Moura, Cuca Roseta,
Fábia Rebordão, Pedro Moutinho,
Ricardo Ribeiro e Rodrigo.
O FIC conta ainda com diversas exposições, de artistas como
Noronha da Costa, Lourenço
Lomelino, Marta Hipólito e, claro, Paula Rego; a peça Auto d'El-Rei Seleuco, de Luís de Camões,
pelo Teatro Experimental de
Cascais; além de uma feira do
livro, cinema ao ar livre, animação infantil e muitas outras
iniciativas. J
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Só sei que
nada sei.
A denegação do valor do saber humano expressa nesta
frase atribuída ao filósofo Sócrates, no contexto das suas
réplicas aos cidadãos atenienses ou em resposta a um
oráculo que o considerava o homem mais sábio da Grécia,
é a mais duradoura contribuição de Sócrates para a Filosofia Ocidental. Platão, o seu mais dileto aluno e defensor,
apresenta em Êutifron, Apologia de Sócrates e
Críton a dialética argumentação do mestre com vários
interlocutores, tendo como pano de fundo o dramático
processo que o opôs à cidade de Atenas e que resultaria na
sua condenação, encarceramento e execução. As três obras
são integradas num único volume da coleção Biblioteca
de Autores Clássicos, com tradução, introdução,
notas e posfácio de José Trindade Santos, numa edição
da Imprensa Nacional- Casa da Moeda.

www.incm.pt
www.facebook.com/INCM.Livros
prelo.incm.pt
editorial.apoiocliente@incm.pt
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Cartas de Herberto a Ramos Rosa
São 16 cartas inéditas de um grande poeta que evitava toda a forma de ‘exposição’, Herberto Helder, a outro, António
Ramos Rosa, e duas deste àquele (que destruiu as restantes), que a Colóquio-Letras vai revelar na sua próxima edição,
relativa a setembro/dezembro, e cujo “tema” central é a obra dos dois escritores. As cartas, com datas de 1957 a 1986,
são apresentadas por Ana Paula Coutinho e o JL antecipa aqui duas delas, do autor de Poema Contínuo
"Acho que é verdadeiramente
o livro de um homem, e isto não
é nada pouco se virmos que não
há homens por aí aos montes a
escrever livros", diz Herberto
Helder (HH) a António Ramos
Rosa (ARR) a propósito do
seu livro de estreia, O Grito
Claro, numa das cartas que a
seguir se publicam. A carta
é de setembro de 1958, o ano
da publicação desse livro,
e também o do "opúsculo",
chamemos-lhe assim, com que
HH se estreou - o seu belo O
Amor em Visita, que representa
uma certa revolução na poesia
portuguesa. Pela mesma carta
fica-se a saber que Herberto
pedira a Rosa - que antes
de publicar em livro já era
conhecido e respeitado como
poeta e crítico - uma sugestão
de título, que acabou por não

ser o escolhido por decisão do
editor (Luiz Pacheco). O título
sugerido por ARR fora Canto
Nupcial.
Só pela amostra se vê
o assinalável interesse
destas cartas, apresentadas
(enquadradas, comentadas),
muito bem, por Ana Paula
Coutinho (APC), profª da Fac.
de Letras da Un. do Porto e
ensaísta, autora de um livro
sobre ARR ao qual foi atribuído
o Prémio Ensaio Pen-Club
de 2003. As cartas são 18, 16
de HH e só duas de ARR, que
terá escrito muitas mais, e
presumivelmente mais longas
que as do seu amigo - o qual,
porém, como de hábito fazia, as
destruiu, só tendo "escapado"
aquelas duas. No seu texto
APC salienta, a certa altura
que estas "não são cartas que

António Ramos Rosa e Herberto Helder

‘O livro de um homem’
LISBOA
17.9.58
Querido Amigo:
Não lhe escrevo agora, com mais tempo
do que da última vez, para dizer--lhe
coisas inteligentemente erradas sobre
o seu livro. Não sei bem como falar
de poemas com aquela gíria crítica,
pedantemente capaz, que nunca
cheguei a aprender. É claro que Você
sabe existirem os lugares comuns da
argúcia que se podem usar sempre sem
correr o risco de parecermos não ter
compreendido a obra. Tenho verificado
que é extremamente fácil adquirir
um método aparentemente lúcido de
ver as coisas, mas constato também
que, no exercício desse método, é
possível dizer a mesma “Verdade”,
parecendo absolutamente ter razão,
sobre duas coisas muito diferentes. E
tenho observado textos imbecis a dizer
verdades tão inteligentes que já não
posso acreditar nem, muito menos,
tomar para mim o método.
Gostei bastante do seu livro*. Não sei
que adjectivos dar-lhe, sem me pôr a ser
pedante. Talvez “necessário”, um livro
necessário. Acho que é verdadeiramente
o livro de um homem, e isto não é

nada pouco se virmos que não há
homens por aí aos montes a escrever
livros. Claro que saí do livro cheio
de perturbação. Toda esta gente que
conheço tresanda tanto a falsificação
literária que só gosto das coisas que
fazem, quando gosto, como habilidades
capazes. Nunca, porém, me vem à ideia
dizer que são necessárias. Chamar
o seu livro de necessário estabelece
logo a diferença fundamental entre
ele e os outros. Haverá gente para não
aderir aos seus poemas, pois não se
adere facilmente a um homem que é
sempre o insólito, que é sempre uma
confusa e penosa originalidade. Eles
— os que não chegam ao homem —
possuem os padrões do humano e então
reconhecem, com a sua alegria, que lá
está o neo-realismo no neo-realista, o
surrealismo no surrealista, a moral no
moralista, a sensualidade no sensual.
Não reconhecem a pessoa na pessoa,
porque isso é uma aventura terrível,
uma construção complicadíssima e um
perigo não codificado. Que triste sorte
esta, Ramos Rosa, estes literatos, estes
publicadores e apreciadores obscenos
de publicações! Ainda bem que estou
atulhado de vida desde as pontas dos
pés às dos cabelos, ainda bem que sofri

uma porção de situações sem palavras:
parece-me que consigo estar agora
com o seu grito claro que sobe de tantas
coisas infelizes até à sua harmonia de
palavras.
Possivelmente estou a dizer
bastante mal algo que é bastante certo.
Desejo pedir-lhe colaboração para
o n.º 4 das Folhas de Poesia que estou
encarregado de organizar. Parece que
sai esta semana o 3.º n.º organizado
pelo Ant.º Salvado. Eu desejaria fazer
um número bastante bom. Mande-me
coisas suas: poesia ou prosa (sobre
poesia, evidentemente) e se quiser
arranjar-me outra colaboração de
alguém que valha a pena, ficar-lhe-ei
agradecido.

“

Ainda bem que estou
atulhado de vida desde
as pontas dos pés às dos
cabelos, ainda bem que sofri
uma porção de situações sem
palavras: parece-me que
consigo estar agora com o
seu grito claro que sobe de
tantas coisas infelizes até à
sua harmonia de palavras

Dentro de dias mando-lhe o meu
caderno, dois exemplares: para si e
para os Cadernos do Meio-Dia. Peçolhe que me forneça a direcção do
Adolfo Casais Monteiro, pois desejo
oferecer-lhe também um exemplar.
E agora, um assunto um pouco
melindroso: Sem culpa, tenho
de pedir-lhe desculpa de um
acontecimento desagradável. Eu
pedira-lhe um título para meu
poema que Você baptizou a meu
gosto. Contudo, o editor forçou-me
a modificá-lo. Você sabe como são
estas coisas: tive de ceder, porque
ambicionava publicar o livro e não
podia fazê-lo por mim próprio. O
título que agora tem nem é original,
é copiado indecentemente de Alfred
Jarry. Mas que fazer? Espero que Você
compreenda e desculpe a parte de
culpa — que não é muita, asseguro
— que me pode ser atribuída. Não
leva a mal eu ter cedido, pois não?
Não significa coisa alguma o volume
não levar o título que Você lhe deu.
Compreende o que quero dizer? Estou
ligado a si muito mais do que ao editor
e devo-lhe bastante mais do que se
pode dever a uma pessoa que nos
publica um livro.
Abraça-o o amigo e admirador
Herberto Helder

NR Trata-se do primeiro livro de António Ramos
Rosa, O Grito Claro, saído em 1958

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:43)

J

03-08-18 07:43

destaque * 7

30 de agosto a 12 de setembro de 2017 * jornaldeletras.pt

A Colher na Boca Eduardo Prado Coelho
Dez anos depois, presente
Lisboa, 2.VI.1961
Meu caro Ramos Rosa
Tenho estado em Santarém.
A semana passada não vim a
Lisboa, porque não tinha dinheiro para o comboio. Por isso
é que só hoje li as suas duas cartas e o postal. Só esta razão me
impossibilitaria de lhe escrever
logo de tal maneira me tocaram as suas palavras. Palavras,
perdoe, que acho injustas. Sem
modéstia. São tremendamente excessivas as suas palavras.
Mas, de qualquer modo, é-me
muitissimamente grato que Você
tivesse gostado do meu livro.
E não lhe escondo que gostaria
que Você escrevesse qualquer
coisa sobre ele. Por este motivo:
já começou, como quando da
publicação de O Amor em Visita,

“

Já começou,
como quando da
publicação de O
Amor em Visita, uma
campanha contra
mim

nos desviem completamente
daquele que foi sempre o
alvo de quem as assinou e a
quem elas se destinaram: a
transfiguração da trivialidade
do quotidiano em busca da
nomeação de uma realidade
mais vasta e integrada. Se nos
permitem conhecer até certo
ponto os bastidores da escrita
e do meio literário português
em meados do século XX
(com muitos aspectos comuns
a outros espaços e tempos),
através destas missivas não
deixamos de estar perante
ou de adivinhar o discurso
de quem, como HH ou como
ARR, sempre colocou a Poesia
no centro das palavras, das
relações e, em suma, da sua
própria existência."
No final Ana Paulo
Coutinho recorda e
transcreve, com inteira
oportunidade, o poema
de Herberto, dos seus
(publicados postumamente)
Poemas Canhotos, que é
"indubitavelmente, uma
das mais belas e sibilinas
home-nagens póstumas ao
poeta de Voz Inicial, escrita
sob o signo depurado e
transformado de Rimbaud".

uma campanha contra mim.
Não vale a pena dizer de quem
parte. Se na verdade Você estiver disposto a escrever algumas
palavras sobre A Colher na Boca,
não há motivos para que não
toque no caso de o meu livro não
haver sido publicado com o cavalo do Almada. Sabe Você que
o livro foi recusado pelo Alçada
Baptista e pela Guimarães? Que
só pelas boas graças de que goza
o Ruy Cinatti na Ática é que o
livro pôde ser publicado? Devo
isso inteiramente ao Alexandre
O’Neill e ao Cinatti, que nem
conheço pessoalmente.
Já não posso enviar dentro
do prazo que Você indica —
30 de Junho — o livro para a
Bélgica. Mandá-lo-ei amanhã.
Peço que me escreva um
postal para RUA PEDRO
DE SANTARÉM, 3 r/c —
SANTARÉM, para eu ter a
certeza de que Você não se
aborreceu por eu não haver
respondido às suas cartas.
Um abraço do seu velho amigo
e admirador

Passaram agora, no dia 25, dez anos sobre a morte do que foi um
invulgarmente informado, sabedor, talentoso, imaginativo e polémico
crítico, ensaísta, homem de cultura e de intervenção a vários níveis
e em diversas ‘disciplinas’ - sem dúvida, sem nunca deixar de ser
controverso, uma das nossa mais destacadas e brillhantes figuras
intelectuais. Aqui no JL, a que esteve ligado desde a primeira hora
(ler com. de JCV. na p. 3), queremos sempre lembrá-lo. E se na sua
morte publicamos (edição 963, de 29/8/2007) numerosos textos sobre
ele, de bem conhecidos escritores e estudiosos, agora reproduzimos
a autobiografia que escreveu para nós (JL 903, 11/5/2005), “Nascer
sem fim”, o poema de Vasco Graça Moura saído naquela edição, e uma
das muitas notas escritas por ele, EPC, mas não assinada, na página
“Guarda-Livros”, logo na primeira, no nosso nº 6, de 12/5/1981, sobre
um romance de Augusto Abelaira

Nascer sem fim

Herberto Helder
P.S. O meu livro resistirá a uma
sua 2.ª ou 3.ª leitura? Estou com
medo de que Você se desiluda e q
o seu entusiasmo fosse uma coisa
de momento.

Recordemos:
"o António Ramos Rosa
estava deitado na cama contra a
parede e deu meia volta sobre si
mesmo/ e ficou de cara voltada
contra a parede/ e fechou os
olhos/ e fechou a boca/ e ficou
todo fechado/ e então morreu
todo/ fundo e completo de uma
só vez/ e apenas ele no tempo e
no espaço/ e só agora passado
ano e meio eu compreendo/
como era preciso ser assim
tão íntimo para sempre/ tão
compacto/ mais que o mundo
inteiro/ - e ele sou eu"
Sobre os dois poetas,
antecedendo as cartas,
escrevem Silvina Rodriges
Lopes, Rita Taborda Duarte,
Leonardo Gandolfi, Ana
Cristina Joaquim, Rita Novais
Miranda e Juliet Perkins.
Mas este nº da quadrimestral
Colóquio-Letras, da Fundação
Calouste Gulbenkian, tem
ainda outros textos - como
os dedicados aos 150 anos de
Raúl Brandão, de Nuno Júdice,
que é o diretor da revista, e de
Maria João Reynaud - e as suas
habituais secções. Ultimo e não
pequeno motivo de interesse, as
ilustrações da edição são de Rui
Chafes. J

Eduardo Prado Coelho

Nasci em 29 de março de 1944. A guerra chegava, eu começava a nascer.
Trata-se de nascer todos os dias,
de adiar a morte, de a não ver. Nasci
muitas vezes. Um dia fui nascendo ao
chegar a Paris, em de outubro de 1987.

Um dia levantei-me e olhei-me no
espelho, passei água pela cara amarfanhada pelo sono: estávamos em Abril
de 1974, era a revolução dos cravos,
viemos para a rua ver o que se passava,
tínhamos começado a nascer para a

democracia. Para a liberdade, uns para
os outros, livres. A minha mãe entusiasmou-se e, como morava em frente
da Penintenciária, vinha para a rua dar
de comer aos soldados que procuravam
proteger-se do frio.
Em 29 de março de 2004 combinámos ir jantar fora para festejar os meus
anos (eram 60 anos, uma mutação na
vida de uma pessoa): num restaurante
nos arredores de Lisboa, ao que parece.
Mas, antes de irmos, passaríamos por
casa da Margarida Lages. Nasci mais
uma vez com essa surpresa: esperava
na sala, de luzes apagadas, um grupo
de amigos próximos, alguns antigos,
alguns mais recentes, e um jantar
com vários protocolos de aniversário.
Havia textos que os mais dotados para a
escrita haviam redigido: textos no meu
estilo, textos de uma amizade às vezes
irónica. Reinava a imaginação. A Ana
tinha concebido tudo com a cumplicidade da Margarida. Trocaram mails que
formavam um dossier de contactos.
Nasce-se quando a vida de repente
é mais clara porque vemos o sorriso
encantado daqueles a quem chamamos
amigos. Com o tempo a amizade começa a ser algo que está cada vez mais
dentro de nós.
Lembro-me agora de 1975, eu era
diretor-geral de Ação Cultural e tinha
vários colaboradores que se haviam convertido em amigos. Cada um
chegou com uma prenda. Sentia por
dentro uma grande alegria, a de nascer
numa espécie de constelação. Durante
anos foram amigos muito próximos, e
eu nascia sempre que os encontrava.
Alguns desapareceram, outros afastaram-se, outros ainda permaneceram
mais ou menos próximos.
Existem ciclos na relação entre as
pessoas. Quando, com o nome de Abril
concebemos uma pequena e frágil
publicação, as reuniões que tínhamos à noite para conceber o número
seguinte foram consolidando relações
de amizade. Não se tratava de uma
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eduardo
Quando morre um amigo não se sabe o que se há-de dizer,
só que nos faz muita falta, que gostávamos da sua
presença, de saber que nos trazia uma relação diferente
com o mundo e connosco e que também isso
era inquietação, conhecimento e alegria. E há-de ser
sempre duro e difícil aceitar
que a voz que ele tinha, os gestos que fazia,
os seus encantamentos, até as suas manias, a sua maneira de
andar,
ficam só na memória entre outras sombras e silêncios.
a vida continua, sim, o mundo continua,
todos dizemos isso e sente-se uma precária segurança,
uma surda música de alívio porque não é ainda a nossa vez,

as coisas mais belas e as mais sórdidas, as mais pungentes e as
que nos marcam a esperança, mesmo que morra
um amigo que não voltaremos a ver e se tenha tornado
apenas uma íntima presença.
nós pressentimos tudo isso porque temos
de agarrar-nos a qualquer coisa, e ainda mais
quando morre um amigo e nos vem a certeza
de que uma parte de nós, do que nos explica, do que é
a nossa geração morre com ele.
VASCO GRAÇA MOURA

fraternidade política, e isso afastava um
pouco Lopes Cardoso do projeto, que o
achava despolitizado. Mas era sobretudo um núcleo que aproveitava aquele
lugar para nascer culturalmente. Nas
recordações dessa época, certos amigos
continuam próximos pelas relações de
cultura: Joana Varela, agora à frente da
revista Colóquio-Letras, Manuel Maria
Carrilho, que é o que a gente sabe que
é, José Afonso Furtado, diretor da biblioteca de Arte da Fundação Calouste
Gulbenkian, fotógrafo de qualidade,
extraordinário conhecedor dos problemas do livro no mundo contemporâneo. Juntamente com mais alguns
outros (a Margarida Barahona, a Guida
Font) passeávamos, jantávamos, íamos
ao cinema todos juntos, sobretudo às
sessões da meia-noite. Quanto à revista, recordo Fernando Pereira Marques.
Na Direcção-Geral, no Palácio Foz,
vive-se uma atmosfera de amizade
eufórica. Estávamos em revolução,
aprendíamos a nascer. Eu procurava
uma esquerda que não fosse ortodoxa,
que afirmasse que era preciso nascer
em liberdade em termos de arte. Entre
os colaboradores havia Camacho Costa
(que durante muito tempo trabalhava
em conjunto com o João Lopes), o João
Vieira, a Paula Guedes, a Margarida
O'Neil, o Romeu Pinto da Silva, a
Mafalda Mendes de Almeida, a Lisa
Santos Silva (que eu tinha ido "roubar"
à Educação, onde trabalhava com
Rogério Fernandes), o Helder Macedo
(que durante uns dois meses esteve na

Direcção-Geral dos Espetáculos, antes
de voltar para Londres e eu o substituir).
Fiquei com a responsabilidade dos
Espetáculos, que era feita de rotinas
e aventuras exóticas. Dialoguei em
termos sindicais com o prof. Karma
(que representava a direita) e com o
mais popular sr. Monteiro, que em
Vale de Gatos sonhava, num motel
abandonado, criar uma aldeia do circo.
Por vezes tínhamos discussões ferozes e
ele chegou a ameaçar-me pôr uns leões
(certamente esfomeados) à porta do
Palácio Foz. Mas um dia convidaram-me a ir jantar com eles e eu fui com a
minha filha Alexandra. Conhecemos
o palhaço Luciano, com o corpo cheio
de cicatrizes. E ouvimos o sr. Monteiro
sentar-se na erva e fazer o seu discurso
de utopia: estou aqui e vejo as casas da
gente do circo, as crianças a brincar,
a escola, os palhaços a aprender. E
o pôr-do-sol tornava estas palavras
mais verdadeiras. Quem me ajudou a
compreender aquele mundo que me
era estranho foi a Teresa Ricou.
Quando cheguei a Paris, disse para
mim mesmo: gostaria de viver aqui.
Foram dez anos precisamente que
estive em Paris. De 1 de outubro de
1987 a 1 de outubro de 1997. Quando
regressei, bastava que aparecesse uma
palavra francesa («.an» para designar
um pudim) para que o francês voltasse
todo, caudaloso, envolvente, noturno,
onírico.
Em Paris tinha uma casa no Marais

LUCÍLIA MONTEIRO

e continuam os rios e os mares, as nuvens e os continentes,
as derivas da história, as coisas do dia a dia,
mesmo que um amigo morra, e continuam
os homens e os seus conflitos, e continuam
Eduardo Prado Coelho

(a vida ritmada pela sucessão das
moradas), rua des Francs-Bourgois.
"Bourgois", não "bourgeois", era sempre preciso explicar. Tratava-se daqueles que estavam isentos de pagamentos
de impostos. Hotéis particulares, que
iam desembocar à morada real, a
Place des Vosges. Em frente da Maison
de l'Europe, o hotel de Sandreville.
Dividido em apartamentos, era aí que
eu habitava. Uma porta imensa. Duas
janelas no rés-do-chão, outras duas no
primeiro piso. Entrava-se pelo pátio
enorme, diretamente na sala. Uma
cozinha muito pequena, um escritório
voltado para a rua e janelas em arco que
abriam para o pátio. E uma cave com
rádio e televisão. Era aí, num abrigo
noturno, protegido das luzes e das
vozes da rua, que eu ocupava inúmeras
noites, em particular no inverno.
Na Rue Vieille du Temple havia uma

livraria que frequentava quase todos
os dias. Com a Guerra do Golfo, a dona
perdeu os empréstimos bancários e
abriu falência. E disse-me: "Era o nosso
melhor cliente, por isso quero começar
por dizer a si".
Quase em frente, o restaurante
Le Gamin de Paris. Sartre, Queneau,
a resistência francesa, andaram por
aqui, na esquina com a Rue des Vieux
Manteaux. Um dia a proprietária
falou-me de Jose Bergamin, que ela
conhecera em Paris, exilado. E explicou
que era um homem excecional. "Sabia
captar o que há de falso numa mulher
e torná-lo verdadeiro". A frase era de
uma enorme sabedoria da vida. Aquela
mulher, dona do restaurante que eu
mais frequentava em Paris, tinha empregados árabes a quem chamava "mes
garçons". Vinha todos dias de bicicleta,
com um fato branco que era sempre
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igual. Vinha, vem. Era um exemplo de
sageza.
O homem da lavandaria era extremamente amável. Por vezes fazia o que
os portugueses não fazem: achava que
eu estava muito carregado e ajudava-me a trazer os pacotes de roupa a casa.
Tinha um espantoso sentido da ironia.
"Para nada lhe esconder, vou dizer
quanto tem a pagar". Havia uma outra
livraria que pertencia a uma ex-funcionária do Ministério da Cultura. Vinham
amigas vê-la. Uma delas disse-me:
"Gosto imenso do seu perfume". Fui
a casa buscar um frasco de perfurme
idêntico que tinha a mais. Semanas depois, ela quis fazer um "retrato humano" (os jornalistas adoram a expressão)
do nosso ministro da Cultura, Manuel
Maria Carrilho, para a página Rebonds
de Le Monde. E fez. A repercussão europeia foi imensa.
Aproveitava o mês de agosto para
estar sozinho num pequeno hotel perto
de Chantilly. De manhã lia, à tarde passeava de carro e depois a pé. Apanhava
sol. Olhava as árvores, procurava
definir aquele castanho e aquele verde
a que de repente pertencia como se eu
próprio fosse paisagem. Aprendi a ler
a vegetação como quem lê um livro.
Deixava que as árvores se colocassem
diante de mim até eu começar a sentir
uma espécie de loucura. Havia algo que
me fascinava: as vozes que vinham de
longe e atravessavam a noite: soavam
como se estivessem encostadas ao meu
coração. As palavras caminhavam sobre os ramos das árvores como um telégrafo aéreo. Não havia ainda telemóvel.
A noite envolvia-me na escuridão
mais densa. Quando descia no interior
da floresta, sentia que a solidão podia
ser terrível. Mas que ser terrível era
também ser maravilhoso. Ouvia pelo
fio interminável das estradas Schubert,
Mozart, Monteverdi, Chostakovitch.
Estava só, isto é, envolvido em palavras
e sinais luminosos. Aprendi a encostar-me à janela aberta para os insetos
noturnos e a sentir o coração quente
dos animais. J

O triunfo da morte, de Abelaira, lido por EPC
Qualquer diuturno leitor de Abelaira poderá dizê-lo:
é, lá bem no fim, no extremo do novelo, de moral que se
trata. Mas a questão é esta: que moral possível onde não
se obtém uma verdade? Pergunta-se: “quantos carteiros morreram atropelados só porque alguém escreveu o
endereço de uma carta com letra difícil e eles demoraram
a decifrá-la mais uns segundos, encontrando-se assim
inesperadamente no lugar do desastre quando o automóvel passou ou caiu um tijolo?”. Na teia dos actos, como
desfiar o percurso que vai da intenção ao efeito? Ou, por
outras palavras: como saber onde a Morte começa?
Para responder, para encontrar a verdade de tudo
isto, para sustentar uma moral, tornar-se-ia preciso um
conhecimento da totalidade das coisas. Mas aí, nesse
esforço, tudo explode: “tornara-se-me obsessivo ver em
tudo uma rede interligada de acontecimentos. A cabeça
estoirava-me por não conseguir apanhar a totalidade dos
factos”. Este livro - poderemos dizer talvez que todos os
próximos livros de Abelaira - é o que nos fica desse estoiro: daí este estatuto fragmentário, este esfarelamento
da intriga, esta ficção de ficções inevitavelmente plural.
E ainda a procura de pólos provisoriamente unificantes. Ou, se preferirem, de cúmplices-neste-além-da-derrocada. Por exemplo, o leitor que pega no fio de um

romance e lhe dá um (precário) sentido. Ou, por detrás,
a mulher amada que se desenha à transparência de
qualquer leitor pressuposto pelo romancista. Ou ainda a
Morte, triunfante, que emerge da insondável obscuridade
dessa Mulher.
Obra pós-explosão, há nela a calma, a ironia, o desprendimento lúcido que sucede às tempestades. E uma
espécie de deserto também: este romance de Abelaira é
mais só. A verdade, sabe-se agora, só existe no momento
em que é: valor do orgasmo, a única verdade, face a todos
os jogos-de-cabra-cega de que a vida se tece (e este livro
também). Num universo onde todo o dito diz apenas o
dito pelo não dito, onde está a Moral possível que não
seja (como o livro) um agarrar o Outro o máximo tempo
possível (todo o romance, história de mil e uma noites, é
adiamento)? Porque, verdade ou fingimento, realidade
ou ficção, só o Outro nos leva ao tesouro da infância:
“conheces decerto aquele caso do homem que sonhou
com um tesouro na ilha de Sado. Um amigo comprou-lhe o sonho e encontrou o tesouro”. Esta obra poderá
racionalmente ser uma alegoria, dessas que já não alegorizam nada, mas é acima de tudo um sonho conseguido.
Também por outras palavras, sempre as mesmas: um
fascinante enredamento do desejo. J
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Rodrigo Guedes de Carvalho
Toda a solidão do mundo

As quatro personagens
principais - Maria Luísa, Luís
Gustavo, Pedro Gouveia e Saul
Samuel - têm em comum essa
profunda solidão. O que lhe
interessou explorar?
Voltando às epígrafes, há uma
absolutamente decisiva para
se perceber ao que vem este
romance: “Ah, look at all the
lonely people”, da canção
‘Eleanor Rigby’, dos Beatles, no
sentido da pergunta que Paul
McCartney faz: “Where do they
all come from?” De onde vêm
as pessoas solitárias? Como
é que lhes acontece ficarem
solitárias? As personagens
secundárias surgem nesse
sentido de trazerem um passado
às personagens principais, e
esse peso do passado ajudará
a ‘explicar’ porque é que
elas são e/ou continuam tão
solitárias quando as estamos a
acompanhar no presente.

L

Carolina Freitas

Jornal de Letras: O Pianista de
Hotel assinala o seu regresso ao
romance, depois de Canário, de
2007. A que se deveu este hiato
de dez anos?
Rodrigo Guedes de Carvalho:
A uma sobrecarga de trabalho.
Já pensava em fazer um
‘hiatozinho’ porque tinha
lançado três livros de seguida,
mas, em 2007, fui desafiado
para a direção de Informação da
SIC, um trabalho muito custoso
e absorvente, e deixei mesmo de
ter tempo ou sequer vontade de
escrever.
Como se reacendeu a chama?
Gosto muito de escrever e sabia
que, mesmo que continuasse
nessas funções, teria de arranjar
forma de me disciplinar para
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nosso corpo chega aos outros
sempre antes de nós. Para
explorar uma personagem,
havia vários caminhos por
onde poderia ir: estar na pele
de uma rapariga muito feia que
vive com o medo permanente
de ser rejeitada pelos outros,
por exemplo. Mas achei que
seria muito mais interessante
e desafiante fazer exatamente
o oposto: escrever sobre uma
mulher extremamente bonita,
que chama a atenção de tudo
e todos, mas que apesar disso,
ou por causa disso, vive numa
enorme insegurança e numa
profunda solidão.

O Pianista de Hotel traz de volta, dez anos depois, a ‘voz’ literária do autor de Canário. O jornalista,
pivô do noticiário das 20 da SIC, regressa com um romance sobre o sofrimento e a solidão da
condição humana, mas também sobre a possibilidade de redenção. “Um alerta”, como diz em
entrevista ao JL. A crítica de Agripina Carriço Vieira e, a título excecional, uma outra opinião sobre
o livro, de Vamberto Freitas

LEITOR DE PESSOAS

JOÃO LIMA

Lê-se como uma música,
tão longa quanto dinâmica.
Ora lenta e melancólica, ora
vertiginosa e explosiva, mas
sempre de melodia triste. Um
romance “em tom menor” que
mergulha nas profundezas
da alma humana através da
história de quatro personagens
- Maria Luísa, Luís Gustavo,
Pedro Gouveia e Saul Samuel
-, que têm em comum uma
inabalável solidão. O Pianista
de Hotel é o quinto romance de
Rodrigo Guedes de Carvalho,
jornalista, de 53 anos, pivô
da SIC há 25, autor de Daqui
a Nada (1992), A Casa Quieta
(2005), Mulher em Branco
(2006) e Canário (2007); e dos
argumentos dos filmes Coisa
Ruim (2006) e Entre os Dedos
(2009), realizados pelo seu
irmão, Tiago Guedes, bem como
da peça de teatro Os Pés no
Arame (2002)

*

Rodrigo Guedes de Carvalho “Queria fazer todo um livro baseado na expectativa da possibilidade de um encontro”

voltar à escrita. Isso facilitouse quando saí daquela direção,
em 2016. A partir daí, foi um
processo muito rápido: comecei
a escrever em setembro de
2016 e terminei em janeiro
de 2017. Claro que quando
me sentei a escrever já tinha
muitos apontamentos e postits
espalhados pelo quarto onde
escrevo. O romance tem sempre
surpresas, mas já me sentei
sabendo minimamente para
onde queria ir, nomeadamente
quem eram as personagens
principais e o que iria fazer com
elas.
O que tinha em mente?
Parti, essencialmente, de duas
ideias. A primeira foi colocar
um homem e uma mulher, que é
a história mais velha do mundo.
Aliás, faço uma pequena blague
com isso citando o Hitchcock,
em epígrafe, quando disse que

teve uma grande ideia para
um filme que era “boy meets
girl”. Foi também a forma
que encontrei de responder a
uma pergunta recorrente: o
tema do romance. As pessoas
preocupam-se muito com o
tema na literatura quando,
na verdade, desde As Mil e
Uma Noites, os temas estão
todos explorados. A força
da literatura vem da forma
inventiva e refrescante como
os escritores atacam os grandes
temas universais. Neste caso,
tinha o boy e a girl. Pu-los a
partirem de pontos diferentes
mas não muito afastados,
porque percebe-se de imediato
que vivem na mesma cidade, o
que cria logo uma certa tensão.
Estão a viver cada um a sua
vida mas na mesma cidade,
portanto as probabilidades de
se encontrarem aumentam.
Queria fazer todo um livro

“

O Pianista de Hotel é
um livro que tem esse
tom menor - magoado
e sobretudo não
resolvido, porque todo
o livro é não resolvido

baseado na expectativa dessa
possibilidade.
E a outra ideia de partida?
Tinha a ver com a personagem
feminina. Para mim foi sempre
muito claro que teria de ter
uma relação muito próxima e
significativa com o corpo. O
corpo é a primeira impressão
que provocamos nos outros.
Como escrevo no romance, o

Tem assumido publicamente
o seu repúdio em relação à
violência sobre as mulheres,
uma realidade que está muito
presente neste livro. Tornouse também uma ‘causa’ da sua
literatura?
Não. Relativamente a tomar
posições públicas, são situações
que não procuro. Quando elas
me encontram, aproveito.
Se me fazem uma pergunta
sobre o tema numa entrevista,
aproveito para falar sobre isso,
ou se os Globos de Ouro me
dão um palco, eu - ao fim de
30 anos de carreira - escolho
dizer uma coisa que para mim é
importante em vez de dizer duas
graçolas que estão no guião.
Só nesses momentos é que a
violência sobre as mulheres se
transforma em causa. Nos livros
é mais uma coisa que ‘passa por
debaixo da porta’.
Em que sentido?
Quando escrevo um romance,
a minha grande preocupação
é contar uma história. Não
é passar um sermão, dar
lições de moral ou transmitir
uma mensagem. Quando
escrevo a cena em que o
doutor Pedro Gouveia se atira
a um homem que agrediu
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Como olha para esse fenómeno,
cada vez mais gritante, da
violência doméstica?
Faz parte da minha grande
preocupação e estupefação
perante o mundo… A
quantidade inacreditável
de mulheres que vivem esse
‘jogo’ durante décadas, às
vezes uma vida inteira. É para
mim o sinal mais claro de uma
escravatura moderna. Elas
são absolutamente escravas
desses homens e vivem no
medo constante - de manhã,
à tarde, à noite, o medo de
não saber o que vai acontecer,
se vão voltar a ser agredidas,
se vão inclusivamente ser
assassinadas. Não sei se um
dia escreverei um livro sobre
alguém que está sequestrado e
prisioneiro, mas, do ponto de
vista emocional, para mim seria
o mesmo tipo de preocupação.
Diz que é acima de tudo um
‘leitor de pessoas’. Estas
personagens são baseadas em
pessoas que conhece?
Baseadas, não. Quando começo
o processo de construção, as
personagens são como folhas
em branco. Começam por ser
uma espécie de esqueleto,
depois vou-lhes dando alguma
carne - neste livro mais através
das suas ações do que dos
seus pensamentos. É natural
que sejam ‘salpicadas’ por
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características de diversas
pessoas que conheço, da mesma
forma que aquilo que sou possa
acabar por contaminar as
personagens. Houve pessoas
que acharam que o dr. Pedro
Gouveia era o meu alter-ego,
mas não o desenhei com essa
intenção. As personagens
resultam, de facto, de todo um
exercício de observação que
não é pensado, é absolutamente
intuitivo. Desde pequeno que
gosto de observar as pessoas e
de imaginar o que lhes passará
pela cabeça.
Porquê?
Podemos escrever livros sobre
tudo e mais alguma coisa mas,
para mim, as pessoas são o
que há de mais interessante.
São um mundo infindo porque
muitas vezes elas próprias não se
conhecem bem; porque mudam
ao longo da vida; porque são
produto de circunstâncias e de
pessoas que vão encontrando, etc.
Nesse sentido, tenho sorte porque
sendo um universo infindável
permitir-me-á continuar a
escrever sobre elas. De resto, foi
sempre o que me interessou.

EM TOM MENOR

O Pianista de Hotel é um
livro cheio de música, no
conteúdo mas também na
forma. Lê-se quase como uma
partitura musical. Teve essa
preocupação?
Já estou a escrever um novo
romance e isso está a ser ainda
mais notório. Sou muito sensível
à noção de ritmo na música mas
também na escrita. E a escrever
acontece-me muito pensar no
ritmo com que as pessoas vão ler.
Por isso às vezes faço parágrafos
mais curtos, com muitos pontos
finais, e de repente avanço para
um turbilhão de uma folha que

JOÃO LIMA

uma mulher, obviamente
que há uma ‘mensagem’
sobre a violência doméstica,
mas não é deliberada. Estou
concentrado em escrever uma
história e, nesse processo, tudo
aquilo que não estou a fazer
deliberadamente mas que me
preocupa acaba por, repito,
‘escapar por debaixo da porta’ e
introduzir-se no romance.

