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José Pedro Berhan da Costa
Cultura portuguesa
em Madrid
Uma grande exposição de Viera da Silva e Arpad-Szenes, um ciclo de filmes
de José Miguel Ribeiro, uma conferência de Carrilho de Graça e os concertos
de Mariza e Cuca Roseta são alguns dos destaques da XV mostra Portugal
Cultura, em Madrid, promovida pela Enmbaixada portuguesa. O JL falou com
José Pedro Berhan da Costa, o adido cultural, que organizou a Mostra.
JL: Quais os objetivos desta mostra?
José Pedro Berhan da Costa: Dar a conhecer a cultura portuguesa em
Madrid, numa mostra o mais abrangente possível, passando por várias
áreas culturais. Não só música, cinema, artes plásticas e teatro, como também outras áreas ligadas às chamadas indústrias criativas, como o design,
a moda, a arquitetura e a gastronomia. Tudo isto numa cidade com uma
oferta cultural imensa, o que significa muita concorrência.
Tem notado um progressivo interesse pela cultura portuguesa?
Só posso responder pelos últimos dois anos. Tenho notado um interesse
crescente. Este ano foi particularmente rico, porque fomos o país convidado da Feira do Livro de Madrid, o que trouxe uma visibilidade muito grande
para as nossas letras. E isso tem muito a ver com o trabalho da Embaixada,
como de resto reconheceu o diretor da Feira do
Livro. É uma política de semear para recolher.
A comunidade portuguesa em Madrid é
significativa. A mostra-se destina-se mais aos
portugueses ou aos madrilenos?
Sem menosprezo pela nossa comunidade,
que está muito atenta e participa nas nossas
iniciativas, diria que o principal objetivo é dar a
conhecer aos espanhóis a nossa cultura.
E tem sido fácil? Há a ideia que Espanha se vira sempre mais para França e
para o resto da Europa e esquece-se de que tem Portugal aqui ao lado...
A minha perceção é que há um genuíno interesse pela cultura portuguesa
por parte dos espanhóis. As pessoas que ligam à cultura interessam-se também pela cultura portuguesa e, sobretudo, naquilo que tem mais
distinto da cultura espanhola.
Este ano há uma grande exposição que marca a diferença...
A exposição da Vieira da Silva e Arpad-Szenes que vai inaugurar na
Fundación Juan March, em Madrid. É a maior exposição alguma vez feita
em Espanha dos dois autores. A embaixada só conseguiu organizar esta exposição com apoio mecenático. É o evento com maior impacto e visibilidade
do programa. São 120 obras. Também há uma conferência e uma exposição
do Carrilho da Graça, uma sessão de José Miguel Ribeiro na Cinemateca, espetáculos musicais com sucesso assegurado, com a Mariza e a Cuca Roseta.
Quanto público têm tido as mostras?
É um pouco difícil falar desse números. Porque, por exemplo, a Joana
Vasconcelos teve uma obra exposta no Thysen. Seria abusivo contabilizarmos todas as visitas ao Thysen a favor da mostra. Mas esses números
têm um interesse relativo. Sabemos que se programássemos apenas fado
teríamos sempre a sala cheia. Porque o fado tem um público muito fiel. Mas
como a nossa ambição é dar a conhecer um retrato mais amplo do país,
trazemos aqui artistas e autores menos conhecidos, mas de igual qualidade,
só que têm mais dificuldade em encher salas.
A mostra ainda tem margem para crescer?
Sim, havendo mais meios. A nossa fonte de financiamento é a atribuída pelo
instituto Camões. Quando queremos fazer algo com mais fôlego temos que
bater à porta de empresas e instituições públicas em Portugal. A Embaixada
de Portugal dispõe de uma verba anual para a cultura de 100 mil euros; a
participação portuguesa na Feira do Livro de Madrid custou 170 mil. Mas
também é verdade que mais dinheiro não é sinónimo de maior qualidade.J

Coleção Fundação EDP no MAAT Eduardo Batarda, António Palolo,
Joaquim Bravo, Ana Vieira, Ana Jotta, Pedro Calapez, Paulo Nozolino,
André Guedes, André Romão, Nuno da Luz, Catarina Botelho, Manuel
Botelho, Diogo Evangelista, Noé Sendas e Bruno Pacheco são alguns
dos artistas representados em Quote/ Unquote.
Entre Apropriação e Diálogo, que se inaugura a
3 de outubro, às 19h, no MAAT, Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa. A exposição,
com curadoria de Gabriela Vaz-Pinheiro e Ana
Anacleto, vai ocupar a Central 2, com um conjunto de obras da coleção
da Fundação EDP, que abrange um período dos anos 60 do séc. XX até
hoje, numa nova montagem. Na Galeria Oval do museu irá inaugurar,
na mesma data, Shadow Soundings, do norte-americano Bill Fontana.
MORDZINSKI
NA CASA
DA AMÉRICA LATINA
“Objectivo Mordzinski Uma viagem ao coração
da literatura ibero-americana”, é a exposição do
fotógrafo argentino Daniel
Mordzinski, inaugura na
Casa da América Latina,
em Lisboa, dia 4 de
outubro, pelas 18h00. O
fotógrafio, com 39 anos
de carreira, apresenta
cerca de 70 retratos de
escritores portugueses e
latino-americanos como
António Lobo Antunes,
Agustina Bessa- Luís,
Eduardo Lourenço, José
Saramago, Jorge Luis
Borges, Julio Cortázar,
Gabriel García Márquez
e Mario Vargas Llosa. A
mostra estará patente até
29 de dezembro.

CONTOS D'AVÓ
REGRESSAM A JOANE

CINE FIESTA MOSTRA
DE CINEMA ESPANHOL

CLUBE
DOS POETAS VIVOS

Os Contos d’Avó, festival tradicional que mistura o teatro,
a dança e a música, decorre
de 28 a 30 de setembro, na
freguesia de Joane, em Vila
Nova de Famalicão. Começa
com uma concentração no
Largo 3 de Julho, seguida de
uma arruada até à Casa da
Igreja, ao som Cooperativa
de Artes, Intervenção Social
e Animação. Dia 29, no adro
da capela será apresentada
a versão de câmara do espetáculo Prelúdio: a mulher
selvagem, dirigido por Bruno
Martins, seguida de sessão
com Cláudia Fonseca e
Jorge Serafim. No último
dia de festival, workshops
de Danças Tradicionais e
Percussão, um 'percurso
de contos' e um arraial na
Quinta da Bemposta.

O “Cine Fiesta”, mostra de
cinema espanhol, arranca
esta sexta-feira, dia 29 e
prolonga-se até 2 de outubro,
no UCI El Corte Inglés e na
Cinemateca Portuguesa, em
Lisboa. O festival pretende
dar a conhecer as novidades do cinema espanhol. O
grande destaque é a ante-estreia do filme A Rainha
de Espanha, de Fernando
Trueba, com Penélope Cruz,
Cary Elwes, Mandy Patinkin
no elenco, marcada para as
21h30 de sexta-feira. Outros
destaques são El Hombre
de las Mil Caras de Alberto
Rodríguez, que passa a 30,
pelas 19h; El guardián invisible de Fernando González
Molina,dia 2, às 21h30; e El
Bar, de Alex de la Iglesia, logo
no dia 29.