ENTREVISTA

Rodrigo Guedes de Carvalho “Sou muito sensível à noção de ritmo na música mas também na escrita”

vai corrida a vírgulas porque
quero obrigar o leitor a ‘martelar’
aquele texto até ao fim, quero
provocar essa vertigem. Nesse
sentido, a grande ligação com a
música tem a ver com o ritmo. E
neste livro optei por um artifício
de que gosto muito enquanto
leitor: capítulos curtos que
contêm em si uma cena, uma
ideia, e que no fim deixam uma
outra ideia, um ‘anzol’ que impele
o leitor a andar para a frente. Esse
sentido de ritmo é fundamental.
Quanto ao tom, diria que é um
livro em tom menor?
Tem uma certa tristeza inerente,
o que não faz dele um livro triste
nem de mim um escritor triste.

“

Há uma epígrafe
decisiva para se
perceber ao que vem
este romance: “Ah,
look at all the lonely
people”, dos Beatles
Os dramas que trazem tristeza,
para as pessoas inteligentes e
sensíveis, trazem também uma
outra coisa: um alerta. Se lermos
um livro tristíssimo sobre um pai
abandonado pelo filho se calhar

Da grande narrativa e do nosso tempo
Vamberto Freitas
Abriram ambos um livro e, julgando lê-lo,
estavam a ser lidos.
Rodrigo Guedes de Carvalho,
O Pianista de Hotel
O novo romance de Rodrigo Guedes de
Carvalho (RGC), O Pianista de Hotel, uma
narrativa de grande fôlego e estrutura mista
nas diversas visões e transfigurações da
nossa sociedade atual, sendo narrado na terceira pessoa é constituído pela polifonia das
suas vozes agudas, conscientes da sua sorte,
sobrevivendo em todos os estratos sócio/
económicos e financeiros da sociedade que é
a nossa, mas a sua geografia precisa não impede a universalidade do que habitualmente
chamamos a condição humana nas suas mais
diversões versões, ou seja, reconfirma aqui
o famoso dito faulkneriano de que toda a

grande literatura é feita ou tem como tema
dominante o “coração humano em conflito
consigo próprio”.
Não gosto muito de comparações entre
escritores, mas aqui vai outra: se Ernest
Hemingway escreveu um romance de
guerra sob o título de Adeus às Armas, é a
busca do amor impossível num hospital que
domina a temática e impulso dominantes
da sua obra prima, ou então um Albert
Camus a propor ou a relembrar-nos que
todo e qualquer ser humano está condenado infinitamente a carregar a pedra
montanha acima mesmo sabendo que a
tarefa e o sofrimento serão intermináveis.
É uma outra mostra da nossa capacidade
de nunca aceitar a derrota. A humanidade,
na sua infinita incapacidade de se aperceber do belo à sua volta, vive submergida,
cada homem e mulher, na sua condição e
circunstâncias, sendo essa alusão repetida
a Ortega y Gasset em certas páginas como
um refrão a uma tragédia grega, às origens

da nossa própria incapacidade de ultrapassarmos tudo o que nos estava guardado ou
ditado pelos deuses.
O Pianista de Hotel não tem um mas
vários protagonistas que se encontram num
entrelaçado de ocasionalidades ou coincidências, cada um deles e delas como que representando, como já referi, as mais diversas
origens e sortes de vida. Numa narrativa que
muitas vezes nos parece algo joyceana na
sua estrutura e pormenores quotidianos que
quase sempre nos passariam despercebidos,
com personagens e acontecimentos a serem
descritos em simultâneo, o romance de RGC
nunca deixa o leitor pendurado em meras
insinuações ou alusões obscuras, a sua prosa
é de uma clareza e viveza pouco comuns na
nossa literatura. Por certo que na chamada
pós-modernidade literária a variedade de
autores e obras forçam o leitor a definir os
seus gostos muito próprios, a optar por um
género sobre outro, cada um trazendo à sua
leitura, olhar ou ouvido, o que misteriosa-

passamos a tomar mais atenção
ao nosso próprio pai. A arte
pode intervir a favor do amor. O
Pianista de Hotel é um livro que
tem esse tom menor - magoado e
sobretudo não resolvido, porque
todo o livro é não resolvido, daí
as pessoas quererem continuar
a ler sendo que fica também não
resolvido no final. (risos) É um
livro sobre coisas tristes mas
também pode significar que
muitas delas podem ser menos
tristes se estivermos para aí
virados.
Considera-o um livro
pessimista?
A questão não é de ser
pessimista, é de lucidez. O

mente o faz ver e sobretudo rever-se. O autor refere aqui, de quando em quando, que a
palavra só por si não chega para espelhar no
seu todo a nossa existência. É quase no fim
do romance que juntamos as peças todas, e
percebemos por inteiro o seu título.
O livro é essa peça de arte literária também exímia, e que deixa os seus leitores,
uma vez mais, reverem as suas próprias
circunstâncias nesta longa representação,
e a sociedade em que todos vivemos. Creio
ser o regresso de um certo existencialismo,
e fica pelas sugestões de que cada personagem vive no isolamento da sua miséria ou
dos seus sonhos, o passado assombrando,
sempre, o presente de cada um deles. “Os
meus mortos visitam-me regularmente”,
relembra o narrador sobre um deles em
busca de si e de outra existência, em “Depois
Do Fim”, numa afirmação da e pela vida,
seja ela qual for ou nos tenha colocado no labirinto indiferente do grande mundo que nos
rodeia. A uma prosa por vezes crua junta-se
a poesia pura de quem olha a vida pelos dois
lados do espelho de onde sobressai a alma
humana, que para sempre sonha com essa
“nuvem harmoniosa” como aponta o dedo
aos demónios que nos habitam.J
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NAS MARGENS DO TEXTO

Agripina Carriço Vieira

O último romance de Rodrigo
Guedes de Carvalho, publicado depois
de dez anos de silêncio literário, não só
confirma como supera as promessas
deixadas pelos quatro títulos anteriores. O Pianista de Hotel é o livro de
maior e mais amplo fôlego do autor,
aquele em que a voz autoral toma um
caminho próprio e singular, distanciando-se das opções discursivas dos
seus primeiros romances.
É sob o signo da música que a
efabulação se constrói, trazendo as
histórias de duas personagens centrais,
Luís Gustavo e Maria Luísa, a que se
junta um leque reduzido de colegas,
amigos ou desconhecidos que com
estes se cruzam nos meandros das suas
existências, povoadas pela solidão e
pela dor, mesmo se ponteadas aqui
e ali com réstias de cumplicidades e
fugazes prazeres. O romance apresenta
uma estrutura discursiva fragmentada,
muito por via da sucessão de capítulos
curtos, cada um centrado num dos
protagonistas, dando ao discurso um
ritmo sincopado e rápido, que embala
a narrativa numa cadência musical,

JOÃO LIMA

As portas que a música entreabre

Rodrigo Guedes de Carvalho

envolvendo e conduzindo o leitor num
turbilhão estonteante de sensações,
emoções e mistérios. O trabalho de
leitura é, à vez, uma descoberta de
segredos e uma formulação de hipóteses onde cada leitor empreende o seu
próprio caminho em busca de sentidos

às histórias que o narrador vai desfiando, deixando sempre por revelar partes
dos enredos.
Levados pela música, descrita como
capaz de “alcança[r] aquele espaço
a que as palavras não chegam e onde
o silêncio pede que o traduzam” (p.
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343), entramos nos mundos de Luís
Gustavo, o enfermeiro, e de Maria
Luísa, a jovem órfã, dois seres que, na
grande cidade, percorrem os mesmos
espaços, seguindo caminhos paralelos
que por vezes e durante breves instantes se cruzam sem se tocarem. Somos
conduzidos pelo narrador, uma curiosa
personagem que, a coberto de um
confortável anonimato, deixa marcas
constantes da sua presença e participação que se revelam nas múltiplas e
esclarecidas opiniões que tece acerca
das personagens e das desconcertantes
interpelações aos leitores. Dá-nos a
descobrir as vivências mais secretas,
experienciadas pelas personagens,
sobretudo a solidão que preenche as
suas vidas, inscrita numa das epígrafes
que abre o corpo do texto, um verso da
letra de uma canção dos Beatles, que
identifica, na perfeição, as personagens
que povoam as páginas do livro: “Ah,
look at all the lonely people”.
Cada uma dessas personagens
(Luís Gustavo, Maria Luísa, a sua mãe,
Pedro Gouveia, Saúl Samuel, o pianista
do hotel …), a seu modo, “vive, há
muito tempo, numa espécie de circuito
fechado, círculo pequeno, de eterna
meia-luz” (p. 223), e isto apesar da teia
de relações, essencialmente profissionais, que vai tecendo e que o narrador
aponta com lucidez: “Claro que sim,
claro que há muito boa gente que
tende a sentir-se só no meio de uma
multidão, claro que certas pessoas, e
não são poucas, arrastam orfandades
depressivas mesmo que cercadas por
numeroso sangue do seu sangue” (p.

88). Para além dessa condição, carregam outros sentimentos e vivências
que calam e escondem, incapazes de
decidirem se são realidade ou fruto de
alucinações. Luís Gustavo, Maria Luísa,
Pedro Gouveia, a voz narrativa que
toma a palavra, em discurso direto, no
último capítulo, todos eles convivem
no seu dia-a-dia com a presença
daqueles que, em algum momento das
suas vidas, foram importantes e que já
morreram. É toda uma plêiade de seres
fantasmagóricos que cruza o espaço
dos vivos num relembrar constante
da efemeridade da existência humana
a que também dá corpo o pianista do
hotel Mirage, em que Pedro Gouveia
e Luís Gustavo se encontram para
conversar e cuja música inebria os dois
homens. No entanto, e num traço de
humor que aliás percorre todo o texto,
o leitor chega à conclusão que mais
ninguém parece ter reparado nem no
artista, nem na sua obra, como se o pianista do hotel fosse uma miragem, tal
como o nome do espaço em que atua.
Vivendo numa sociedade marcada
pelo imediatismo e pela aparência em
que, como insistentemente afirma
o narrador, “o nosso corpo chega
sempre aos outros antes de nós”, a
efabulação dá-nos a conhecer os pensamentos e as emoções daqueles que
tomam o tempo de olhar para o outro
(para os pianistas de hotel) que apenas
se torna visível se formos capazes de
nos determos, de prestarmos atenção,
de observarmos, em suma, de nos
interessarmos por esses outros que se
cruzam connosco. J

Tudo se desmorona
Impactos Culturais da Grande Guerra em Portugal

Até 4 setembro
GULBENKIAN.PT

Edifício Sede | Entrada livre

Av. Berna 45A
1067-001 Lisboa
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mundo nasceu com uma
tribo pré-histórica a dar
pedradas na tribo do lado e
a violar as suas mulheres. A
história do mundo é feita de
maldade, sempre foi assim.
Não estou a inventar a pedra
ao sentir-me descontente e
triste com algumas coisas
que se passam hoje no
mundo. O que seria um livro
não pessimista? Um livro
que diz que no final há paz
no mundo? Não. Não me
cabe a mim fazer isso. Cabe
às pessoas, no seu dia-adia, tentarem perceber o
que podem fazer para que o
mundo que tem tanta coisa
má se concentre nas coisas
boas. Não me cabe a mim dar
sinais felizes.
Além da música, é também
notória a influência do cinema
na sua escrita.
O cinema é uma grande
referência na minha vida, uma
grande paixão - é natural que
a sua lógica narrativa passe
para o que crio. Desta vez isso é
ainda mais notório do que nos
meus romances anteriores, pois
recorri bastante à técnica de
escrita de argumento.
Como a ideia de ‘show,
don’t tell’ que mencionou a
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propósito da construção das
personagens?
Sim. Os argumentistas
escrevem uma cena para
que o realizador perceba o
que se está a passar mas com
pistas mínimas. Se escrever
por exemplo: o homem entra
na sala, estão seis pessoas
sentadas à mesa, a empregada
vem com uma bandeja cheia
de copos vazios, começamos
a visualizar a cena. E se no
meio desta descrição seca
disser que por debaixo da
mesa, sem que ninguém
veja, está uma bomba, isto
já dá uma tensão que a cena
não tinha. E não digo nada
sobre o que as pessoas estão
a pensar ou a sentir. Penso
que ao ser minimalista na
descrição, acabei por dar uma
grande liberdade ao leitor de
imaginar as cenas pelos seus
próprios olhos.
Gostava de ver este livro
adaptado ao cinema?
Nem gostava nem deixava de
gostar. À partida, não seria fácil
encontrar uma Maria Luísa… A
não ser que a Monica Bellucci
estivesse disponível. (risos) Mas
não, não penso nisso. Claro que
se revisse o espírito do livro no
resultado final, gostaria de ver,
sim.

Falou com o seu irmão [o
realizador Tiago Guedes] sobre
essa hipótese?
(risos) Não. O meu irmão
gostou muito do livro, o que me
deixou um pouco surpreendido
porque ele não é muito de ler
romances, gosta mais de ler
outras coisas. Mas leu o livro
muito rapidamente e disse-me
que gostou bastante. Pode ser
que comece a amadurecer a
ideia. (risos)

Rodrigo Guedes de Carvalho

“

A violência sobre as
mulheres é para mim o
sinal mais claro de uma
escravatura moderna
Podemos escrever
livros sobre tudo e
mais alguma coisa mas,
para mim, as pessoas
são o que há de mais
interessante. São um
mundo infindo

João Maria André
O filósofo e o teatro
José Augusto
Cardoso Bernardes
No início de Jogo, corpo e
teatro - A arte de fazer amor
com o tempo, João Maria André
(JMA) interroga-se desta forma:
“Quando revejo a minha actividade nos últimos anos, repartido entre o Teatro e a Filosofia,
quando me interrogo sobre o
sentido das opções que a vida
me tem levado a fazer e me tem
permitido realizar, parece-me
difícil perceber se é o trabalho
teatral a influenciar a reflexão
filosófica ou o dever de me situar
filosoficamente no mundo a interferir na minha visão do teatro
e dos caminhos em que nele me
vou inscrevendo.”
À questão assim colocada
segue-se imediatamente uma
tentativa de resposta: “Mas talvez
nesta como em muitas outras
questões a resposta não esteja
numa alternativa mas na coincidência desses dois polos, por mais
distintos ou heterogéneos que
possam parecer.”

Quem lê, de seguida, os seis
capítulos que integram o livro,
reproduzindo outros tantos
ensaios publicados ao longo de 13
anos (entre 2003 e 2015) percebe
melhor o sentido desta interrogação preambular. De facto, em
nenhum dos textos existe maneira
de destrinçar as duas vertentes
invocadas: o filósofo, por um lado,
e o amador e praticante de teatro
por outro, entrelaçam-se a cada
passo, associando leituras, pensamentos e experiências.
Falo em obra ou em livro e não
em coletânea. Trata-se, de facto,
não de um volume que reúne ensaios dispersos mas de uma obra
orgânica e sequencial, que JMA
trouxe na cabeça durante anos e
que tanto poderia produzir-se de
uma só vez como escrever-se de
forma entrecortada.
De entre os numerosos fatores
temáticos que contribuem para
esta impressão de coerência
podem destacar-se três: o tema
do jogo, entendido como elemento
identificador de toda a atividade
humana, o papel do corpo e da
consciência nas práticas lúdica
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João Maria André

“

O filósofo, por um lado,
e o amador e praticante
de teatro por outro,
entrelaçam-se a cada
passo, associando
leituras, pensamentos e
experiências
e artística. Por último, de forma
expressa ou disseminada, o autor
analisa a relação que se estabelece
entre o ator (em sentido amplo)
e as coordenadas de tempo e de
espaço.

Encontramos no livro muitas
passagens que permitem refletir
sobre o jornalismo atual. O que
o preocupa?
É uma questão muito complexa
que dava toda uma outra
entrevista. E estou um pouco
saturado da conversa sobre
o jornalismo atual. Acho que
está a acontecer um tempo
novo ao jornalismo, porque
está a acontecer um tempo
novo à sociedade, e é como se
estivéssemos a viver no centro
de uma tempestade. Neste
momento, ainda não temos o
distanciamento necessário para
tentarmos perceber o que se
está a passar.

J

em relação ao que estou
a escrever. Tenho essa
superstição. Nunca falo, nem
com a minha editora, sequer
de um deadline, um storyline,
um título, nada, porque
tenho sempre medo de reagir
à reação da outra pessoa. Se
dissesse a alguém que estava
a pensar escrever sobre ‘x’ e a
pessoa levantasse o sobrolho,
ficava logo cheio de medo. O
processo de escrita leva muito
tempo e muito de nós. Tenho
que ter a convicção intacta
se não começo a fraquejar, a
hesitar, a pensar demasiado
sobre o que as pessoas vão
pensar, e isso é, literalmente,
a morte do artista.
Precisa de uma ‘clausura’ para
haver uma total liberdade?
Preciso. Aliás, escrevo num
quarto fechado. Era o quarto
do meu filho, e continuará a ser
sempre que ele quiser, mas está
completamente fechado. Tenho
uma mesa com um computador
de ecrã grande, que já vejo mal,
e uma parede de cortiça que está
cheia de apontamentos, e por aí
me vou guiando.

É uma questão que ressurgirá
no seu próximo romance?
Provavelmente sim. Mas
prefiro não adiantar nada

Um quarto ‘sagrado’?
Quando começa a haver muitos
postits na parede já gosto pouco
que entrem lá, sim. (risos)J

Ocupando-se de assuntos
já tratados por muitos filósofos
em diferentes épocas, JMA não
foge ao diálogo com algumas das
vozes maiores do pensamento
nacional e internacional: Miguel
Baptista Pereira, José Gil, António
Damásio, G. Deleuze, Eugenio
Barba, entre muitos outros.
Todavia, ao invés do que muitas
vezes sucede, esse diálogo não
serve para dissolver a opinião
de quem pensa e escreve. Muito
pelo contrário. Um dos principais
méritos do presente livro consiste
justamente na sua vincada individualidade. A partir da leitura
desta obra, é possível falar, por
exemplo, de uma teoria acerca da
relação entre ator e personagem
(capítulo 4), de uma visão própria
do espaço dramático (desenvolvida no capítulo 5) ou ainda do
conceito de tempo orgânico que,
no capítulo 6, surge aplicada ao
teatro e a outras artes.
Outro dos méritos que avulta
na obra em apreço consiste no
esforço pedagógico. Esse esforço,
que se nota desde as primeiras
linhas, é patente quer na forma
clara como os assuntos se encontram articulados, compreendendo capítulos e subcapítulos,
quer num assinalável esforço
de clareza. Ocupando-se de
assuntos densos que fazem parte
do temário da filosofia e da antropologia, o autor não poderia
ter escrito com ligeireza nem frivolidade. Ao mesmo tempo que

evitou esquematismos excessivos,
porém, teve o mérito de resistir ao
discurso autorreferencial. A este
respeito, adivinha-se a sua faceta
de professor que sabe bem quanto
um determinado tipo de discurso
acaba por afastar o leitor que, tendo interesse por um determinado
tema, não tem obrigação de nele
ser especialista.
O resultado deste esforço de
equilíbrio é um livro que, não
sendo de leitura propriamente
fácil, oferece garantias de proveito
a todos quantos se abeirarem dele,
sejam amantes de filosofia, de teatro ou de Arte, em sentido amplo.
Constituindo uma reflexão de
natureza verbal, o livro de João
Maria André integra ainda um
conjunto notável de fotografias
da autoria de Susana Paiva. As
imagens (a preto e branco) surgem
acompanhadas de textos que,
conforme adverte o autor, não
devem ser vistos como legendas
mas como pontos-de-fuga que
combinam “o registo escrito do
texto e o registo visual”.J

› João Maria André
JOGO, CORPO
E TEATRO

Ed. Angelus Novus,
260 pp., 16 euros
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EDUARDO LOURENÇO

À sombra de Malraux
Combatente na Guerra Civil de Espanha, tema de A Esperança, e membro da Resistência francesa ao nazismo, Malraux foi
um dos mais famosos escritores do seu tempo e ministro da Cultura do Presidente general De Gaulle, entre 1959 e 1969.
E. L. assinala a “referência” que ele foi em Portugal para a primeira geração neorrealista, sublinhando porém que “o único
que, pouco a pouco, interiorizou como coisa sua o combate de A Condição Humana, foi Vergílio Ferreira, que em 1963
publicou um estudo sobre ele. E é deste mesmo ano, referindo-se-lhe, este texto, inédito e inacabado

ARQUIVO: A CAPITAL

N

os começos
dos anos
40, quando
o jovem
romancista
Vergílio
Ferreira
publicou o
seu primeiro
livro, André Malraux era o ídolo
da geração neorrealista em que ele
mesmo enfileirava. As razões da
idolatria - já aqui e ali sombreadas
- tinham alguma coisa a ver com
a literatura e quase tudo com a
ideologia de que Malraux não se
dessolidarizara ainda. Por fidelidade
aos motivos desse tempo, a geração
neorrealista relegou, porventura nos
melhores, com alguma nostalgia,
para as trevas exteriores que, como
se sabe, são sobretudo silêncio ou
denúncia ideológica, o tão exaltado
autor de A Condição Humana e de
Esperança. Não é certo que este
movimento pendular, quando bem
examinado, seja mais que equívoco. E
equívoco duplo: literário e ideológico.
Daí possivelmente que a quarentena
de que Malraux se tornou alvo nas
hostes "progressistas" portuguesas,
mormente depois do último avatar
"gaulliste" - tenha rebentos próximos,
como é próprio daqueles que não se
perdoam terem sido traídos por terem
sido pouco perspicazes.
Em suma, Malraux foi para esse setor,
desde o começo, uma referência abusiva no
plano ideológico e vã no plano literário. Em
1940 nenhum dos então jovem autores ou
críticos neorrealistas - como aliás quaisquer outros - podia, em Portugal, assumir o
mundo de Malraux de forma a poder fazê-lo
seu, não só por serem jovens, como pelo
abismo entre a complexidade histórico-cultural de onde nascem e a que respondem os romances de Malraux e aquela que
podia ter lugar entre nós. Não nos referimos
apenas ao já consabido "atraso cultural" do
nosso reflexo romanesco, atraso que não
impediu Eça de criar o equivalente nacional da referência "realista" arquétipa, mas
a algo ainda mais profundo e que pode ser
expresso dizendo que a sombra dos diálogos
ou da monologação histórica/dramática de
Malraux seria sempre, entre nós, infan-

Vergílo Ferreira e André Malraux

“

Os personagens de Vergílio
Ferreira assumem, em
segunda dimensão, parte
do combate cultural que
Malraux foi o primeiro a
plasmar romanescamente no
Ocidente

til, não convincente, sem plausibilidade
romanesca. Nem Garin, nem Verger, nem
nada que se pudesse comparar. Ter-lhes
dado vida romanesca seria um desses
milagres que nem os génios que não existiam poderia conceber. Não é por isso de
estranhar que essa jovem falange abandone
depressa paragens desmedidas, trocando-as por uma temática social mais elementar
e escolhendo para referências tutelares os

Caldwell, algum Steinbeck ou a já vitoriosa
irmandade dos Lins do Rego, dos Graciliano
ou dos Jorge Amado de além-atlântico.
Por um desses paradoxos em que a vida
é fértil estava destinado para essa mesma
geração o conhecer - à medida que se aproxima da maturidade, ao mesmo tempo que
o combate ideológico tomava na Europa e,
entre nós - formas apenas entrevistas nos
livros (nos de Malraux, precisamente...).
Pode dizer-se, e salvas as distâncias, que
no momento mesmo em que Malraux já não
era para eles referência mítica, cada qual se
havia tornado "personagem" de Malraux,
quanto e não mais dolorosamente de
Koestler. Fascinante aventura para literatos
investidos pela vida como se fosse literatura e pela literatura como se fosse vida.
Fascinante sobretudo se ela os tivesse, de
facto, concernido sob formas mais nobres
e exaltantes que a de simples joguetes de
uma mecânica atroz e potente que julgavam
governar sem jamais ter podido entrever
que eram jogo dela. A ausência de trágico,
a mediocridade com que foi vivida pela
maioria deles um drama que era quase uni-

versal, pode ser constatada para quem leia
os seus romances onde a má consciência (e
a dos "outros") figura sob a nobre roupagem da consciência luminosa e justa, radar
divino da contradição alheia.
De uma cultura mais clássica, séria e
diversificada, de um temperamento dramático mais veemente e inquieto, Vergílio
Ferreira (VF), sem nunca ter perdido de
vista o horizonte original que a referência dos anos 40 a Malraux significava, foi
de entre essa geração o único que, pouco
a pouco, interiorizou como coisa sua o
combate de Condição Humana. Claro está
que tanto nos seus romances como nos
seus ensaios estéticos essa interiorização
- ou paralelismo - é já em "segundo grau".
Malraux e o seu mundo são por um lado
"História" e por outro "problemática vivida"
enquanto que em VF estamos já no plano
da problemática refletida. Não significa isso
que VF 'reflita' sobre o mundo de Malraux
(ou outros), mas significa que nos seus
livros essa problemática, embora encarnada romanescamente, é já problemática
à segunda potência. Digamos que os seus
intelectuais leram Malraux e Sartre e Kafka
e Kierkegaard. Os heróis de Malraux, eles
não leram Malraux.
Mas o que distingue a obra romanesca de
VF da dos seus pares é que os heróis destes
últimos nem leram Malraux (ou leram-nos
sem proveito) nem são heróis de Malraux,
quer dizer, não sustentam de forma alguma
o debate histórico-cultural de que são, ou
desejariam ser, incarnação. Dentro dos limites que são os seus - e também os nossos
enquanto habitantes de um mundo lusíada
preciso - os personagens de VF assumem,
em segunda dimensão, uma boa parte do
combate cultural que justamente Malraux
foi o primeiro a plasmar romanescamente
no Ocidente. E por sê-lo a sua obra adquiriu
o relevo que tem. Há em Vergílio Ferreira
uma diversificação entre a ação e o discurso. Não é pois de estranhar que nos apareça
agora, sob a pena do autor de Aparição um
longo ensaio/antologia de André Malraux
(Interrogação ao Destino. Malraux, Editorial
Presença,1963)"...J
* A 1ª edição do estudo de Vergílio Ferreira
sobre Malraux, de 1963, foi cortada pela
censura e mais tarde houve nova edição desta
obra (cf. Interrogação ao Destino, Malraux,
1998, Bertrand Editora)
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José Viale Moutinho
Clássicos de cordel

o meu velho amigo Alexandre Cabral)
e republicado em forma de folheto de
cordel. Cheguei a ter dois exemplares
em muito mau estado, dada a quantidade das mãos que os manusearam. Há pouco, num alfarrabista do
Porto, estava o folheto a 100 euros!
E se formos ao museu do Marco de
Canaveses, lá vemos a peixeira…
Peixeira?
Tipo de navalha usada pelo herói
arvorado por Camilo, como lhe tendo
pertencido. Se querem evocar, como
cuido, o herói popular, aumentem o
altar com uma mão-cheia de folhetos
de cordel, portugueses e brasileiros,
que tornam aquilo mais sugestivo.

A um fabulário e a uma recolha de lendas, junta agora Literatura de Cordel
- Uma Antologia. Um volume de meio milhar de páginas que completa
um projeto de José Viale Moutinho de recuperação do património literário
tradicional português. Porque não deve estar “à margem” de nenhuma
maneira, como diz ao JL o escritor, poeta e investigador

A história do José do Telhado chegou
ao Brasil?
Lembro-me de ter visto um folheto
do outro lado do Atlântico em que se
contava o suposto encontro de José
do Telhado com o célebre Lampião.
A propósito dos brasileiros, há
pouco tempo anotei alguns títulos
de folhetos de cordel com títulos
como O Verdadeiro ABC dos Cornos,
O Cangaceiro do Futuro e o Jumento
Espacial, Como evitar a Sida, O Duelo
Cibernético de José Honório com Mauro
Machado, A Chegada de Michael
Jackson no Portão Celestial, O Encontro
com o Menino Jesus, Bush a Besta do
Apocalipse…

Das temíveis vidas de João Brandão
e José do Telhado à camiliana Maria,
não me mates que sou tua mãe!,
passando pela Princesa Magalona,
Literatura de Cordel – Uma Antologia,
de José Viale Moutinho, uma edição
Temas e Debates, junta uma série de
folhetos de cordel dos séculos XVIII e
XIX. De cordel, por serem declamados ou apregoados por um vendedor, em regra um cego, que trazia
esses folhetos carregados de drama
e excesso, presos num fio, rente ao
peito, o mesmo é dizer, a cavalo
num barbante, espécie de escaparate
ambulante, que os fazia circular.
É a ficção por um fio que também
desenrola muitas memórias do
próprio investigador, escritor, poeta
e jornalista, como escreve no prefácio
justamente chamado A cavalo de um
barbante...
Depois de Portugal Lendário e
do Livro Português das Fábulas, José
Viale Moutinho, que recentemente
organizou também um livro etnográfico Ó Meu Rico Santo António,
para o museu de Lisboa, mergulha
de novo, com esta obra, no universo
da literatura popular e tradicional
que não está, para ele, “à beira do
prato da literatura”, como diz ao JL,
ao tom mordaz e jocoso, no mínimo
bem humorado que é seu timbre. São
histórias diversas com uma “linguagem simples e sem rodeios”, muito
“humor” e “fantasia”, quer se trate
de relatos de factos reais ou inventados, cujo objetivo principal era o
“entretenimento”. E ainda que já não
se publiquem mais desses folhetos de
cordel, temos hoje, observa, “jornais
que fazem bem o papel dos ceguinhos. E canais de televisão especializados. Só não cantam nem prendem
o texto com cordéis”.
Nascido no Funchal, Madeira, em
1945, e a viver no Porto, o escritor
é autor também de uma singular e
diversificada obra de ficção e poesia,
tendo publicado nomeadamente
livros como In Fábula, Fechem Essas
Malditas Gavetas!, Águas Negras, ou
Destruição de um Jardim Romântico,
entre outros. E honrando o seu
“camilianismo”, publicou, recentemente, no Círculo de Leitores, quatro
volumes de Camiliana, em que deu
a conhecer alguns textos inéditos de

RUI DUARTE SILVA

Maria Leonor Nunes

José Viale Moutinho “Perdia-me com os cegos que cantavam o que constava nos
folhetos, que tinham pendurados na roupa ou em cordéis”

Camilo Castelo Branco. Também reeditou num só volume Seis Histórias
Tradicionais Portuguesas destinadas
a crianças. E tem já escrito um novo
livro de contos, Monstruosidades
do Tempo do Infortúnio, além de
uma biografia romanceada do Sem
Pavor para leitores jovens. E, para sair
no próximo ano, mais poemas inéditos, sob o título A Pessoa Indicada.
Jornal de Letras: Qual é o
denominador comum destas
histórias da sua antologia de
literatura de cordel?
José Viale Moutinho: É a linguagem
simples, sem rodeios, muitas vezes o
humor corrosivo e a propensão pelo
fantástico. E a fantasia que embrulhava quase todas as histórias, mesmo
as que partiam de casos reais. Porém,
as vertentes são bem diversas.
Com tipologias muito diferentes?
Pois, vão da reportagem de factos reais, de factos inventados, a
reconstruções históricas e lendárias,
as mais destas perturbadíssimas por
séculos de acrescentos de pontos
ao conto. Naturalmente, deixei de
parte algo que se não pode (e pode)
confundir com este tipo de literatura, como os folhetos com peças de
teatro, enredos de óperas e peroratas
políticas e religiosas.

“

“Ainda está por fazer
uma história da
literatura tradicional
portuguesa, e
especificamente
importaria um
catálogo da literatura
de cordel publicada em
Portugal”
Que critério seguiu para a escolha?
Num espaço de mais de 500 páginas,
procurei dar a imagem da maioria
dos clássicos desta literatura de cordel
– a Princesa Magalona, a imperatriz
Porcina, o João de Calais, o Bertoldo,
o Manuel Braz ou os Corcovados de
Setúbal. Mas não dispensei o caso-crime narrado por Camilo, a par
dos episódios da vida de duas figuras
ainda hoje muito populares: o José do
Telhado e o João Brandão.
O caso do José do Telhado, extraído
de Memórias do Cárcere, de Camilo.
E é de notar que o capítulo que o
escritor lhe dedicou nesse livro também foi publicado (em 1874, segundo

Quer dizer que no Brasil continua
viva a tradição dos folhetos de cordel?
No nosso tempo, objetivamente, a
literatura de cordel foi extinta, ao
contrário do Brasil, onde se mantém
o género em franca evolução temática, sendo, recorde-se, nosso herdeiro
do processo em séculos recuados. E
o que sucede em Portugal ocorre em
Espanha, onde os pliegos também
já não se publicam. Geralmente,
o cordel propriamente dito é mais
usado nos embrulhos ou em caso de
suicídios por aquilo que no tempo
da outra senhora obrigatoriamente
se dizia: Vitima de um lamentável
acidente que lhe provocou a morte
por asfixia.
Qual é, nos tempos que correm,
o interesse da publicação destas
histórias de cordel?
Ora, temos jornais que fazem bem o
papel dos ceguinhos! E canais de televisão especializados. Só não cantam
nem prendem o texto com cordéis.

ENTRETENIMENTO E BOLSO

As histórias de Camilo revestem-se
de uma particular importância no
contexto da literatura de cordel?
Camilo seguiu uma moda razoavelmente remunerada quando publicou
o Maria, não me mates que sou tua
mãe! E a importância pecuniária
pesou mais do que a fama, pois o folheto, nas suas numerosas reedições,
em vida do autor nunca foi assinado. Tinha 23 anos quando o publicou. Ainda não era o Camilo. E mais
tarde deu uma ideia de que obtivera
bons proventos, coisa que assinalo no
prefácio desta obra.
Há outros escritores que igualmente
tenham escrito para o barbante?

J

Dos escritores com a importância de
Camilo, não conheço mais nenhum.
Mesmo no início da atividade, como o
caso camiliano. Há folhetos de teatro,
muitos, pontificando o José Daniel
Rodrigues da Costa. Ao tempo de
Camilo, temos figuras menores como
Francisco Palha, e houve editores que
se aproveitaram do impacto do nome
de Bocage para contarem anedotas e
versos fesceninos, as primeiras sem
fundamento, aliás bem ordinárias, e
estes extraídos de papéis nem sempre
fiáveis. É a ocasião de os compararmos com a recente e excelente
edição desse tipo de poesia de Bocage
publicada criticamente por Daniel
Pires. Ah, e não escreviam senão para
o… bolso.
Alguns folhetos eram traduções
muito livres de histórias
estrangeiras?
Os que os publicavam, as mais das
vezes eram autores, adaptadores,
tradutores, e nem sempre assinavam
sequer com pseudónimos. Há várias
versões do mesmo tema, por opção
ou mau conhecimento do idioma de
origem. A alguns não lhes bastava
desconhecerem o português…
Curiosamente havia a ressalva de
serem ao “gosto português”.
O tal “gosto português” é uma
refinada treta, que abria a porta às mais diversas alterações. O
importante é que aqueles folhetos se vendessem. O público era
mais ouvidor do que leitor. Porém,
comprar estes materiais até era
prestigiante e dava alguma imagem
de pessoa culta.
O que importava realmente nestes
folhetos de cordel?
Sobretudo, e mais do que a informação, o entretenimento. Era isso
que valia as moedas pagas. Podemos
encontrar elementos etnográficos,
históricos, sociais, etc., nos folhetos
de cordel, mas não encontrarão por
exemplo datas fiáveis.

AULAS PRÁTICAS
DE LITERATURA

Como se começou a interessar
pela literatura de cordel? Foi pela
memória de infância de que fala no
prefácio?
Menino e moço, eu vivia em
Espinho, e às segundas tinha de
atravessar a grande feira semanal,
a caminho do colégio onde fiz o secundário. Então perdia-me com os
cegos que cantavam o que constava
nos folhetos, que tinham pendurados na roupa ou em cordéis, os
propagandistas de banha de cobra,
os vendedores de colchas e mantas
– que falavam ininterruptamente - e os robertos. Eram aulas
práticas de literatura popular numa
universidade entre couves, batatas
e ferramentas, porcos e galináceos
à mistura. Comecei a colecionar
as folhas dos versos do grande e
horrible crime, passei aos folhetos mais antigos, alguns publicados pela desaparecida Livraria
Barateira – como o Bertoldo, a tal
Princesa Magalona, etc. Ainda
tenho alguma coisa desse tempo.
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O que o fascinava nessas histórias na
sua adolescência?
Escutava, lia e imaginava. Vivia
num universo muito meu e, não
poucas vezes, recontava tudo isso
para alguns amigos, que me pediam
explicações aqui e ali, motivando-me
a reinventar o que já de si passara
e bem passado pela imaginação de
tantos e mais tantos. Creio que foi isso
que fez de mim o escritor que sou,
com uma gama de interesses muito
diversificada.
Qual o primeiro folheto que o
impressionou?
Lembro-me que foi precisamente na
feira de Espinho. Havia um – às vezes
– mais cego que cantava crimes recentes em verso, parecia um noticiário comentado. Tudo em versos com
letras de pé quebrado. Mas os dois
folhetos que tenho há mais tempo são
o Testamento de Manuel Braz e a história dos três corcovados de Setúbal.
São do inicio do século XIX.

nada disto por lá aparece. Geralmente
é o folheto que me encontra.

UMA HISTÓRIA POR FAZER

Quando pensou organizar o material
que tinha numa antologia?
Nos anos 70 já eu colecionava
estes textos, fotocopiando quanto
podia por bibliotecas. Nessa altura
organizei uma antologia intitulada Histórias Jocosas a cavalo
num barbante (O humorismo na
Literatura de Cordel, Séculos XVIII e
XIX). Perdi algum material e quando
voltei a determinada biblioteca,
onde colhera boas peças, verifiquei que também ali desaparecera.
Literatura de Cordel – Uma Antologia
foi inicialmente publicada no Círculo
de Leitores, e faz parte de um ambicioso projeto que envolveu também
um fabulário e uma antologia da
Literatura Popular.

Um projeto para ampliar e
aprofundar o conhecimento da
literatura tradicional portuguesa?
Só posso dizer que ainda está por
Podemos dizer que fez uma coleção?
fazer a sua história, e imporNão, nunca me preocupei em colecionar espécies. Contentava-me com
taria continuar a bibliografia
fotocópias. No entanto, não perdia
da especialidade de Benjamim
a oportunidade de adquirir um ou
Enes Pereira, cuja investigação
outro impresso original. Mas nunca
parou em 1965. Especificamente,
fui colecionador. Não tenho feitio
importaria ainda um catálogo da
para isso.
literatura de cordel publicada em
Portugal, os que existem respeiHouve algum folheto que tenha
tam a coleções institucionais e
‘perseguido’ particularmente?
particulares, poucos. Um brinde
Nunca me preocupei com isso, visito
ao Arnaldo Saraiva, campeador
AF_JL_254x148mm.pdf
12:44:56
muito alfarrabistas,
mas já quase 1 11-08-2017
nesta batalha.

“

“Fui operado ao
coração por um
cirurgião que era, nem
mais nem menos, do
que o trineto de um dos
médicos de Camilo.
Pode haver mais
camilianismo numa
vida?”
Vivia num universo
muito meu e recontava
(histórias de cordel)
para amigos, que me
pediam explicações,
motivando-me a
reinventar. Creio que
foi isso que fez de mim
o escritor que sou
“No nosso tempo a
literatura de cordel foi
extinta, ao contrário do
Brasil, onde se mantém
o género em franca
evolução temática”
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Batalha por ser uma literatura
secundarizada?
O Arnaldo Saraiva chama a este tipo
de obras literatura marginalizada.
Porém, nem para ele nem para mim
a Literatura de Cordel, tal como a
demais literatura popular, está na
margem, ou na beira do prato da literatura – nem me atrevo a conceder
a expressão grande literatura, ora
essa...

CAMILIANISMO DE CORAÇÃO

Publica Literatura de Cordel – Uma
Antologia a seguir à sua Camiliana,
uma obra de muito fôlego, que lhe
deve ter tomado muitos anos de
trabalho e devoção?
Naturalmente, ao longo da minha
vida, fui tomando as minhas notas
camilianas. Quando dei por ela, os
quatro volumes da Camiliana saíram
no Círculo de Leitores; dois tomos
com os contos, as novelas breves e os
romancinhos de Camilo, muitos deles
desconhecidos; uma antologia do que
me parece serem as suas melhores
cartas, terminando com páginas de
artigos e crónicas, quase desconhecidas. Já agora… fui operado ao coração
por um cirurgião que era, nem mais
nem menos, do que o trineto de um
dos médicos de Camilo. Pode haver
mais camilianismo numa vida?

De modo algum. Sempre investiguei
diversas matérias para as minhas
ficções, por vezes para contos de
reduzidas dimensões. É o caso do
livro Regresso ao Hotel Graben ou o
veneziano Águas Negras. O mesmo
com os meus contos madeirenses
(chamemos-lhes assim).
Em que novos projetos está a
trabalhar?
Vou escrevendo um romance breve
– como todos os que escrevi até
hoje – sobre um médico comunista
que vivia na semiclandestinidade e
foi, há 75 anos, assassinado por uma
brigada da PVDE. Ora, a investigação
que esta ficção envolve, levou-me
não só a escrever uma biografia como
também a recolher a colaboração
deste militante na Seara Nova e na
revista Trabalhos de Antropologia
e Etnologia, entre outros locais. E
uns livros para crianças, um dos
quais ilustrarei, já que dizem que
tenho certo jeitinho.J

Isto, além de ter continuado a sua
obra como escritor. São trabalhos
que correm sempre em paralelo?
Sente que de alguma maneira a
investigação prejudica a sua ficção?

› Antologia
organizada
por José Viale
Moutinho
LITERATURA
DE CORDEL
Temas e debates,
520 pp, 19,90 euros

1 ANO
GRDEÁLETITUIRSA

Campanha válida até 31/08/2017, salvo erro tipográfico.
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(dias úteis – 9h às 19h | sábados – 9h às 17h)

Indique ao operador o código promocional: C0AT5

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:43)

16 * letras

LIVROS

jornaldeletras.pt * 30 de agosto a 12 de setembro de 2017

PALAVRA DE POESIA

António Carlos Cortez

Ruy Ventura
Há uma luz ao fundo?
A poesia assumiu, desde as vanguardas, ou mesmo antes, com o
Romantismo, que para um Octavio
Paz continuou a ser o grande “ismo”
onde outros “ismos” aconteceram,
formas heteróclitas, misturando
registos, modos vários. Por ser próprio do século XIX a descoberta da
fissura ou da ferida irresolúvel entre
homem e natureza, do Romantismo
ao Surrealismo a reinvenção
moderna passou pela afirmação
de um desencontro entre o humano e a linguagem. Hoffmansthal
crendo-se Lord Chandòs, Rimbaud
afirmando uma alteridade estranha,
o eu-outro; Pessanha cultivando
uma poética da diluição do “eu”,
até Pessoa, o criador supremo de
autores fictícios. Drama e poesia,
ou poesia feita drama, nessa forma
se procurou encontrar aquela carga
de transcendência e de pesquisa ao
nível da linguagem, de modo a que
fosse possível dizer o estilhaçamento
do real. Ainda hoje é nesse cruzamento, entre poesia e teatro, que se
pode arriscar na literatura. Não é um

Ruy Ventura

trilho esgotado, esse. E são duas as
palavras que podem sinalizar a criatividade de um autor que, como é
o caso de Ruy Ventura (RV), escreve
poesia dramática: palavras como
“transcendência” e “pesquisa”. Se
isso não for suficiente para que se
leia Detergente, então alguma coisa

estará mal nesta nossa Dinamarca.
Claro que se me refiro a questões
de suficiência, não direi que é suficiente escrever-se apenas sobre temas
transcendentes ou, no arranjo textual
(sintaxe, léxico, ideologia, temas e
motivos), procurar-se uma independência de estilo para se ser autor de

facto. Mas, no caso de RV, este breve
livro deve ser lido, a meu ver, segundo essa herança do simbolismo/modernismo, do teatro de Pessoa, mas
também em função de outras fontes
literárias que o poeta de Contramina
(2012) quase sempre transfere para
muito do que tem escrito: a Bíblia, os
místicos, para além de poetas da sua
eleição – Novalis, Rilke, Pascoaes.
Culto, Ventura convoca do áreas do
saber e da vivência espiritual como a
música erudita, dotando as cenas que
projeta de um ambiente precisamente
simbolista, de evanescência (Olivier
Messiaen, é o “Quatuor pour la Fin
du Temps” que anima as falas das
personagens deste seu livro).
Livro breve, nestas páginas contracenam, à maneira das veladoras
de Pessoa no seu O Marinheiro – drama estático em um quadro, não três,
mas dois homens: Raul, João. De
que falam? Sobretudo da habitação:
a habitação dos dias, a urgência de
construir uma casa onde se possa
viver. Pode essa casa ser a linguagem, a poesia - casa do ser -, pode
ser a vida, o amor, ou mesmo Deus.
O que interessa a RV, para todos os
efeitos, é dar a ver o próprio livro
como objeto que se vai construindo
à nossa frente, edifício verbal que é e
que necessita de vozes para ser casa.
Momentos há em que Ventura define
um pensamento teórico sobre as
realações entre palavra e nomeação.
Diz João: “Há frutos caindo e apodrecendo, apesar da fome, mesas e
cadeiras flutuando, pontes sem movimento e ameaçando a derrocada
[...] a palavra continua a escutar-se
enquanto força regressa à enxada e a
voz confere, deixa cicatrizes, apesar

BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

Corto
Nada mais apropriado do que
uma ressurreição para uma
revisitação, mais a mais quando
a editora Arte de Autor assume
a “herança” de uma linha que
vem da Meribérica/ASA, e que é
estranho chamar “clássica”, porque só o é para a nossa tradição
de mercado (mesmo assim, já não
tanto); e ainda menos designar
“franco-belga”, já que a maioria das apostas com impacto até
são de autores italianos. Como
Manara e Serpieri. Ou Hugo Pratt
(1927-1995).
Nota prévia: o meu filho (n.
2000) chama-se Hugo porque
“Maltês” não é nome próprio, e
“Corto” seria pior ainda... Mas é
bom recordar que “A balada do
mar salgado” (1967) é um relato de
aventuras nos Mares do Sul com

o Oceano Pacífico como maior
figura, e apenas capas posteriores
põem o marinheiro maltês em
destaque. Corto foi-se sobrepondo a Caïn e Pandora Grovesnore,
aos loucos Rasputine e “Monge”,
aos nobres condenados Crânio
e Slütter. Ficou Rasputine como
contraponto para o futuro, Caïn
e Pandora como destinos que
poderiam ter sido, mas só no final
nasce o Corto Maltese protagonista. O interesse hipnótico deste
livro é o entrelaçar de temas e a
profundidade das personagens
com percursos complexos, nas
quais é difícil apontar “bons” e
“maus”, dando-se igual peso a
ponto de vistas díspares (alemães
e ingleses; indígenas e ocidentais). Há ação, viagens, aventura,
mitologia, antropologia, geografia, política, geoestratégia, intrigas familiares. Com um fundo que
inclui o início da guerra de 191418, onde manobras obscuras e fins
justificarão meios (sacrificando
Slütter); bem como o confronto
entre colonialismo e independentismo (promovendo os adaptáveis

Tarao e Sbrindolin, sacrificando o
mais genuíno Crânio).
Apesar de leituras do livro
mencionarem a influência de
Joseph Conrad, Jack London
ou Robert Louis Stevenson, a
inspiração para esta história terá
sido “A Lagoa Azul” do irlandês
Henry De Vere Stacpoole (1908),
com Caïn e Pandora no lugar de
Dicky e Emmeline Lestrange
(uma versão em filme lançou
Brooke Shields). Só que Caïn cita
Rimbaud e Stevenson, e é impossível não ver na personagem
“Monge” uma versão do Kurtz de

Conrad. Pratt era exímio a provocar com o óbvio e a trabalhar
referências menos reconhecidas
(daí também a admiração de
Umberto Eco).
É certo que nem todas as aventuras de Corto Maltese atingem
o mesmo nível. “A balada” e
“Fábula de Veneza” estão numa
ponta, “Mu” na outra. E onde
situar o relato no Alaska e Yukon
“Sob o sol da meia noite” (2015),
a primeira “ressurreição” levada
a cabo pelos espanhóis Juan Díaz
Canales, e Rubén Pellejero? Uma
história razoável que Pratt podia

J

da surdes sem alimento” (p.8).
Num cenário apocalíptico, aqui
se fala de quem está “às portas do
inferno” e participa da História,
essa “narrativa sem personagens”.
O mesmo João (o da Revelação?)
declara: “Entre a superfície da escrita e a ocultação da morte – não há
negrume que nos apague. Salvam-se
os passos que vão subindo a serra e
persistem, esquecendo, pelo cume
da existência.” (p.9). Entre esperança de que alguma coisa aconteça
e a certeza de que “Não há raiz sem
ferida”, este é um livro estranho,
que depois se entranha. Se quem
escreve “encontra o organismo”
(ainda João, respondendo a Raul),
em Detergente, título de ressonância
beliana, há perguntas sobre a organicidade da escrita, o único refúgio
contra este odioso tempo: “Viver
é duvidar?” Mesmo que a dicção
revire as palavras e a vontade?”
Herbertianamente, também RV se
refere à loucura, ao fogo destruidor

› Ruy Ventura

DETERGENTE

Ed. Licorne, 32 pp. 7 euros

ter imaginado? Ou um falhanço
que tenta um registo mais prattiano do que Pratt? A segunda.
E isto porque se Pellejero é até
uma escolha lógica, dado o seu
estilo ser influenciado por Pratt
(ver “Dieter Lumpen”, com Jorge
Zentner), a aproximação mimética falha precisamente pela
proximidade, em momentos-chave o estilo foge para o registo mais
redondo, habitual no autor. Por
outro lado, os problemas de erudição à solta sem valor narrativo
que Canales já tinha evidenciado
por vezes em “Blacksad” são aqui
(sem o magnífico desenho de
Juanjo Guarnido) muito evidentes. “Sob o sol da meia noite” pisca o olho ao cânone (Rasputine,
Pandora, London), mas inclui
demasiadas coisas: revoluções
e causas perdidas, histórias
de amor, loucura, heroísmo,
exploração (de nativos inuit, de
mulheres). Que fluem de forma
forçada porque não há tempo para
trabalhar bem nenhuma delas,
e não surgem personagens que
não pareçam caricaturas, apesar
dos nomes históricos, que vão de
Virginia Prentiss (a ama negra de
Jack London) e Matthew Henson
(o explorador negro do Ártico que
acompanhou Robert Peary), ao
boxeur Frank Slavin, ao explo-
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e criador, às “palavras reduzidas
a pele e osso”, talvez elas mesmas
“entulho” sufocador. As três personagens, esperando um qualquer
Godot inominável, ficam-se pela
enunciação, trocam palavras, é
certo, mas chegam à conclusão de
que se está no fim da civilização do
livro, pois “Fósforo e amónio não
fertilizam a linguagem” (réplica de
Raul a João).
No teatro da existência que é este
Dertergente, tudo é simulacro, tudo
caminha para o aterro, e mesmo
depois de os homens já não viverem
sobre o planeta, continuarão as

“

No teatro da existência
que é este Dertergente,
tudo é simulacro, tudo
caminha para o aterro
marcas humanas, as máquinas que
levaram à exaustão os recursos
naturais. Na segunda secção, depois
de se aludir à evolução do homem
(“do verme à propulsão”), amanhece. “Quem abandonou esta casa”,
pergunta Raul. É essa a grande questão de Detergente: entre a perversão
e a depuração, o obstáculo deve
ultrapassar-se. Para Ruy Ventura,
antes das palavras e do excesso que
corrompeu a ingenuidade, haveria a
matéria, a madre, a mãe. É essa a luz
ao fundo do túnel, ainda que sejam
muitas as pedras no caminho.J

rador e baleeiro George Comer e
sua companheira inuit Shoofly (e
Pameolik, que “junta” Slütter e
Crânio); acabando no homem da
indústria do petróleo (e guerra)
Joe Boyle, que simboliza o substituir da aventura pelo empreendedorismo. Há cópias tão boas (ou
melhores) que os originais. Não é
o caso. Felizmente a Arte de Autor
teve a feliz ideia de proporcionar
ambos. J

› Argumento e desenhos
de Hugo Pratt.

A BALADA
DO MAR SALGADO
Arte de Autor. 183 pp., 26,95 Euros

› Argumento de Juan

Díaz Canales desenhos
de Rubén Pellejero

SOB O SOL
DA MEIA NOITE
Arte de Autor. 82 pp., 18,65 Euros
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OS DIAS DA PROSA

Miguel Real

Carlos Ademar
Um policial político

B

leva o leitor a deduzir terem sido os seus companheiros de clandestinidade
iógrafo de Vítor Alves (2015), militar de Abril, e autor
os autores do crime, considerando Miguel Domingues um traidor, aliado da
de uma investigação com Ana Aranha sobre a prática
PIDE e infiltrado nos órgão centrais do partido.
da tortura nos calabouços da polícia política do
No romance, CA faz uma pesquisa histórica notável, cruzando a história
Estado Novo, No Limite da Dor (2014), Carlos Ademar
de Portugal entre 1934, data da sublevação operária da Marinha Grande,
(CA) é literariamente conhecido por ter resgatado e
e 1951, data do assassínio de Miguel Domingos, com a história da Guerra
atualizado o romance policial clássico ao modo de
Civil de Espanha (1936 – 1939) e a de França ao longo da II Guerra Mundial
Georges Simenon. Isto é, de estatuir o género policial
(1939 – 1945). Miguel Domingos, operário comunista da Marinha Grande,
como representação das taras sociais e psicológicas da
consegue escapar à repressão que se abateu sobre os sublevados de 1934,
comunidade, como acontece nos seus dois romances
foge para Espanha com o amigo José Sertório, militante que permanecerá
que lemos: O Homem da Carbonária (2006) e O Chalet das Cotovias (2013).
sempre fiel aos ditames do PC e às ordens da União Soviética e contriAgora publicado, Na Vertigem da Traição subordina as vertentes sociais
e psicológicas do romance policial a uma outra, dominante, a de cariz
buirá, no final, para o apodo de traidor que ensombrará a vida de Miguel
político, aliás, já de certo modo figurada em O Homem da Carbonária. Neste Domingos, não por o ser, mas por este não obedecer à linha “justa” do
sentido, CA é hoje, até pelas suas funções em instituições de investigapartido. Aquando da vitória das forças franquistas, Miguel Domingos segue
para França, onde se fixa num campo de detenção, integrando depois a
ção judiciária, o nosso grande escritor policial: não o policial como fundo
Resistência contra o nazismo. Apaixona-se em Barcelona e apaixona-se em
e horizonte do romance, como o praticam Miguel Miranda, no sentido
Lyon, mas será em Lisboa que encontrará a mulher da sua vida, Mariana
irónico, até jocoso, e Francisco José Viegas, no sentido melancólico, mas
Blanc, aluna da Faculdade de Letras de Lisboa,
o policial no sentido tradicional do termo – a
que seguirá com ele para a clandestinidade e lhe
investigação em torno do mistério levantado por
dará um filho.
um assassinato.
Cúmplice de "Pavlov" (Pavel?) na direção do
Como já é habitual, os seus romances alipartido, este, após ter estado em Moscovo e de
mentam-se de duas fontes, que são, igualmente,
ter fugido duas vezes da prisão, foi acusado de
duas características estilísticas do autor: o culto
traição, exilando-se no estrangeiro. Tal como
do pormenor e o culto do rigor histórico. Pelo
“Pavlov” teria tido colaboração da PVDE no
primeiro, enfatiza o tom realista do romance,
Aljube, e por isso teria conseguido fugir, assim
evidenciando o tecido da camisa, a marca do
Miguel, clandestino, assumindo representação
chapéu, o modelo do carro, a 1ª edição citada de
no comité central e no secretariado do Partido,
um livro, o corte do fato, o preço do bilhete de
nunca fora preso, o que atiçou a desconfiança no
eléctrico, a vida singular de cada personagem,
PC, que então sofria uma autêntica razia, com
mesmo as secundárias, narrada do nascimena maioria dos militantes presos. Presumia-se
to até ao presente diegético… Tome-se como
haver elementos da PIDE infiltrados nas fileiras
exemplo a apresentação da testemunha Carlos
do partido. Miguel Domingos é apontado, o seu
Humberto da Silva, guarda-florestal, que desnome aparece, mais tarde, após a sua morte,
cobriu o corpo da vítima no pinhal de Belas (pp.
numa lista do Partido intitulada “Contra Os
55 – 62), desenhando-lhe a história completa
Provocadores” (p. 237). Na reunião do comité
da vida, embora não passe de uma personagem
central em Bucelas, em 1949, opõem-se o mais
secundária. Este cuidado com o pormenor hisCarlos Ademar
duro dos militantes, Leonel (que parece incarnar
tórico, social, individual, é levado à sua máxima
a figura de “Daniel”, nome clandestino de
expressão em Na Vertigem da Traição, ou, dito de
Álvaro Cunhal), e Miguel Domingos. Este, deoutro modo, o relevo e a força que os pormenores
históricos possuem no seio da narrativa marcamfendendo os seus camaradas da Marinha Grande,
perde, entra em desgraça, consolidando assim os
-na esteticamente, por exemplo, os pormenores
Bom romance histórico, bom
rumores da sua "traição".
sobre o campo de detenção para espanhóis em
França; do mesmo modo, as longas descriTrabalhando no Torel, sede da Polícia de
romance policial, no sentido
Investigação Criminal (actual Polícia Judiciária),
ções sobre o funcionamento interno do Partido
clássico
do
termo,
e,
sobretudo,
Júlio Guimarães, portenho da Ribeira do Porto,
Comunista (PC) nas décadas de 1930 e 40.
bom romance político
é encarregado de deslindar o crime do pinhal de
De igual modo, formado em História, Ademar
Belas. Aqui se jogam as influências políticas do
cultiva o rigor de Alexandre Herculiano do
chefe Sousa, fanático da Legião Portuguesa, que, sabendo da
facto, atestado pelo documento, laborando ficcionalmente no
tendência do subordinado Guimarães para apoiar a oposição,
intervalo aberto entre os dados fidedignos, comprovadamente
o rebaixa ao posto de amanuense de secretaria, retirando-o
acontecidos. Prossegue assim uma visão realista do romance
do processo do crime do pinhal de Belas. Guimarães conhistórico, na linha atual de Fernando Campos, Sérgio Luís de
Carvalho, João Paulo Oliveira e Costa, Deana Barroqueiro e João
tinua a investigação, veladamente, auxiliado pelas inforMorgado.
mações do seu amigo de infância da Ribeira, Santos, atual
agente da PIDE, que lhe comunica as notícias policiais sobre
Na Vertigem da Traição, título inspirado (p. 393) no conto
a actividade clandestina do PC e dos seus militantes.
da personagem Alberto Dinis, professor, escritor e compagnon
de route do PC, sobre o tema central do romance: o assassiBom romance histórico (se considerarmos como já pernato de Miguel Domingos, militante do partido. O romance
tencente à História a época tratada – até à década de 1950),
intenta fazer tanto a biografia possível de Miguel Domingos
bom romance policial no sentido clássico do termo, e, so› Carlos Ademar
(“Manuel” na clandestinidade) como solucionar o crime de
bretudo, bom romance político, desbravando episódios até
NA VERTIGEM
que foi vítima, não registando certezas absolutas, mas aponhoje considerados incertos ou não solucionados, evidenDA TRAIÇÃO
tando, no final, a identificação de um chapéu encontrado no
ciando que, na “vertigem da traição”, todos se atraiçoam
lugar do assassinato, propriedade de um membro do PC, o que Parsifal, 428 pp, 17 euros
mutuamente e ninguém permanece de mãos limpas.J

“
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José Paulo Cavalcanti -So mente a verdade

Histórias de advogado - e não só...
É uma figura destacada do Brasil, que toca vários ‘instrumentos’: foi de ministro da Justiça a membro da Comissão da
Verdade, para investigar os crimes da ditadura, apaixonado de Fernando Pessoa escreveu um livro sobre ele - Uma Quase
Autobiografia - tão polémico como premiado, e ainda mais vendido. Sempre advogado estreou-se na narrativa com um
livro, com o título em epígrafe, tributário da sua vivência profissional, que vai sair agora entre nós. Ouvimo-lo a propósito e
pré-publicamos uma das suas 22 histórias
"Advogado no Recife,
consultor da Unesco e do
Banco Mundial, ex-ministro
da Justiça. Nasceu em 1948
e é membro da Academia
Pernambucana de Letras" - é
isto apenas que se lê na nota
biográfica dos livros de José
Paulo Cavalcanti Filho. E no
entanto, as suas 'qualificações'
são variadas e o seu percurso
de vida e de intervenção
muito rico. A ditadura militar
impediu José Paulo, cujo
também era um prestigioso
advogado, de continuar os seus
estudos no Brasil e ele estudou
em Harvard, uma das suas
especializações tem a ver com
direito da informação e foi,

entre muito mais, presidente
do Conselho de Comunicação
Social (do Congresso
brasileiro), sabe música, toca
piano e tem composições
suas, andou mais de uma
década a preparar o referido
livro sobre Pessoa, a quem
foram atribuídos os principais
prémios brasileiros para o
género, etc., etc. E, já agora, é
um apaixonado por Portugal,
onde tem um apartamento e
vem pelo menos duas vezes
por ano.
A próxima para apresentar
o seu livro So mente a verdade,
entre nós com a chancela,
como A Quase Autobiografia,
da Porto Editora: a bora será

José Paulo Cavalcanti

Pré-publicação

A primeira morte de Hermilo
Somos todos mortais, com uma duração justa.
Nunca maior ou menor. Alguns morrem logo
que morrem, outros vivem um pouco na memória dos que os viram e amaram; outros ficam na
memória da nação que os teve... Mas a todos
cerca o abismo do tempo que por fim os some.
Livro do Desassossego, Bernardo Soares
Quarta feira, 26 de junho de 1976. Ligou
Leda Alves. Leda de Hermilo Borba Filho,
maior romancista de Pernambuco. Leda
era de Hermilo, como Hermilo era de Leda.
Propriedade privada. Não havia um sem
o outro, logo seus amigos acabaram se
acostumando com isso. E tudo levava a crer
que seria um dia como tantos. Mas não foi.
Ao menos para mim. “Dê as ordens, dona
Ledinha”. “Hermilo quer falar com você”.
Fiquei esperando. Chegou Hermilo. “Tudo
bem?, José Paulo”. “Tudo bem, amigo”.
“É o seguinte. O coração anda ruim e vou
morrer numa semana. Preciso muito falar
com você”. Pensei nas palavras que antes
escreveu: “Lá vem o chamado Boca-Mole,
com a sua angina e a sua tranquilidade de
missão em andamento, curtido e carcomido
mas puro, devastado na pele e nos ossos, mas
poeta em suas atitudes e gestos e caminhos”.
Era quase como estava. E prometi passar no

apartamento dele à noite, quando voltasse
para casa.
O endereço, na praia da Boa Viagem,
conhecia bem. Rua dos Navegantes, Ed. Dom
João VI, quase por trás do Posto 4. Leda me
levou ao pequeno terraço do apartamento,
em frente ao mar. Hermilo estava sentado
numa cadeira com tiras de madeira pintadas
de branco e ferragens escuras. Com um copo
de uísque na mão, claro. E sem uma única luz
acesa, no lugar. Apesar disso, o ambiente era
iluminado pela intensa claridade que vinha
de fora. Abracei-o fraternalmente. Estava em
paz. Ou parecia estar. O assunto da urgência
é que decidira fazer seu testamento. Indicou
vontades, anotei num papel e guardei no
bolso do paletó. À noite, redigi. E, no dia seguinte, ele assinou. Hoje, percebo que estava
só esperando por isso.
Depois Leda me disse que, pouco antes
de mim, esteve com ele Dom Marcelo
Carvalheira. E que Hermilo confessou estar
preparado “para olhar Deus cara a cara”,
foram suas palavras. Dom Marcelo o abraçou,
comovido. Talvez por ter tido a mesma
sensação que Frei Betto teve, pouco antes
daquele encontro. O de que lhe via pela
última vez.
Volto ao presente e àquele terraço.
Passamos a conversar. Hermilo falava com

a franqueza própria dos que têm plena
consciência do fim. Mas sem angústias
aparentes. Então perguntei o que sentia, por
dentro, alguém como ele que só acreditava
nos homens e, ainda assim, com reticências. Queria saber se a sensação era a daquela
tristeza própria das coisas findas; ou, ao
contrário, de confiança pela permanência das suas ideias. Nesse momento, um
transformador da rede elétrica explodiu na
rua. Barulho enorme. O bairro todo escureceu. Ele disse, na hora: “Combateremos
à sombra”. Sem compreender se o uso da
frase do general Leônidas (nas Termópilas)
era só um comentário sobre a ausência de
luz, ou resposta à pergunta, continuei em
silêncio. E Hermilo também não falou mais.
“Boca não disse palavra”, como no verso de
Drummond.
Ficamos então imóveis, acostumando
a vista à escuridão. Até que, nas minhas
retinas, vi o branco dos seus olhos. Depois,
o branco dos dentes – prova de que estava rindo. Algo mesmo natural; que, triste,
ninguém nunca o viu. Nem no fim. Talvez
porque soubesse que o destino dos homens
é sempre o mesmo – nascer, viver uma vida
digna, deixar saudades. No mesmo momento
em que outros nascem para viver outras vidas se possível dignas e também, se possível,
deixar outras saudades. Quando outros mais
nascem, e morrem, e a história se repete,
sucessivamente, até o fim dos tempos.
Depois foram surgindo, em meio à escuridão, seus contornos – rosto, ombros, o
resto do corpo, compondo uma silhueta que
ia escapando bem devagar das sombras, do

posta à venda a 14 de setembro
e terá uma apresentação a 17, no
âmbito do Ponto de Encontro
daquela chancela, na Feira do
Livro do Porto. Saído no Brasil,
pela Record, nessa edição,
como na portuguesa, pode lerse na capa, para dar uma ideia
do que são as 22 narrativas
que a integram (mais uma do
que na edição brasileira), tem
na capa, igual nos dois países:
"a mulher que sonhava com
um beijo, a mãe que queria
enterrar o filho desaparecido,
a falecida que convidou para o
enterro do irmão, o homem que
quase morreu por conta de um
telefonema e outras histórias
inacreditáveis passadas em um

nada, em direção à vista. À vida. Imitando
a trajetória dos personagens de romance,
como aqueles que escreveu, que nascem
primeiro na imaginação dos homens para
depois sobreviver, majestosos, em uma outra
dimensão. O velho amigo continuou calado.
E eu confuso, com aquele silêncio próprio
dos deuses serenos. Até que, afinal, compreendi. Para bom entendedor, meio silêncio
basta. Era mesmo uma resposta. E que bela
resposta.
Não falou mais. Eu também não. Era como
se todas as coisas estivessem já ditas. Ou
nada mais devêssemos dizer. Ou nenhuma
palavra fosse mais necessária. Nem tivesse
importância. Ficou apenas me olhando com
um riso meio maroto no rosto. Como sempre.
Como se nada tivesse acontecido. A cena
era de paz. Muita paz. A paz de Hermilo se
espalhando pelos quatro cantos do terraço e
do vasto mundo.
“É tudo?, Hermilo”. “É tudo, amigo”.
Então lhe dei um abraço, que era mais que
um abraço. E disse “Adeus”. Ele respondeu
“Adeus”. Um adeus diferente daquele que a
gente dá quando se despede usualmente dos
amigos. Um adeus, no dia a dia, com cara
de até logo. De até mais ver. Agora não, era
definitivo. Era mais amplo e mais do fundo.
Era uma despedida de dois amigos que
sabem nunca mais se verão. Um adeus sem
metafísica. Então levantei da cadeira, dei um
beijo na sua testa e fui embora.J
P.S. Na quarta-feira seguinte, Hermilo morreu. Como
disse que morreria. O amigo era mesmo um homem de
palavra. Saudades de Hermilo.
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escritório de advocacia." Na
"apresentação" inicial o autor
termina dizendo que escreveu
o livro "para contar histórias" e conta-as muito bem, também
do ponto de vista literário. Mas
também, acrescenta, "Para
deixar registrado um pedaço
de mim. Para me sentir vivo,
depois de ver tanto desalento.
Para dizer que me anima,
no carrossel do destino,
sobretudo o que é breve e
perto. Para quase tocar céus
imprecisos e distantes. Para
experimentar, com os olhos e
com o coração, as incertezas
do tempo que se esvai. Para
celebrar, permanentemente, a
gloriosa epifania da existência
– mistérios, misérias, o
inesperado, o insólito, o
mundano, o trágico, o sublime,
o espanto."
Desde o Recife, o advogadoescritor respondeu, por
escrito, às nossas perguntas.
Jornal de Letras: Como, entre
tantas frentes de interesse,
chegou a este primeiro livro
que partindo de casos reais
da sua atividade profissional
também se pode considerar de
memórias e (quase?) ficção?
José Paulo Cavalcanti: No
escritório, e bem mais que
interesses económicos,
interessei-me sempre pela
natureza humana. Que
tantas vezes explode, em
nossa frente. O homem,
em seu trágico barro. O
Sancho, que somos quase
sempre. O Quixote, que de
vez em quando se vê. Por
razões às vezes misteriosas.
Insondáveis. E percebi
que todas essas histórias
morreriam comigo - quando
vier, aproveito título de um
conto de Eça, a " indesejada
das gentes". Percebi, também,
que era preciso deixar tudo
isso no papel. Histórias
extraordinárias, até pensei em
dar esse título, que é de Poe,
ao livro. Vale a pena conhecêlas. Ao menos, é o que penso.
São, de facto, histórias
verdadeiras de casos que teve,
ou viveu, como advogado?
A explicação do título (a
realidade ultrapassa a ficção?)
– o que te aprouver nesta linha
O Brasil decidiu contar a
história do que aconteceu,
durante os negros anos
da Ditadura Militar. E o
Congresso Nacional, mais
a Presidência da República,
escolheram seis brasileiros
para isso. Foi a Comissão da
Verdade. Encerramos nossos
trabalhos em 2014. Como
fiz parte dela, é impensável
que pudesse trair o que digo,
ao início do livro. Que tudo
aqui é mesmo verdade. Claro
que tive que mudar o que
não é essencial às histórias.
Nomes, datas, locais, nessa

linha. Para evitar que se
conhecessem os personagens,
todos figuras bem conhecidas
no Nordeste do Brasil. Com
algumas pinceladas literárias,
sobretudo ao fim dos capítulos.
Que, em tantos casos, a vida
é mais dura do que o leitor
espera. Em muitos casos tive,
pois, que suavizar o fim das
histórias. Para torná-las mais
críveis. Reproduzindo o que
aconteceu com Flaubert, em
Madame Bovary.
Como se “articula” o
apaixonado por/especialista
em Pessoa, e o advogado/
jurista, com o ficcionista?
Consumi dez anos de minha
pobre vida escrevendo uma
biografia de Fernando Pessoa.
Não deve ter saído mal. É
o livro sobre Pessoa mais
vendido e mais traduzido no
mundo, em dez países. Mas o
livro começou mesmo quando
percebi que Pessoa, caso
único na literatura mundial,
escrevia basicamente sobre o
que estava a seu pé. Sua vida
estava toda em seus escrito. Foi
uma revelação. Nesse sentido,
é como se sua obra fosse um
testamento. Claro que não se
pode tomar tudo como um
diário. Muita coisa não é real.
Mas o essencial, sim. Nesse
sentido, segui-lhe os passos.
Sempre quis saber quem era o
Esteves, da Tabacaria. Apenas
um exemplo. Era o Manuel
Esteves, que morava perto da
Coelho da Rocha, em Campo
de Ourique, na Rua Saraiva
de Carvalho. E tão íntimo da
família do Pessoa que foi o
declarante de seu atestado de
óbito. No livro, agora, conto a
vida de outros Esteves.
É verdade que a Globo pensa
fazer um seriado a partir das
histórias contadas no livro?
Sim, assinei contrato com o
pessoal que faz séries para a TV
Globo. O projeto já foi aprovado
pelo Ministério da Cultura. Não
sei quando sai. Sequer sei se vai
sair, dada a crise. Mas seria uma
pena que não. Sobretudo porque
o livro foi muito bem recebido.
Estou até estranhando. Talvez
porque, diferentemente de
Portugal, onde os autores
gostam de brigar "dando
cotoveladas" , assim me disse
uma autora ilustre de Lisboa,
os críticos brasileiros sejam
mais generosos. De qualquer
modo, estou satisfeito com o
resultado. No caso da edição
portuguesa, há inclusive um
bónus. Com o acréscimo de um
crime que me levou a percorrer
penitenciárias, a entrevistar
condenados por matar mulheres
e comer partes de suas carnes.
O restante sendo utilizado para
fazer empadas, vendidas nas
ruas. Espero que os portugueses
apreciem. Não as empadas, o
livro. J
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Três escritoras: Agustina,
Fernanda (Botelho) e Luísa (Dacosta)

Agustina Bessa-Luís

Fernanda Botelho

Saem livros de (dois romances, reedições,
o outro sobre) três escritoras portuguesas
de primeiro plano, praticamente da mesma
geração, uma delas figura cimeira da nossa
literatura e ainda viva, mas com problemas
de saúde graves que há bastantes anos a
mantêm afastafa da “cena” literária, e duas
já desaparecidas. Os destas últimas duas
escritoras ainda com a particularidade de
lhes estar ‘ligada’ uma profª universitária,
da Fac. de Letras da Un. de Lisboa e
ensaísta, que designadamente à literatura
portuguesa de autoria feminina tem
dedicado particular e muito esclarecida
atenção.
Referimo-nos a Paula Morão (PM),
organizadora do voluminho Luísa Dacosta
– Espelhos de Palavra – In Memoriam. É
uma coletânea de ensaios de alunos de
pós graduação daquela faculdade sobre a
autora A-Ver-o-Mar e tantas magníficas
crónicas, ficções, histórias infanto-juvenis,
páginas memorialísticas. PM foi decerto
quem mais estudou e apoiou a obra de Luísa
Dacosta (1927/2015), e é nessa linha que
se situa este livro, com uma nota prévia
sua, bem assim a reprodução do seu texto
publicado aqui no JL aquando da morte da
escritora. Luís Diamantino, vereador da
Cultura da Câmara da Póvoa de Varzim (a
cujo concelho pertence Averomar), que
tornou possível algumas edições especiais
da também professora, assina uma curta
entrada.
E é Paula Morão a autora igualmente
do prefácio a uma nova edição, 30 anos
depois de ter saído a primeira, de Esta
noite sonhei com Brueghel, de Fernanda
Botelho (1926/2007), um dos seus principais
títulos, que publicou após 16 anos de
‘silêncio’, pois o seu romance anterior,
Lourenço É Nome de Jogral, é de 1971.
Desde, pelo menos, Ângulo Raso, de 1957,
que a escritora foi reconhecida pela crítica
como uma segura e talentosa ficcionista
(particularmente elogiada por também
criadores, como David Mourão-Ferreira),
embora de público restrito – o que explicará
a sua obra ter andado muito esquecida.