Elisabete Marques, uma
das novas vozes da poesia
portuguesa, é a convidada da
sessão de outubro do Clube
dos Poetas Vivos, que se realiza
a 3, às 19h, no átrio do Teatro
Nacional D. Maria II (TNDMII),
em Lisboa. Teresa Coutinho irá
conduzir uma conversa com
a poetisa, autora de Cisco,
livro de estreia publicado na
Mariposa Azul e do recente
Animais de Sangue Frio, edição
Língua Morta, que, segundo
as palavras de João Barrento,
é uma “leitura alegórica do
mundo, para nos oferecer um
catálogo poético subtil da
fauna que povoa os territórios
atuais desse grande mundo –
ou do nosso pequeno bairro”.
Os atores Manuel Coelho,
Paula Mora e Sara Inês Gigante
vão ler alguns textos.
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Palco de reflexão

EDITORIAL
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

Libertação, de André Amálio, pelo
Hotel Europa, ante-estreia a 6 de outubro, no Teatro Municipal Joaquim
Benite (TMJB), em Almada, para
estrear a 12, no Teatro Maria Matos,
em Lisboa, onde fica em cena até 15.
É o espetáculo que encerra o
ciclo de reflexão que a companhia,
fundada pelo ator e encenador com a
performer checa Tereza Havlíčková,
dedica ao fim do colonialismo
português, iniciado em 2015, com
Portugal não é um País Pequeno.
Passa-porte, a segunda peça da trilogia, é apresentada, em reposição, a
29, no TMJB.
O colonialismo português é, de
resto, o tema da tese de doutoramento
que André Amálio está a preparar.
Uma investigação que estende ao palco, construindo criações de um teatro
documental, que cruza também a
dança e a performance, a partir da
pesquisa histórica e da recolha de
testemunhos vivenciais. Libertação é
interpretada pelo próprio com Lucília
Raimundo e de Nelson Makossa, que
assina ainda a sonoplastia.
Entretanto, Días Hábiles (Dias
úteis) estreia hoje, quarta-feira, 27,
no Mosteiro S. Bento da Vitória, no
Porto. O espetáculo, uma coprodução do Teatro Meia Volta e do Teatro
Nacional S. João, é um projeto de
Alfredo Martins e Rui Santos e resulta
de uma viagem que os criadores
fizeram por vários países da América
Latina, em 2015. Fica em cena até 30.

As eleições autárquicas

N

Play House estreia no Teatro da Rainha

Do ciclo Ocupação Días Hábiles,
em que se equacionam as relações
de tensão e diálogo entre o poético
e o político, refletindo-se sobre a
identidade sul-americana, fazem
parte outras atividades, como oficinas e a estreia de um filme, Manoel
Congo, a 30, às 15h, que aborda uma
experiência de autogestão no Rio de
Janeiro.
Nas Caldas da Rainha, a estreia é
de Play House, de Martin Crimp, a
5 de outubro, na Sala Estúdio, com

(Des)igualdade
em debate em Lisboa
Ruby Bridges Hall e Gregory Clark estarão presentes no
debate “Em que Pé está a Igualdade?”, dia 30, na Fundação
Francisco Manuel dos Santos, em Lisboa. A ativista americana, Ruby Bridges, primeira criança afro-americana a
frequentar uma escola de brancos no Sul dos EUA, falará,
às 17 e 45, sobre a sua experiência e sobre a forma como se
transformou num dos maiores símbolos da luta pelos direitos
civis. Antes, às 16, Gregory Clark estará com Philippe Van
Parijs, num debate sobre “A Persistência das Desigualdades”,
e antes ainda o historiador Pierre Rosanvallon abordará o
tema, logo pelas 10 e 20 da manhã. O encontro, que traz a
Lisboa alguns especialistas mundiais sobre o tema, a teoria
económica e a história das ideias políticas, conta ainda com
a presença de Branko Milanovic, Richard Baldwin, Gonçalo
M. Tavares, Leonor Beleza, Richard Zimler, Margarida Pinto
Correia e Jaime Gama. JL

Cinema no feminino
O festival “Olhares do Mediterrâneo – cinema no
Feminino” arranca já esta quinta-feira, 28, no cinema São
Jorge, e prolonga-se até 1 de outubro. Estarão em exibição
mais de 50 filmes, de realizadores de 17 países. Além dos

interpretação de Isabel Carvalho
e António Parra. Uma produção
do Teatro da Rainha, dirigida por
Fernando Mora Ramos, que já anteriormente levou ao palco duas peças
do dramaturgo: O Estranho Corpo da
Obra e Definitivamente as Bahamas.
E em Lisboa, no Teatro Taborda, o
Teatro da Garagem tem em cena,
ainda a 29, 30 e 1 de outubro, Ela
Diz, uma peça escrita e encenada por
Carlos J. Pessoa e interpretada por
Fernanda Neves e Ana Palma.J

filmes, de géneros tão díspares como a ficção, documentário, animação e experimental, o festival inclui conversas e
debates com realizadoras, workshops para os mais novos,
exposições de fotografia, performances e um concerto.
A exibição de The Nurse, turca Dilek Çolak, às 21h30,
dá início ao festival. Que encerra a 4 de outubro, com um
concerto das B’rbicacho, às 21h30. Antes, às 19h serão
entregues os prémios do certame, seguindo-se a exibição
do filme Willy 1er, da francesa Marielle Gautier A entrada
é livre. J

Novo romance
de Carlos Vale Ferraz
A Última Viúva de África é o novo romance de Carlos
Vale Ferraz, com a chancela da Porto Editora, e que será
lançado hoje, 27, às 18 e 30, na FNAC do Chiado, em
Lisboa, com apresentação de Pezarat Correia, um dos militares do 25 de Abril (como o escritor), e que foi membro
do Conselho da Revolução. O romance desenvolve a sua
ação a partir da tese de que a descolonização não é possível… é um absurdo. O general Pezarat defende uma tese
contrária, com a qual se doutorou em Coimbra, em julho.
Voltaremos ao tema na próxima edição, em que publicaremos uma entrevista com o escritor, segundo o qual este
seu romance “ coloca algumas das grandes questões do
nosso presente e do nosso passado em frontal oposição
com as ideias que se foram tornando dominantes, ou
como elas passaram a ser vistas e aceites como a verdade
na sociedade portuguesa”. J

o próximo domingo, 1 de outubro, há eleições autárquicas. Nos 308 concelhos do país, para as câmaras
municipais, 308 portanto, e para as juntas de freguesia,
que após a reforma administrativa de 2013 passaram a ser
3092, quando antes eram 4260. Como todas as eleições,
as autárquicas representam o exercício da soberania pelo
povo e são ato decisivo, constitutivo, da democracia. Democracia que,
porém, importa sempre salientá-lo, não se esgota nelas nem dá a quem as
vence o direito de 'governar' como lhe der na gana: dá-lhe, sim, o dever
de respeitar escrupulosamente os seus bons princípios e as suas regras, fazer participar o mais possível os cidadãos no governo da 'cidade' e colocar
sempre à frente de tudo os interesses da comunidade e das pessoas.
Mas estas são outras conversas. O que aqui quero salientar é a crescente intervenção e importância das autarquias, sobretudo as câmaras,
nos domínios da educação e da cultura. No da educação têm-lhes, aliás,
sido atribuídas mais e mais competências. Com algumas polémicas pelo
meio e frequentes queixas, por parte das autarquias, dessa atribuição de
competências não ser acompanhada da alocação dos meios financeiros
necessários para as poderem prosseguir - temas que já tratamos no JL/
Educação. Na cultura, numerosas autarquias têm programas, iniciativas
e ações, até com projeção nacional ou mesmo internacional, que fazem
delas organizadoras/dinamizadoras essenciais nessa área. Que abrange a
música (incluindo o apoio às tão meritórias "bandas"), o teatro (quantos
grupos por esse país fora), os museus, a literatura e a leitura (a rede de
bibliotecas é já preciosa, também graças às câmaras), etc., etc.
Assim sendo, justifica-se que os eleitores, ao escolherem em quem vão
votar, tenham em consideração também estes aspetos. Ou seja: o que fez
ou não fez, em tais domínios, quem governou a autarquia; o que neles todos os candidatos propõem e prometem fazer - do mesmo passo ajuizando
a seriedade e credibilidade dos programas, das promessas e de quem as faz,
bem como, quanto a quem as faz, a competência para as cumprir.
Ora, em tudo que tenho lido sobre a campanha, e nos debates que
tenho ouvido entre candidatos de
numerosos concelhos (e desta vez
houve nos media muitos mais do
A crescente intervenção que nos sufrágios anteriores, o que
se regista), é raríssimo aparecerem
e importância das
os temas da educação e da cultura.
câmaras nos domínios E apenas uma vez, num debate entre os candidatos do Porto, um deda educação e da
pôs a cultura na primeira linha
cultura justifica que os les
das suas prioridades. O que vem
eleitores os tenham em sempre à frente é a habitação, a
mobilidade, o que se paga pela água
contas ao escolherem
ou de IMI, etc. Não estou a criticar,
em quem vão votar
compreende-se: são problemas
ligados a primeiras necessidades e
dificuldades. O que pretendo apenas
é que se tenha a consciência de
que a educação e a cultura também são muito importantes, não podem
ser esquecidas ou minimizadas no âmbito dos objetivos e das funções das
autarquias, nem no das opções na hora de escolher quem as vai governar.
De resto, deseja-se, impõe-se, é que haja uma grande participação eleitoral
e não o muito preocupante nível de abstenção de outros sufrágios, que só
tem aumentado. Revelador de... Também são outras conversas.