Luísa Dacosta

Felizmente, inicia-se agora a reedição da
sua obra, pela Abysmo, e pelo que se infere
da contracapa do livro com vários apoios
(Universidade de Lisboa – FLUL e CEC –
FCT e Gulbenkian). No prefácio, PM, além
do que com a competência habitual diz
deste romance, defende uma ‘tese’ original:
“tudo em germe se contém” em ‘”Luz e
outros poemas” - dados à estampa por FB
no nº 2 da revista Graal, em 1956 -, que
“funciona como um rastilho ardendo nos
seus romances”.
Enfim, o terceiro livro é o famoso A
Sibila, de Agustina Bessa-Luís (1922),
romance publicado em 1954, que vai na
31ª edição e com o qual a Relógio d’Água,
por sua vez também, inicia o anunciado o
relançamento de pelo menos o essencial
da sua muito extensa obra. A novidade
desta edição é o prefácio de Gonçalo M.
Tavares, dividido em 11 pontos. No 1º
recorda palavras como sempre perspicazes
de Eduardo Lourenço a seu respeito.
No último, termina assim: “A escrita de
Agustina avançou sempre como uma
investida instintiva, por vezes sem plano
nem pausa – e afinal aí estão eles, os livros,
a exigirem ser lidos nesta década e nas
que aí vêm: os livros de Agustina duram, e
Agustina é grande e gloriosa”. J

› Paula Morão (org.)

LUÍSA DACOSTA –
ESPELHOS DE PALAVRA

Opera Omnia, 104 pp, 12,72 euros

› Fernanda Botelho

ESTA NOITE SONHEI COM
BRUEGHEL

Ed. Abysmo, 268 pp., 17 euros

› Agustina Bessa-Luís

A SIBILA

Relógio d’Água, 268 pp, 17 euros
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Uma biografia de Maria Mendes

Maria Mendes

Uma das suas pinturas

Maria (Esmeralda) Mendes (1943-2009)
teve uma vida muito cheia e variada, antes
de, artisticamente, se afirmar sobretudo
como pintora, vivendo e trabalhando em
Amsterdam mas sempre muito ligada a
Portugal, de que partiu no início dos anos 70,
à boleia… Antes, já tinha sido atriz (entrando,
inclusive, numa peça do prestigioso Teatro

Moderno de Lisboa, e atuando no Villaret),
colaborado em jornais como o República,
estabelecido relações com muita gente dos
meios literários e artísticos. Embora a sua
profissão fosse enfermeira, tendo participado
ativamente numa greve da classe e chamado
para ela a atenção da Pide – o que levaria à
sua saída do país. À pintura só chegaria mais

Jaime Rocha
Poesia circular

Jornal de Letras: Preparação para a Noite inaugura
um novo ciclo na sua poesia?
Jaime Rocha: Se há uma preparação, talvez
venha a entrar na noite plena. A minha poética é
circular. Depois da Tetralogia da Assombração,
que encerrou com Necrophilia, em volta dos pré-rafaelitas, muito focada na ligação de Elizabeth
Siddal e Dante Gabriel Rossetti, fechei de alguma
maneira um capítulo, e voltei ao ambiente urbano

MARIA MENDES –
UMA BIOGRAFIA

Caramulo Press, 192 pp

tarde, sendo a sua primeira exposição individual em Lisboa, em 1983, da iniciativa de
Vitor Silva Tavares, o editor da & etc. No ano
anterior MM publicara o livro Rigor Mortis.
Tudo isto e, claro, muito mais, está no livro
Maria Mendes – Uma Biografia, organizado e
com texto do seu companheiro Dick Baartse,
editado em simultâneo na Holanda (onde foi
impresso) e em Portugal. Como refere logo a
abrir, Dick conheceu Maria quando ela tinha
28 anos, quando chegou ao seu país, e viveram
juntos 38, até à sua morte. Aqui conta todo o
percurso de vida de MM, sobretudo através de
fotos (a que não faltam a de amigos que costumam aparecer pouco, como Alberto Pimenta
e Herberto Helder). E são muitas, como se
impunha, as reproduções de obras da artista,
que também fez ilustrações e capas para livros
e publicou outros de sua autoria – além de,
por exemplo, um, Os Magos, em parceria com
Luísa Dacosta, que escreveu o texto a partir de
desenhos seus.
A última exposição de Maria Mendes em
Portugal foi em dezembro de 2008, no Museu
Nogueira da Silva (Un. Minho), em Braga –
onde esteve agora patente uma exposição
retrospetiva sua, com fecho anunciado para
amanhã, 31 de agosto. O JL dedicou-lhe a “figura”, na sua edição de 12/3/1997, em texto e
com entrevista de Maria Antónia Fiadeiro, duas
páginas reproduzidas, e muitas vezes citadas,
neste Uma Biografia. J

É então um regresso à cidade ‘natal’?
Exatamente. À cidade obscura, suja, dos becos,
dos muros, ao ruído, ao caos, ao rio, ao lodo e à
sujidade.
Ao real?
Sim. O real onde o poeta vive e de que se alimenta.
O poema nasce a partir da cidade. Um lado mais
escuro, mas com as ‘personagens’ a abrirem
pequenas janelas: sombra e luz, como sempre na
minha poesia. Os meus livros de poemas têm uma
narrativa interior, com figuras…
Personagens?
Chamo-lhes figuras para me distanciar um pouco
do teatro, das personagens dramáticas.

GONÇALO ROSA DA SILVA

São múltiplos e um só. E neles confluem o
poético, o narrativo e o trágico. Nada mais natural,
já que a escrita de Jaime Rocha, 68 anos, corre
sempre entre três margens, a poesia, a ficção e o
teatro. E a sua “poética é circular”, diz ao JL.
O seu novo livro, Preparação para a Noite,
edição Relógio d’Água (72 pp, 14 euros), meia
centena de poemas inéditos, escritos nos últimos
dois anos, fecha precisamente uma “circunferência”, ligando –se ao inicial Do Extermínio,
de 1995, em que ele assume ter encontrado a sua
voz própria. É também um regresso à “cidade”,
depois de ter deambulado por muitas paisagens a Tetralogia da Assombração, A Loucura Branca,
Anotação do Mal ou A Rapariga sem Carne, entre
outros títulos - e memórias, como é o caso do
recente romance Escola de Náufragos, em que
volta ao mundo da sua infância, na Nazaré, onde
nasceu.
O escritor, poeta, dramaturgo e jornalista continua, por outro lado, a escrever os seus
monólogos do homem contemporâneo, Ortof. E
está a preparar a dramaturgia de O Construtor,
peça que escreveu em 1998 e que só agora vai ser
representada em outubro, na Quinta da Regaleira,
em Sintra. É um espetáculo do Teatro Musgo, com
encenação de Paulo Campos dos Reis.

› Dick Baartse

Jaime Rocha

do meu livro Do Extermínio, após 20 e tal anos de
outros escritos.
Porquê?
Foi com esse livro que senti que o texto era
meu, embora antes já tivesse publicado A
Perfeição das Coisas, Beber a Cor, ou A Pequena
Morte/Esse Eterno Canto, com a Hélia correia.
Independentemente das leituras, dos gostos, das
influências, da minha própria evolução, com
Preparação para a Noite reafirmo um registo
poético que é meu. Com ele fecho uma circunferência que começou em Do Extermínio. Dentro,
fica um círculo mais pequeno, correspondente
à Tetralogia, uma espécie de planeta dentro de
outro.

J

E não há qualquer coisa de teatral no seu discurso
poético?
Há. Por isso, os atores sentem que são textos que
podem ser facilmente transpostos para o palco.
Mistura-se neles o poético, o narrativo e o trágico.
E num discurso que anda permanentemente à
volta de duas figuras sem nome, o Homem e a
Mulher, um universo a dois em que se vão imiscuindo outras que o vão construindo e reconstruindo, numa mudança constante dentro das mesmas
ideias. E neste caso, surgem o Escultor e o Pintor,
que vêm reconstruir a cidade. E talvez porque
estava a ficar tudo muito bonito, a meio da escrita
destes 50 poemas, tive que parar.
Um bloqueio?
Até que me surgiu outra figura, mitológica, aliás
teatral, operática, um fauno, um cavalo branco
que passou, elemento de rutura que me permitiu
continuar o livro. Foi um corte na paisagem que
o Pintor e o Escultor construíam. O Fauno vem
destruir o belo e trazer mais violência e velocidade, uma vitalidade à cidade, portanto uma nova
força ao poema.
Escreve os poemas logo como uma narrativa
contínua? Como foi esculpindo o livro?
Se fossem soltos, talvez ficassem prontos mais
depressa. Mas é como se fossem um poema só
e acaba por ser um trabalho muito lento. Leio
e releio, corto, adapto. Até chegar ao osso.

Primeiro surgem muitas imagens, alegorias,
e tenho o cuidado que não se matem umas
às outras e que as palavras, algumas que são
alicerces, não surjam como repetições. É
um poema sempre em construção. Por isso,
levei dois anos a escrevê-lo, embora pelo
meio tivesse escrito um romance, Escola de
Náufragos e Mulher Inclinada com Cântaro,
um pequeno livro igualmente localizado no
ambiente de mar, nas paisagens da Nazaré,
editado na Rota de mar. E ainda O Vulcão, o
Dorso Branco, uma descrição poética circunscrita aos Capelinhos, a uma visita ao Faial,
para a Averno.
Já está a escrever outro livro?
A poesia nunca acaba e fica sempre uma porta
aberta para outro livro. E também já começo a
trabalhar noutro romance.
Continuação d’A Escola de Náufragos, retomando
agora a atmosfera da sua adolescência?
Sim, ficou em aberto essa possibilidade e talvez
continue a trabalhar a questão do destino: que vão
fazer aqueles filhos de pescadores, marcados pela
morte, pelo luto? Entretanto, continuo a trabalhar
sobre Ortof, uma personagem que criei e que é o
homem de hoje, em pequenos monólogos, peças
curtas, de um ou dois personagens, pequenos textos que vou atualizando, construindo um discurso
trágico-cómico, de que gosto muito no teatro. E
estou a preparar, com o Paulo Campos dos Reis, a
dramaturgia da minha peça O Construtor.
Que só agora irá ter a sua estreia em palco?
E com uma certa atualidade. É uma peça difícil de
montar, com muitas personagens, escrita quando
a Europa estava a ser construída. E o que tínhamos
nós para entrar nessa
construção? Ossos. Era o
que podíamos oferecer. É a
ideia da emigração. Agora,
o texto vai ser representado
numa altura em que a emigração continua atual e a
Europa está a desconstruir-se.J MARIA LEONOR NUNES
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Índice Médio de Felicidade
Uma história, afinal, feliz

Mas por cá temos um novo governo e
dados económicos a melhorar. Tem fé
na 'gerigonça'?
Votei na geringonça e voltarei a fazê-lo.
A ideia de que a maneira de vencer a
crise era cortar tudo e parar o país revelou-se errada. Às tantas, parecia que
os portugueses eram culpados de isto
tudo, porque eram preguiçosos e não
gostavam de trabalhar. Eu não quero
ser cidadão de nenhum outro país.
Adoro os portugueses e adoro Portugal.
A nossa capacidade de empatia, de
resolver os problemas... temos ótimas
qualidades. Tirar rendimentos às pessoas parecia-me uma coisa irracional
até do ponto de vista económico.

d

JL: O que o cativou no livro de David
Machado? Quis filmar a crise?
Joaquim Leitão: Literariamente o livro
é ótimo. Já há alguns anos que queira
fazer um filme que tivesse como pano
de fundo crise. Porque a crise financeira
iniciada em 2008 e, antes disso, o ataque às torres gémeas, fizeram com que
eu mudasse a minha perspetiva sobre a
vida. Eu sempre fui otimista. Mantinha
aquela convicção de que, apesar dos
altos e baixos, a História teria uma
evolução positiva, e de que, de ano
para ano, haveria melhores condições
de vida, a fome acabaria, a liberdade
espalhar-se-ia por mais países… A
História destas últimas décadas abalou
essa minha convicção. Hoje acredito
no contrário. O pior está para vir. Tudo
isto tem pés de barros. E não avaliámos
as consequências negativas daquilo
em que nos metemos. Por exemplo,
teria votado sim num referendo sobre
a adesão à moeda única, mas só agora
noto que não foi acautelado um plano
para o caso de tudo correr mal. Neste
momento tudo está de tal forma
interligado que qualquer coisa que se

JOSÉ CARLOS CARVALHO

Manuel Halpern

Então, mas onde está esse seu lado
otimista?
Apesar de tudo, continuo a ser de
alguma forma otimista, porque acredito
que, embora tudo possa correr mal,
há a possibilidade de as pessoas serem
felizes. Têm é que ser felizes de outra
maneira. E o livro reflete essa ideia.
Depois de o ler achei que era mesmo
aquela a história que queria contar. A
melhor imagem que me surge é que este
é um filme de super-heróis. Não têm os
superpoderes, mas antes aquele poder
extraordinário de não desistir. O personagem principal é da classe média, com
um emprego na agência de viagens,
mulher e filhos, uma casa. Perde tudo.
O emprego, a casa, a família… Histórias
dessas aconteceram a muita gente.
Centra-se na classe média, onde os efeitos da crise serão ainda mais visíveis...
Há uma maior identificação. Quase
toda a população passou a viver com

menos, na esperança de que o ano
seguinte não fosse assim tão mau. Ali
também. O conforto vai desaparecendo, passa a dormir no carro, a roubar
amendoins nos hotéis... Só que, apesar
disso tudo, ele continua a insistir.
Perante essa adversidade toda, ele tem
amigos, e apoiam-se uns aos outros, e
ainda ajudam desconhecidos. Só somos
felizes se a pessoa que está ao nosso
lado também o for.
O heroísmo mede-se pelas ações, porque ele quase sempre hesita...
Ele sabe que aquilo é irracional. Que
deveria guardar os últimos euros para
si, mas o lado generoso vem ao de cima.
Tem esse impulso que não consegue
contrariar.
Apesar da história ser bem ancorada na
realidade, o tratamento estético não é
realista... Porquê?
A história é suficientemente forte para
não precisar de grandes exibições
estilísticas. Tenho a minha maneira
de filmar, mas tentei ser o mais sóbrio
possível e deixar a história fluir e os
atores darem aquilo que têm para dar.
Filmei de forma eficaz, discreta e, às
vezes, espero eu, elegante.

O filme, tal como o livro, termina
numa viagem redentora... Mas é uma
viagem que, apesar de ser libertadora, não resolve nenhum problema
concreto...
Seria demagógico e incoerente resolver os problemas todos de repente.
Coerente é a ideia de que mesmo
nas circunstâncias mais adversas ter
atenção à pessoa que está ao lado. A
felicidade é um tónico contagiante.

Mesmo nas
circunstâncias mais
adversas ter atenção
à pessoa que está ao
lado. A felicidade é um
tónico contagiante

E fez os cálculos para saber qual é o seu
Índice Médio de Felicidade?
Não, isso é um mero pretexto. Não acredito nisso, nem acho que a felicidade
seja mensurável. Até porque esses dados
dos países são deturpados. Não tenho
dúvidas que os portugueses são mais felizes do que os nórdicos. Os portugueses
queixam-se muito, são muito resmungões, mas são dos povos mais civilizados que existem. Têm coisas fantásticas,
como aquelas expressão "agarra-me
senão eu mato-o", que mostra que não
vão matar coisíssima nenhuma.

Recorrer à voz off homenageia a escrita
do David, mas também facilita o fio
narrativo...
O livro tem essa característica. O personagem principal está a falar mentalmente com um amigo que está preso,
porque no meio da crise, teve um ataque de loucura e assaltou uma bomba
de gasolina. Esse dispositivo narrativo
do livro é repercutido no filme. E assim
confere-lhe um estilo narrativo, mas
também por vezes mais poético.

Descobre uma continuidade dentro sua
cinematografia?
Há uma linha estilística e um ponto de
vista sobre a vida que se mantém: que
é melhor viver do que morrer, que as
pessoas têm capacidade de reagir…
Depois, gosto de um cinema narrativo,
de atores, em que se contam histórias.
Além disso, tenho tido a possibilidade e por prazer de fazer filmes muito
diferentes. Não repito filmes. E espero
ainda vir a fazer um filme de terror ou
de ficção científica.

Recentemente têm aparecido vários filmes portugueses sobre a crise, como os
de Marco Martins, Teresa Villaverde ou
Miguel Gomes. Acha isso importante?
As pessoas devem fazer filmes sobre o

E agora o que está a filmar?
Estou na rodagem de O Fim da Inocência,
uma adaptação de um romance de
Francisco Salgueiro. Deverá chegar ás
salas lá mais para o final do ano. J

Joaquim Leitão "Felizmente o cinema português é muito diverso"

acontece num sítio tem repercussões
do outro lado do mundo. A economia
do sistema capitalista baseia-se em
premissas irracionais e anti-intuitivas
e, por isso, tudo pode rebentar de um
dia para o outro.
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que lhes apetecer,. Eu faço filmes sobre
as histórias que me interessam contar.
Agora, é natural que a crise tenha abalado muita gente. Bateu-nos fundo. E
há diferentes formas de abordar o tema.
Há filmes que preferem contar a versão
mais hardcore, outros, como o meu, que
apesar de tudo revelam alguma esperança, falando também da capacidade
de reagir às adversidades. Não acho que
o facto dos filmes serem mais ou menos
realistas os torne melhores ou mais credíveis. Felizmente o cinema português
é muito diverso. Mas claro que a crise
cria a vontade de contar histórias. Hoje
temos um perigo público a presidir o
país mais poderosos do mundo, o que é
tremendamente preocupante.

A crise financeira é o pano de fundo do novo filme de Joaquim Leitão. Índice Médio de Felicidade,
uma adaptação bastante literal do romance homónimo de David Machado, que se estreia em sala
amanhã, quinta-feira, 31, conta a história de um homem em queda, que perde o emprego, a casa e,
de certa forma, a família, mas não a capacidade quase instintiva de ajudar os outros. O JL falou com
o realizador e com o escritor que, juntamente com Tiago R. Santos, é também autor do argumento

Depois de Sei Lá, de Margarida Rebelo
Pinto, Joaquim Leitão volta a fazer uma
adaptação literária. Desta vez de uma
obra de outra índole que é, sobretudo,
um pretexto para tratar cinematograficamente a grave crise financeira e social
que abalou Portugal nos últimos anos. A
adaptação foi proposta por Tino Navarro,
o produtor, e aceite de imediato pelo
realizador, que se deixou deslumbrar
pela estilo narrativo de David Machado e
a forma como descobre algum otimismo
entre as trevas. Leitão estreou-se na
realização em 1986, com De Uma Vez
Por Todas, e o seu percurso tem-se
pautado por alguns sucessos comerciais,
com destaque para Adão e Eva (1995),
Tentação (1997), Inferno (1999) ou a minissérie Até Amanhã, Camaradas (2005)

*
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David Machado
Personagens de carne e osso

JL: Qual é a sensação de ver
as personagens que imaginou
transformadas em pessoas de
carne e osso? Não pode limitar a
imaginação?
David Machado: O García Márquez
nunca quis ceder os direitos do
Cem Anos de Solidão, sobretudo pela personagem do coronel,
que tinha muito definida na
sua cabeça e não queria vê-la
de outra forma. Sempre estive
muito consciente dos perigos da

adaptação cinematográfica. Mas
também me agradou a ideia de um
objeto artístico se transformar
noutro. Neste caso, aconteceu-me
o contrário daquilo que esperava. Por coincidência, alguns dos
atores abordaram a personagem
de encontro àquilo que tinha na
cabeça quando estava a escrever o
livro, Isso é muito estranho e torna emocionante ver a personagem
viva, a falar, de carne e osso. Uma
ótima sensação.
Sente que a sua escrita tem esse
potencial cinematográfico?
Surge-me muitas vezes essa questão. Acho que há o equívoco entre
ser cinematográfico e imagético. Os meus livros são bastante
imagéticos. Vivem da imagem, do
espaço físico… Mas isso não é a
mesma coisa de ser cinematográfico. Porque o cinema está partido
em cenas curtas, em diálogos e os
meus livros não são assim. O Índice
Médio de Felicidade talvez seja o
livro que se aproxime mais da
estrutura do cinema. Tanto que não
foi assim tão complicado adaptá-lo
a um guião.
Também fez parte do trabalho
de escrita do guião. Como foi
reescrever-se?
Tentei fazer o guião sozinho, mas
não consegui. Propus, então, fazer
com o Tiago R. Santos, que tem
imensa experiência e ideias feitas
em relação ao processo de escrita
do guião. Escrevemos o guião quase a quatro mãos.

David Machado O escritor também foi um dos guionistas do filme

A opção pela voz off permitiu que
ficasse lá o texto…
Ainda escrevemos algumas páginas
de uma versão sem voz off. Mas
acabámos por optar por esta. No
romance tem força, no filme também, e acaba por resultar. O texto
do guião é muito semelhante ao
do livro. Há muitos diálogos com
frases retiradas do livro.
Há uma mudança de país, a viagem
deixa de ser à Suíça, passa a ser a
Andorra... O que isso implica?
Foi apenas por motivos de produção. E não altera nada em termos
narrativos. Não fui muito zeloso
do livro. Nunca me incomodou
haver cedências. Tivemos de cortar

imenso. Mas eu até era aquele que
queria cortar mais e mudar mais
cenas. Porque acho interessante
que o filme seja a partir do livro e
não igual ao livro.
Curiosamente a parte on the road
acaba por ser relativamente curta…
Quer na escrita do livro, quer na
escrita do filme, a vontade era
chegar à viagem o mais depressa
possível. Fui escrevendo o que
tinha de acontecer para fazer
essa viagem. E o que aconteceu
antes acabou por ser muito mais
explorado e interessante do que
a viagem em si. Com o filme foi a
mesma coisa. Queríamos chegar à
viagem, porque era mais inte-

Há um pote de ouro no final do arco-íris
Depois de Miguel Gomes (As
Mil e Uma Noites), AntónioPedro Vasconcelos (Os Gatos não
têm Vertigens), Marco Martins
(São Jorge) e Teresa Villaverde
(Colo) também Joaquim Leitão
fez o seu filme sobre a crise.
E, tal como acontece com os
outros autores, Índice Médio
de Felicidade é claramente um
filme de Joaquim Leitão com os
atributos que têm caracterizado
a sua filmografia recente.
Atributos que são acima de tudo
facilitistas, que buscam uma
clareza narrativa quase primária
próxima de alguns formatos
televisivos.
O filme, fidelíssimo ao
livro, procura encontrar-se

ressante cinematograficamente,
mas com o desenrolar do trabalho apercebemo-nos de que era
importante criar bem as bases
que levam à viagem. Mas gosto
do final. Eles nunca chegam a
regressar. Gosto da ideia do leitor
preencher os espaços livres deixados pelo autor.

MARCOS BORGA

O livro venceu o prémio europeu
de literatura e está traduzido em
dez idiomas, mas agora ganhou
uma nova vida. O produtor Tino
Navarro propôs a adaptação do
livro pouco depois do seu lançamento. David Machado demorou
cerca de seis meses a responder-lhe afirmativamente. Começou
por tentar, ele próprio, escrever
a versão cinematográfica, mas
acabou por pedir ajuda aos seu
amigo, o experiente argumentista
Tiago R. Santos. Quase todo o filme
reproduz literalmente partes do
livro e replica em voz off o texto do
narrador.
David Machado começou por se
destacar na literatura infantojuvenil, recebendo, em 2005, o prémio
Branquinho da Fonseca, pelo conto
A Noite dos Animais Inventados. Em
2006, estreou-se na ficção para
adultos com O Fabuloso Teatro
Gigante, seguindo-se Histórias
Possíveis, Deixem Falar as Pedras,
Índice Médio de Felicidade e, já este
ano, Debaixo da Pele.

Índice Médio de Felicidade Crise e esperança

enquanto versão filmada do
mesmo, mais do que enquanto
obra artística autónoma. E o
tratamento dado é acima de
tudo pragmático: nem realista,
nem onírico, as imagens

são um simples veículo
funcional para a fluência da
narrativa. O recurso à voz off
é o dispositivo ideal para o
processo. Em primeiro lugar
porque, de alguma forma,

homenageia a escrita de David
Machado (o texto é quase
retirado do livro ipsis verbis),
mas acima de tudo é a âncora
mais fácil para garantir o
balanço ordenado do barco,
sem grandes equívocos nem
espaço para ambiguidades.
Assim, deliberadamente, toda
a força que o filme tem vem
precisamente das palavras do
texto, usadas na justa medida.
Contudo, esta adaptação
aparentemente tão fiel e
literal tem vários 'ses' que a
afastam da obra. Sobretudo
a nível do tom. É a diferença
entre contar a mesma história
com um tom grave e com um
tom superficial. O tom geral

J

Escreveu sobre a crise na altura
certa... Pensou que o livrou
pudesse ficar datado?
Pensei escrever sobre um homem em crise e pensei que a crise
reforçaria a personagem. Mas
pareceu-me que a história poderia
ser escrita noutras épocas, como o
Estado Novo, a II Guerra Mundial, a
Idade Média, faria sempre sentido.
Só escolhi este contexto porque
no Deixem Falar as Pedras tinha
gostado de escrever na contemporaneidade. Nunca me interessou
explorar a crise em si, mas alguns
episódios absurdos que a crise
proporcionou. A crise não está
definida, não há culpados, há apenas o que está a acontecer àquelas
pessoas. E tive o cuidado de nunca
escrever a palavra crise. E, talvez
por casa disso, pode ler-se o livro
sem qualquer preocupação com a
data.
Equaciona a possibilidade de
escrever um guião de origem?
Trabalhar com o Tiago foi ótimo,
porque aprendi imenso. Gostei de
fazer esta adaptação, mas acho
sempre preferível escrever algo
de raiz, para não estar a contar
a mesma história. Por isso, sim,
apetece-me imenso escrever um
guião original propositadamente
para cinema.
Está a escrever um novo romance?
Publiquei há pouco um romance e um livro para crianças pelo
que estou numa fase mais calma.
Comecei a trabalhar num romance juvenil, o que me deve ocupar
o próximo ano.J MANUEL HALPERN

do filme de Joaquim Leitão
é doce e leve, de quem fala
de um drama sem entrar
profundamente nele, na
certeza de um final feliz.
Isso deve-se, em parte, ao
trabalho dos próprios atores,
que escavam mais fundo nos
estereótipos, colocando tudo
à flor da rama. Sabemos que
há um pote de ouro por trás
do arco-íris e que, mais cedo
ou mais tarde, vamos chegar
àquela carrinha que torna toda
a gente feliz. A esperança é mil
vezes superior ao sofrimento.
Esta recorrência do tratamento
da crise é um ótimo sinal. É
bom que o cinema português,
dentro de toda a sua diversidade,
encontre no seu microcosmos
as histórias de potencialidade
universal. Só olhando para nós
podemos chegar aos outros. J
MANUEL HALPERN
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Festival de Locarno
O Verão do cinema português
Nas comemorações daquele que é um dos mais prestigiados festivais do mundo, o cinema português,
a despeito da escassa representação, voltou, uma vez mais, a arrecadar prémios e admiradores. O
JL acompanhou a 70ª edição do Festival de Locarno e entrevistou Pedro Cabeleira e Pedro Marujo,
realizador e ator do filme Verão Danado, que recebeu uma menção especial do júri
Francisco noronha
No simbólico aniversário
da 70.ª edição de Locarno, as
expectativas eram naturalmente
altas, desde logo pela presença de
filmes de renomados cineastas
nas diversas secções do certame
(com a competição internacional à
cabeça: Wang Bing, Raúl Ruiz, Ben
Russell, Denis Côté, Serge Bozon),
mas também pela retrospetiva
dedicada a Jacques Tourneur ou a
seleção de filmes do homenageado
Jean-Marie Straub. E se a presença
nacional era quantitativamente
discreta em relação ao ano
passado, tal não impediu o cinema
português de ver premiado, uma
vez mais, o seu idiossincrático
percurso no circuito dos mais
ilustres festivais (só em Locarno,
Joaquim Pinto, Pedro Costa e João
Pedro Rodrigues foram premiados
nos últimos anos). À parte das
coproduções, contavam-se
os filmes de Pedro Cabeleira
(Verão Danado, Cineasti del
Presente), Miguel Moraes Cabral
(O Homem de Trás-os-Montes,
fora de competição) e Cristina
Hanes (António e Catarina, secção
Pardi di Domani para curtasmetragens).
Cabeleira recebeu uma muito
valiosa menção especial do júri
pelo seu olhar sobre uma juventude sedenta de vida (mas atravessada também por uma certa e
indisfarçável angústia) em plena
canícula lisboeta. Pressente-se
uma enorme entrega e amor no
ecrã (o filme foi feito praticamente
sem fundos pelo realizador e pela
produtora que fundou com amigos, e os atores são também quase
todos seus conhecidos), algo que,
se tem a virtude de lhe imprimir
energia e vitalidade, não disfarça
algumas fragilidades e desequilíbrios (cenas demasiado longas
que não funcionam, diálogos
insípidos, a permanente vontade
de criar “atmosferas”). Fica, no
entanto, uma enorme vontade de
ver o que Cabeleira poderá fazer a
partir daqui, bem como a certeza
de que em Pedro Marujo está um
ator a ter em conta.
O Homem de Trás-OsMontes (já exibido este ano no
IndieLisboa), por seu turno, tendo

Verão Danado Um filme sem 'adultos'

também mão jovem, revela já uma
maturidade e solidez assinaláveis. Num exercício de mise en
abyme, Cabral filma um realizador (Miguel Nunes) em rodagens
absolutamente fascinado pelas
paisagens e costumes de uma aldeia de Trás-Os-Montes, sabendo
equilibrar o interesse etnográfico
com o humor e, até, um certo
misticismo (no homem do burro).
A certa altura, o realizador-personagem diz, perante, uma
paisagem, “Parece um western…”,
para, uns planos à frente, as
personagens cantarolarem, numa
viagem de carro, o tema principal
do My Darling Clementine de John
Ford – momento singular, muito
bonito, que diz bem da leveza e,
simultaneamente, do coração do
filme, cujo ingrato posicionamento (fora de competição) o afastou
inevitavelmente de qualquer
prémio.
Vencedor do prémio máximo (Pardino d’Oro) da respetiva
secção, António e Catarina é um
íntimo diálogo (mais do que monólogo) entre Augusto e Cristina (a
realizadora ela própria) – ou seja,
o “A” e o “C” do título do filme
–, um homem e uma mulher, um
velho e uma jovem, duas gerações
que se encontram sob o signo dos
afetos, da curiosidade mútua, do
desejo. Um filme que, sendo “de
câmara”, de “quatro paredes” (os
close-up sobre o rosto de Augusto
são intercalados com alguns,
poucos, planos da rua, e um outro

plano, um único, de uma árvore,
muito “ozuziano” por sinal), não
transmite nunca uma sensação
de claustrofobia, antes de uma
indomesticável liberdade. Tratase da observação de um homem
solitário que Hanes filma sem
artifícios, passo no qual se acha
um momento subitamente poético
(e involuntariamente meta-cinematográfico) do filme: Augusto,
com os dois olhos a perscrutar a
câmara – as posições de observador e observado a inverterem-se
–, aproxima-se e afasta-se (com
isso se focando e desfocando o
seu rosto) e, do nada, solta: “Só
agora descobri que há aqui uma
imagem minha”. A que imagem se
refere exatamente? Não sabemos,
mas é também por aqui que passa
a singularidade destes 40 minutos, favorecida pelo trabalho de
iluminação e pela expressividade
idiossincrática do protagonista,
uma “personagem” em si mesmo,
espécie de cruzamento de um Luiz
Pacheco com um César Monteiro.

POLÍTICA, FAMÍLIA E UM
MONUMENTO CHAMADO
DRAGONFLY EYES

Antes disso, porém, e sob o sol
tórrido que temperou quase todo
o festival (até à chegada de uma
dupla tempestade, uma literal e
outra chamada As Boas Maneiras),
o festival já se havia iniciado da
pior forma, com a exibição de
Willkommen in der Schweiz (fora
de competição), documentário

sobre o debate suíço em torno
do acolhimento de refugiados,
objeto cheio de boas intenções
mas cinematograficamente
paupérrimo.
Depois do falso arranque, então
sim, Locarno partiu para uma
série de bons (alguns excelentes) momentos. Ainda no registo
documental (com as reservas que
o purismo do termo hoje oferece
cada vez mais), Côté, com nome já
firmado no circuito dos festivais, apresentou, na competição
internacional, Ta peau si lisse,
exercício observacional, silencioso, sobre vários culturistas e
no qual se abandona a superficial
aparência física das “bestas”
(ele que tem um documentário
intitulado Bestiaire) para descer às
“vidas normais” destes “homens
normais”. Simultaneamente, o canadiano empreende uma reflexão
(desconstrução) sobre as tradicionais noções de masculinidade e
“virilidade”: aqui se encontram
homens obsessivamente preocupados com o cabelo, a pele, os
mamilos, permanentemente em
modo “pose”, estado “performativo” associado ao arquétipo feminino em sociedades patriarcais e
machistas.
Também na competição internacional, destaque para Did You
Wonder Who Fired the Gun? (um
dos grandes títulos no festival), no qual o americano Travis
Wilkerson empreende uma íntima
e dolorosa investigação, ao jeito

de road movie (distorções cromáticas e música excelentemente
tratadas), sobre o assassinato de
um negro nos anos 40 pelo seu
bisavô racista e misógino, bem
como o atual papel da tia num
movimento supremacista americano. O que liga Wilkerson, um
humanista, aos seus familiares?
Apenas o sangue, ou seja, nada,
absolutamente nada, por aqui nos
acercando de um dos tópicos – o
do significado (e desconstrução)
do conceito convencional de
“família” – que, mais ou menos
subtilmente, percorreu subterraneamente muitos dos filmes que
mais apreciámos nesta edição,
através, nomeadamente, da
convocação de questões de género
e identidade sexual). É o caso de
Lola Pater (de Nadir Moknèche,
que chama Fanny Ardant para um
tour de force enquanto mulher
transexual, papel carregado de
simbolismo para aquela que é só
uma das atrizes mais belas da
história do cinema), Drei Zinnen
(Jan Zabeil) e Beach Rats (Eliza
Hittman, secção Cineasti del
presente), ou, de volta à competição internacional, Freiheit (Jan
Speckenbach) e As Boas Maneiras,
o novo filme da dupla brasileira
Marco Dutra e Juliana Rojas (que,
muito justamente, recebeu o
prémio especial do júri presidido
por Assayas e integrado, entre
outros, por Miguel Gomes). Este
último parte do mito do lobisomem e da engenharia narrativa
fantasista dos contos infantis
(subvertendo-os, pervertendo-os) para construir um filme que,
na tradição do melhor género de
horror (Carpenter, Romero), traz
atrelado um comentário político
sobre um Brasil de classes e racista
– ainda que noutros termos, esse é
também o leitmotiv do falso sci-fi
distópico Era Uma Vez Brasília, de
Adirley Queiroz, coproduzido pela
Terratreme e exibido na secção
Signs of Life, vencida pelo muito
aplaudido Cocote.
Ainda na competição internacional, destaque absoluto para
Dragonfly Eyes, quanto a nós o
grande filme de Locarno deste
ano. Iniciando-se com a mesma
e ontológica questão inscrita no
Blow-Up de Antonioni – o que
revela, o que diz exatamente uma
imagem? –, Bing chega, através
da montagem de milhares de
vídeos verídicos de câmaras de
vigilância e outros perdidos na
internet, a uma outra não menos
relevante (e urgente): se todos nos
assemelhamos a animais indistinguíveis em face das câmaras-jaulas, qual a real utilidade
destas? O comentário político
(mas também poético e filosófico)
sobre o mundo dos nossos dias vai
de mão dada com uma história
de amor de obsessão e sacrifício
(com tanto de Hitchcock como
de Mizoguchi ou Almodóvar), e,
contrariamente ao que se comentava à boca pequena em Locarno,
as imagens de catástrofes ou
violência nada têm de gratuito,

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:43)

24 * artes
antes estando numa permanente
dialética com a narrativa (une-as
o sentido do trágico), ao serviço da qual compõem um global
quadro de caos, implosão, derrocada, enfim, de desabamento da
humanidade.
Este que é já, quanto a nós,
um dos grandes filmes do século
XXI acabou, no entanto, por sair
de mãos a abanar: se o prémio
da competição internacional foi
para Wang Bing (Mrs. Fang, olhar
documental, na senda dos seus
trabalhos anteriores, sobre uma
idosa com Alzheimer à beira da
morte, o seu núcleo familiar e a
região chinesa onde habitam), o
de melhor realizador foi para F.
J. Ossang por 9 Doigts, coprodução da O Som e a Fúria já exibida,
“de surpresa”, no Curtas Vila do
Conde deste ano.
Neste capítulo, ficou um certo
travo amargo pelo facto de o
galardão de melhor actriz não ter
ido para a portuguesa Isabel Zuáa
em As Boas Maneiras, tendo o júri
optado por o entregar à insuspeita Isabelle Huppert pela sua
atuação em Madame Hyde, de
Bozon. Fora da grande montra,
e fazendo um árduo esforço de
selecção, notas positivas para
Milla (segundo filme de Valérie
Massadian, coproduzido pela
Terratreme e prémio especial
do júri na secção Cineasti del
presente) e para os documentários Acta Non Verba (perturbantíssima investigação de Yvann
Yagchi, filho, sobre as causas do
suicídio do seu pai, um banqueiro suíço) e Nothingwood, no
qual Sonia Kronlund vai até ao
Afeganistão ao encontro de Salim
Shaheen, actor e realizador local
de filmes série “Z”, uma personagem absolutamente extraordinária, mesmo “impossível”, de
tão bizarra e excêntrica (imagine-se, para começar, José Cid e
Fernando Mendes num só corpo),
embora a beleza do filme resida
justamente no facto de, por baixo
de todo o regabofe, estar um
amor total ao cinema, tão intenso
como o de um Truffaut ou de um
Tarantino.
No caminho inverso, registe-se a desilusão com os americanos
Todd Haynes (com o convencional
e inócuo Wonderstruck) e Jim
McKay, que trouxe En el séptimo dia, um retrato do “lado B”
de Brooklyn e da comunidade
mexicana que o habita – o filme,
que contém um plano onde se lê
a cinéfila alusão “Do The Kind
Thing”, acaba por ser, na sua
inofensividade (e naquele final
Deus ex machina tão atabalhoado como paternalista), o “Do
The Wrong Thing” que Spike Lee
não fez. “Poucos, mas bons” –
no final de mais uma edição do
festival cuidadosamente dirigido
por Carlo Chatrian, e voltando às
linhas com que iniciámos, esta
bem poderia ser a deixa do cinema
português, sempre a somar admiradores contra todas as adversidades estruturais.J
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Pedro Cabeleira e Pedro Marujo
“Quis fazer um filme totalmente livre”
Francisco noronha

geração acima da minha. Não
queria opressão nenhuma, como a
de alguém num local de trabalho
que é mais velho do que tu e te
impõe tarefas. Os únicos adultos
que aparecem são os avós do
Chico [personagem interpretada
por Pedro Marujo], mas esses são
uma espécie de refúgio. E ainda há
os que aparecem na after, como o
Nuno Melo, mas esses adultos são
eternos jovens, por isso estão com
o mesmo espírito que nós. (risos)

Verão Danado, a primeira longa
de Pedro Cabeleira que lhe valeu
uma menção especial do júri em
Locarno (secção Cineasti del
Presenti), é um olhar sobre uma
geração urbana tão eufórica como
desorientada. É a geração dele,
realizador, e do ator Pedro Marujo,
também ele debutante no ecrã.
Jornal de Letras: Tens 25 anos,
acabaste os teus estudos de
cinema há pouco tempo e estreias
o teu primeiro filme no festival
de Locarno, no qual já foram
premiados importantes cineastas
portugueses como Álvaro Morais,
Joaquim Pinto, Pedro Costa e João
Pedro Rodrigues. Como estás a
viver tudo isto?
Pedro Cabeleira: Claro que é uma
experiência ótima, nem eu nem
o Pedro tínhamos alguma vez
vindo a um festival como este. O
sítio é lindíssimo e está tudo para
o mesmo! É um prestígio porque
Locarno é um festival muito
grande e estar aqui significa que
há o reconhecimento de que o
meu trabalho tem algum valor.
Mas é preciso ver o outro lado: os
festivais acabam por desvirtuar
um bocado o que são os filmes.
É positivo porque o mediatismo
chama mais pessoas para a sala,
mas, por outro lado, não é o tipo
de relação comum que se cria
normalmente no dia-a-dia quando
as pessoas vão ao cinema.
Pedro Marujo: Esta ideia de
que o Cabeleira falou é um bocado
o que se passa no próprio filme:
a ingenuidade de todos nós. De
repente, estamos neste festival tão
grande… Mas o que queremos mesmo é que os nossos conterrâneos e
as pessoas ditas “normais” vejam
o filme, e que o façam numa sala
normal, e não apenas nos festivais.
Mas claro que um festival é uma
grande montra.
PC: E isto também é bom para
ti como ator. Há pouco, passámos
por uma rapariga toda engraçada e
ela disse-te adeus… (risos)
O teu filme fala sobre uma certa
geração urbana, que é a tua. Mas
apesar de o filme retratar essa
juventude sempre de noite em
noite, de festa em festa, não deixa
de se sentir uma certa sensação de
tédio, fastio, até angústia, o que o
impede de ser um feel good movie.
PC: O filme tenta mostrar as
coisas como são. Houve uma fase
da minha vida em que eu andava
sempre de festa em festa, e um
amigo meu disse-me, a certa

Pedro Marujo e Pedro Cabeleira"O realizador português de que gosto mais é o João
César Monteiro"

altura, que se sentia um pouco
como uma “órfão”. Ou seja,
que, terminado um processo de
crescimento regrado e definido
por metas e objetivos definidos
pelos nossos pais e pelo sistema,
ficas sem nada. Há uma espécie de
vazio, que não sabes bem o que é,
mas que tentas preencher… Então,
o escape são festas, drogas, paixões
ilusórias, amigos que nem sequer
são assim tão teus amigos… Mas,
ao mesmo tempo, é um período
bom porque vives tudo com muita
intensidade.
PM: De certa forma, havia essa
angústia, porque o Cabeleira
conhece-nos e sabe que, depois
de uma grande moca numa
festa, não estamos bem, estamos
completamente lixados. Cada
personagem tem uma história
e o seu desenvolvimento, e ele
deu-nos liberdade para explorar
as histórias e as angústias de cada
uma.
JL: A utilização da música
é muito importante, intra e
extradiegeticamente: não só pela
uso que lhe dás nos espaços em que
as personagens se movem, mas
também pelo ritmo que imprime
ao filme, como se a batida do
techno coincidisse com a batida
acelerada, com a “fúria de viver”,
das personagens. Como se fosse a
sua cadência emocional.
PC: Inicialmente, não havia a

intenção de utilizar um género
de música em particular,apenas
de trabalhar festas e que estas
fossem imersivas. Lembro-me
perfeitamente da primeira vez
em que tomei MDMA, estava a
ouvir techno… Isso está gravado
na minha memória. No filme,
há cenas em que gravei as
personagens a dançar transe, mas,
quando cheguei à montagem, achei
que o transe se tornava intragável
passado um pouco. Então, comecei
a explorar techno português feito
por amigos e conhecidos meus,
um techno com muitas texturas
e melodias. Senti que os picos
das cenas eram conduzidos pela
música… Há certos graves, por
exemplo, que atribuem uma
sensação de perigo a personagens.
Como se a música contasse uma
história dentro da festa. Como num
filme mudo.
JL: Há pouco, utilizaste o termo
“órfão”. Há, de facto, esta
sensação de orfandade no filme,
algo que também passa pela quase
absoluta ausência de familiares
mais velhos ou de adultos em geral.
PC: Nunca tive a ideia de fazer
um statement sobre isso, mas,
durante todo o processo do filme,
éramos só nós, jovens, a fazêlo, não lidei com adultos nesse
período.Queria que o filme fosse
totalmente livre e, sem qualquer
tipo de paternalismo de uma

JL: O cinema português, apesar de
todas as conhecidas dificuldades,
continua a fazer uma carreira
brilhante no circuito dos festivais
internacionais. Há alguma linha
do cinema português, ou algum
realizador em concreto, que te
sejam particularmente caros?
Achas que o teu filme se insere
nalgumas delas?
PC: Um dos motivos pelo qual eu
fiz este filme sozinho foi porque
não havia nenhuma produtora
portuguesa que me interessasse.
O único realizador português
de que eu gosto mais a fundo é o
César Monteiro, porque também
sinto muita liberdade nos filmes
dele. Também gosto do João
Canijo, embora mais em termos de
processo do que de resultado final,
gosto da forma como dá liberdade
aos atores e da intensidade que
imprime às cenas. Não tentei criar
nada que vá contra alguma ideia de
cinema português, simplesmente
não me revejo muito no que
conheço, mas também confesso
que não sou um cinéfilo do cinema
português. Vi o Verdes Anos [Paulo
Rocha. 1963] este ano e gostei,
porque achei que havia um espírito
parecido com o meu filme naquela
ideia do rapaz que vem de fora
de Lisboa para a grande cidade,
embora, claro, sejam tempos
diferentes. Não tinha referências
quando estava a fazer o filme, daí
ser um filme livre também por isso.
JL: O título do filme continua a
intrigar-me. Porquê que acham
que este Verão é danado?
PC:“Danado” atribui logo um
estado de loucura, desenfreado, a
estas personagens. Não há limites,
elas podem estar possuídas.
PM: E o próprio clima, o calor
de Lisboa… O ambiente, as
personagens, as situações que
ele criou para nós, a droga, o
sexo… É tudo isso. Quando dizes
que alguma coisa é danada,
é quando não há limites, ou
quando já os ultrapassaste! Tanto
o processo de fazer este filme
como as personagens em si são…
danados. J
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João Paulo Janeiro
Defender o património musical português
Manuela Paraíso
É um dos mais ativos e incansáveis
intérpretes, investigadores, professores
e divulgadores da música antiga portuguesa. No currículo, avolumam-se as
partituras e os CDs que editou e publicou, de obras seminais como o Te Deum,
de Francisco António de Almeida, a solo
e com vários agrupamentos, a realização
de concertos e festivais de música (como
o West Coast Early Music Festival, em
Oeiras, Lisboa e Setúbal), os Cursos
Internacionais de Música Antiga (CIMA)
em Idanha-a-Velha, masterclasses,
workshops e um concurso internacional de música antiga para jovens
intérpretes. João Paulo Janeiro, 50 anos,
natural de Lisboa, fundou em 2010
a MAAC - Música Antiga Associação
Cultural, que tem desenvolvido ampla
atividade de programação, edição,
formação e divulgação, em Portugal
e noutros países europeus, tem vários
projetos em curso e está prestes a lançar
no mercado, no início de setembro,
dois novos CDs: Paixão Segundo São
João, de Bach, pelo Concerto Ibérico,
dirigido pelo prestigiado músico
norueguês Ketil Haugsand, e Mattutino
de Morti, obra do compositor barroco
napolitano radicado em Lisboa David
Pérez, interpretada pelos agrupamentos Capella Joanina e Flores de Mvsica.
Antes do final de 2017 serão editados
mais dois CDs, Vésperas da Beata Virgem
Maria, de João Lourenço Rebelo, e o
Requiem à Memória de Camões, de João
Domingos Bomtempo, que em Julho foi
apresentado, na Sé de Castelo Branco e
no Mosteiro de Alcobaça, em primeira
audição moderna em instrumentos de
época, e que em Novembro será interpretado na Assembleia da República.
Neste Ano Bomtempo, em que se assinala os 175 anos da sua morte, os 200
do início da escrita do seu Requiem e da
edição monumental de Os Lusíadas pelo
Morgado de Mateus, o cravista, organista e maestro falou ao JL sobre este e os
outros novos projetos e também sobre o
ensino da música antiga em Portugal.
Jornal de Letras: Em que contexto surge
o projeto de Bomtempo?
João Paulo Janeiro: A MAAC realiza
anualmente uma produção de concerto
em Castelo Branco. No ano passado,
apresentámos a Paixão Segundo São
João, que foi muito bem acolhida e de
que agora publicamos o CD, e decidimos
propor para 2017 outra oratória de Bach,
A Paixão Segundo São Mateus, mas no
início deste ano concluímos que não havia ainda condições para concretizar esse
projeto, pelo que sugeri o Requiem de
Bomtempo, que sempre me entusiasmara. Fizemos duas apresentações da obra,
na Sé de Castelo Branco e no Mosteiro
de Alcobaça, e a 29 de Novembro iremos
levá-la à Assembleia da República.

que esse preconceito é disseminado
através do ensino da música?
Sim, creio que na maior parte do nosso
ensino, que é muito virado para um
certo tipo de abordagem da música. A
nossa apreensão da música não depende
só da nossa capacidade técnica de tocar
um instrumento, depende da nossa
leitura dos nossos tempos mas também
do que aconteceu nas épocas anteriores. E o ensino nos conservatórios e nas
escolas de música, dum modo geral, tem
lacunas no ensino da história da música,
a qual para 95% dos instrumentos
começa em Bach.

João Paulo Janeiro

Qual a importância desta obra no contexto da música portuguesa da época?
Começou a ser composta em 1817 e
no ano seguinte foi editada em Paris,
depois foi lá tocada e também em
Londres. Ela surge, creio, na sequência
da preparação da grande edição de Os
Lusíadas pelo Morgado de Mateus, uma
exaltação da glória nacional quando o
país estava consumido pelas lutas entre
liberais e absolutistas. O Bomtempo
estava ele próprio envolvido nesse
movimento de restauração do orgulho
nacional e, após o desaparecimento
da escola de música da Patriarcal,
viria a empenhar-se na criação
do Conservatório Nacional, para a
renovação do ensino da música, que
seria aberto a toda a população, com
princípios de ensino muito rigorosos
e avançados, segundo os modelos do
Conservatório de Paris. O Requiem é a
obra principal do compositor. É uma
consequência duma certa notoriedade
do Requiem de Mozart, mas embora não
haja prova de que o Bomtempo tenha
ouvido essa obra, quando fazemos o seu
próprio Requiem parece evidente que
ele terá ouvido o de Mozart, porque há
vários momentos evocativos, como o
Dies Irae. Tem uma estrutura extraordinária, porque conseguimos notar, entre
as diferentes secções, uma relação da
proporção e uma sequência de construção em arco, começando e terminando
da mesma forma, com momentos de
grande contraste de dinâmica e de
articulação, uma assertividade rítmica
e uma escrita vocal que recordam
Beethoven e a sua Missa Solemnis. O
contraponto da escrita das vozes é
muito trabalhado, muito clássico, quase
barroco. É muito interessante porque
transporta esse elemento de mudança

“

É preciso investir nas
camadas mais novas,
para que tenham
oportunidade de
contactar com outro
tipo de repertórios, e
que os alunos possam
tocar essa música com
instrumentos antigos

entre épocas, contém elementos muito
novos mas conserva uma tradição
vocal, incluindo a portuguesa.
Porque acha que esta obra não tinha
ainda sido feita em instrumentos de
época?
Não sei, acho estranho, ela tem enorme
grandiosidade e em instrumentos antigos soa muito diferente. Há alguns agrupamentos que poderiam tê-lo feito. Não
se compreende. Porque que é que a sua
obra para piano nunca foi gravada em
instrumentos de época? Ele tem imensa
música de câmara, além de muitas obras
orquestrais e corais muito bonitas, mas
que nunca foram gravadas.
Fale-me sobre os CDs que vão agora ser
publicados.
O Mattutino de Morti foi escrito para as
festas de Nossa Senhora do Cabo, que
começavam em Belém e terminavam
no Santuário no Cabo Espichel, estreado
em 1770. Teve grande importância histórica e impacto no público e continuou
a ser tocada no Dia de Santa Cecília em

memória dos músicos já falecidos. Por
ocasião dos 250 anos do terramoto de
Lisboa, apresentámos dois concertos em
1ª audição moderna no CCB, na entrada,
recriando o ambiente de catedral, para
muito público. Gravámos os espetáculos
e os ensaios mas só agora foi possível
finalizar o projeto e publicar o CD. A
Paixão de São João foi gravada em 2016,
no concerto em Castelo Branco, e teve
tanto sucesso que decidimos editá-la
em CD.
Acha que em Portugal se subvaloriza a
música antiga?
Não exatamente. Houve um período de
explosão nos anos 70, com os Cursos
da Casa de Mateus, que foram decisivos para quase todos os intérpretes de
música antiga em Portugal, mais tarde a
integração no ensino com a instituição
dos cursos de música antiga no Porto, e
há pessoas genuinamente interessadas
no repertório e no facto dele ser feito
com aqueles instrumentos. Mas há
também uma espécie de folclore, com
a ideia de que é muito fácil fazer música
da Renascença usando certas roupas…
Para além da ideia feita de que os músicos que escolhem fazer música antiga
são menos aptos…
Sim, essa ideia tem atravessado gerações, há gente muito nova em Portugal
que considera que tocar música antiga
é tocar umas batucadas, para entreter,
que não é música séria nem suficientemente difícil ou interessante. Exceto
Bach. Mas seria bom que esses colegas
experimentassem tocar Bach em instrumentos antigos.
Mas quem esteja atento sabe que existe
muita música antiga excecional. Acha

Como se dá a volta a isso?
Acho que é preciso investir nas camadas
mais novas, para que tenham oportunidade de contactar com outro tipo de
repertórios, que haja cursos de curta
duração, disciplinas nos conservatórios
em que os alunos possam experienciar
tocar essa música e com instrumentos
antigos. Em Portugal há um ou dois
conservatórios em que se leciona viola
da gamba e apenas mais alguns em que
existe cravo.
Seria necessário um grande investimento a nível do ensino?
Não, era preciso que as direções dos
conservatórios estivessem dispostas
a uma abertura, mas por outro lado
estão muito prisioneiras de contratos de
patrocínio com o Ministério e de terem
ou não alunos. Alguns estão a seguir um
caminho perigoso, porque se afastam do
ensino dos modelos clássicos, procurando captar alunos ensinando música pop,
dos tops (quando, à partida, o ensino
nos conservatórios deveria ser um repositório de modelos clássicos comprovados, para depois se poder enveredar por
outras experiências musicais). Isto está a
acontecer de forma sistemática, o que é
assustador. Isto leva-nos a questionar o
papel dos conservatórios, o nosso papel
enquanto professores. Não estamos a
caminhar no sentido da erudição, do
conhecimento, de alargar as vistas dos
alunos.
Os Cursos Internacionais de Música
Antiga, em Idanha-a-Velha, são dirigidos também a alunos de música que não
tenham prática de música antiga?
Sim, nesses cursos de Verão temos de
considerar que ainda há muita gente que
não conhece o contexto e das técnicas
de execução da música até finais do séc.
XVIII. Tendencialmente destinam-se
a alunos e músicos no final da sua formação do ensino secundário, superior
e profissional mas têm também uma
função educativa para o público, o que
contribui para aumentar o espetro de
pessoas interessadas pela música antiga.
Por outro lado, proporciona encontros
entre músicos desta área e surgimento
de novos projetos de concerto, de agrupamentos e de investigação.J
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Vespro della Beata Vergine e Il pianto della
Madonna são dois projetos de La Compagnia
del Madrigale, que, de algum modo, limitam
temporalmente a passagem dos 450 anos do
nascimento de Claudio Monteverdi e constituem, sem dúvida, dois dos mais importantes
momentos dessa celebração.
O mais recente, dedicado às Vésperas,
reúne o ensemble vocal e instrumental Cantica
Symphonia e os instrumentos de época de La
Pifarescha, a La Compagnia del Madrigale, todos
sob a direção de Giuseppe Maletto.
A abordagem das Vésperas traduz a longa
experiência dos músicos com este repertório e
o domínio da diversidade de situações imposta
por uma das mais dramáticas obras sacras de
Monteverdi, tal como publicada em Veneza
em 1610, que é acompanhada também da mais
“conservadora” Missa In illo tempore.
Assim, da natureza sacra dos salmos e motetes, aos ‘madrigalismos’ dos textos, do apelo
a referências tradicionais ao ritmo imposto, da
escolha de instrumentos a opções de tempo e
afinação, cada decisão foi tomada caso a caso.
O resultado impõe pensamento e resulta numa
viagem fascinante através da obra e da sua
época.
O ensaio de Giuseppe Maletto, que acompanha esta edição, não só constitui um guia preciso
para as opções tomadas, como desafia quem
ouve a encontrar o “espírito do compositor” e
recuperar a calma de outra era. Maletto não põe
de lado práticas renascentistas, em lealdade ao
texto de Missa In illo tempore, nem deixa de
projetar o futuro presente nas Vésperas e na corporização do seu drama, sublinhando o Barroco

emergente e o carater visionário do compositor.
Gravadas na Basílica de São Maurício, em
Pinerolo, Itália, em outubro do ano passado,
as Vésperas contam com os cantores de La
Compagnia del Madrigale, como solistas, com o
coro do ensemble Cantica Symphonia e com o
som sumptuoso dos instrumentos de época da
orquestra La Pifarescha.
Com uma individualidade bem marcada,
esta interpretação encontra o seu lugar a par de
outras versões notáveis – se não superando-as,
em muitos momentos – do Concerto Italiano,
de Rinaldo Alessandrini (Opus 111/Naïve), e
da La Venexiana, de Claudio Cavina (também
da Glossa), assim como da gravação recém-reeditada de John Eliot Gardiner, com o Coro
Monteverdi, os Solistas Barrocos Ingleses, o
London Oratory Junior Choir e His Majes-

› La Compagnia del Madrigale
CLAUDIO MONTEVERDI,
VESPRO DELLA BEATA
VERGINE/IL PIANTO
DELLA MADONNA

2CD + CD Glossa

DANÇA
Daniel Tércio

Em todos os sentidos
No panorama da dança que
acontece em Portugal, setembro
promete ser um mês vibrante.
Os acontecimentos sucedem-se
em diversos locais, renovando
cumplicidades, não apenas entre
pessoas, mas também entre géneros
e linguagens. Em Setembro a dança
não anda sozinha. A primeira das
ligações acontece no terreno das
artes performativas. Sendo este o
seu lugar natural, é também neste
terreno que a dança experimenta
novas ligações e novas geografias.
Na verdade, a dança chega
frequentemente numa moldura
que envolve preocupações multi e
interculturais. Assim é, por exemplo, com o TODOS-Caminhada de
Culturas, que acontecerá entre 8 a 10
de setembro na Colina de Santana,
em Lisboa. Nascido em 2009, TO-

DOS funciona sobre a ideia da cidade
como lugar partilhado, contribuindo
assim para a destruição de guetos
territoriais associados à imigração.
Trata-se de um Festival que está
perto daqueles a quem se destina,
que está dentro do bairro para o qual
se constrói e que se move pela ideia
de tornar o quotidiano numa grande
celebração. Dança, Teatro, Novo
Circo, Comidas do Mundo, Música,
Fotografia, Performance integram
a programação. TODOS dá a ver os
muitos rostos que fazem Lisboa e os
mundos inteiros que nela cabem.
Pela mesma altura, no Porto,
em Serralves, acontecerá a terceira
edição d’“O Museu como Performance”, plataforma dedicada às
novas práticas da performance
e do performativo no campo das
artes visuais contemporâneas. Esta

plataforma reúne trabalhos recentes
baseados na performance de artistas
e de coletivos de artistas de Portugal,
dos Estados Unidos e de vários países europeus.
Fora dos grandes centros urbanos, em diversos locais de Minde,
Alcanena e Cartaxo, acontecerá
o festival Materiais Diversos com
espetáculos de dança, teatro e música, apresentação de filmes, aulas
diárias, o regresso da escola de Verão
da comunidade artística emergente,
conversas e encontros temáticos
- isto a partir de 14 de setembro,
durante dez dias. Elisabete Paiva,
sua diretora artística, descreve
este festival como a “esperança de
partilhar o mundo imaginado, entre
entendimentos e diferendos, para
nos transformarmos, em ambos os
sentidos e em novas direções”.
O Festival apresenta um programa diversificado, com ligações
às comunidades locais e a presença de artistas internacionais,
como Emmanuelle Huyne - que
propõe um laboratório de dança - e estreias nacionais, como o
espetáculo Antropocenas de Rita
Natálio e João dos Santos Martins.
Conforme se pode ler no programa,
este trabalho - que se situa numa
zona entre a conferência e a performance - combina o debate em
torno do Antropoceno e da atual

assim como alguns dos mais célebres motetes,
como Christe, adoramus te, Cantate Domino,
Adoramus te Christe e Domine ne in furore tuo.
O resultado, tanto em Il pianto della Madonna como em Vespro della Beata Vergine, é
assombroso: o domínio da tensão, o equilíbrio
das diferentes linhas, um apuro extremo, uma
dicção perfeita e uma beleza sublime, que emerge do conjunto, em que tudo flui naturalmente,
algo só possível com um cuidado extremo e muita atenção a todos e cada um dos pormenores.
As sopranos Rossana Bertini e Francesca Cassinari, a contralto Elena Carzaniga, os
tenores Giuseppe Maletto e Raffaele Giordani,
o barítono Marco Scavazza e o baixo Daniele
Carnovich constituem o núcleo da Compagnia,
a que se juntaram a harpista Marta Graziolino
e o organista Luca Guglielmi (com Tocatas de
Frescobaldi), para Il pianto della Madonna.
Este disco possui ainda um precioso ensaio
do musicólogo Marco Bizzarini, da Universidade
de Pádua – um dos nomes recorrentes da Glossa
e um dos principais investigadores da música
italiana, associado à nova edição da obra de
Antonio Vivaldi – em que expõe, de modo muito
claro, a importância da interação entre a palavra
e a música, no tempo de Monteverdi.
La Compagnia del Madrigale é um dos mais
importantes agrupamentos da atualidade neste
repertório, a par do Concerto Italiano, de Rinaldo Alessandrini, e de La Venexiana, de Claudio
Cavina, com os quais partilha elementos, história, investigação e percurso.
O universo de Monteverdi surge após os
discos dedicados a Carlo Gesualdo (Sexto livro de
madrigais, Terceiro livro e Responsórios da Semana Santa) e Luca Marenzio (Primeiro e Quinto
livros de madrigais). William Byrd, Cipriano de
Rore e programas dedicados ao Cancioneiro de
Petrarca e a Gerusalemme Liberata, de Tasso, são
universos que se seguem na rota da Compagnia
del Madrigale. J MARIA AUGUSTA GONÇALVES

JOSÉ CALDEIRA

Monteverdi divino

ties Sagbutts and Cornetts (Archiv/Deutsche
Grammophon).
Quanto a Il pianto della Madonna, trata-se
de um projeto de 2016, que reúne obras sacras
de Monteverdi, a partir da produção profana,
com base num dos grandes recursos da época
– o ‘contrafactum’ –, a conversão de uma obra
sacra ou profana, no seu oposto, adaptando um
novo texto à música original. Na prática, o álbum
concretiza a grande e eterna demanda – levar ao
universo sacro a “harmonia celestial” das obras
seculares do compositor de La favola d'Orfeo.
O próprio título resulta aliás de uma das mais
emblemáticas transposições – ou contrafacta
– do conjunto, a passagem do célebre Lamento
d’Arianna a uma elaborada versão polifónica
de Il pianto della Madonna, feita pelo próprio
compositor para a sua derradeira coleção sacra,
a Selva morale e spirituale, de 1640. Do mesmo
modo, reencontram-se melodias do Terceiro,
Quarto e Quinto Livro de madrigais, que servem
agora as mais profundas reflexões religiosas, do
nascimento à morte de Jesus.
La Compagnia del Madrigale faz apelo a textos de Angelo Grillo e Aquilino Coppini, contemporâneos de Monteverdi, editados no início do
século XVII, para Stabat virgo Maria, madrigal
espiritual sobre a música – ou ‘contrafactum’
– de Era l’anima mia, do Quinto Livro, assim
como para Qui penpendit in cruce (de Ecco
Silvio), Maria, quid ploras (de Dorinda ah! Diró
mia), Te, Jesu Christe (de Ecco piegando) e Pulchræ sunt genae tuae (com origem em Ferir quel
petto). São também textos destes autores que
se encontram Rutilante in nocte (com a música
de Io mi son giovinetta, do Quarto Livro) e Qui
pietate tua (de Ma se con la pietà, do Terceiro).
A estes ‘contrafacta’ juntam-se peças sacras
de Monteverdi, publicadas por Giulio Cesare
Bianchi, outro contemporâneo do compositor,
incluindo as extensas Litaniae lauretanae. Aqui
se encontram então Letanie della Beata Vergine,

Brother, de Marco da Silva Ferreira Festival Materiais Diversos

crise climática, mas também das
cosmologias ameríndias, das etnografias multi-espécie, do racismo
estrutural, do blues dos robots e
de um tronco de sumaúma cortado
para que humanos pudessem dançar sobre ele. Antropocenas, sendo
uma colaboração entre Rita Natálio
e João dos Santos Martins, conta
com contribuições de diversos
agentes nas áreas da ecologia, dança, música, antropologia e artes visuais. Uma palestra dançada onde
plantas, pedras, gatos, dildos e

relva nas axilas podem ser os principais oradores, onde samambaias
discutem os seus direitos jurídicos,
sacos de plástico suicidam-se,
animais fazem petições contra a
sua extinção, jardineiros cortam
cabelos de plantas, onde abraçamos ursinhos de poluição, comemos terra. Textualmente, ideias da
história de arte e da antropologia
contemporânea misturam-se,
opõem-se, matam-se e esfolam-se para destituir certos ideais de
natureza.J
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O Outro Lado
Museu Dr. Joaquim Manso apresenta o quotidiano da pesca ao largo da Nazaré através das fotografias do pescador e artista João Delgado

ALFANDEGA

DA

FÉ

Lg. S. Sebastião
T Festival 7 Sóis 7 Luas: L’Avalot
1 de setembro – 22h

M Les Voix Des 7lunes
8 de setembro – 22h

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

D OM .,

DAS

09 h 30

àS

12 h 30

E DAS

14 h

18 h

àS

até 15 de setembro

Av. Engenheiro Tavares da Silva. 231 519 780

E Obra Gravada de A. Szenes e V. da Silva
até 17 de setembro

DO

HEROÍSMO

Museu de Angra do Heroísmo

Ladeira de São Francisco. Tel.: 295 240 800

E Almanaque do Camponez
até 3 de setembro

CALDAS

DA

RAINHA

S áB .,

DAS

13 h 30

àS

19 h ; 3 ª

A

5ª,

DAS

10 h

Teatro Aveirense

R. Belém do Pará. Tel.: 234 400 920

DAS

10 h

àS

18 h

até 1 de outubro

A

D OM .,

DAS

11 h

àS

18 h

12 h 30

E DAS

14 h

àS

13 h

E Manuel Ferreira.
Capitão de Longo Curso

D OM .,

DAS

10 h

E DAS

14 h

18 h

àS

àS

13 h

E DAS

14 h

19 h

àS

E Da Coleção em Chaves: Corpo,
Abstração e Linguagem na Arte Portuguesa
até 15 de outubro

CASCAIS

Biblioteca Joanina

Centro de Arte Contemp. Graça Morais

Casa das Histórias Paula Rego

M Recital de Piano por João Carlos Brasil

3ª

T ODOS

DAS

10 h

àS

18 h 30

E Graça Morais: O Medo
até 15 de setembro

OS DIAS , DAS

àS

18 h

E Paula Rego: Historias & Segredos
até 17 de setembro

COIMBRA

6 de setembro – 21h30

18 h

14 h

àS

18 h ; 4 ª

A

D OM .,

DAS

11 h

àS

18 h

ESTORIL

Autoria e encenação de henrique Feist.
Direção musical de Nuno Feist.
Interpretação de henrique Feist, Vanessa
Silva, Diogo Leite, Daniel Galvão e Valter Mira.
6ª

E

S áB .,

àS

21 h 45

até 26 de agosto

E XXXVII Salão Intern. de Pintura Naïf
OS DIAS , DAS

15 h

àS

24 h

Biblioteca Pública de Évora

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

E Artes à Rua: Planeta Malagueira

M Orquestra de Violinos
29 de setembro – 21h30

Exposição de fotografia de António Carrapato
até 17 de setembro

Colégio da Trindade

Casa de Burgos

R. de Burgos, 5. Tel.: 266 769 450

E Condemnados à Pena Última

2ª

Convento São Francisco

Assim, o Prémio Regional Maria Veleda enquadra projetos e atividades que se destaquem: no âmbito da cidadania e igualdade de género, ou no combate à exclusão
social; no combate à desertif icação do interior da região;
na educação pela arte; na valorização do património imaterial - preservação das tradições, memórias e identidade; na revitalização dos núcleos e edifícios históricos; no desenvolvimento de projetos multidisciplinares, multiculturais e, ainda, projetos em rede.

até 17 de setembro

6ª,

DAS

9h

àS

12 h 30

E DAS

14 h

àS

17 h 30

Exposição de fotografia de José Manuel Rodrigues.
até 30 de setembro

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

M Dar a Ouvir.
Paisagens Sonoras da Cidade

3ª

Arco de Almedina. Tel.: 239 840 754
14 h

àS

A

D OM .,

DAS

10 h

àS

13 h

E DAS

14 h

àS

18 h

E Boa Sorte com os Vossos Esforços
Naturais, Combinados, Atrativos
e Verdadeiros em Duas Exposições

Galeria Almedina

E DAS

Fundação Eugénio de Almeida

Páteo de São Miguel. Tel.: 266 748 300

até 24 de setembro

3 ª A 6 ª , DAS 10 h àS 18 h ;
S áB . E D OM ., DAS 10 h àS 13 h

A

E Artes à Rua: O Dualismo da Malagueira

até 30 de outubro

O Prémio Regional Maria Veleda é uma iniciativa da
Direção Regional de Cultura do Algarve. Com esta distinção propõe-se destacar e reconhecer o mérito de personalidades algarvias cujo longo percurso cultural e cívico as tenha revelado como protagonistas de intervenções
particularmente relevantes e inovadoras na Região. O
prémio pretende também inscrever-se no âmbito da
resposta às medidas previstas no programa “Mulheres
criadora de cultura”, preconizadas no V Plano Nacional
para a Igualdade de Género, Cidadania e não Discriminação, a decorrer no período de 2014-2017.

até 1 de outubro
18 h

E Mostra de Fotografia de Fernando Alegre

Informações: www.cultalg.pt/pt/MariaVeleda. Candidaturas até 15 de setembro

àS

ÉVORA

Lg. da Trindade

Prémio Prémio Regional Maria Veleda 2017

10 h

até 12 de setembro

Universidade de Coimbra.