“

ÓSCAR LOPES Fui escrevendo sobre tudo que de bem, e tanto é, penso de
Óscar Lopes. Em todos os múltiplos aspetos da sua vida, da sua obra, da sua
ação, da sua tão rara e humana personalidade. Até que me lembrei que já
nestas colunas deveria, em outras oportunidades, ter escrito mais ou menos
o mesmo... E sim, lá o encontrei, por exemplo, nesta coluna, a 3 de abril de
2013, logo após a sua morte. Por outro lado, nas sete páginas que lhe dedicamos nesta edição, assinalando o centenário do seu nascimento, está tudo
mais completamente e melhor dito. Assim, fique aqui só o registo da enorme
estima e admiração por ele. E da satisfação por, neste caso, se estar a fazer-lhe justiça nas muitas iniciativas para o lembrar e homenagear. J
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A FÁBRICA DE NADA, novo filme de
Pedro Pinho, com mais dois prémios: o de
Melhor Realização, no Duhok International
Film Festival, Iraque, e o do Júri no Jameson
CineFest Miskolc International Film
Festival, na Hungria.
ANDRÉE CRABÉE ROCHA,
ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA E ÓSCAR
LOPES, três figuras cujo centenário do
nascimento se assinala em 2017, serão evocadas no próximo dia 9 de outubro, às 18
horas, na delegação em Paris da Fundação
Gulbenkian. Sobre eles falarão, respetivamente, Isabel Pires de Lima, Isabel Almeida
e Carlos Mendes de Sousa. A sessão é coorganizada com a cátedra Lindley Cintra da
Un. Paris Nanterre, a Un. Paris 8 de Camões
e a Casa André de Gouveia.

SOARES SEMPRE FIXE, livro sobre
a vida e obra do antigo Presidente da
República, com fotografias de Inácio Ludgero
e textos de Eduardo Lourenço, Guilherme
d’Oliveira Martins e José Jorge Letria,
apresentado na Sociedade Portuguesa de
Autores a 3 de outubro, às 18h30.
DE FRANCISCO ARIZTÍA, conhecido pintor chileno há muito radicado em
Portugal, a exposição Autorretratos, na
galeria Giefart, em Lisboa, até 13 de outubro
FUNDAÇÃO EDP recebe a exposição
“Shadow Soundings”, do artista americano
Bill Fontana, dia 3 de outubro, às 19h00.
AMBROSE SO, exposição “Um Janus
Cultural: A Cozmplexidade de Macau em
Exibição Caligráfica", no Centro Científico
e Cultural de Macau, em Lisboa, dia 9 de
outubro, às 18h30.
CENTRO CULTURAL DE BELÉM apresenta “Round Midnight”, concerto de Jazz
com João Paulo Esteves da Silva e Ricardo
Toscano, dia 4 de outubro, pelas 21h00.
CASA DA LIBERDADE- MÁRIO
CESARINY acolhe exposição “Spectrum”,
de Carlos Zíngaro, até 28 de outubro.

KREATUR, coreografia de Sasha Waltz &
Guests, estreia-se na próxima quarta-feira,
no Grande Auditório do CCB pelas 21h00.
O CINEMA E A CIDADE, colóquio na
Cinemateca, a 28 e 29 de setembro, .
GILDA OSWALDO CRUZ, pianista,
no ciclo “Concertos a Oriente” da Fundação
Oriente. Sexta-feira, 29 às 21h30.

LUAR NA LUBRE, banda folk galega,
hoje, 27, no teatro Tivoli BBVA, pelas 21h30.

JOSÉ TOLENTINO MENDONÇA
apresenta O Pequeno Caminho das Grandes
Perguntas, no Teatro Baltazar Dias, no
Funchal, sexta-feira, dia 29 de setembro
e na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa, dia 2 de outubro, respetivamente
às 18h30. O encontro com os leitores do
Porto é no dia 7 de outubro, pelas 16h00, no
Teatro Nacional de São João.
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Manuel Alegre
D. António, Prior do Crato,
em novo livro de poemas
"Este livro não é uma biografia, é
uma revisitação poética da figura de
Dom António, Prior do Crato. Foi
escrito através de várias falas, inclusive
a daqueles que nunca falaram e a do
próprio autor. Ao longo do livro a figura
de Dom Antonio projeta-se em vários
tempos e em várias gerações e no nosso
próprio tempo, sobretudo naqueles que
resistiram e que tal como ele nunca se
renderam", diz ao JL Manuel Alegre
a propósito do seu próximo livro de
poemas, Auto de António, que chegará às
livrarias a 10 de outubro, com a habitual
chancela do autor, a D. Quixote.
O poeta, Prémio Camões 2017,
em cuja obra a História de Portugal,
figuras e acontecimentos da História de
Portugal sempre tiveram grande presença e peso simbólico, desde a Praça
da Canção, considera Dom António, o
último Príncipe de Avis (1531-1595),
"um herói injustiçado" - que sempre o
fascinou. E no final do livro são citados
fragmentos de textos sobre ele, que
terão inspirado alguns dos poemas, de
Jorge de Sena (O Indesejado), Urbano
Tavares Rodrigues (Os Cadernos Secretos
de Prior do Crato), e, sobretudo António
Borges Coelho, de Os Filipes - em que
em certo passo se pode ler: “Era o Rei
do povo miúdo e também do povo
médio, dos frades e do baixo clero e de
jovens fidalgos que o serviram até ao

fim. A sua coragem punha a nu a cobardia da ordem que tinha como missão a
defesa, em particular as grandes casas
titulares.”
"Aclamado Rei em Lisboa, Santarém
e Setúbal, Dom António Prior do Crato
nunca se rendeu", reitera o poeta.
"Travou uma das batalhas mais honrosas da história de Portugal – a Batalha
de Alcântara, a que têm chamado escaramuça, mas que foi na verdade um ato
de resistência dos restos de cavalaria e

do povo de Lisboa praticamente desarmado, contra o mais poderoso exército
da Europa chefiado por Duque de Alba.
As tropas castelhanas foram combatidas
pelos lisboetas rua a rua, bairro a bairro,
com paus, facas, tudo o que tivessem
à mão. Raptaram mulheres e crianças,
mataram e esquartejaram, a ocupação
filipina de Lisboa foi tudo menos pacífica. Com um povo mal armado, libertou
Coimbra, a seguir Aveiro, depois o Porto
e foi até Viana, onde a superioridade

Fala de Alcântara e depois
Era um resto de cavalaria
quantos ao certo não sei
o que sobrou de Alcácer Quibir
um resto
por seu reino e por seu rei.
Dois flancos dois frágeis terríveis flancos.
À primeira investida
levaram de vencida os invasores
era um resto de cavalaria
e povo mal armado.
Então o duque de Alba carregou
trazia o exército mais forte da Europa
contra o que de nós ainda restava

Manuel Alegre

das tropas espanholas o obrigaram a
fugir e a esconder-se. Filipe de Espanha
ofereceu milhares de ducados a quem
o capturasse vivo ou morto. Ninguém o
denunciou."
E é exatamente sobre a Batalha de
Alcântara um dos 25 poemas do livro,
que aqui antecipamos.J

cavaleiros sem cavalo
lavradores taberneiros sapateiros
fanqueiros mendigos chulos
putas
facas ancinhos foices pedras mãos
palavras palavrões
a língua portuguesa
o corpo e a alma
Alcântara e depois
Lisboa bairro a bairro rua a rua
por seu reino e por seu rei
quantos ao certo não sei
defendiam uma bandeira rota
além da morte além do fim.
Quando é assim
não há derrota.