10 h

DAS

T ODOS

BRAGANÇA
D OM .,

DAS

T Let The Sun Shine In

9 de setembro – 21h30

A

D OM .,

Av. Dr. Stanley ho. Tel.: 214 667 700

T Aldo Lima: Desde Pequenino

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

A

Casino Estoril

A documental e iconográfica sobre a vida do
militar, escritor e investigador Manuel ferreira.
até 17 de setembro

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

18 h ; 4 ª

até 31 de setembro

CHAVES
A

àS

E Ana Rito: Pele e Pedra

até 3 de setembro

3ª

14 h

até 3 de setembro

3ª,

àS

DAS

E Metamorphosis:
Cenários em Azul e Branco

Museu de Arte Contemporânea de Elvas

Av. 5 de Outubro, 10. Tel.: 276 340 501
17 h 30

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

ELVAS

E Exposição de Pintura
de Lourenço Lomelino

Museu de Arte Contemp. Nadir Afonso

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

àS

E Quadradinhos Portugueses:
Olhares & Estilos

até 30 de setembro

A

10 h

Av. D. Carlos.

E Relíquias da Biblioteca Municipal das
Caldas da Rainha - Coleção Caldense

3ª

DAS

Cidadela de Cascais

Museu José Malhoa

AVEIRO

D OM .,

E Mostra de Fotografia de Marta Hipólito

4ª

R. Vitorino Fróis. Tel.: 262 841 728
E

3ª,

A

até 1 de outubro

Biblioteca Municipal
das Caldas da Rainha
2ª

3ª

Exposição de pintura de Noronha da Costa.
até 10 de setembro

E Quando as Periferias São Centros:
a Indústria de Tecelagem e das Sedas

Museu do Vinho Bairrada

Museu Nacional Machado de Castro

E Modos do Olhar

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

Centro Cultural de Cascais

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

Museu do Abade de Baçal
3ª

ANADIA

ANGRA

E Disruptive Order

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
R. das Parreiras. Tel.: 239 801 160

Igreja do Salvador

Tel. (info.): 266 769 450

E Lugares Sagrados:
as Cubas do Sul de Portugal

E O Azeviche. O Sagrado e o Profano

Exposição de fotografias de Luís Ferro.
até 29 de setembro

Museu da Água de Coimbra

Museu de Évora - Museu Nacional
Frei Manuel do Cenáculo

até 31 de dezembro

Parque Dr. Manuel Braga. Tel.: 239 102 115
3ª

A

D OM .,

DAS

10 h

àS

13 h

E DAS

14 h

àS

18 h

E Exposição de Pintura de Ana Pessoa
até 17 de setembro

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

A

D OM .,

DAS

10 h

àS

18 h

E Legado Francisco Barahona Fernandes
até 31 dezembro
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E Llave del Romance Mudo de
la Vida de San António de Padua
até 31 de dezembro

LISBOA
al. da Universidade. Tel.: 217 811 500

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

Lugar do Desenho - Fund. Júlio Resende

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

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

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

E Resende: Anos 60

GUARDA
E Render-se à Evidência. Clear Statement

a

d om .,

das

10 h

às

18 h

E Júlio Pomar e Pedro Cabrita
Reis: Das Pequenas Coisas
até 8 de outubro

Biblioteca Nacional de Portugal

Campo Grande, 83. Tel.: 217 982 000

E A Viagem: Exposição
Retrospetiva do
Pintor António Carmo

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

E Pergunta ao Tempo
até 15 de outubro

Centro Internacional
das Artes José de Guimarães

14 h

às

até 8 de setembro

E Jazz em Portugal: 100 Anos
de Xim Xim Xim Pó Pó Pó Pó

E Fernando Lanhas: Fragmentos:
Algumas Obras na Coleção de Serralves

até 15 de setembro

até 8 de outubro

E Alexandre Cabral (1917-1996):
Vida e Obra de um Resistente

E A Arte como Experiência do Real
até 15 de outubro

até 21 de outubro

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

E Os Carmelitas
no Mundo Português

até 31 de dezembro

até 18 de novembro

Paço dos Duques
T odos

os dias , das

10 h

às

18 h

E Leonardo da Vinci, o Inventor
até 22 de outubro

Pç. de santiago. Tel. (info.): 253 423 910
T odos

os dias , das

10 h

às

17 h 30

E Viarco Express

Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230
das

10 h

às

18 h

E Museu de Lamego: Since 2017
até 31 de março 2018

LEIRIA
Museu da Imagem em Movimento
Lg. de s. Pedro. Tel.: 244 839 675
T odos

os dias , das

9 h 30

às

17 h 30

E A História Que Se Quer
Contar: Instalação de Filmes em
Papel Para Lanterna de Projeção
até 27 de agosto

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

18 h

exposição de fotografia de Renée Gagnon.
até 30 de setembro

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª

a dom .. das

10 h

18 h ;

às

enCeRRa

2ª

e FeRiados

E Geraldo de Barros: Fotoformas e Sobras
até 17 de setembro

E Carlos No: Exílio

Carpintarias de São Lázaro
R. de são Lázaro, 72.
s áb .,

das

15 h

às

da

s iLVa

até 17 de setembro

apresentação do filme Bartolomeu
Cid dos Santos. Por Terras Devastadas,
realizado por Jorge silva melo.
3 de setembro - 15h30

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

a

d om .,

das

10 h

às

18 h

E Tudo se Desmorona. Impactos
Culturais da Grande Guerra em Portugal
até 4 de setembro

E Matéria Abstrata

exposição de pintura e cerâmicas de helmut Federle.
até 18 de setembro

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

E Louis Legrand (1863-1951)
até 30 de setembro

E Escultura em Filme.
The Very Impress of the Object
até 2 de outubro

M Orquestra XXI

dinis sousa – maestro.
artur Pizarro – piano.
obras de J. brahms e a. dvořák.
2 de setembro – 21h

a

d om .,

das

10 h

às

15 h

às

21 h

MAAT - Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia
av. brasília, Central Tejo
Todos os dias , das

12 h

às

20 h . e nCeRRa

às

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

E Fernanda Fragateiro:
dos Arquivos, à Matéria, à Construção
até 18 de setembro

E APQHome – MAAT
até 9 de outubro

E Prémio Novos Artistas Fundação EDP
até 9 de outubro

Museu Coleção Berardo

CCb. Pç. do império. Tel.: 213 612 878
3ª

a

d om .,

das

10 h

às

19 h

E Pedro Neves Marques.
Aprender a Viver com o Inimigo
até 17 de setembro

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

Museu de Arte Popular

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

E Da Fotografia ao Azulejo
até 1 de outubro

Museu de Lisboa

Campo Grande 245. Tel.: 217 513 200
3ª

a

d om .,

das

10 h

às

18 h

E Do Carnaval à Luta Livre.
Máscaras e Devoções Mexicanas
até 1 de outubro

Museu de Lisboa – Torreão Poente
Pç. do Comércio, 1. Tel.: 217 513 200
a

d om .,

das

10 h

às

20 h

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

Museu do Oriente

av. brasília, doca de alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª

a

d om .,

das

10 h

às

18 h ; 6 ª ,

das

10 h

às

12 h

E Tanto Mundo

18 h

E Raio X de uma Prática Fotográfica

exposição de fotografia
de João martins Pereira.
até 10 de setembro

T Rei Lear

E Desta Canção Que Apeteço Obra Discográfica de José Afonso
1953//1985.

Fotografia de arquitetura de Fernando Guerra.
até 15 de outubro
de William shakespeare. encenação
de Rogério de Carvalho. interpretação
de Jorge Pinto, João Castro, ivo alexandre,
elmano sancho, miguel eloy, entre outros.
8 e 9 de setembro – 21h

até 24 de setembro

E Laços – Mais do que Viajar

exposição retrospetiva do
repórter fotográfico nuno Lobito.
até 22 de outubro

M Xinobi
8 de setembro – 21h

M Gonçalo Prazeres Quinteto
9 de setembro – 21h

3ª

até 18 de setembro

3ª

19 h

Pç. do império. Tel.: 213 612 400
3ª

das

E Internato

E João Onofre. Untitled (Orchestral)

Centro Cultural de Belém

Museu de Lamego
d om .,

E Fórmulas Naturalistas da Arte Moderna

a

até 3 de setembro

exposição do artista chileno alfredo Jaar.
até 3 de setembro

LAMEGO
a

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

4ª

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

E Shadows

até 22 de setembro

2ª

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves
até 3 de setembro

Palacete Santiago

20 h

às

R. da atalaia, 12 a 16. Tel.: 213 460 881

A A Arte Em Imagens:
Os Filmes dos Artistas Unidos

E Periódicos Musicais Portugueses

19 h

R. Conde d. henrique. Tel.: 253 412 273

às

E Terracotta Army, Guerreiros de Xian

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

até 8 de setembro

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

10 h

C asa -a TeLieR V ieiRa

E A Diáspora da Palavra:
Obras de Autores Portugueses
Impressas Fora de Portugal
no Séc. XVI (1501-1520)

E Memento (Lembra-te)

13 h

das

até 1 de setembro

até 1 de setembro

até 1 de outubro

às

20 h ; 6 ª ,

às

18 h ; s áb ., 14 h

Atelier-Museu Júlio Pomar

Casa da Memoria

10 h

10 h

às

exposição de fotografias de antoine Pimentel.
até 14 de setembro

GUIMARÃES

das

das

10 h

E O Fotógrafo Acidental –
Serialismo e Experimentação
em Portugal, 1968-1980

até 31 de agosto

d om .,

5ª,

das

3 ªa s áb .,

E Por Isso Mesmo Ela Procurou
Toda a Beleza na Madeira, no
Barro, no Papel, na Tinta, na Lã

a

a

até final de agosto

6ª,

Culturgest

até 31 de agosto

3ª

d om .,

a

E Now and Ever | Oliveiras

E Abolição da Pena de
Morte e Cidadania Europeia

3ª

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

2ª

E Van Gogh Alive - The Experience

R. do instituto industrial. Tel.: 21 393 5000

Galeria das Salgadeiras

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

Teatro Municipal da Guarda

2 ª a 6 ª , das 10 h às 18 h ; s áb . e d om ., das 10 h às 20 h

até 30 de setembro

até 28 de setembro

até 31 de julho 2018

até 9 de outubro

Fundação Portuguesa das Comunicações

av. da Índia. Tel.: 213 637 635

Arquivo Nacional Torre do Tombo

GONDOMAR

Cordoaria Nacional

XXXVII Salão Internacional de Pintura Naïf

E A Ópera Chinesa

até 31 de dezembro 2018
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Museu Nacional de Arqueologia
Pç. do Império. Tel.: 213 620 000
3ª,

DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

Museu Nacional do Traje
18 H

E Um Museu, Muitas
Coleções! Testemunhos da
Escravatura. Memória Africana
até 30 de setembro

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

E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa
até 31 de dezembro

E Loulé: Territórios,
Memórias, Identidades
até 30 de dezembro 2018

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

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E La Lechuga: Custódia da
Igreja de Santo Inácio de Bogotá
até 3 de setembro

E Madonna: Tesouros
dos Museus do Vaticano
até 10 de setembro

E O Jardim das Tentações

Exposição de esculturas de Bela Silva.
até 1 de outubro

E Desenhar para Gravar:
Séculos XVI-XIX
até 15 de outubro

E Obra Convidada: Retrato de
Monsieur e Madame Thomas Germain

Obra de Nicolas de Largillierre, pertencente
ao Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa.
até 24 de setembro

Museu Nacional de Arte
Contemporânea - Museu do Chiado
R. Serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Vanguardas e Neovanguardas
na Arte Portuguesa 1910 – 2011
até 29 de outubro

E A Sedução da
Modernidade 1850-1910
até 15 de abril 2018

Museu Nacional de
História Natural e da Ciência

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

3 ª A 6 ª , DAS 10 H ÀS 17 H ; S ÁB . E D OM ., DAS 11 H ÀS 18 H

E Adaptações Botânicas
até 31 de dezembro 2018

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

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

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Vestir Hoje o Teatro e a Dança
até setembro

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar

Exposição repartida entre o Museu Nacional
do Teatro e da Dança e Museu Nacional
do Traje, com percurso feito através
do Parque Botânico do Monteiro-Mor.
até 30 de setembro

E Entre-Ato Modernista: o Teatro
e a Dança na Obra de António Soares
até 31 de dezembro

Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
3ª,

DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

D OM .,

A

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Peças em Peças: do Figurar e do Trajar

Exposição repartida entre o Museu Nacional
do Traje e Museu Nacional do Teatro
e da Dança, com percurso feito através
do Parque Botânico do Monteiro-Mor.
até 30 de setembro

E 2 em 1 Jovens e Criadores
até 1 de outubro

E Testemunhos da Escravatura:
Memória Africana no
Museu Nacional do Traje
até 30 de dezembro

E Revisitando 1977: O Ano de
Abertura do Museu Nacional do Traje
até 31 de dezembro

P Férias de Verão

Ateliers de férias de verão com passeios
e atividades pela manhã e jogos, brincadeiras
e artes plásticas pela tarde. Destinado a
crianças dos 3 aos 9 anos. Inscrições prévias.
4 a 8 de setembro

Padrão dos Descobrimentos
Av. Brasília. Tel.: 213 031 950

E Racismo e Cidadania

Projeto 17: a ESMAD no Centro Português de Fotografia

até 3 de setembro

A A Construção de um símbolo

Documentário de Edgar Medina (2015).
2ª

A

5ª,

ÀS

15 H 30; S ÁB .

E

D OM .,

ÀS

11 H 30

E

15 H 30

até 12 de março 2018

M OutJazz 2017: M-PEX & DJ Mr. Razor

NAzARé

Ruínas do Carmo - Museu Arq. do Carmo

Museu Dr. Joaquim
Manso - Museu da Nazaré

10 de setembro - 17h

Lg. do Carmo.

Palácio de São Bento

R. de São Bento. Tel. (Iinfo.): 213 919 625

E Morte à Morte! 150 Anos
da Abolição da Pena de Morte
em Portugal (1867-2017)

E Novos Olhares sobre o Côa.
Exposição de Gravura Contemporânea
até 30 de agosto

até 29 de dezembro

Teatro da Trindade

Palácio Nacional da Ajuda

T À Boleia para Hollywood

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

Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
T ODOS

OS DIAS ( EXCETO À

4ª

FEIRA ), DAS

10 H

ÀS

E Fikl. Encenações Portuguesas
até 30 de agosto

18 H

Texto de Neil Simon. Encenação de Cucha
Carvalheiro. Interpretação de Cláudia
Vieira, João Lagarto e Sofia de Portugal.
4ª

A

S ÁB .,

ÀS

21 H 30; D OM .,

ÀS

16 H 30

R. D. Fuas Roupinho – Sítio. Tel.: 262 562 801
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

12 H 30

E DA S

14 H

ÀS

18 H

E O Outro Lado

Exposição fotográfica de João Delgado,
pescador e artista plástico, mostrando
o quotidiano da pesca ao largo da Nazaré.
até 17 de setembro

PONTA DELGADA
Museu Carlos Machado

6 de setembro a 1 de outubro

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

Panteão Nacional

LUz MOURãO

até 3 de setembro

E Manuel de Arriaga e a
Construção da Imagem da República

Museu da Luz

Campo de Santa Clara. Tel.: 218 854 820

A exposição aborda não só os aspetos
mais marcantes da vida e da obra desta
ilustre personalidade, como igualmente
as importantes iniciativas republicanas
na definição de uma nova imagem do
regime: os concursos para o busto e
estátua da República, a bandeira nacional
e o hino A Portuguesa que , em conjunto
com a figura do Chefe de Estado, pasaram
a constituir os símbolos nacionais.
até 12 de novembro

Parque do Vale do Silêncio
M Carmina Burana

Pelo Coro e Orquestra Gulbenkian,
sob a direção de José Eduardo Gomes
e com a interpretação de Carla Caramujo,
Carlos Cardoso e Benedict Nelson.
Programa Carl Orff, Carmina Burana.
9 de setembro - 21h30

Parque Tejo
M OutJazz 2017:
The Amplectors + DJ Jeff Lennon
3 de setembro - 17h

Lg. da Igreja de N. Sra. da Luz. Tel.: 266 569 257

E À Luz de Uma Nova
História: Arqueologia nos
Novos Caminhos da Água
até 3 de dezembro

E A Imagem Paradoxal Francisco Afonso Chaves (1857-1926)

PORTO
Aeroporto do Porto - Hall de Chegadas
E Da Coleção no Aeroporto
do Porto: José Pedro Croft
até 8 de outubro

MAFRA

Casa da Música

Palácio Nacional de Mafra

M Little Orange

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

Espetáculo inspirado no Memorial do Convento,
de José Saramago, com percurso e jantar.
9 de setembro – 18h

MATOSINHOS
Terminal de Cruzeiros
do Porto de Leixões
E A Coleção de Serralves
no Porto de Leixões: Passagens
até 17 de setembro

Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200
31 de agosto – 22h

M Orquestra XXI

Artur Pizarro - piano
Dinis Sousa - direção musical.
Obras de J. Brahms e A. Dvorák.
1 de setembro – 21h

M Ela Vaz: Eu

1 de setembro – 22h

M Concerto de Encerramento
do Festival BSP Júnior

1ª Parte: Orquestra Júnior, sob a
direção musical de Francisco Ferreira.
Obras de J. Salgueiro, G. Holst e A. Reed.
2ª Parte: Orquestra Sénior, sob
a direção musical de Alex Schillings.
Obras de J. Absil, A. Kosmicki e J. Mackey.
2 de setembro – 18h
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M António Mão de Ferro
2 de setembro – 22h

M Joana Machado

E Coleção de Serralves: 1960-1980
até 28 de janeiro 2018

Galeria Municipal do Porto

7 de setembro – 22h

R. de dom Manuel ii. Tel.. 226 081 000

M Edu Mundo

3ª

8 de setembro – 22h

M Mão Morta & Remix
Ensemble Casa da Música

Pedro Neves - direção musical.
Temas dos Mão Morta com
arranjos de Telmo Marques.
8 de setembro – 22h

M Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

A

S áB .,

dAS

10 h

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 ÀS
18 h ; S áB ., d OM . E F ERiAdOS , dAS 15 h ÀS 19 h

18 h

MMIPO - Museu da
Misericórdia do Porto

R. das Flores, n.º 15. Tel.: 220 906 960
OS diAS , dAS

10 h

ÀS

18 h 30

E Exposição Tesouros do Palácio
Nacional de Mafra. Da Casa da
Livraria de Mafra para o MMIPO
Palácio da Bolsa

R. de Ferreira Borges. Tel.: 223 399 000

E A Coleção no Palácio da
Bolsa: Ângelo de Sousa, João
Machado e Zulmiro de Carvalho
até 24 de setembro

S. M AMEDE

DE I NFESTA

Casa-Museu Abel Salazar

E Contratempo, Olívia da Silva

até 8 de setembro

R. dr. Abel Salazar, s/n. Tel.: 229 039 827

E D’Après Abel Salazar

Mostra de fotografias dos alunos
do departamento de Artes da
imagem da ESMAd de 2017.
até 22 de outubro

Culturgest Porto

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

A

S áB .,

dAS

12 h 30

ÀS

18 h 30

E Alberto Carneiro: Um Campo
Depois da Colheita para Deleite
Estético do Nosso Corpo
até 1 de outubro

SAGRES

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

E FOTOestruturalismo: a Composição
da Página Enquanto Conceito

3 ª A 6 ª , dAS 9 h ÀS 17 h 30;
S áB ., d OM . E F ERiAdOS , dAS 14 h

ÀS

19 h

até 1 de outubro

S ÃO J OÃO

M ADEIRA

Quinta da Regaleira
Tel.: 219 106 656

M Jazz na Quinta: Pedro Madaleno
31 de agosto – 18h

E Vila Franca de Xira Anos 40-50 do
Séc. XX – Molduras de um Concelho

Obras de Leo Brouwer,
Stepan Rak e Nuccio d’Angelo.
30 de agosto – 11h

até 29 de abril 2018

V ILA N OVA

M Jazz na Quinta: Alma
7 de setembro – 18h

Av. heliodoro Salgado. Tel.: 219 236 10

3 ª A 6 ª , dAS 10 h ÀS 20 h ; S áB . E d OM ., dAS 14 h ÀS 20 h

E Escrita Íntima

Exposição que reúne, em torno da
correspondência trocada por Maria
helena e Arpad, uma seleção de obras de ambos.
até 3 de setembro

A

6ª,

dAS

10 h

ÀS

19 h ; S áB .,

FEIRA

dAS

Centro Histórico
T Aviador

Produção Teatro em Caixa.
3 de setembro – 11h

T Se7e

17 h

D M.O.M.E.N.T.U.M.

Produção Momentum Crew.
6 de setembro – 22h

Teatro de Vila Real

E Carrilho da Graça: Lisboa

VILA VIÇOSA

TORRES VEDRAS

Castelo de Vila Viçosa

até 15 de setembro

Tel.: 268 980 128

Pç. do Município. Tel.: 261 334 042
A

S áB .,

dAS

09 h 30

ÀS

19 h

E Viagem no Alfazema e Choupal

E Incerteza Viva: Uma Exposição
a Partir da 32ª Bienal de São Paulo

Museu de Arqueologia e
Etnografia do Distrito de Setúbal

3 ª A 6 ª , dAS 10 h ÀS 18 h ;
S áB ., E d OM ., dAS 10 h ÀS 13 h

inscrições até 31 de agosto.
8 e 9 de setembro

VILA REAL

direção artística de Victor hugo Pontes.
9 de setembro – 21h30

Museu de Artes Decorativas

até 7 de janeiro 2018

até 30 de setembro

M A Ballet Story

SETÚBAL

C Arqueologia Urbana e História Local

E Novos Olhares sobre a Arte do Côa

Al. de Grasse. Tel.: 259 320 000

E Nick Mauss: Intricate Others

E Haegue Yang: Parque de
Vento Opaco em Seis Dobras

ÀS

Mostra de trabalhos de Nucha Cardoso.
até 9 de setembro

E Anastasia Radevich. Formas de Arte

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

R. do Museu. Tel.: 279 768 260

Pç. do Município
10 h

R. Oliveira Júnior. Tel.: 256 200 204

até 1 de outubro

Museu do Côa

Produção Ymedioteatro (Espanha).
9 de setembro – 11h

E Desenho in/contido

2ª

Exposição de fotografia de Eduardo Gageiro.
até 15 de setembro

VIANA

F OZ C ÔA

T Ephemeros, A Vida Num Só Dia

E A Curiosidade Como
Elemento Pedagógico Projeto Com Escolas 2016-2017
até 24 de setembro

DE

Produção Projeto Ez.
2 de setembro – 11h

DA

Av. dr. Belchior Cardoso
da Costa. Tel.: 256 377 030
2ª

E Delfim Maya. Escultor
do Movimento - O Ribatejo
na Obra de Delfim Maya
até 28 de janeiro 2018

M Recital de Guitarra
por Miguel Almeida

Museu do Calçado
até 30 de setembro

18 h

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

até 10 de setembro

até 10 de setembro

ÀS

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

Galeria Municipal de Torres Vedras

DA

11 h

Museu Municipal deVila Franca de Xira

Tel.: 249 315 089

E Robert Schad: Entre Tempo

dAS

SINTRA

Convento de Cristo

R. Unisco Godiniz, 100. Tel.: 252 830 400

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

até 29 de outubro

TOMAR

Museu Internacional de
Escultura Contemporânea

XIRA

informações e inscrições em
http://sines.pt/pages/1094.
7, 8 e 9 de setembro

Galeria da Biblioteca
de Sta Maria da Feira

Exposição coletiva de vários artistas
provenientes dos 5 continentes,
em que o Promontório de Sagres
constitui o epicentro de uma
manifestação artística à escala global.
até 3 de setembro

DE

E Carlos de Oliveira:
a Parte Submersa do Iceberg

E Perspetivas
8º56´53.6”W | 37º00´03.3”N

Tel.: 282 620 140

3 ª A 6 ª , dAS 10 h ÀS 13 h E dAS 14 h ÀS
17 h ; SáB ., dOM . E FERiAdOS dAS 10 h ÀS 19 h

até 3 de setembro

3 ª A 6 ª , dAS 10 h ÀS 19 h ;
S áB ., dAS 15 h ÀS 22 h ; d OM .,

Fortaleza de Sagres

Fundação de Serralves

E Julie Mehretu: Uma História
Universal de Tudo e de Nada

C Sines, o Porto e o Mar.
História e Património

STA. MARIA

SANTO TIRSO

R. d. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500

Museu do NeoRealismo

R. Cândido dos Reis 33. Tel.: 269 860 080

Exposição de gravuras de Goya.
até 10 de setembro

E O Tesouro da Abissínia
E Projeto 17

Centro de Artes de Sines

E Caprichos de Goya

até 17 de setembro

Exposição de fotografia de Pedro Mesquita.
até 17 de setembro

VILA FRANCA

MU.SA – Museu das Artes de Sintra

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

ÀS

1 de setembro a 12 de novembro

M Bloom – JP Simões

Centro Português de Fotografia

14 h

E Quatro Elementos

até 31 de agosto

Lucas Thomazinho – piano.
Obras de C. Czerny,
R. Gnattali, N. Kapustin e R. Schumann.
12 de setembro – 19h30

dAS

até 13 de agosto

T OdOS

M Concurso Internacional Santa Cecília

18 h ; d OM .,

E Them or Us!

Baldur Brönnimann - direção musical.
Obras de O. Offenbach, P. Mascagni,
E. Grieg, J. Williams, entre outros.
9 de setembro – 22h
9 de setembro – 22h

ÀS

SINES

DO

CASTELO

E A Capela de Nossa Senhora
dos Remédios de Vila Viçosa

demolida em 1940 através da muralha
do Castelo em direção ao adro do Santuário
de N. Sra. da Conceição, o que restava da
Capela de Nossa Senhora dos Remédios
foi guardado, restaurado e agora exposto
pela Fundação da Casa de Bragança.
até 8 de outubro

Lg. de S. domingos. Tel.: 258 809 305
E dAS

15 h

ÀS

18 h

E Da Coleção em Viana - Um
Realismo Cosmopolita: Uma
Exposição em Torno do Grupo KWY
até 3 de setembro

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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Ana Paula Laborinho
Afirmar o português
como língua internacional
O Camões Júnior, que começa a funcionar em breve, e o Referencial Camões, selo de qualidade
do Conselho da Europa, são os mais recentes instrumentos de certificação do ensino do
português no mundo. Um passo mais para fazer da Língua Portuguesa uma das “grandes línguas
internacionais”, como adianta ao JL a presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da
Língua, que, nos últimos anos, alargou a sua presença a 85 países nos cinco continentes e só em
2016 promoveu cerca de 1300 atividades de divulgação cultural

l

Maria Leonor nunes

“Língua é poder”, afirma Ana Paula
Laborinho. E é ao abrigo dessa
convicção que acredita que alargar
a presença do português nos vários
continentes é afirmar Portugal e
a cultura portuguesa no mundo.
Para isso, é essencial, segundo ela,
apostar no português como “língua
de ciência e de inovação”, continuar
a investir no seu ensino no estrangeiro, não só junto das comunidades
da diáspora, mas também noutros
países. E são de feição os tempos que
correm, porque há cada vez mais
interesse pela língua e pela cultura
portuguesas. Uma “sorte”, diz, que
tem bafejado a sua presidência, de
quase oito anos, do Camões, Instituto
da Cooperação e da Língua.
Quando em 2010 Ana Paula
Laborinho, profª da Faculdade de
Letras de Lisboa, com um destacado
percurso na área da Literatura, tendo
sido presidente do Instituto Português
no Oriente, assumiu os destinos do
então Instituto Camões (IC), que dois
anos mais tarde se iria fundir com o
Instituto Português para o Apoio ao
Desenvolvimento (IPAD), geria um
orçamento de cerca de 10 milhões de
euros. Hoje, são quase 60 milhões.
Um aumento traduzido também no
alargamento de ação do instituto, a
quem cabe a coordenação do ensino
do português, nos diferentes graus, e
a divulgação da cultura do país a nível
internacional, mas também projetos
de cooperação nos países de expressão portuguesa. Ao JL, faz um balanço
do que tem sido feito e dos desafios
para o futuro, que passam pelo trabalho em rede. Tanto mais que Portugal
tem a tradição de uma “cultura de di-
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ções, desenvolvendo até projetos de
integração do português nos seus sistemas curriculares. Outra região relevante para nós é a América Latina, tal
como a América do Norte, até por lá
haver uma grande comunidade portuguesa. O crescente reconhecimento
do português como língua internacional é muito evidente, pelo número
de universidades que o ensinam nos
Estados Unidos. Outra geografia
com quem temos uma relação de
proximidade, em termos históricos e
culturais, é o Norte de África e temos
tentado reforçá-la.
E com a Ásia?
O nosso maior centro cultural no
mundo é em Macau e tem constituído
uma plataforma fundamental para
a divulgação da Língua Portuguesa
(LP) não só na China, como em toda
a região. E trabalhamos em função de
públicos diversos. Tem sido mesmo
uma componente fundamental do
instituto investigar e aperfeiçoar
metodologias e formas de intervenção para responder a diferentes
necessidades.

APOSTA NA FORMAÇÃO

Ana Paula Laborinho “O que me deu mais satisfação foi ter visto o português a afirmar-se internacionalmente. E por via dele, Portugal”

álogos” e de “cruzamentos culturais”.
E sobretudo porque também a “língua
é uma rede”.
Jornal de Letras: Portugal está
na moda, pelo menos em termos
turísticos. A Língua e a Cultura
portuguesas também estão a suscitar
mais interesse?
Ana Paula Laborinho: Temos vivido
um período em que a questão das
línguas está no debate internacional
e o português tem vindo a ser reconhecido como uma grande língua
de comunicação global. Tenho tido,
desde que estou no Camões, a sorte
de o acompanhar. Esse contexto tem
sido, de resto, muito favorável a todo
o trabalho que temos desenvolvido.
O ensino do português lá fora está a
refletir esse interesse?
Em 2010, além da rede de Ensino

Superior, acolhemos também a do
Básico e Secundário no estrangeiro. Havia aí um entendimento estrito de um ensino apenas
para as comunidades e ainda que
continue a ser fundamental essa
relação, não a entendemos de uma
forma separada do superior. Pelo
contrário, de uma forma articulada. E tem ganho expressão não só
naquilo que era o nosso tradicional
espaço, a Europa, mas também
noutros continentes.
Como se traduz essa expansão?
Em 2010, a nossa rede estava 80%
alocada na Europa e hoje temos já uma
distribuição de 50% noutros continentes. A Europa continua a ser um dos
nossos objetivos, mas é fundamental
uma presença forte noutros blocos
regionais e essa foi uma preocupação
minha, desde o princípio.

“

Em 2010, a nossa
rede (de ensino do
Português) estava 80%
alocada na Europa
e hoje temos já uma
distribuição de 50%
noutros continentes

Particularmente em África?
Já existia uma presença em África,
que temos vindo a reforçar. E
não apenas nos países de Língua
Portuguesa, onde tínhamos uma ação
ao nível da educação, mas também
naqueles que com eles têm rela-

A investigação tem sido uma das suas
grandes apostas. Porquê?
Ao longo destes anos, procurámos
não só consolidar as boas práticas,
mas também elaborámos programas
adequados, insistimos na formação
de professores, criámos programas de
incentivo à leitura que nos pareciam
essenciais para uma maior proximidade com a cultura portuguesa.
Passámos igualmente a fazer, todos
os anos, encontros de professores
da nossa rede, o segundo dos quais
realizou-se em julho, com 100
participantes. Nada disto se pode
fazer sem investigação, portanto sem
articulação com universidades e o
desenvolvimento de um conhecimento sobre o trabalho que estamos
a fazer. Por outro lado, a certificação
de competências, que fazemos com
o Ministério da Educação (ME), tem
sido de grande utilidade até para a
integração dos cursos nos sistemas
de ensino dos países de acolhimento,
sobretudo com comunidades portuguesas. A novidade é que tem vindo a
crescer, desde 2010, a introdução do
português como língua estrangeira
em vários países.
Quais?
Bulgária, Roménia, República
Checa, Namíbia. Estamos também a
trabalhar nesse sentido no Zimbabué
e há outros países que manifestam
interesse de ter o português como
língua curricular. Mas esse trabalho
leva alguns anos, porque há que fazer
desde a elaboração de programas à
certificação e formação de professores. Na Namíbia, começámos com
um único professor local e, neste
momento, temos 24.
E em relação aos leitorados?
Importa dizer que nada se poderá fazer, sem estarmos no Ensino
Superior, sem contribuirmos para
a formação de quadros, não só de
professor, mas também de tradutor,
intérprete ou mesmo para trabalhar
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em empresas que tenham relações comerciais com os países de
expressão Portuguesa. Temos duas
modalidades, a de leitor e de docente,
ao abrigo de protocolos que estabelecemos com as diversas instituições.
E nesse caso, tem aumentado quer
o número de professores, quer de
relações com diversas universidades.
Estamos a alargar a rede e esse é um
dos nossos grandes objetivos, não
só o ensino básico, secundário e até
pré-escolar, mas também a nossa
presença no Ensino Superior e em
organismos internacionais.
É recorrente falar-se da importância
do português estar nas Nações Unidas
como língua oficial. Quando poderá
ser uma realidade?
O português já é língua de trabalho
de muitas instituições internacionais
e em algumas agências das Nações
Unidas. Mas para que isso possa
ser uma realidade é preciso formar
tradutores e intérpretes. Daí a importância da aposta na formação, na
presença no Ensino Superior, que é
também uma forma de divulgar junto
dos alunos e de todos os interessados
a cultura portuguesa e as culturas
em língua portuguesa. Até porque a
cultura portuguesa é miscigenada.
Estamos em 85 países e temos sempre a preocupação de a mostrar como
uma cultura de diálogos, que estabelece pontes com outras culturas.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Costuma dizer que o caminho fazse caminhando, citando António
Machado. Quais os passos que se
seguem em termos de política de
internacionalização da língua?
Este governo definiu para a língua três
grandes objetivos que me parecem
essenciais e que consolidam muito do
trabalho que o Camões tem vindo a
desenvolver. Por um lado, uma aposta
no ensino digital, à distância ou presencial, o que implica o desenvolvimento de conteúdos adequados, como
o português para negócios ou jurídico.
E nós também temos trabalhado nessa
vertente para públicos não escolares.
Quanto mais internacional for a língua, maior a necessidade de produção
de conteúdos diversificados.
A pensar, por exemplo, numa maior
projeção no espaço económico?
Exato. E cada vez há mais interesse
no português como língua de negócios. Outra aposta é no português
como língua de acesso ao Ensino
Superior, o que já acontece em
França, na Alemanha e recentemente
tivemos o regozijo de também ver
consagrada essa possibilidade nos
EUA. A terceira vertente é a certificação, que já existe para aprendizagens como língua de herança para as
comunidades e estamos a trabalhar
na do português como língua estrangeira. Acabámos , nesse sentido, o
referencial Camões, que terá o selo do
Conselho da Europa.
De que falamos quando falamos de
certificação digital?
Sobretudo da elaboração dos exames
e de referenciais para eles em espaço
digital. Há que envolver as estruturas

ENTREVISTA

científicas, as universidades, algumas
já trabalham nesse sentido, como a de
Lisboa e são parceiros importantes,
mas para o projeto da certificação digital teremos que constituir um consórcio, porque é de grande exigência.
Com entidades privadas?
Com todas as instituições que estejam
interessadas. Esse é o projeto mais
imediato. Começámos pelo português como língua estrangeira para
crianças e jovens, a que chamámos
Camões Júnior. É um processo praticamente concluído, tendo a parceria
do ME e estamos a investir muito
nele. Depois, teremos de chegar a
outros públicos. Apesar do muito que
foi feito, de existir uma visão estratégica, alinhada com a política externa
portuguesa, dos espaços onde devemos estar e de como devemos estar,
porque esse é o planeamento que está
na base de uma política de língua, é
preciso agora um salto qualitativo.
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LÍNGUA DE CONHECIMENTO

Que salto?
Temos que fazer parcerias, trabalhar em rede. Desse ponto de vista,
este governo tem insistido muito na
necessidade de uma visão global do
ensino do português e de que maneira o poderemos articular melhor com
outros parceiros.
Por exemplo?
Um parceiro fundamental é a CPLP
e o Instituto Internacional de Língua
Portuguesa. Esse é um aspeto essencial, mas diria que um grande passo
seria também a consolidação do português como língua de ciência e como
língua de inovação. Não seremos uma

LP na última década. É porque tem
a consciência da sua importância,
realmente a língua mais falada no
hemisfério sul. Nunca uso a expressão
defesa da LP.
Porquê?
Essa é uma questão do séc.XVI,
quando tínhamos as defesas e ilustrações das línguas. Mas não tenhamos
dúvidas que língua é poder e, portanto, a afirmação do português serve
todos aqueles que o falam. Daí que
me pareça tão importante trabalhar
no português como língua de comunicação internacional. O trabalho do
Instituto Camões pretende contribuir, na medida em que a língua é um

Estamos em 85 países
e temos sempre a
preocupação de mostrar
a cultura portuguesa
como de diálogos, que
estabelece pontes com
outras culturas
Um grande passo seria
também a consolidação
do português como
língua de ciência e de
inovação
Levar ao exterior
a nossa produção
artística é um objetivo
essencial. Estamos
a entrar em novas
geografias e há um
interesse enorme pelas
nossas formas artísticas
Tem sido para
mim um privilégio
acompanhar um
momento de viragem
da cooperação para o
desenvolvimento

Estrangeiros para ser a intervenção
de diferentes entidades e estruturas.
É necessário um trabalho de equipa e
avançar para que entidades não-governamentais, que são também
parceiros importantes, possam
participar nesta visão e intervenção
global da ação cultural externa. Claro
que levar ao exterior a nossa produção artística é um objetivo essencial.
No ano passado, apoiámos mais de
1300 atividades. E temos cada vez
mais pedidos, porque estamos a
entrar em novas geografias e há um
interesse enorme pelas nossas formas
artísticas. Temos também programas
de apoio à edição, articulados com a
DGLAB e o apoio à tradução e procuramos promover autores portugueses
noutras línguas. Estou convencida
que esta articulação permitirá atingir
maiores e melhores resultados.

COOPERAÇÃO CRUZADA

“

Uma política da língua
tem que ser traçada,
aliando sempre a
ação à reflexão. As
investigações feitas são
um ótimo retrato do
português no mundo

J

Mapa da Rede Camões no mundo 85 Países, 43 cátedras, 76 Centros de Língua
Portuguesa, 20 Centros Culturais Portugueses. Ensino do português, no básico
e secundário, 70 mil alunos, no superior, 90 mil, 375 instituições parceiras, 680
leitores e docentes

grande língua internacional se não
estivermos presentes na Ciência e no
conhecimento e se não houver bases
de dados científicas que permitam
projetar essa visão.
Como é que isso se pode fomentar,
num universo tão dominado pelo
inglês?
É um trabalho de sensibilização, que
pertence a todos. O mais importante
é que haja consciência desse caminho
a desenvolver. É necessária cada
vez mais a valorização da produção
de ciência em português. Por outro
lado, é igualmente necessário que o
português seja uma das línguas de
investigação em termos da inovação e
das linguagens artificiais.
A investigação parece ser mesmo a
menina dos seus olhos.
É verdade. Porque é ela que nos permite perceber os caminhos que temos
que percorrer. Tenho essa preocupação e acho que uma política da
língua tem que ser traçada, aliando
sempre a ação à reflexão. As investigações feitas são um ótimo retrato
do português no mundo e dão-nos
indicadores muito importantes. Saiu
há pouco tempo o Atlas da Língua
Portuguesa que, por exemplo, nos dá
a indicação de que, no final do século,
o continente onde será mais falado
prevê-se que seja África. A China,
que olha para o tempo milenarmente,
não é por acaso que tem apostado na

dos ativos nacionais para a afirmação
de Portugal no mundo.

PROJEÇÃO CULTURAL

E da cultura portuguesa?
Claro. Temos que ter a noção da
dimensão da cultura portuguesa e de
como muitas áreas se têm projetado
a nível internacional. Também aí,
tenho o privilégio de estar à frente do
instituto numa altura em que o cinema português é um excelente cartão
de visita, a literatura tem autores
conhecidos em quase todo o mundo,
a arquitetura também tem um enorme reconhecimento internacional,
tal como a música até porque o fado,
agora património da humanidade,
tem vindo a ganhar cada vez mais
expressão. Há um interesse genuíno
pelas artes que se fazem em Portugal.
Também no campo da criação
artística contemporânea a
internacionalização é uma
prioridade?
Uma resolução do conselho de
ministros veio pôr no papel aquilo
que era um desejo antigo. Sabemos
que temos recursos limitados, mas
se trabalharmos em rede podemos
responder melhor às necessidades.
Refere-se à recente articulação
da Ação Cultural Externa com o
Ministério da Cultura (MC)?
Sim. Deixa de ser apenas do domínio do Ministério dos Negócios

Depois da fusão em 2012 do IC com
o IPAD, somou-se, no novo Camões,
a vertente da cooperação à da língua
e da cultura. Tem sido um caminho
bem-sucedido?
A fusão de duas instituições é por
si um enorme desafio, por vezes
doloroso, porque todos sentem
que perdem a nível da identidade.
Entendendo essas dores e dificuldades, procurei criar sinergias que
permitissem perceber os benefícios.
Talvez porque tenho sempre um lado
otimista e de construção. Prefiro-a à
destruição e foi isso que fiz. Por isso
esta nova casa aprendeu dos dois
lados, quer da língua e cultura, quer
da cooperação. É, nesse sentido, mais
sólida. As várias auditorias que teve
mostram que esse foi um caminho
trilhado. E o facto de termos uma
nova instituição, salvaguardando o
histórico das duas que lhe deram origem, permitiu também refletir sobre
essa construção, quer do ponto de
vista administrativo, quer da resposta
em termos de serviço público.
Há um saldo positivo nessa fusão?
A educação sempre foi uma área
importante e de grande investimento
de Portugal na cooperação para o desenvolvimento e há, nesse domínio,
muitos pontos de convergência com
o ex-IC. Um dos aspetos positivos
foi o aproveitamento desse conhecimento cruzado. E tivemos algumas
experiências interessantes.
Outra área relevante, a que tenho
dedicado atenção e até alguma investigação, é a da cultura no contexto
do desenvolvimento. Felizmente
que, cada vez mais, se reconhece a
importância da cultura na criação de
riqueza, mas também para a coesão
social, para a autoestima. Nessa
medida, é um fator essencial para o
desenvolvimento dos países. Por isso,
temos investido bastante nessa área.
Como?
Tendo sempre a preocupação de uma
componente de formação em todos
os programas que fazemos e que, por
outro lado, os nossos espaços sejam
também para os artistas locais, numa
interação em que lhes damos lugar
para a criação e mostra dos seus
trabalhos, e para o diálogo com os
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artistas portugueses. As residências
artísticas são de grande importância
e julgo que permitem uma aprendizagem para todos. Gostaria de fazer
mais, mas por exemplo, começámos
a trabalhar com a Câmara Municipal
de Lisboa e já se criaram algumas.
Em setembro, vamos fazer em
Lisboa um encontro da EUNIC, que
reúne os institutos culturais da União
Europeia, de que aliás fui presidente
e vice-presidente durante três anos,
e vamos precisamente refletir sobre
cultura e desenvolvimento.

VIVER EM REDE

Geralmente aponta-se o exemplo
de institutos culturais como o
Cervantes ou o Goethe. O Camões
tem conseguido afirmar um modelo
próprio?
Todos os modelos devem estar em
aberto. Temos que estar sempre
preparados para a mudança e não
podemos cristalizar as instituições.
O Camões é muito diferente do
Cervantes ou do Goethe. Tem um
perfil muito próprio. E por vezes até
nos dizem que somos o modelo que
gostariam de seguir.
Qual o modelo que gostaria que o
Camões tivesse?
Para mim, é muito interessante o modelo do British Council, pelo entendimento transversal que têm da cultura,
passando pelas questões do desenvolvimento, mas também pela forma
como trabalham e pela capacidade de
gerar receitas. De qualquer forma, sem
dúvida o Camões está entre os maiores
institutos internacionais de cultura. E
vejo aqui um grande desafio.
Qual?
O espanhol é uma língua em grande
crescimento, o português tem a vantagem de estar em mais continentes. De
resto, são línguas próximas e há uma
ligação que pode ser explorada, até
porque o espaço ibero-americano vai
ser de grande importância. Portugal
teve-o sempre, ao longo dos séculos e
volta a ter o papel de lugar de cruzamentos. É o único país que pertence
à União Europeia, ao espaço ibero-americano e à CPLP. Tem portanto
uma capacidade muito relevante de
constituir redes. E sabemos como são
importantes hoje em dia. É assim que,
cada vez mais, teremos de viver, em
rede. E a língua é uma forma de rede.
É presidente do Camões há quase
oito anos; o que foi mais gratificante
ou que constitui a sua marca no
instituto?
Foram anos de muitas mudanças e
estive, no fundo em duas instituições,
o que só por si foi um grande desafio.
Também colocar cada vez mais a
instituição no mundo, o que tem
sido feito, porque também do lado da
cooperação somos cada vez mais um
parceiro importante. Não é um trabalho apenas meu, mas de uma grande
equipa. Estar à frente dela é mais um
privilégio, que me tem enchido a
vida. E o que me deu mais satisfação
foi sem dúvida ter visto o português a
afirmar-se internacionalmente. E por
via dele, Portugal também, através da
cultura e da cooperação.J
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GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

Fazer das fraquezas forças

A

A Eduardo Lourenço

mos demonstrar o heroísmo do nosso carácter e a incapacidade do nosso
domínio”. A orientação para o mar foi ditada pela situação geográfica e
pela tradição comercial – menos por uma vocação imperial, daí que os
o contrário do que muitos disseram, a Geração
defensores do regresso à “vida simples” e à “fixação” tenham considerado
portuguesa de 1870 não foi nem exemplo de decanão haver contradição histórica, mas complementaridade de vocações,
dência, nem sinal de desistência. Pelo contrário,
quem ler com atenção a sua obra crítica facilmente enfatizando a fixação como complemento do transporte… E Herculano
atribuiu, assim, a falta de esforço, crença e patriotismo na crise dinástica
encontrará a busca persistente de uma saída poside 1580 aos “hábitos de desenfreio, cobiça, ódio e egoísmo que em cada
tiva baseada na capacidade de regeneração ou de
monção carreávamos do Oriente para a Europa”. E um certo providencirenascença de Portugal. A célebre conferência de
Antero de Quental no Casino Lisbonense em 1871
alismo decorreria da contradição entre os feitos alcançados e a míngua de
sobre as causas da decadência do povos peninsuefeitos duradouros conseguidos.
António Sérgio deu coerência a uma genealogia nobre, enaltecida
lares constitui, muito mais do que uma intervenção circunstancial, uma
por Herculano: desde a política de independência da primeira dinastia,
chave para o tempo que se seguiu e no qual ainda participamos. Não por
acaso, Miguel de Unamuno considerou esse momento como o culminar do passando pela justificação do Infante D. Pedro na Carta de Bruges, pelo
sentido crítico de Sá de Miranda e de Camões, pelos
“século de ouro português”.
economistas do século XVII, pelos académicos de
É certo que há paradoxos e contradições, mas o
setecentos e finalmente por Mouzinho da Silveira…
que aparece com nitidez é a ideia da procura de fatoNão por acaso, Oliveira Martins considerou modelar
res democráticos, capazes de mobilizar os cidadãos e
o exemplo do Príncipe Perfeito, como delineador de
de fixar as riquezas… Antero falava de três causas da
um plano para a Índia, fundado na criação de uma
decadência: Trento, o Absolutismo e as Conquistas.
base económica na Península Ibérica. Ainda que
O fechamento religioso, a centralização política proconcordasse com Herculano e Antero, estudou a hitecionista e a dispersão de um império dificilmente
governável para um país europeu de dimensão média
pótese de uma estratégia global assente na articula– tudo isso determinou a incapacidade de criar conção entre a inserção europeia e o melhor aproveitadições económicas e políticas capazes de assegurar
mento dos recursos obtidos na circulação mercantil.
um verdadeiro autogoverno democrático.
A criação de uma base peninsular gorou-se, porém,
A verdade é que, no final, do século XIX Portugal
do mesmo modo que as posições dos economistas do
tornara-se periférico, pobre e mais distante (como
século XVII e a tentativa da atração dos capitais dos
não antes) da economia e da cultura europeias. É
judeus e cristãos-novos não tiveram consequência
esse afastamento dramático que constitui pano de
em fixação manufatureira – que a descoberta do
fundo do romance Os Maias ou do dilema de Gonçalo
ouro do Brasil tornou aparentemente dispensável.
Mendes Ramires em A Ilustre Casa de Ramires… E se
O fulgor da corte de D. João V correspondeu à
o batismo de “Vencidos da Vida” teve o seu quê de
passagem das riquezas pelo transporte, e não a uma
irónico, como melhor do que ninguém demonstrou
consolidação económica e cultural. Daí a evolução do
Eduardo Lourenço na sua psicanálise mítica do destiséculo seguinte. Se é verdade que, desde a primeira
geração liberal, de Garrett e Herculano, intelectuais e
no português, o certo é que essa marca de decaimenpolíticos reivindicaram a aproximação à Europa, sem
to significava a necessidade de partir de uma visão
prejuízo da salvaguarda das especificidades nacioautocrítica para a superação da mediocridade – daí
haver, de Alexandre Herculano a Jaime Cortesão, a
nais, o certo é que, entre meados e o fim do século
Gravura de David Almeida
procura do reencontro com as raízes ancestrais da
XIX, houve uma clara divergência no tocante ao
liberdade e da democracia. O reencontro de Portugal
produto per capita, chegando-se à primeira década
com a democracia e a Europa, no último quartel do
do século XX com uma distância não alcançada
século XX e início do século XXI, corresponde assim
anteriormente. O PNB per capita português que era
O regresso ao
a uma resposta que confirma que a permanência
de 86% da média dos países desenvolvidos, em 1860,
cultural portuguesa se reforça com a autonomia, com cais europeu [é] a
passa para 45% no início do século XX. Isto poderá
o sentido crítico, a desconstrução dos mitos e com a
parecer estranho, quando assistimos a uma política
possibilidade de
capacidade inovadora.
de melhoramentos, tantas vezes à custa da dívida
conciliar a fixação na
Herculano e Coelho da Rocha, na linha de pensapública. No entanto, o desfasamento em relação à
mento que Antero seguiria no Casino, puseram-nos
ampla frente de mar do Europa deveu-se ao facto de faltar entre nós a fixade sobreaviso relativamente ao sonho e à dispersão
ção, que permitiu no resto da Europa um crescimenhemisfério norte com
imperiais. “As riquezas do Oriente produziram entre
to muito mais rápido, graças às economias de escala.
os portugueses os mesmos efeitos que em todos
Tem razão Rui Ramos quando encontra as raízes
o aproveitamento das
os tempos têm feito sentir aos seus conquistadoda condenação dos efeitos das descobertas e das
virtualidades de um
conquistas em Herculano, Antero e Oliveira Martins
res” – ensinava o professor de Coimbra. “A antiga
na ideia de que urgia construir uma “república”,
singeleza foi substituída por um luxo imoderado; este relacionamento global,
como comunidade de cidadãos patriotas, autónoma e
corrompeu os costumes; e a avidez do ouro ocupou
em
geometria
variável,
viável, explorando o enraizamento e a “vida simples”
o lugar da virtude e do patriotismo. Por outra parte,
designadamente do
baseada nos próprios recursos.
as longas e perigosas viagens, a guerra e a colonização despovoaram o reino e abriram um vazio
Fora da ideia de uma história impossível, como
mundo da língua
que as riquezas não podiam preencher”. É como se
Eduardo Lourenço ensina, trata-se de assumir a
portuguesa
voltássemos a ouvir Gil Vicente, Sá de Miranda ou
herança multifacetada (de Pedro Nunes, Garcia de
o incompreendido Camões, pela boca do Velho do
Orta, Camões, Fernão Mendes Pinto e D. João de
Restelo… Ao invés da glorificação do passado está
Castro) e as suas lições – sendo o regresso ao cais euaqui o apelo à fixação… Afinal, “a glória de mandar e
ropeu a possibilidade de conciliar a fixação na ampla
a vã cobiça” mostraram-se mais poderosas do que o espírito inovador e do frente de mar do hemisfério norte com o aproveitamento das virtualidades
que a capacidade de dar novos mundos ao mundo…
de um relacionamento global, em geometria variável, designadamente do
Oliveira Martins lembrou: “A bordo fomos tudo; em terra apenas pude- mundo da língua portuguesa. J

“
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Vergonhas e clivagens

1

Este ano ameaça ser tão
medonho como o de
2003 em matéria de área
ardida. Mesmo que tal não
aconteça, a mortandade
de 17 de junho já coloca
2017 no pódio dos desastres
nacionais. Sobre as raízes profundas
de tudo isto, o botânico Jorge
Paiva terá encontrado a síntese
mais acutilante. Desde meados do
século XX, com especial aceleração
nas últimas quatro décadas, os
governos, mas também as empresas
e os cidadãos, foram cúmplices
na construção de uma floresta
dominada por duas espécies muito
vulneráveis aos incêndios florestais,
o pinheiro-bravo (que ocupa 22,3%
da área arborizada, ou 714 mil
hectares) e o eucalipto (que ocupa
25,4%, ou 812 mil hectares). Se
juntarmos a isto o despovoamento
rural temos o atual modelo florestal
a que Paiva chama de Ignisilva (uma
floresta de fogo).
Deixemos para os funcionários
da partidocracia os malabarismos
vazios de sentido, e procuremos
o que é essencial. Este ano,
com os desesperados apelos do

governo de Lisboa ao Mecanismo
Europeu de Proteção, e os olhares
de choque e comiseração que
os observadores internacionais
nos lançam, marcou o falhanço
estrepitoso e sem apelo da política
de florestas e de (des)ordenamento
do território do Estado português.
Um falhanço colossal da III
República, com inícios já no fim
nas políticas de arborização do
Estado Novo (ler sff Quando os
Lobos Uivam, de Aquilino Ribeiro,
1958). É impossível não perceber o
impacto negativo que esta derrota
do Estado português perante os
incêndios descontrolados vai
trazer para os imensos esforços
que um punhado de portugueses
visionários e diligentes tem
efetuado para o alargamento da
nossa plataforma continental.
Podemos imaginar - no processo
negocial que se iniciou em 14 de
agosto na sede das Nações Unidas
em Nova Iorque - o comentário
mordaz nos “passos perdidos” dos
inimigos da pretensão portuguesa:
como é que um país que não
consegue resolver o problema
dos incêndios florestais no seu

minúsculo território continental
pretende administrar uma área
marinha do tamanho da União
Europeia?

2

Nos EUA, o mais recente
inquérito Gallup acerca das
atitudes dos norte-americanos
sobre alterações climáticas revela
que a clivagem que divide a

“

Este ano marcou o
falhanço estrepitoso
e sem apelo da política
de florestas e de
(des)ordenamento
do território do
Estado português,
um falhanço colossal
com inícios já no
fim nas políticas de
arborização do Estado
Novo

sociedade norte-americana se está
a alargar, mas num sentido positivo.
Apesar da profunda ignorância
científica e da iliteracia moral
de Trump em matéria ambiental
e climática, a preocupação dos
cidadãos dos EUA atingiu máximos
absolutos desde que estes inquéritos
se iniciaram, Alguns exemplos: 68%
dos respondentes consideram que as
alterações climáticas são causadas
pela ação humana e 62% afirmam
que essas mudanças já estão a
ocorrer (em 2015 eram apenas 55%
para ambas as questões); 45% dos
inquiridos estimam com elevado
grau de preocupação a evolução do
processo de alterações climáticas
(contra apenas 32% em 2015),
acreditando que algumas ameaças
climáticas drásticas serão sentidas
já durante o período de vida dos

Joaquim Pinto de Andrade
A biografia de um grande angolano
Joaquim Pinto de Andrade
(1926/2008) foi um grande angolano. Desde logo na luta contra
o colonialismo português, pela
independência do seu país – o que
o levou a ser sete vezes preso pela
PIDE, apesar de ser padre, condenado a três anos de cadeia, sofrer
o Aljube e Peniche, o desterro e a
residência fixa. E, depois da independência, no combate contra o
monolitismo autoritária dentro do
MPLA, de que foi um dos fundadores e presidente honorário, contra
as perseguições dentro do próprio
movimento àqueles que se “desviavam” da linha oficial, tentando
manter princípios mínimos de
liberdade, democracia e respeito
pelos outros, etc.
E é deste grande combatente
e figura moral de Angola, com
uma vida muito rica e exemplar,
que felizmente sai, e vivamente

Foto de JPA na ficha da PIDE

se recomenda, Uma quase
autobiografia, organizada por
Diana Andringa e Victória de
Almeida e Sousa, edição em
formato grande e capa dura. A
obra tem por base sobretudo
documentos, desde os pessoais e

familiares a notícias de jornal e
àqueles, e são numerosos, em que
se corporizou boa parte da sua
luta, da sua intervenção política e
cívica – havendo também muitas
reproduções desses documentos
e fotos. Por exemplo, a do seu
casamento (entretanto deixara de
ser padre) no Forte de Peniche,
com familiares (como seu irmão
Mário, escritor, ensaísta e primeiro
presidente do MPLA) ou com
amigos (como Nuno Teotónio
Pereira).
Além do resto, esta “quase
autobiografia” de Joaquim Pinto de
Andrade (JPA) reveste-se do maior
interesse para o conhecimento
não só da perseguição da ditadura
portuguesa aos elementos dos
movimentos de libertação das
ex-colónias, como sobretudo
do que aconteceu em Angola
após a independência, muito

especialmente dentro do
MPLA – que os dois irmãos
Pinto de Andrade haveriam de
abandonar, após serem não só
incompreendidos como difamados.
Mais, este livro, isto é: muitos dos
documentos que nele se publicam,
em particular intervenções de JPA,
são de manifesta oportunidade
e atualidade para compreender
muitas coisas que em Angola se
passaram ou ainda passam.
Em introdução Diana Andringa,
que foi arguida com JPA no mesmo
processo e com ele julgada no
Plenário, fala designadamente de
aspetos com isso relacionados e da
génese do livro, cujos documentos
foram recolhidos por Vitória, a
viúva de Joaquim, que entretanto
faleceu também, tendo sido a
conhecida jornalista que depois os
organizou e agora deu a lume.
Por sua vez, Mário Brochado

respondentes (contra 37% em
2015).
Contudo, apesar desta
aproximação da opinião pública
nos EUA dos padrões médios da
comunidade internacional, em
particular dos indicadores de
opinião dos países da OCDE, a
clivagem ideológica está bem
patente quando se analisa a
posição dos respondentes em
correlação com as suas opções
político-partidárias. Assim, 66%
dos Democratas estão “muito
preocupados com as alterações
climáticas” (contra 45% da média
nacional), enquanto apenas
18% dos Republicanos o estão.
Curiosamente, os inquiridos que se
identificam como Independentes
coincidem com a média nacional:
45%.J

Coelho, que foi - “com galhardia,
profundo saber e indefetível
amizade”, escreveu Joaquim Pinto
de Andrade – seu advogado e
sobre cujo processo publicou um
livro, sublinha em certo passo do
posfácio: “Os que o conheceram
[a JPA] nas diversas cadeias e
lugares de exílio por onde teve
de andar desde 1959 até depois
da independência, bem como os
que o acompanharam nos seus
esforças em Adis-Abeba, Brazavill
e Luanda para evitar muitos dos
erros cometidos pelos políticos
angolanos desde a descolonização
até hoje, aprenderam que a
luta pela dignidade da pessoa
humana, particularmente em
Éfrica, exige a todos muita
coragem, determinação, honradez,
coerência e amor pelo povo.”
O livro inclui ainda testemunhos,
quatro anexos e um dvd.

› Diana Andringa e
Victória
de Almeida e Sousa

JOAQUIM PINTO
DE ANDRADE
- UMA QUASE
AUTOBIOGRAFIA
Ed. Afrontamento, 372 pp.,
32 euros
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A Antígona de Slavoj Žižek
HETERODOXIAS POLÍTICAS

André Freire

A Antígona, de Sófocles, é uma
tragédia grega clássica que é, simultaneamente, uma obra-prima
da dramaturgia universal e uma
reflexão sobre conflitos fundamentais da existência humana em
sociedade, designadamente entre
a razão de estado e as liberdades individuais (ver Bonnard,
1989, e a introdução de Maria
Helena da Rocha Pereira, MHRP,
em Sófocles). A importância da
obra está bem espelhada no seu
impacto na literatura, nas artes
e na história das ideias ao longo
dos tempos (Steiner). O caráter de
obra seminal está também subjacente quer às múltiplas interpretações sobre o seu sentido último,
quer às múltiplas tentativas de
reescrever o mito homérico. Uma
das tentativas é precisamente
esta recente Antígona, de Slavoj
Žižek, que hoje aqui nos ocupa,
mais precisamente As três vidas de
Antígona.
Zižek é um dos mais
proeminentes pensadores críticos
da atualidade, próximo da galáxia
da chamada esquerda radical (no
sentido técnico do termo, ou seja,
não pejorativo: ver March & Freire,
e Keucheyan), mas com uma
influência que vai muito para além
dessa esfera. Classificando-se a si
próprio como "filósofo hegeliano",
"psicanalista lacaniano" e
"comunista", Žižek é investigador
sénior do departamento de filosofia
da universidade de Liubliana, na
Eslovénia, diretor do Birkbeck
Institute for Humanities, da
Universidade de Londres, e prof.
visitante na Universidade de Nova
Iorque. O seu interesse pelas artes
dramáticas está bem patente, por
um lado, nos inúmeros filmes e
peças de teatro que usa amiúde
para ilustrar os seus argumentos,
mas também nos trabalhos que
tem feito mais diretamente sobre
cinema e teatro. Aqui pretendo
situar As três vidas de Antígona
face à versão original da obra de
Sófocles, sobretudo quanto às suas
implicações para a história das
ideias políticas.
Comecemos por recordar as
grandes linhas de força da peça
matriz (Antígona, segundo original
escrito por volta do ano 440 antes
de Cristo, traduzido do grego
por MHRP). O pano de fundo
é a dinastia dos Labdácidas, a
família real de Tebas, e as trágicas
existências dos seus membros na
Grécia antiga, segundo os velhos
mitos gregos depois levados à
cena por vários dramaturgos

(Ésquilo, Sófocles, Eurípedes, etc.).
Antígona é filha do rei Édipo, o
qual matou o pai Laio e casou com
a mãe, Jocasta, assumindo o trono
de Tebas. Dessa tragédia resultaria
o suicídio da segunda e a cegueira
(e abdicação) autoinfligida do
primeiro, quando os factos são
conhecidos. Édipo deixa quatro
descendentes: Antígona e Ismena;
Etéocles e Polinices. A peça
começa tendo como pano de
fundo o fim da guerra entre os dois
irmãos, Etéocles, que teria herdado
o trono, e Polinices, que junto com
seis aliados estrangeiros (Os Sete
Contra Tebas) tenta conseguir o
controle do reino para si.
Perante a morte de ambos,
nessa guerra, é o tio de Antígona,
Creonte, que assume a condução
política de Tebas. E o seu ato
fundador é lançar um édito em que
decreta um funeral com honras de
Estado para Etéocles, que defendia
Tebas do irmão e dos seus aliados
estrangeiros, e o abandono do
cadáver de Polinices, "o traidor",
para que seja comido pelos cães e
pelas aves de rapina, sem direito
a quaisquer ritos funerários.
Creonte decreta ainda a pena de
morte para quem contrariar tal
ordem. A peça gira em torno do
desafio de Antígona às ordens de
Creonte, invocando a solidariedade
familiar, os costumes ancestrais e
as leis divinas. Perante tal desafio
à autoridade do Estado, Creonte
decreta a morte de Antígona por
emparedamento.
Todavia, pelo meio Hémon
(filho de Creonte e noivo de
Antígona) tenta convencer
(sem sucesso) o pai a infletir
caminho, nomeadamente por o
édito não estar sintonizado com
o sentir maioritário dos cidadãos
de Tebas. Mais importante, o
vidente Tirésias acusa o rei de
estar a atuar contra leis divinas
e a atrair a maldição dos deuses
sobre as cidades gregas. E,
por isso, perto do final o coro
aconselha Creonte a libertar
Antígona e, subsequentemente, a
sepultar o cadáver de Polinices.
Arrependido, o rei inverte a
sequência aconselhada e começa
por sepultar o sobrinho. Quando
chega à caverna onde Antígona iria
ser emparedada, para a libertar, é
já tarde: esta já se tinha suicidado.
Hémon suicida-se de seguida
(renegando o pai), tal como a sua
mãe (Eurídice). A tragédia abatese mais uma vez sobre a dinastia
dos Labdácidas, desta feita às mãos
das decisões de Creonte.

Slavoj Zižek

“

As implicações da obra (Antígona) para a
filosofia e a história das ideias políticas são
imensas. Em larga medida está em causa a razão
de Estado, as leis positivas, de um lado, e as
liberdades individuais de outro
Independentemente da
qualidade ímpar da dramaturgia,
as implicações da obra para a
filosofia e a história das ideias
políticas são imensas. Já se
disse que em larga medida está
em causa a razão de Estado, as
leis positivas, de um lado, e as
liberdades individuais (religiosas,
consuetudinárias, etc.), de outro.
Todavia, é preciso sublinhar que
tal conflito é apresentado por
Sófocles sem qualquer tipo de
maniqueísmos e dando conta da
enorme complexidade do assunto.
Primeiro, note-se que os ritos
funerários eram absolutamente
cruciais para os gregos, porque
sem eles as almas continuariam
eternamente a vaguear sem poder
transitar para o além, e sem
puderem juntar-se aí a familiares
e amigos já falecidos (Sófocles, pp.
35-36). Todavia, há que ter em
conta que, no caso dos traidores,
os costumes gregos previam a
possibilidade de não realização dos
ritos funerários (Lane & Lane, pp.
169-170, nota 12). Segundo, há
quem veja na rebelião de Antígona
uma luta pelas liberdades contra
um poder protoditatorial (Lane
& Lane; Bonnard): o édito de
Creonte é uma espécie de decretolei emanado do soberano e não
uma lei aprovada pelos cidadãos;
Hémon adverte o pai de que a sua

ordem não estará sintonizada com
o sentir maioritário dos cidadãos
de Tebas.
Todavia, por outro lado, os
tempos eram extraordinários
(final de uma guerra civil, com
intervenientes estrangeiros à
mistura; sucessão no trono por
morte dos sucessores naturais)
e, em tais contextos, mesmo
os regimes mais democráticos
admitem medidas de exceção…
(Bonnard). Finalmente, há na
tragédia de Sófocles uma certa
contestação feminista à ordem
política machista da Grécia
antiga (mesmo nas cidades mais
democráticas como Atenas): toda
a contestação é protagonizada por
uma mulher e isso é sublinhado, e
até vilipendiado, em várias falas de
Ismena e de Creonte (Lane & Lane).
Dadas as ressonâncias políticas
da obra original, não admira
que Slavoj Žižek tenha querido
também dar a sua interpretação da
mesma, reescrevendo-a como As
três vidas de Antígona. Primeiro,
Žižek sublinha que o maior tributo
e respeito que se pode prestar
às obras seminais clássicas é
adaptá-las à contemporaneidade
de cada época, algo bastante em
linha com a cultura políticoliterária grega. Segundo, o
filósofo esloveno assume a sua
rescrita como estando, por um

lado, alicerçada em contributos
de Eurípedes (Electra), de Hegel
(Fenomenologia do Espirito), de
Walter Benjamin (ensaio sobre a
arte da tradução), de Orson Wells
(Citizen Kane), de Paul Claudel
(Hostage), de (poemas de) Bertol
Brecht, entre outros; e, por outro
lado, assume que tal rescrita,
mais de que uma obra artística,
pretende ser um "exercício
ético-político". Finalmente, em
termos de reescrita, a Antígona
de Žižek assenta sobretudo numa
transformação do final da peça (o
"êxodo"), agora desdobrado em
três finais paralelos, "as três vidas
de Antígona".
A "primeira vida" é idêntica
ao final da obra de Sófocles. Na
"segunda vida" Creonte segue
rigorosamente a instruções do
Coro, ou seja, salva primeiro
Antígona da sua prisão na caverna
e só depois vai sepultar Polinices.
Porém, os adversários deste
último rebelam-se e instaurase a anarquia na cidade… Na
"terceira vida" o coro assume um
papel ativo na tragédia e pretende
ver-se livre quer da liderança
autocrática de Creonte, quer "da
representante da voz dos que não
têm voz" (Antígona), condenando
ambos à morte, e estabelecendo
a necessidade de autogoverno
democrático como via de saída. É
uma espécie de pulsão democrática
que preside à Antígona de Žižek.
E, a fechar a peça, o Coro (como
conjunto de atores) dirige-se ao
público para que decida por si,
responsável e autonomamente,
qual o desfecho que prefere para
esta tragédia clássica.
Termino com um desafio para
editores (Relógio de Água, Cotovia,
outras) e encenadores portugueses
(Tiago Rodrigues, Jorge Silva Melo,
outros) para que, respetivamente,
editem e levem à cena As três
vidas de Antígona. A importância
desta obra seminal de Sófocles
está por demais estabelecida, e a
sua atualidade também; a versão
de Žižek é, do meu ponto de vista,
mais um motivo importante para
se voltar a ela, nos livros e nos
palcos. J
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DIÁRIO

Eugénio Lisboa

Bibliotecas

S

The proper study of mankind is books.