Sibila, uma nova editora
- criada por Inês Pedrosa

Miguel Sanches Neto,
nova coluna (do Brasil) no JL

Inês Pedrosa, uma das escritoras
portuguesas de primeira linha das reveladas a partir da década de 90, que
foi redatora do JL e diretora da Casa
Fernando Pessoa, vai lançar uma nova
editora. Que se chamará Sibila, “em
homenagem ao génio de Agustina
Bessa-Luís, e evocando essas míticas
personagens femininas da mitologia
greco-romana dotadas de poderes
proféticos que são as sibilas”, diz. Eu
Matei Xerazade: Confissões de Uma
Mulher Árabe em Fúria, da libanesa
Joumana Haddad, marcará a ‘estreia’
da chancela, Sibila Publicações, criada
por si, Inês Pedrosa, e pelo designer e
ilustrador Gilson Lopes. O livro será
apresentado por Nuno Júdice, após
a conferência que Joumana Haddad
realizará, às 18h de outubro, sobre
o tema “O que significa ser hoje
uma mulher árabe”, no âmbito do
Encontro Internacional Mulheres nas
Artes-Percursos de Desobediência,
que se realizará na Fundação Calouste
Gulbenkian, naquele dia e no seguinte, 17 de Outubro. A autora, aliás, par-

“Destino Brasil” é a nova coluna permanente a valorizar o JL. E a valorizar
de forma assinalável, quer por voltarmos a ter uma “presença” constante do
Brasil (como aconteceu logo no início
do jornal com a “Zona Tórrida”, de
Irineu Garcia), quer pela qualidade do
seu autor, reconhecido escritor, ensaísta
e crítico - Miguel Sanches Neto. Com
mais de 30 livros, de vários géneros, publicados, 52 anos, doutorado em Teoria
da Literatura pela Unicamp (Campinas,
S. Paulo), prof. da Universidade de
Ponta Grossa, Paraná, Miguel Sanches
Neto colaborou ou colabora em vários
importantes orgãos de comunicação
social do seu país, entre eles O Estado de
S. Paulo, Jornal da Tarde, Jornal do Brasil,
Gazeta do Povo (de Curitiba), as revistas
Carta Capital, Bravo! e Poesia Sempre.

A sua obra literária começou a merecer
consagração em 2000, com Chove sobre
a minha infância (Ed. Record), e o seu
último romance, de 2016, é A Bíblia
de Che (Companhia das Letras), tendo
outros livros publicados por algumas das
principais chancelas brasileiras. J

Violência, ao qual a autora acrescentou
textos inéditos - volume que sairá
também ainda em outubro. Depois
virão, designadamente, um romance
de Grazia Delleda, italiana distinguida

com o Prémio Nobel da Literatura em
1926, e outro de Ana de Castro Osório
(1872-1935), uma das escritoras e
feministas que mais se distinguiu durante a nossa Primeira República. J

Inês Pedrosa

ticipará também no festival literário
FOLIO, em Óbidos, a 22 de outubro.
“Mulheres de Palavra” é o título
da primeira coleção da editora, que
pretende revelar vozes femininas do
tempo presente ainda não publicadas
em Portugal – como Joumana Haddad
– e recuperar textos importantes que
se encontravam indisponíveis para
os leitores. Assim, e nesta linha, o
próximo lançamento (e que originalmente estava para ser o primeiro) será
o do volume de reportagens pioneiras
da jornalista Maria Antónia Palla, Só
Acontece Aos Outros – Histórias de

Miguel Sanches Neto
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Almada
em Lisboa
Almada Negreiros, figura incontornável do Modernismo português, tem obra pública assinalável em
Lisboa, cidade onde fixou a sua paixão e a sua arte,
visível nos frescos do Edifício do Diário de Notícias e
nas gares marítimas de Alcântara e da Rocha do
Conde de Óbidos, nos painéis em pedra da Fundação Calouste Gulbenkian e da Cidade Universitária,
nas tapeçarias e desenhos em mármore do Hotel
Ritz, ou nos vitrais e mosaicos da Igreja da Nossa
Senhora do Rosário de Fátima. Almada Negreiros — Um Percurso Possível, amplia e atualiza
a edição de 1993 com novos textos e com uma nova
recolha e produção fotográfica. Germinada durante
as comemorações dos 120 anos do nascimento do
artista, a obra, em formato de guia, é uma edição da
Direção-Geral do Património Cultura, da Câmara
Municipal de Lisboa e da Imprensa Nacional.
www.incm.pt
www.facebook.com/INCM.Livros
prelo.incm.pt
editorial.apoiocliente@incm.pt
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› Ó s c a r L o p e s , c e n t e ná r i o
Passam no próximo dia 2 de outubro cem anos do nascimento, em Matosinhos - onde morreria a 22 de março de 2013,
após um largo período de doença -, de quem foi figura de topo no domínio da história, do ensaísmo e da crítica da
Literatura portuguesa, bem assim da nossa cultura em vários domínios e da docência. Homem de excecionais saberes
múltiplos, também se distinguiu pela sua porfiada, corajosa e generosa intervenção cívica, política e cultural, sendo
ainda uma pessoa de raras qualidades humanas, por todos reconhecidas. Dedicamos-lhe este tema, com textos inéditos
de especialistas e seus colaboradores e/ou amigos, que dão expressivo testemunho dessas suas múltiplas facetas recordando ainda o poema que Vasco Graça Moura lhe dedicou

O fulgor de um construtor de pontes

d

Isabel PIres de lIma

De Óscar Lopes poderíamos dizer,
como ele um dia disse, ao tentar
esboçar o seu próprio retrato, que
não se reconhecia “nem crítico,
nem ensaísta, nem mesmo essencialmente professor, linguísta ou
político”. De facto, ele foi tudo isso
mas sabia muito bem que só no
espelho múltiplo do conjunto a sua
imagem se refletiria, emanando de
uma obra que conjuga uma enorme
diversidade de saberes (da física à
filosofia, da linguística à pintura,
da biologia à antropologia, da música à ciência política, da matemática à filologia, da astrofísica à
história) e uma multiplicidade de
vertentes, quer no campo da crítica, da historiografia e do ensaísmo
literários, quer da investigação
em linguística, quer do ensino aos
mais diversos níveis. Por isso a sua
obra revela, desde os seus primeiros títulos na década de 40, uma
constante abertura intersemiótica.
A sua História da Literatura
Portuguesa (1955), a par do
seu já clássico Entre Fialho e
Nemésio (1987), que em boa hora
a Imprensa Nacional - Casa da
Moeda se propõe reeditar no
presente ano, tem contribuído ao
longo de décadas para a configuração do cânone literário português,
libertando-o da tradição positivista.
A História da Literatura
Portuguesa, a sua obra mais conhecida, ajudou a formar gerações de estudantes em Portugal,
no Brasil, e um pouco por todo o
mundo onde se estuda Literatura
Portuguesa. Escrita a duas mãos,
ao longo de uma colaboração de
cinco décadas com o seu amigo de

Óscar Lopes “O grande mestre em múltiplas fulgurações”

sempre António José Saraiva, viu
cerca de 20 edições e foi fundadora de uma historiografia literária
nova. Para além das múltiplas
divergências ideológicas que entre
eles se foram desenhando com
consequências importantes para
uma diferente conceção da obra
de arte – vista como uma prática
social transitiva por Óscar Lopes
(OL) e como autónoma e intransitiva pelo amigo -, conseguirão
encontrar desde os anos 50 um
claro entendimento à volta da
centralidade da Forma para pensar
a obra literária, estabelecida como
critério para selecionar os grandes
autores e determinar valorações.
Isso permitir-lhes-á redefinir o
cânone literário português, evitando uma crítica impressionista
ou uma historiografia da literatura
encomiástica, e atentar nos novos e
nos novíssimos.
A parte mais significativa,
porém, da obra de historiografia