Aldous Huxley

onhei, desde muito novo, com bibliotecas: as que
pudesse visitar e as que eu próprio viesse a possuir. As
paredes de uma sala, cobertas de estantes carregadas
de livros, pareciam-me o suco da barbatana, em
matéria de decoração. Adorava ler livros e adorava ter
livros. Aí pelos meus 15 anos, tive finalmente a minha
biblioteca, quando um generoso amigo e colega do
meu pai me ofereceu um belo acervo de cerca de cem
livros e uma pequena estante para lá os acomodar.
Era pequena, mas boa: livros de ficção, de história, de filosofia, de teatro, de poesia… de ciência. Fiquei deliciado e não havia dia em que não
lesse um pedacinho daquela excelente coleção. Os melhores escritores
do mundo, ali, em concentrado! Depois, aquela pequena biblioteca foi
crescendo, à medida que crescia o meu poder de compra. E foi também
crescendo, em desproporção do meu poder ler tudo aquilo que comprava. Fui tendo, por assim dizer, uma biblioteca em expansão, como
são todas as verdadeiras bibliotecas, e conheci, de caminho, várias
bibliotecas públicas e privadas, em vários países.
As bibliotecas são, como se sabe, bons lugares para consulta, leitura
e empréstimo de livros (e, hoje em dia, de livros em vários suportes,
além de discos com música, DVDs, etc.) Mas as bibliotecas não servem
apenas para o ato nobre de ler ou consultar: têm outras inesperadas
serventias. Servem, por exemplo,
para ali se fazer uma boa soneca:
um bibliotecário da Universidade de
Cambridge ia ao ponto de afirmar que
acolhia com gosto os “leitores” que iam
para lá dormir, porquanto, sublinhava
ele, os leitores dorminhocos eram, para
os livros, uma ameaça bem menor do
que os leitores acordados. Por outro
lado, um personagem do romance The
Great Gatsby, do escritor americano
Scott Fitzgerald, dizia: “Estive bêbedo
durante cerca de uma semana e pensei
que podia ficar sóbrio se me sentasse
na biblioteca.” Isto é, as bibliotecas
pareceriam ser ótimos veículos para a
cura de bebedeiras de caixão à cova…
Nada como uma boa ressaca no interior
da British Library!
Biblioteca, de Vieira da Silva
As bibliotecas existem há muito
tempo, pensando-se que a primeira biblioteca de que há memória tenha sido uma coleção de tábuas de argila,
na Babilónia do século XXI a. C. Pensa-se, também, por outro lado, que
a primeira biblioteca privada foi a que pertenceu a Aristóteles, o qual
possuía, além de muitos livros, nada menos do que treze escravos (se eu
tivesse à minha disposição tanta “mão de obra”, conseguiria, por certo,
arrumar melhor os meus livros…). Eurípedes e Platão tiveram também
bastantes livros e diz-se que Marco António ofereceu de presente a
Cleópatra uma biblioteca de 200 mil volumes, que tinha pertencido
aos reis do Pérgamo. Oferecer a uma bem amada, como presente, uma
biblioteca é, convenhamos, um ato deveras singular e digno de ser
assinalado.
Diz-se que a primeira biblioteca pública existiu em Atenas devido
a um ato de beneficência, em 540 a. C., do tirano Pisistratus. Cultura e
tirania, de braço dado, é sensacional. Por outro lado, a mais antiga biblioteca pública que ainda hoje existe é a Biblioteca do Vaticano, fundada
em 1450. Uma das bibliotecas mais famosas do mundo foi a Biblioteca
de Alexandria, fundada por Ptolomeu I, a qual chegou a conter 700 mil
volumes. Foi destruída em duas arremetidas sucessivas: primeiro, com
a invasão de Júlio César, em 470 a. C., e, depois, em 391, pelos árabes,
que queimaram os livros para aquecerem os 4000 banhos públicos da
cidade. A razão que deram para ato tão bárbaro foi que os livros eram
perfeitamente inúteis, visto que tudo quanto era necessário saber estava
no Corão.

Em Oxford, existe, ainda hoje, uma das maiores bibliotecas do
mundo, a Bodleian, que deriva o seu nome do fundador, Sir Thomas
Bodley (1545 – 1613), o qual dedicou 20 anos da sua vida a pô-la de pé.
Está autorizada, por lei, a receber um exemplar de cada livro publicado no Reino Unido. Sei-o, até por experiência, porquanto recebi uma
intimação, quando era conselheiro cultural na embaixada de Portugal,
em Londres, no sentido de enviar um exemplar do catálogo de uma
exposição que ali fizéramos… Os ingleses não dormem em serviço!
No capítulo de bibliotecas públicas, a Inglaterra é dos países mais
avançados, uma verdadeira pioneira, neste domínio: no século XVIII,
havia já, naquele país, centenas de bibliotecas de empréstimo de livros,
sem falar nas famosas “coffee houses” que permitiam o acesso aos livros mais variados. Por outro lado, nas vésperas da Revolução Francesa,
existiam, em Paris, 16 bibliotecas de grande dimensão e dezasseis
cidades de província com, pelo menos, uma biblioteca, cada.
A maior biblioteca que há hoje no mundo é a famosa Biblioteca
do Congresso, nos Estados Unidos. O núcleo inicial desta gigantesca
“livraria” foi a aquisição, por compra, da biblioteca de Thomas Jefferson
(6457 livros). Foi criada, em 1800, pelo Congresso, contendo hoje para
cima de 70 milhões de unidades. Por lei, a Biblioteca deve receber dois
exemplares de cada livro publicado nos Estados Unidos, Para se ter
uma ideia de como esta grande biblioteca procura ser exaustiva, darei
um exemplo de caráter mais pessoal. Há alguns anos atrás, tendo ido
a Washington, para participar num colóquio, um colega meu, que
também fora ao colóquio, deu um salto à Biblioteca do Congresso e, no
regresso, ofereceu-me uma lista com o registo dos títulos de obras de
minha autoria ali existentes: eram quase todas… Através das embaixadas e consulados americanos, a Biblioteca do Congresso procura
adquirir, tanto quanto possível, o que se edita por todo o mundo.
Outras grandes bibliotecas existentes, hoje, são, por exemplo, a
Biblioteca de Estado Lenine, a New York Public Library, a Biblioteca
da Sorbonne, em Paris, a Bibliothèque Nationale de Paris, a Cambridge
University Library, a British Museum Library, a Biblioteca Ambrosiana,
em Milão, a Biblioteca Capitolare, em
Verona, além das bibliotecas das universidades de Harvard, Yale, Princeton,
Chicago, Praga, Bolonha e Heidelberg.
Mas houve bibliotecas muito estranhas
como foi o caso da biblioteca que pertenceu ao Grão Vizir da Pérsia, Abdul
Kassem Ismail (938 – 995), a qual
consistia em 117 000 livros, arrumados
alfabeticamente, nos dorsos de 400
camelos, que viajavam como Vizir.
Tratava-se portanto de uma precursora
das bibliotecas itinerantes.
Quanto a bibliotecários, houve-os
de todos os formatos. Alguns personagens, depois famosos por outras razões,
começaram por ser bibliotecários,
entre eles, Mao Tse.Tung e também
o notório J. Edgar Hoover, depois
director vitalício do FBI; Pio XI, antes
de ser papa, trabalhou na Biblioteca do
Vaticano. Outro bibliotecário foi Casanova, mas este foi-o no final da
vida e não no começo ou meio.
Há, supõe-se, em todo o mundo, em bibliotecas públicas, para cima
de quatro biliões de volumes. Uma lista da UNESCO, de 1974, punha
no topo, a grande distância de todos os outros países, a então União
Soviética, em número de bibliotecas e em número de livros. Seguiamse, em segundo lugar, mas, repito, a grande distância, os Estados
Unidos (com 1/4 do número de livros e 1/15 do número de bibliotecas). Depois, por ordem decrescente, vinham a Polónia, a Alemanha
Ocidental (estávamos em 1974), o Japão, a Checoslováquia, a Alemanha
Oriental, a Dinamarca, o Canadá, a Hungria e a Suécia.
Para terminar, um exemplo de biblioteca muito peculiar: uma biblioteca que é simultaneamente um bordel. Trata-se da Sala de Leitura
(Reading Room), em St. Louis, no Missouri. Consiste – ou consistia: não
sei se ainda persiste – numa sala de massagens, onde o leitor pagava 12
dólares por 20 minutos com uma hospedeira nua, que se limitava a ler
literatura erótica ou pornográfica. O cliente podia fornecer, ele próprio,
o material de leitura, inclusivamente, escrito por si.J
(Nota: algum do material informativo aqui utilizado – mas não todo – fui buscá-lo a dois
livros preciosos: 1) The Literary Life & Other Curiosities, de Robert Hendrickson, Penguin
Books, London, 1982; Histoire du Livre, de Bruno Blasselle, Gallimard, Paris, 1997. O
resto colhi-o algures ou na minha memória).

GONÇALO M. TAVARES

1

A “Tua cantiga” de Chico
Buarque. Difícil ouvir pela
primeira vez sem ficar
comovido.
Uma ficção contemporânea pode
falar minuciosamente da Idade
Média. Quem está datado, quem parte de
um contexto social e de um conjunto forte
de ideias que pertencem à época, ao ano,
ao mês, ao dia – ideias que em breve mu-

Chico Buarque interpretando
‘Tua cantiga’, seu novo disco

darão, claro – são os recetores de qualquer
ficção. Uma notícia do dia anterior altera o
instinto, o ânimo e o juízo de um recetor. O
modo como ouvimos uma música - e como
ela nos aflige, assusta, comove ou não –
depende do estado geral dessa espécie de
sistema nervoso diário que ocupa a cabeça
dos vivos.
Os vivos são datadíssimos (“…a minha biografia (…) Tem só duas datas – a da minha
nascença e a da minha morte”), e isso é
interessante, mas também trágico, como é
evidente.
Os filhos e os netos dos moderníssimos vão
comover-se com a “Tua cantiga”, estou
certo disso.
E que extraordinário rosto tem Chico aos 73
anos.

2
3

Pode um analítico comover-se?
Só me comovo com as nuvens - diz um
especialista em metais minúsculos,
meio em segredo.
A revista Visão, o JL - jornal de letras,
etc.. Referências, cada uma no seu
caminho. Referências, claro, que importa proteger, guardar, alimentar.

Hermeto Pascoal

4

O músico Hermeto Pascoal. Tic, toc,
plim. Música como aquilo que está ao
alcance da mão; música como resposta sonora ao ofício atento do tato. J
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ão sou um artista plástico. Faço
desenhos por ternura. Cobiço a arte
de dar a ver, detalhar o que não está
presente ou sequer existe, mas não
tenho a mão educada, falta-me o
talento, não melhoro, sigo à deriva e
encontro algo por sorte e dedicação.
Gosto, contudo, da experiência
da espontaneidade e do desenho
como coisa caligráfica, modo de identidade escrita,
relação do subconsciente com a caneta e o papel. Gosto
que, como escrevo, o desenho seja ferido de todas as
vulnerabilidades e reitere as nossas formas preferidas, as
nossas fórmulas, assim como repetimos palavras pelas quais
nos apaixonamos ou, por tragédia, temos como inevitáveis
para nos explicarem.
Claro que me deslumbram as obras virtuosas e, se me
acudisse alguma virtude, poderia ser mais feliz, mas
não gosto menos da arte pobre, mais rente ao conceito, à
emoção, e menos capaz de uma performance irrepreensível.
Interessam-me os ingénuos, os incontinentes, os
mentalmente atrapalhados, os que culpam a própria arte
e a usam enquanto
também a acusam.
Interessa-me a arte
que se vulnerabiliza e
abraça a imperfeição
Desenho porque
porque esta é sempre
mais verdadeira do que
pondero acerca de
a perfeição. Interessaquem sou. Imagino
me muito a impressão
de lidar com algo
a vida de outras
verdadeiro, sabendo
maneiras, estou
embora que a arte
sempre a encontrar
é o ofício do símile.
Engenho de aparência.
provas de que a
Coisa que substitui para
natureza permite
se ensimesmar como
legítima.
diferenças e variações.
Passo fases na minha
De que alguma
vida em que apenas o
desenho faz sentido. São
felicidade pode estar de
dias de demora, como
outra maneira, entre
se me ativesse a um
gesto menos racional
outras companhias,
para esperar. Estou
num outro lugar
à espera. O papel vê
suas figuras, rostos,
os braços, as pernas,
jacarés, pequenas
casas, luas, sóis, cavalos, flores, muitas flores, e eu estou
à distância, bem depois do braço, da mão. Sou alguém
assistindo numa dimensão tangente, mas não exatamente a
mesma. Coincido raramente com a fisicalidade contingente.
Desenho rigorosamente por causa disso, da oportunidade de
me ausentar, fazendo uma manutenção ténue da vida, sem
sobressalto, sem frémito. Sou uma promessa de regresso.
Estou vago para me imiscuir na possibilidade de vasculhar a
própria cabeça, a sua amplitude mais recôndita, escondida
por sentimentos mecânicos, impulsos higienizados pela
prudência e pela vergonha, cicatrizes da cultura que,
na vida inteira, nos disfarçam vontades e identidades.
Desenho porque pondero invariavelmente acerca de quem
sou. Imagino a vida de outras maneiras, estou sempre a
encontrar provas de que a natureza permite diferenças e
variações. Encontro provas de que alguma felicidade pode

“
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estar de outra maneira, entre outras companhias, num
outro lugar. Se a prudência e a vergonha me mantiverem
no mesmo habitual modo, sei ao menos que caminhos estão
abertos.
Porque haveríamos de querer a arte se não fosse por um
sentido profundo de revelação? Se não nos descobrisse, ao
jeito antigo de encontrar o que sempre esteve inacessível,
serviria para nada senão adorno. Seria uma oficina para
aperaltar gente e lugares, talvez para entusiasmo da líbido,
indução da acasalamentos, preservação da espécie. Ao
contrário, a arte salva-se dessa humilhante pulsão biológica.
O que nos dá é muito fora do corpo para muito fora do corpo.
Atravancado o meu verão de litoral, tudo lentinho nas
redondezas, as pessoas numa espécie de sono, todas num
descanso refilão, desconsolado, moreno, mais lentinho
ainda, o refúgio é essencial. Viver na praia não nos torna
inevitavelmente surfistas. Usei mais a areia para ler livros
e passear o cão. Desconfiamos do mar, contém bichos com
fome e mortos. Não quero nadar entre bichos com fome e
mortos. Em miúdo, entre os meninos pescadores, contavase as histórias dos naufrágios. Decidíamos que a grande
água era para trabalho e respeito. O recreio devia ficar na
areia. Até escurecermos como as rochas.
À minha janela, alguns banhistas habituais comentam
que vivo aqui. Ouvi dizerem que, certamente, estaria atrás
do vidro, depois da cortina de cor, a escrever aventuras.
Sorri. Baixei a cabeça para que não me vissem, ainda que
dessem saltinhos a espreitar, para não virar animal de zoo.
Os banhistas vão à praia e entendem que eu, coitadinho,
fique a cismar em aventuras. No café, um senhor disse-me
que era bom haver quem inventasse coisas mesmo em terras
de verão. Porque há eleições e está tudo transformado em
campanha com festarolas sem juízo. A cultura, dizia ele,
é uma meditação. Eu respondi: estou convencido de que
a natureza também o é. A natureza medita. Quanto mais
adentrarmos o pensamento mais naturais nos tornaremos. O
desenho é uma das chaves para esse processo.
Por trás do vidro, num sossego absoluto. J

Pedro Fernandes (Diretor Comercial) pedrofernandes@sic.pt; Miguel
Simões (Diretor Comercial Adjunto) msimoes@impresa.pt; João
Paulo Luz (Diretor Comercial Digital) jpluz@sic.impresa.pt; Maria João
Costa (Diretora Coordenadora) mjcosta@impresa.pt, Maria João Jorge
(Diretora) mjjorge@impresa.pt; Miguel Diniz (contacto) mdiniz@impresa.
pt; José António Lopes, jalopes@impresa.pt. Delegação Norte: Ângela
Almeida (Diretora Coordenadora) aalmeida@impresa.pt; Ilda Ribeiro
(Assistente e Coordenadora de Materiais) immribeiro@impresa.pt
PUBLICIDADE ONLINE: publicidadeonline@impresa.pt Tel.: 214 698 970
MARKETING: Mónica Balsemão (Diretora), Ana Paula Baltazar
(Coordenadora de Marcas), João Filipe Lopes (Gestor de Marca),
Carla Martins ( Coordenadora de Comunicação e Relações Externas)
PRODUÇÃO: Vasco Fernandez (Diretor), João Paulo Batlle Y Font e

Carlos Morais (Produtores)

CIRCULAÇÃO E ASSINATURAS: Pedro M. Fernandes (Diretor), José Pinheiro

(Coordenador de Circulação), Helena Matoso ( Coordenadora de
Assinaturas); Serviço Apoio ao Assinante Tel.: 21 469 8801 (todos os
dias úteis, das 9h às 19h) - Fax: 214 698 501 Aceda a www.assineja.pt

ENVIO DE PEDIDOS: Impresa Publishing SA - Remessa Livre 1120 - LOJA

CTT Paço de Arcos - 2771-960 Paço de Arcos

IMPRESSÃO: Lisgráfica - Casal de Sta. Leopoldina - 2745 Queluz de Baixo
DISTRIBUIÇÃO: VASP - MLP, Media Logistics Park, Quinta do Grajal -

Venda Seca, 2739-511 Agualva-Cacém - Tel.: 214 337 000 Pontos de
Venda: contactcenter@vasp.pt - Tel.: 808 206 545 Fax: 808 206 133

TIRAGEM: 10 500 exemplares

Registo na ERC com o nº 107 766 - Depósito Legal nº 11 745/86
Interdita a reprodução, mesmo parcial, de textos, fotografias ou
ilustrações sob quaisquer meios, e para quaisquer fins, inclusive comerciais
“A Impresa Publishing SA não é responsável pelo conteúdo dos anúncios
nem pela exatidão das características e propriedades dos produtos e/
ou bens anunciados. A respetiva veracidade e conformidade com a
realidade, são da integral e exclusiva responsabilidade dos anunciantes e
agências ou empresas publicitárias”.
Interdita a reprodução, mesmo parcial, de textos, fotografias ou ilustrações
sob quaisquer meios, e para quaisquer fins, e inclusive comerciais
Estatuto editorial disponível em
http://www.impresa.pt/lei782015

PORTE PAGO

Ligue já 214 698 801
Dias úteis: 9h às 19h | Sábados: 9h às 17h

Assine o

Vá a www.lojaimpresa.pt
1 ano 4 prestações x € 13,65* 30% desconto
2 anos 8 prestações x € 11,63* 40% desconto
*Prestações mensais sem juros ,TAEG 0%

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 07:43)

1427333

J

debate-papo * 35

30 de agosto a 12 de setembro de 2017 * jornaldeletras.pt

Memória de Ângela
É um pouco de tudo isto que se fala no bonito livro – bonito na
Ângela de Oliveira foi a companheira de sempre de um
intenção e na apresentação – de evocação/homenagem Carta
poeta, escritor e figura humana de primeira água – Carlos
a Ângela: o mesmo título do soneto que Carlos lhe dedicou,
de Oliveira. E foi, ela, igualmente, uma figura de primeira
incluído em Terra da Harmonia (1950) e que naquele volumiágua, à qual, aliás, a obra do autor de Sobre o lado esquerdo
muito ficou a dever. A relação profunda, afetiva e intelectual,
nho nos é dado, dentro de um envelope que vem colado numa
entre os dois, começou ainda em Coimbra, onde ambos foram
das páginas de abertura. O livro reúne textos, testemunhos,
estudantes da Faculdade de Letras e se licenciaram. Ligado à
sobre Ângela, escritos propositadamente para o efeito, de 11
chamada primeira geração neorrealista, ainda em Coimbra
dos seus amigos. A saber, e pela ordem que aparecem:
Carlos publicou o seu primeiro livro, Turismo, em 1942, inteGastão Cruz, José Carlos de Vasconcelos, José Fernandes Fafe
(este foi o seu último ou penúltimo texto, antes de falecer, em
grado na coleção de poesia que deu voz àquele movimento, o
fevereiro passado), José Manuel Mendes, Manuel Gusmão,
Novo Cancioneiro.
Margarida Gil, Maria José Lobo Fernandes, Maria Lúcia Dal
Desde o tempo desses primeiros versos dados à estampa,
Farra, Linda Santos Costa, Osvaldo Manuel Silvestre e Rosa
ou antes disso, até à última obra, e à inesperada morte do
Maria Martelo.
poeta, em julho de
Trata-se de uma
1981, em Lisboa,
edição não copara onde vieram no final da
mercial, destinada
década de 40 ou
apenas a amigos,
princípio da de
e que por isso
50, Ângela esteve
não chegará às
sempre a seu lado
livrarias (podene foi fundamental
do, no entanto,
em toda a sua sua
alguns exemplares
vida e para toda a
‘sobrantes’ ser
sua obra. Era ela,
obtidos através
de resto, que lhe
da Associação
passava os textos à
Portuguesa de
máquina, neles inEscriotres.)
De notar que o
troduzindo Carlos,
“livrinho”, como
um perfecionista
ele lhe chama,
da forma, sucesnasceu da iniciatisivas emendas e
alterações, a que
va, sempre atenta
correspondiam
e generosa, de José
novas escritas à
Manuel Mendes,
máquina dos textos
que num post
(não havia comscriptum acenÂngela de Oliveira no tempo de Coimbra e nos anos 90, em Lisboa
putadores…), até o
tua; “São meus os
escritor chegar a
critérios, nunca
uma cópia absoluexclusivos, as
escolhas e respontamente “limpa”.
Mas, claro, Ângela valia por si, foi uma mulher e compasabilidades inerentes à edição e ao fabrico da Carta Comum.
Uma outra, diferentes vozes, junto à do Carlos, em nós inscrinheira invulgar em muitas outras coisas, além da atenção devotada que dedicou ao marido e à sua obra, até ela
ta para sempre. Evocação de quase todos, entre os vivos, que
própria morrer, a 15/2/2016, poucos dias antes da prevista
constituíam o mundo dileto de Ângela. Que a amaram, cada
inauguração (que foi a 20), da Casa Carlos de Oliveira, em
qual a seu modo. Sem porquê. Ou porque ela era também o
Febres (Cantanhede), terra natal do escritor, Casa destinaCarlos de Oliveira, mulher única cuja luz permanece no que
somos”.
da a funcionar como centro de dinamização de atividades
Recorde-se que no Museu do Neorrealismo, em Vila Franca
culturais em torno da sua vida e obra, instalada em imóde Xira, está patente ao público, até 29 de outubro, uma
vel onde ele viveu alguns anos da juventude, para o efeito
exposição sobre o percurso de Carlos de Oliveira e a sua obra
adquirido e reabilitada pela autarquia. Para o que a ação de
- “Carlos de Oliveira: a parte submersa do iceberg” - da qual
Ângela foi fundamental. Sublinhe-se que os dois andavam
é curador Osvaldo Manuel Silvestre. E que recentemente
quase sempre juntos, era um verdadeiro “casal”, e também
noticiamos a atenção dedicada ao escritor pela revista italiana
por isso os amigos de um e outro, aqueles com quem mais
Poesia, que lhe dedicou a capa e várias páginas, com texto e
estavam, mormente ligados à literatura, eram praticamente
poemas seus traduzidos por Giullia Lanciani.J
os mesmos.

A Egoísta, agora bilingue
A Egoísta, a graficamente
luxuosa ou sofisticada
revista da Estoril-Sol
(Casinos do Estoril, Lisboa
e Póvoa), que ao longo dos
seus 17 anos de existência
já ganhou 80 prémios
nesse domínio, passou
a ser bilingue. Ou, pelo
menos, é bilingue - texto
em português e inglês - este

seu nº, o 61, agora publicado,
que tem como tema central
a televisão. A revista dirigida
por Mário Assis Ferreira, e de
que é editora Patrícia Reis,
tem uma capa com imagem
a 3 dimensões, e fotos do
autor do texto inicial, João
Adelino Faria, em azetato
(transparência) sobre o que
terão sido cenários em que

esteve como repórter da RTP - o que dá
logo a 'dimensão' que começamo por
referir. Sobre o tema, destaque para a
entrevista a Cândida Pinto (por Patrícia
Fonseca), a recordação de alguns debates
televisivos (por Filipe Santos Costa), e
outros textos, designadamente os de
Inês Pedrosa, Nuno Artur Silva e João
Gobern. Como sempre muitas e boas
fotos, valorizadas pelo excelente papel
e a cuidada reprodução, e o interessante
texto do diretor, que termina assim: "Na
televisão o 'assim-assim' não existe: só
existe o bom e o mau. A nós compe te
escolher. E, nessa escolha, cada um tem a
Televisão que merece. Ainda que a opção
seja desligá-la... J

O HOMEM
DO LEME
MANUEL HALPERN

Matraquilho

À

hora certa gritava: "O
lanche é do povo, não é de
Moscovo!", e transformava
a nossa simples ida ao café
num movimento proletário. Ele, o meu querido
José Manuel Rodrigues da Silva, preferia
almoçar sozinho, ou a dois, mas o lanche
era por excelência o momento social. Nós
seguíamos o apelo do editor... eu, a Maria
Leonor Nunes, o Miguel Eduardo Serrano,
a Maria João Martins, a Susana Martins, o
João Ribeiro... Mais tarde o Luís Ricardo
Duarte, a Francisca Cunha Rêgo, a Carolina
Freitas e tantos outros que por ali passaram,
antes ou depois. Não discutíamos as perigosas curvas da revolução, nem planeávamos
o assalto ao palácio de inverno, divergíamos antes entre diatribes intelectuais ou
mundanas, pinceladas por um glamoroso
vernáculo, intercaladas por uma bica e uma
sandes de chourição. Aliás, uma das coisas
que lhe custou, quando mudámos para um
edifício desterrado de Paço de Arcos, foi
ter que se sujeitar a um bar que não vendia
ovos cozidos.
Naquele tempo, a redação ainda era uma
redação. O diretor que todos admiravam e
respeitavam. O Miguel Eduardo que paginava o jornal enquanto cantava e declamava
poesia. O João Ribeiro, o fotógrafo, que todos
gostavam de provocar, mas que tinha um
coração de ouro, a carteira profissional nº 1 e
orgulhava-se de pôr o Saramago a sorrir. A
Maria João Martins e o seu universo fantástico povoado de estrelas de cinema e figuras
da moda. As ideias mirabolantes do Ricardo.
O sorriso da Francisca. A competência da
Otília. A redação ainda era uma redação. Nos
dias de fecho, ficávamos todos, muitas vezes
sem qualquer necessidade, a acompanhar os
momentos finais da paginação, até às tantas,
numa espécie de afirmação de obra coletiva,
ideia que, já na época, estava em desuso. Nas
paredes estava afixado um poster da seleção
nacional com as nossas caras por cima dos
jogadores. O Zé Carlos à baliza... e a distribuir jogo. Todos os outros eram pontas de
lança.
Aos poucos, a redação foi definhando. Primeiro saiu o Zé Manel (pelos piores
motivos), depois o Miguel Eduardo, a João, a
Otília, a Francisca, o João Ribeiro, a Carolina
e finalmente o Ricardo. Fiquei eu, a Leonor
e o Zé Carlos. A redação já não é bem uma
redação. Mas nós continuamos a insistir,
acreditando que aquilo que fazemos é nobre,
como quem hasteia uma bandeira. Já não há
equipa de futebol na parede (o cartaz perdeu-se numa das remodelações), mas junto
ao bar puseram uma mesa de matraquilhos.
E, volta e meia, desço para jogar uma partida
com os meus camaradas da Visão. Olho para
mim e vejo-me como um matraquilho, com
um varão que me atravessa e me prende.
Daqui não saio a não ser que desmontem a
mesa. Aparentemente, é o que estão a tentar
fazer. JL
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PARALAXE
Afonso Cruz

Em Bagdade sonhar com o Cairo

U

ma das histórias mais
fascinantes que conheço
foi escrita por Rumi, em
forma de poema e que se
titula Em Bagdade sonhar
com o Cairo; no Cairo sonhar com Bagdade. Conta
a história de um homem
de Bagdade, que perdeu
a sua herança e um dia sonha que encontrará uma
fortuna no Cairo. Empreende a viagem, cheia de
perigos, até chegar ao Egito. Nas ruas do Cairo, tomam-no por um ladrão e prendem-no. O homem
acaba por confessar o propósito do périplo: tinha
sonhado que encontraria a sua fortuna no Cairo. O
polícia ri-se dele, chama-o tolo. Diz que, também
ele, sonhou que em Bagdade estaria uma fortuna à
sua espera, mas que nunca seria idiota ao ponto de
acreditar nisso, de que em certo quarteirão de Bagdade, em tal rua e tal casa (que descreve, dizendo
inclusivamente o nome do seu dono, isto é, o nome
do homem que, sem o saber, estava à sua frente)
encontraria um tesouro.
Depois de sair em liberdade, o homem retorna
a Bagdade e encontra efetivamente um tesouro
escondido na sua casa.
Mais tarde, uma versão desta mesma história
aparece nas Mil e Uma Noites (Borges, em História
Universal da Infâmia, cita todo o conto da noite
350 e um, intitulado originalmente O homem
que enriqueceu através de um sonho), e em muitas
outras geografias e tradições, incluindo num conto
popular português.
Há também muitas outras histórias cuja substância é a mesma do poema de Rumi, mas que são
circunstancialmente diferentes. Uma delas, cuja
proveniência não me recordo (talvez das Mil e Um
Noites), conta a história de um homem que deixou
a sua aldeia à procura de uma vida melhor e, a certa altura da viagem, no deserto, desorienta-se e,
sem se aperceber, acaba por voltar a casa. A aldeia
que encontra, segundo ele, é muito semelhante
à que tinha deixado, mas mais bonita. Encontra
pessoas muito parecidas com as que conhecia, mas
mais simpáticas. Entra numa casa muito parecida
com a sua (mais bela, evidentemente) onde uma
mulher muito parecida com a sua (mais bela,
evidentemente) lhe dá de comer e umas crianças
muito parecidas com os seus filhos (muito mais
bem comportados) se sentam com ele a comer.
Farid Ud-Din Attar, curiosamente uma das
principais fontes de inspiração de Rumi, no livro
chamado O Discurso dos Pássaros, legou-nos
mais um bom exemplo de uma variante do poema
supracitado. Neste caso, é a demanda de um
grupo de aves à procura de um rei, do Simurgh. No
final, descobrem que o Simurgh é o conjunto dos
próprios pássaros que o procuram, que esse rei são
eles mesmos.
Uma das variantes mais interessantes (e talvez
real) desta ideia de história circular, encontrei-a
num livro de Rosa Montero onde se conta um episódio (que lhe terá sido passado por Juan Manuel
Fajardo) de uma senhora que costumava comprar
uns doces no convento de freiras de clausura que
ficava em frente à sua casa. Um dia, a senhora disse à freira a quem comprava os tais doces
através de um buraco da porta (nunca a via), que
se precisasse de alguma coisa, estaria disponível.

Ilustraçãode Afonso Cruz

“

Esta é uma outra forma
de alquimia, que funciona
comprovadamente: é possível
transformar um poema do
século XIII numa fortuna de
vendas
Apontou para o prédio em frente, para a varanda
da sua casa. A freira agradeceu e a coisa ficou por
ali. Passaram décadas sem que nada de especial
acontecesse. Passados cerca de 30 anos, a freira,
pequena e (agora) velha bateu à porta. Lembrou,
com a voz que a outra prontamente reconheceu,
que um dia lhe fora prometida ajuda caso necessitasse de algo. A senhora anuiu lembrando-se
da promessa que fizera. A freira pediu então que

a levasse até à varanda que dava para o convento.
Ficaram ali as duas, em silêncio. A freira, ao cabo
de um tempo, comentou: "É bonito, não é?"
E voltou para o convento para nunca mais sair.
Uma outra variante – de que gosto muito – deste afastamento para poder perceber e valorizar o
lugar de origem, li-a num pequeno livro de Pascal
Quignard. Neste caso, mais dramático do que os
anteriores, pois o protagonista nunca chega a perceber que a beleza que vislumbra à distância, está
na realidade todos os dias na sua cama. Quignard
fala deste conto com emoção, dizendo que lhe
chega a queimar os lábios. A história vem incluída
em Le Recuil des dames, de Brantôme, e conta um
caso de adultério em que Marie d'Enghein está
na cama do amante, o duque de Orleães, quando
o marido, Aubert de Cany, entra no quarto do
duque. “Marie d'Enghein só tem tempo para puxar
o lençol e cobrir a sua nudez e o seu rosto. Luís de
Orleães ergue o tronco, senta-se na cama, recebe
Aubert com toda a gentileza e, de repente, ergue

lentamente o lençol e mostra-lhe o corpo nu da
amante que está a seu lado, detendo-se ao chegar
ao pescoço. Um pouco antes do rosto.
»Por seu lado, Marie d'Enghein, esposa de
Cany, continua a apertar com força o lençol ou a
camisa (o "linceul" como refere enigmaticamente
Pierre de Brantôme) contra os olhos.
»O oficial do duque de Orleães contempla-a
sem a reconhecer.
»O duque de Orleães permite que ele lhe toque.
O senhor de Cany vasculha impudentemente o
corpo quente e nu e não reconhece o corpo da
senhora de Cany nos membros perfeitos que vai
apalpando, com a autorização do seu senhor.
»Ao ver a sua excitação, o duque ordena-lhe
que pare.
»O senhor de Cany retira bruscamente a mão
do sexo molhado da mulher.
»O senhor de Cany, ainda muito perturbado,
sai do quarto.
Brantôme evoca, sem a descrever, a confusão ("o alarme, o medo, a mágoa e a alteração”,
escreve ele profusamente, mas de uma forma
admirável) que invade a alma de Marie d'Enghein
quando o duque de Orleães lhe diz, uns instantes
depois, já ela tinha descoberto o rosto e retomado
o seu lugar nos braços dele, que a mão que acabava
de a acariciar era a mão de Aubert, seu marido.
Que os olhos que devoraram a sua aparência carnal
eram os olhos do marido. Que a aparência dos seus
membros, que ele pareceu não ter identificado, o
pôs de sexo ereto sob o pano dos calções.”
Mais tarde no leito, talvez Aubert tenha dito de
forma pouco cortês à sua esposa que a amante do
duque era a mais bela mulher nua que vira na vida.
Ele, que conhecia a nudez da pessoa que estava ao
seu lado melhor do que ninguém.
Quando dou uma oficina de escrita, começo
por anunciar que irei explicar como ganhar o
primeiro milhão com a literatura. Leio o poema
de Rumi e conto mais umas quantas histórias
semelhantes, como as supracitadas, e termino com
uma versão de um pastor andaluz que sonha que o
seu tesouro está no Cairo, persegue o sonho, é apanhado por bandidos que lhe dizem que ele é um
tolo porque um desses bandidos também sonhou
que o seu tesouro estaria alhures, neste caso na
Andaluzia, exatamente onde o pastor apascentava
as suas cabras. Dá-se então o regresso ao local de
origem para encontrar a tal fortuna. Esta história
é basicamente a mesma do poema do Rumi, mas
também é o enredo principal de O Alquimista, de
Paulo Coelho. Um poema do século XIII rendeu
milhões. Depois de, claro, ter sido transformado
num produto comercial (com toda a dificuldade e
todo o mérito que isso possa implicar. Se fosse assim tão fácil, muito mais gente usaria este método
com sucesso).
De resto, esta é uma outra forma de alquimia,
que funciona comprovadamente: é possível transformar um poema do século XIII numa fortuna de
vendas.J
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