“

Uma obra que
conjuga uma enorme
diversidade de saberes
e uma multiplicidade
de vertentes, quer no
campo da crítica, da
historiografia e do
ensaísmo literários,
quer da investigação
em linguística, quer
do ensino aos mais
diversos níveis
literária do autor, iniciada ainda na
década de 40, encontra-se nessa
outra obra magistral, Entre Fialho e
Nemésio. O entendimento do texto

literária como sendo aberto, renascido a cada nova leitura, levá-lo-á
a historicizar a leitura, atribuindo-lhe um caráter provisório e conduzindo o crítico a procurar a cada
leitura "uma progressiva síntese
refundidora". Tal atenção à leitura
manifesta-se desde logo nos títulos
da década de 60, Ler e Depois
(1969) e Modo de Ler (1969). Ler
é então um exercício aliciante de
procura de sentido – o que também
os títulos Os Sinais e os Sentidos
(1986) e A Busca de Sentido (1995)
evidenciam -, é uma aventura
que não se sabe ao certo onde nos
leva, a que pseudópode nos conduz
o palco de conflitos que a célula
textual constitui. Daqui decorre
também a sua visão da história da
literatura como uma narração em
constante renovação e nunca como
uma ressurreição.
Aliás, a sua historiografia
literária articula-se também
intimamente com outra dimensão

relevantíssima da sua obra – a de
crítico literário. Durante as décadas de 50 e 60, debruçado sobre a
contemporaneidade, desenvolverá
continuadamente nas páginas de
O Comércio do Porto uma atividade crítica muito original e atenta
à materialidade formal do texto
literário, numa coluna quinzenal
intitulada "A Crítica do Livro".
Torna-se um brilhante ensaísta e
vai construindo um conceito singular de “realismo problemático ou
dialético”, longínquo da tradição
oitocentista e bastante heterodoxo
relativamente ao neorrealismo
imperante, um realismo que na
sua opinião se manifesta sempre
que a literatura resiste ao senso
comum e produz um alargamento
de mundos.
Numa carta datada de 1969,
dirigida a António José Saraiva,
OL escreve: “Postulo que em todo
o sentido há um conhecer. E tento
abordar a poesia, não pelo que
ela diz, que é inefável, mas pela
crítica do que ela não diz, ou para
usar a fórmula admirável de Volpe:
fazendo a sua contínua paráfrase dialética. A minha crítica foi
sempre isto.” Assim, o seu critério
de abordar a obra literária nunca
é paralisante, nem definitivo, pelo
contrário, propicia a abertura a
novos ensaios de interpretação em
novos contextos de leitura. Deste
modo se entrecruza o pensamento
estruturalmente dialético de OL
com o seu confessado interesse
pela hermenêutica, numa atitude
marcadamente dialógica com o
texto e com o mundo, na perseguição do sentido.
Já em 1971, Saraiva escreve ao
amigo com ironia admirativa, a
propósito do livro Ler e Depois: “Há
em ti uma grande complexidade;
uma rede que dá para muitos lados.
Para descobrir o que está no fundo
do que escreves é preciso escutar
com muita atenção, sublinhar
expressões chave no meio das adversativas, concessivas, equilibrativas, comutativas, conciliativas,
com que constróis essa rede plana
por onde as pessoas podem passar
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tranquilamente sem se darem
conta dos abismos que as tuas
pontes aplainam. À primeira vista,
apareces como um conciliador de
inconciliáveis; digo mais, é preciso
saber já muito de ti para apareceres
assim, porque a maior parte dos
leitores não vêm os inconciliáveis,
mas só a conciliação, e ficam muito
contentes consigo mesmos e contigo que os reconcilias e justificas.
O que é verdadeiramente teu – a
tensão construtiva – isso escapa-lhes, até onde eu posso perceber.
Porque não dizes simplesmente sobre um livro que é uma merda: 'Isto
é uma merda!' Ou sobre outro que
é um Himalaia: 'Isto é - Himalaia!'.
Não dizes nem podes dizer, porque
o que há para ti é uma dialética e
portanto uma transitividade entre
merda e Himalaia. Repito que és
um construtor de pontes.”
A abertura intersemiótica já
referida condu-lo ainda a atentar
no domínio da literatura comparada, não se fixando numa perspetiva
nacional e muito menos nacionalista do campo literário. Foi em
muitos dos seus ensaios e das suas
reflexões historiográfico-literárias
um pioneiro do que hoje designamos por estudos interculturais e
interartísticos.
A referida interrogação epistemológica levou-o a interessar-se
também pelo estudo da língua na

“

A frescura da sua obra
mantém um papel
iluminante na reflexão,
na interrogação, na
problematização,
no ensaísmo escrito
ou lido tal como ele
o entendia – uma
aventura do saber
medida em que esta, na sua complexidade, fornece pistas para uma
melhor compreensão do humano.
Escreve ele, em Uma espécie de música: “As palavras quando usadas
servem-nos de mãos, mãos de
mil dedos invisíveis que enredam
as coisas e de algum modo as
manejam. Quando são elas, vivas,
a usar-nos, não há, fora delas,
quaisquer coisas situadas ou a situar: a fala e o mundo consubstanciam-se em um mundo só, e parece
que renascemos. Trabalha-nos um
novo senso do real e do humano.”
A escolha da semântica, em
particular da semântica formal,
como área preferencial da sua
investigação em linguística, decorre do facto de o seu núcleo ser
o estudo do sentido e de OL estar
convencido que a formalização
constitui um meio de tornar mais
claras e passíveis de infirmação
a descrição e a explicação em
linguística.

Essa procura condu-lo, na
década de 70, a uma investigação
pioneira em linguística, desenvolvida em condições de investigação
não institucionais bastante adversas, corporizada na Gramática
Simbólica do Português - um
esboço, com a qual inicia entre nós
os estudos em semântica formal.
Escrita de forma muitíssimo acessível, nela OL utiliza instrumentos
teóricos de cálculo proposicional, de teoria dos conjuntos, de
topologia, de relações matemáticas
e lógicas de vários tipos e suas
propriedades, para trabalhar um
número considerável de questões
linguísticas. A sua investigação
em linguística prosseguiu depois,
abarcando múltiplos assuntos,
sempre na busca de instrumentos
adequados a uma pesquisa capaz
de ultrapassar qualquer descritivismo pré-científico.
O fulgor da imagem em múltiplo de OL, já conhecida de diversas
gerações de estudantes, ouvintes e
leitores permanece. A frescura da
sua obra mantém um papel iluminante na reflexão, na interrogação,
na problematização, em suma, no
ensaísmo escrito ou lido tal como
ele o entendia – uma aventura do
saber.
Para uma tal imagem em múltiplo e para a intensidade do seu fulgor contribuía a sua figura humana
ímpar. Óscar Lopes era um homem
de uma bondade enorme, de uma
humildade enternecedora, de uma
disponibilidade ilimitada, de uma
abertura de espírito rara, de uma
sabedoria insaciável - e era um cidadão sempre pronto a colocar-se
ao serviço dos outros e da pátria,
que foi para ele mais madrasta
que mãe. Era um “construtor de
pontes”, como lhe chamou o seu
amigo António José Saraiva .
Foi um homem grande e forte
na fragilidade da sua figura física.
Para mim, o grande mestre em
múltiplas fulgurações e um amigo
incondicional.
Na passagem do centenário do seu nascimento, as suas
cidades, Matosinhos e Porto,
e o PCP, seu partido de toda a
vida, estão a tomar uma série
de iniciativas para evocar a sua
grandeza. Na Faculdade de Letras
da Universidade do Porto, onde só
lhe foi permitido chegar depois do
25 de Abril, com quase 60 anos e
na qual foi professor catedrático,
diretor e vice-reitor, investigador e criador do CLUP (Centro de
Linguística da Universidade do
Porto), estão a decorrer diversas
iniciativas, ao longo do presente ano e que se prolongarão pelo
próximo, as quais visam recordá-lo e trazê-lo para mais perto das
novas gerações de estudantes, na
certeza de que era essa a homenagem que ele pretenderia que lhe
fosse feita.J
* Isabel Pires de Lima é profª catedrática da
Fac. de Letras da Un. do Porto, ensaísta e
crítica com vasta obra. Foi, designadamente, deputada à Assembleia da República e
ministra da Cultura
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A palavra toda

ARQ. A CAPITAL
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Óscar Lopes, à dtª com Cleonice Berardinelli “Revelava uma extensão e profundidade de conhecimentos invulgares, como se
fosse, hoje, um homem do Renascimento - e as suas aulas eram fascinantes”

Isabel MargarIda duarte
É difícil falar da interligação de
Linguística e Literatura em Óscar
Lopes (OL), sem me referir à pessoa
que ele era, incansavelmente “em
busca do sentido” que não se encontra
só na demanda de um dos lados, mas
na consideração da linguagem inteira,
na pluralidade dos seus usos. O meu
primeiro contacto com OL, como o das
pessoas da minha geração, teve lugar
através da sua História da Literatura
Portuguesa. Estive, depois, na entusiástica assembleia geral que, a seguir ao
25 de Abril, aprovou por aclamação o
convite para que viesse a ser diretor da
Faculdade de Letras da Universidade
do Porto.
Mas o verdadeiro encontro com
ele, o que para sempre iria marcar este
permanente estado de encantamento
diante da profundidade da sua sabedoria, da vivacidade e originalidade da
sua inteligência e da delicadeza terna do
seu trato humano, aconteceu quando,
estudante de mestrado, fui sua aluna
em História da Língua Portuguesa. OL
é, para mim, indissociável das fichas
escritas a lápis, em letra miudinha e um
tanto indecifrável, que tirava do bolso
e a partir das quais enchia o quadro
de alto a baixo, ainda antes de termos
entrado na sala. Com uma abertura
de espírito inigualável, aceitou, com
entusiasmo, que eu fizesse um pequeno
trabalho na área da Pragmática, sobre
partículas modais, (“cá” e “lá” e o marcador discursivo “ora”), sugerindo-me
logo que as fosse procurar em Balada
da Praia dos Cães e em O Crime do Padre
Amaro, onde as encontrei às mãos
cheias. Data dessa época aquilo a que
chamou, numa dedicatória de um dos
seus livros, a “nossa firme amizade”.
Então, não perdia uma das suas
palestras. Porque as suas aulas foram do
que de melhor aconteceu na minha formação e nelas estávamos com o prazer
intelectual genuíno que a aprendizagem
verdadeira provoca, frequentei depois,
na Universidade Popular do Porto, seis

sessões sobre a Gramática Simbólica
do Português, num curso livre que aí
lecionou, pois, apesar dos imensos
afazeres que tinha, a sua generosidade
ditava-lhe ainda estas militâncias pedagógicas. Nas conferências que dava,
apresentava sempre estimulantes visões
dos autores, dos livros, dos fenómenos
linguísticos, do ensino do português,
relacionando os factos como se os
estivesse a ver lá de muito alto, que era
onde realmente estava.
O ter sido meu orientador de
mestrado e de doutoramento proporcionou-me o privilégio das reuniões em
sua casa, onde fui gostando sempre e
sempre mais dele, do chá que nos oferecia, das camélias colhidas com cuidado,
em cima de um precário escadote de
madeira, das rosas de Santa Teresinha.
OL também é, para mim, indissociável dos gatos que se passeavam no
quintal, onde uma vez foi buscar um,
um pouco selvagem aliás, para uma
menina amiga a quem o seu gato tinha
fugido. Garantiu-me, com ar contente,
que sabia muito bem identificar o sexo
do felino e batizou-o logo ali: aquele,
que era um macho, ficava-lhe bem o
nome Sancho. O bichano viajou, até
ao destino, num saco alto em que OL

“

Se os seus ensaios
são devedores da sua
sólida cultura clássica,
literária, musical,
histórica, filosófica,
matemática, científica,
também o são da sua
atenção fina, quase
musical, ao tom
familiar e oralizante do
“falar desataviado de
todos os dias”

costumava levar os gatos ao veterinário.
Mas era afinal gata… e ficou Sancha.
Li tudo o que escreveu, de fio a
pavio, quase com devoção. E descobri,
ao lê-lo, que a perspicácia e a finura
das suas leituras literárias se deviam, também e talvez sobretudo, aos
profundos conhecimentos que tinha
sobre a língua (as línguas) e ainda à sua
sensibilidade aguda para o uso que dela
fazemos quando a utilizamos nas nossas
conversas banais.
Como professor, revelava uma
extensão e profundidade de conhecimentos invulgares, como se fosse, hoje,
um homem do Renascimento, e as suas
aulas eram fascinantes. Preparavaas com muito cuidado, científico e
didático, embora as desse a partir das
tais fichas, às vezes as costas de um
envelope. Anunciava sempre, no final
de uma aula, o que se propunha fazer na
seguinte, dando-nos a conhecer o fio
condutor do trabalho. Apesar de relacionar entre si os temas mais díspares,
nunca perdia o fio à meada e voltava
sempre a trazer a água ao seu moinho,
mesmo quando tinha andado por
longe. E, nos apontamentos que guardo
religiosamente, numa das últimas aulas,
estando já eu, pobre ignorante, talvez a
não conseguir acompanhar as ligações,
desisti de tomar notas e escrevi, entre
parêntesis: “(está a falar de neutrinos!!)”. Forneceu, na primeira, uma
longa lista de bibliografia comentada
pelo seu punho, onde incluíra, para
leitura obrigatória, mais de 70 referências (com as páginas devidamente
indicadas, para nos facilitar a vida e nos
tranquilizar do susto inicial). Ressalto,
das suas qualidades enquanto professor, duas: o respeito pela autonomia do
estudante, que incentivava, e a abertura
ímpar de espírito.
Como orientador, sugeria frutíferas
pistas de quem tudo sabe, mas fazia-o
de forma tão delicada que era como se
as ideias tivessem sido nossas, tendo
sido, afinal, dele… A modéstia das
sugestões notava-se nos comentários
à margem, a lápis, em anotações subtis
e quase invisíveis, para não invadir o
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nosso espaço, nem se impor. Sempre
que uma passagem lhe parecia bem
conseguida, os elogios não eram poupados. Escrevia à margem “NB”, “certo”
e, como se fosse uma achega menor,
sugeria, timidamente, “Gramát. Simb.,
pp. xx”. Valorizava o que fazíamos,
compreendendo bem a importância da
autoestima para o avanço da investigação. Não significa isto que fosse
complacente ou se contentasse com
pouco. Permanentemente se lembrava de leituras teóricas estimulantes.
Ia procurá-las na sua biblioteca só
aparentemente caótica, que começava
na garagem, onde os livros ocupavam
o lugar do automóvel, e se estendia
escada acima, tomando conta também
dos corredores.
No que se refere à Linguística, destaco a investigação pioneira da Gramática
Simbólica do Português (a precisar de
reedição urgente), que teria tido, creio,
melhor fortuna, se tivesse sido escrita
numa língua de maior divulgação. Os
estudos que fez de semântica e de pragmática, que Ana Maria Brito e Fátima
Oliveira reuniram no volume Entre a palavra e o discurso, Estudos de Linguística
1977-1993, são convívio obrigatório
para quem é da área, constituindo
estimulantes leituras sobre a língua
portuguesa. Acresce o caráter pioneiro
da sua reflexão em áreas recentes da
Linguística, com uma atenção particular à referência, à deixis, à enunciação,
à heteroglossia constitutiva de qualquer
ato comunicativo e a fenómenos da
linguística do uso, caracteristicamente
coloquiais.
No que tange à particular relação
entre Linguística e Literatura que
Óscar Lopes encarna, algumas das suas
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intuições mais brilhantes de linguista
estão dentro de ensaios que escreveu
sobre obras literárias e permitem-nos
compreender melhor esses textos. É
na Literatura que vai colher alguns
fenómenos linguísticos ignorados pela
gramática tradicional (e não só), aos
quais presta uma particular e originalíssima atenção, fazendo a ponte entre o
que, na linguagem, ficaria para escrutínio da Literatura e a parte cuja descrição
estaria a cargo da Linguística.
Além de conseguir relacionar a descrição linguística mais fina e pormenorizada com o conteúdo romanesco das
obras, - como quando, a propósito de O
crime do Padre Amaro, estuda valores do
"pois" e articula um dos usos deste marcador com “a complexidade dramática
da situação” (1994: 240), OL referiu alguns fenómenos de tipo pragmático que
não constam das descrições gramaticais
canónicas e são próprios de registos
orais ou oralizantes menos formais,
por exemplo, certos usos do verbo ser
com valor de injunção (“É beber-lhe, é
beber-lhe!”), ignorados pelos estudos
sobre atos diretivos em português, mas
afinal tão frequentes no uso.
Como exemplarmente mostrou na
análise do conto “Ladino”, de Miguel
Torga, nós raramente falamos “com
sujeito, predicado e circunstâncias
bem reconhecidas” (Lopes, 1994: 214).
Sabemo-lo hoje bem, porque temos
cada vez mais à disposição corpora orais online e percebemos que as
gramáticas têm descrito a língua escrita
correspondente à norma padrão, mas
escassamente se debruçaram sobre o
modo como realmente falamos. Ora
OL conseguiu colher, na literatura,
abundantíssimos e eloquentes exemplos

da língua em uso, em registos menos
vigiados.
Se os ensaios que nos legou no
âmbito da literatura são devedores da
sua sólida cultura clássica, literária, musical, histórica, filosófica, matemática,
científica, em sentido estrito, também o
são da sua atenção fina, quase musical,
ao tom familiar e oralizante do “falar
desataviado de todos os dias”. E, para
dar conta desses fenómenos linguísticos
de registos menos vigiados, socorreu-se de conhecimentos profundos das
correntes modernas da linguística e até
da lógica, mas também da sua intuição,
pois não se deixava limitar pelas “gramáticas, as escolas e outras alfândegas
da língua”.
Lia os textos literários frequentemente, com utensilagem linguística o
que se plasma no título de um precioso
ensaio sobre o poema “Adeus”, de As
palavras interditas: “Um passeio de
linguística por dentro de um poema
de Eugénio de Andrade”, bem como
no parágrafo em que passa à sua análise: “Mas vamos ao poema abordando-o do ponto de vista agora mais a meu

“

Algumas das suas
intuições mais
brilhantes de linguista
estão dentro de
ensaios que escreveu
sobre obras literárias
e permitem-nos
compreendê-las melhor

jeito, que inclui um poucochinho, não
muito, de linguística”. Ir ao poema ao
jeito de OL implicava “um poucochinho, não muito, de linguística”, dito
assim, com este diminutivo familiar
e tão modesto a que deveria achar
graça, se agora o estivesse a ler de fora,
como nós. Dele poderíamos escrever o
que afirmou sobre José Cardoso Pires:
“A falar ou a escrever, sentimo-lo
todo ele ouvidos (ou memória auditiva
involuntária) a vozes diversas, a
recursos comunicativos que a velha
ou a nova retórica e a linguística ainda
estão por inventariar e classificar.”
(Lopes, 1990: 291). Esta passagem
testemunha a perfeita sintonia entre
forma e conteúdo, pois a expressão
“todo ele ouvidos” é justamente um
belo exemplo da fala oral num registo
espontâneo, ainda por estudar, utilizada para discorrer sobre Balada da
Praia dos Cães.
Este ano verifiquei, com algum
embaraço, que tinha comigo esquecido o exemplar de OL de Cinco Reis de
Gente, com uma dedicatória do próprio
Aquilino e profusamente comentado.
Com a sua inconfundível caligrafia,
Óscar assinalou todas (sem falhar uma)
as ocorrências desses usos coloquiais
da língua, escrevendo ao lado: “uso
corriq.” Mas também assinalou as ocorrências de léxico erudito, numa atenção
minuciosa à forma, assim dando conta
do “conflito imanente” entre uma
linguagem classicizante “e erupções,
por vezes deliberadamente chocantes,
de fraseologia plebeia ou prosaica, que
inclui expressões despiciendas ou jocosas de origem rural.” (Lopes, 1990: 192).
Por isso, ao reler o romance, fi-lo sem
inocência, tão encantada com a prosa

J

de Aquilino como com as anotações do
seu leitor de eleição.
É comovente a atenção aos falares
informais, numa pessoa que, como ele,
não ouvia bem. Permitiu-lhe perceber, por exemplo, a polifonia de vozes
que ouvimos nos romances de Eça de
Queirós, e a perícia do escritor no manejo desse instrumento tão dúctil que é
o discurso indireto livre.
Não consegui escrever brevemente sobre a relação entre Linguística e
Literatura que em Óscar Lopes se encarna, sem falar dele e apontar lugares
dos seus ensaios onde ela melhor se
plasma. Lê-lo teria sido seguramente
mais proveitoso do que ler o relato da
minha admiração e do meu afeto, que
não conseguirei nunca dizer. Porque “a
fala aponta sempre uma coisa, como o
dedo ou um aceno. Só que, se a coisa
é muito importante e nova de dizer, a
fala nunca chega exatamente àquilo que
visava de início. O a que chega pode ser
até muito importante, e novo também.
Mas fica ao lado da primeira coisa. E todas essas coisas mal ou bem apontadas
ou agarradas - existem. É como o amor
que nunca erra: só fica, quase sempre,
mesmo ao lado, porque nunca há perfeita correspondência dual. Por isso é
que é precisa a poesia, pois a correspondência social tem mais probabilidades
de, ocasionalmente, ficar mais perto do
indigitado, ou de encontrar sucedâneos melhores: é um amor transitivo,
continua sempre avante, de pessoa em
pessoa.” (Lopes, 1986: 102).
* Isabel Margarida Duarte é profª de Linguística
na Fac. de Letras da Un. do Porto e tem dado
cursos em outras universidades,de França ao
Vietname, passando pelo Brasil e Estados Unidos

A alegria de uma imensa admiração
José da Cruz santos
Em Óscar Lopes (OL) reconhecia-se
um imenso e actuante amor pelo Porto,
cuja fisionomia cultural e política tanto
ajudou a formar. Quase estou tentado
a dizer que, como Camilo ou Sampaio
Bruno, OL era primeiro portuense e só
depois português, o que podia também
ser o seu modo de estar no mundo e de
amar o povo a que pertencia.
Em mais de 40 anos de contactos
com escritores, quase sempre por força
da profissão, e só raras vezes por gosto,
alguma coisa fui aprendendo acerca de
coerência (ou da sua falta), e nenhum
exemplo de coerência se avantajou no
meu espírito ao que de OL recebi em
todos os momentos do nosso convívio
de autor e editor. Nenhum autor era
mais acessível nos seus contactos com
o editor, porque ninguém levava mais
longe o seu desamor ao bulício publicitário que hoje quase todos os escritores
exigem da engrenagem editorial, talvez
porque publicava sem pressas narcisistas ou atropelos de outras actividades
que porventura o apaixonavam menos
do que escrever, mas que teria por mais

urgentes ou importantes.
Olhando para os 50 anos que
passam nesta data sobre a criação da
Editorial Inova, foram de certeza certa
mais os desgostos do que as alegrias que
colhi ao longo de todo este tempo. Mas
destas, uma das maiores, e das mais
puras, foi o privilégio do companheirismo com que OL me distinguiu,
ajudando-me a configurar o rosto da
Inova, da qual foi o primeiro e o mais
importante director literário. A amizade e a admiração que já vinham de trás,
mas que se enraizaram por esses dias
foram-se tornando antigas ou envelhecendo, como se quiser, mas sem uma

“

A constância com que
assumia a coragem de
não dissociar os seus
direitos de cidadão e a
sua responsabilidade
como intelectual e
professor

Óscar Lopes (ao fundo a falar), Egito Gonçalves e António Rebordão Navarro,
de costas Vasco Graça Moura

ruga. Era fascinante a multiplicidade
dos seus conhecimentos, de que muito
beneficiou a Inova. Consinta-se aqui
um exemplo: um dia chegou à editora
um original intitulado Da Epistemologia
Para a Física Quântica. Perguntei-lhe se
o poderia ler para se decidir da eventual

publicação. Leu-o, escreveu a nota de
leitura a aconselhar fosse publicado e
redigiu a badana do livro.
Não sei, nem isso me preocupa muito, avaliar da importância dos trabalhos
de OL sobre, por exemplo, a gramática
simbólica do português, mas comove-

-me a constância com que assumia a
coragem de não dissociar (nem consentir que dissociassem) os seus direitos
de cidadão consciente e a sua responsabilidade como intelectual e professor, e
também a honestidade e compreensão
com que falava do trabalho alheio, a
simplicidade com que ia ao encontro
dos que precisavam da sua ajuda e, o
que é bem mais difícil, com que atendia
os que dele se aproximavam.
Disse para comigo que, num
editor de escassas leituras, juntar
duas palavras em busca de uma prosa
razoavelmente escorreita sobre Óscar
Lopes pouco interesse poderia ter como
contribuição para um autêntico retrato
em movimento que desse extraordinário intelectual (na acepção de Jaime
Brasil, que queria que o intelectual fosse
aquele que acredita nos valores da inteligência, e se serve dela para imprimir
dignidade à vida). Disse, mas não resisti
à sedução da alegria de falar de uma
imensa admiração.J
* José da Cruz Santos, editor vai para 60 anos
(hoje da Modo de Ler), foi também editor, além de
amigo próximo, de OL, diretor literário de uma
das suas chancelas
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‘Aquele agudo senso do real’
Luís Grosso Correia
Em complemento ao seu Convite
para a URSS, monografia publicada em 1973, Óscar Lopes,
então com 56 anos de idade e obra
pedagógica, científica, cultural,
literária e política pública, publicada, inovadora, canónica e reconhecida, respondeu ao designado
questionário Proust onde afirma,
modestamente, faltar-lhe uma
qualidade: “Aquele agudo senso
do real”.
Enquanto estudante, foi
aprovado no exame da 4ª classe
do ensino primário em junho
de 1928; como aluno do ensino
particular, da classe das professoras Rosa Gaudêncio de Campos
Vieira e Irene da Purificação da
Silva, realizou o exame da então
3ª classe (hoje 7º ano de escolaridade) do curso liceal no Liceu
Rodrigues de Freitas, no Porto, no
ano letivo de 1930/1931, na mesma condição de estudante externo; matriculado no Colégio da
Boa Nova, em Leça da Palmeira,
passou no exame da 5ª classe no
mesmo Liceu, em julho de 1933;
e, nos dois anos letivos subsequentes, inscreveu-se como aluno interno da classe de Letras do
referido liceu portuense, vindo a
ser aprovado no 7º e único ano do
curso liceal em julho de 1935. No
ensino superior, cursou Filologia
Clássica na Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa (19351939),foi aprovado, em paralelo,
no Curso de Ciências Pedagógicas
e, ato contínuo, realizou o Estágio
Pedagógico (com Exame de
Estado) para o Magistério Liceal
no Liceu Normal Pedro Nunes,
em Lisboa, de 1939 a 1941. Ainda
na qualidade de estudante do ensino superior, e sendo já professor
de Português, Latim e Grego nos
liceus de Vila Real e de Alexandre
Herculano, no Porto, matriculou-se como estudante externo da licenciatura em Ciências Históricas
e Filosóficas da Universidade de
Coimbra, tendo sido aprovado em
todas as cadeiras do curso entre
1943 e 1949.
Óscar Lopes (OL) estava,
assim, habilitado, do ponto
de vista académico, com duas
licenciaturas (Filologia Clássica
e Ciências Histórico-Filosóficas)
e, do ponto de vista profissional,
para a docência profissional de
Português, Latim e Grego (1º
grupo docente do ensino liceal) e,
ainda que subsidiariamente, de
História e Filosofia (4º grupo docente). Porém, a sua curiosidade
intelectual não se circunscreveu
ao cursus honorum académico e
profissional. Estudou, desenvolveu pesquisa e publicou trabalhos

Óscar Lopes e Virginia Moura, entre militares, dirigindo-se para as intalações da
PIDE, na rua do Heroísmo, no Porto, na manhã de 26 de Abril de 1974

na qualidade de: autor de manuais
para o ensino secundário (desde
1941); historiador, ensaísta e
crítico de Literatura, em particular de Literatura portuguesa;
de investigador em Linguística,
ramo de investigação no qual foi
induzido pelas problemáticas
educativas e didáticas com que
se confrontou na praxis do ensino
da língua portuguesa no ensino
liceal; de divulgador cultural
(através das múltiplas conferências e colóquios que proferiu e
organizou); de tradutor e editor
literário (Editorial Inova a partir
de 1966); e de, a palavra poderá
ser exagerada, pedagogo informado por um humanismo outro.
Este humanismo alternativo foi
enraizado e treinado nas línguas
e literaturas clássicas, matizado
pelo devir histórico, a um tempo,
da literatura ocidental e portuguesa, da língua portuguesa e da
humanidade, em particular no
período após a II Guerra Mundial
(guerra fria, movimentos de
reconstrução da paz internacional, descolonização, novos países
independentes, novas problemáticas educativas, sociais e políticas, entre outros), e por princípios
de liberdade, rigor, dedicação,
crítica, risco, criatividade e responsabilidade intelectual, social
e científica (que constituem a
marca de água dos seus trabalhos
publicados).
Em OL é difícil deslaçar as diferentes dimensões da sua atividade
docente, intelectual e política.
Funcionam em sistema, como um
organismo vivo, como a seguir
passamos a sintetizar. As questões
de Linguística brotam de tangíveis
problemas com que se deparou na
praxis no ensino de Português e

“

Em Óscar Lopes é
difícil deslaçar as
diferentes dimensões
da sua atividade
docente, intelectual e
política. Funcionam
em sistema, como um
organismo vivo
A qualidade,
polivalência, inteireza,
claridade e clareza do
seu percurso de vida e
intelectual fizeram dele
um universo singular
na intelligentzia
portuguesa e no
processo de resistência
e luta contra todas as
formas de repressão

dos conexos postulados e dispositivos ideológicos (em matéria
social e educativa, por exemplo)
no uso da linguagem e de textos literários. Os seus ensaios literários
conduzem ao questionamento das
condições históricas, materiais,
sociais, políticas, culturais e educativas da produção, circulação e
debate da literatura em contextos,
por exemplo, de ideologia liberal
(século XIX).
Afirma OL, em 1946, que o
“móbil da poesia clássica é o eu-

femismo, o amaneiramente [sic!],
a ‘fuga à tangente’, que Ortega y
Gasset arvora corajosamente em
razão última de ser toda a poesia”.
Consideramos que esta afirmação se quadra com a estratégia de
resgate da sua dimensão humanista no período do Estado Novo:
já quando esteve preso preventivamente durante cerca de quatro
meses, em 1955, e suspenso da
atividade docente no seu liceu de
sempre (o Rodrigues de Freitas
que, à época, tinha por patrono
D. Manuel II), de março de 1955 a
julho de 1957; já quando tinha os
agentes da PIDE à perna a estenografar e vigiar as suas dezenas
de intervenções em conferências,
palestras e comícios públicos; já
quando foi impedido, através de
expedientes administrativos vários, de candidatar-se a vagas para
professor no ensino superior (a
partir de finais da década de 1960).
A história, enquanto trajeto da
humanidade, em articulação com
os estudos literários e linguísticos,
alimenta o espírito humanista,
marxista e universalista que denota
nos seus trabalhos. Se atentarmos
no exemplo do verbete sobre as
Conferências Democráticas (1963),
publicado no Dicionário de História
de Portugal, dirigido pelo também
então professor liceal Joel Serrão,
verificamos que ele encerra, para
além da dimensão informativo-empírica, um modelo de ação
cultural e de protesto contra os
presos políticos pelo Estado Novo.
Tal como Alexandre Herculano se
solidarizou com os protestos contra
a proibição das Conferências em
junho de 1871, também OL contestou o processo-crime instaurado
contra Aquilino Ribeiro em 1959.
A intervenção política declarada publicamente está eivada de
referências históricas (31 de janeiro
de 1891, situação de bancarrota
portuguesa na década de 1890,
atraso do desenvolvimento industrial e capitalista em Portugal,
imperialismo inglês, emigração,
implantação da República), autores
como Camões, Almeida Garrett,
Alexandre Herculano, Oliveira
Martins, Teófilo Braga, Antero de
Quental, António Sérgio, Jaime
Cortesão, Aquilino Ribeiro, e cientistas como Rui Luís Gomes, Abel
Salazar e Bento de Jesus Caraça (cf.
Lopes, 1969c).
Óscar Lopes fundou na memória
do passado e na história (da literatura e cultura portuguesas, dos
primeiros socialistas em Portugal,
nos republicanos eleitos para a
Câmara de Deputados em 1870,
entre eles o patrono do seu Liceu
quando aluno, José Rodrigues
de Freitas) e na representação de
um futuro vigoroso a resiliência
ao regime político repressivo do
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Homenagem
em congresso
de professores
Têm sido várias as homenagens a Óscar Lopes. A
próxima ocorre no congresso
“O Tempo dos Professores”
que se realiza de amanhã, 28,
até sábado, 30, na Faculdade
de Psicologia e de Ciências
da Educação da Universidade
do Porto. Assim, na tarde de
sexta-feira, 29, haverá duas
sessões que lhe são dedicadas: “Uma Arte de Música:
Eugénio, Óscar e Bach”,
– com textos de Eugénio
de Andrade, Óscar Lopes e
Johan Sebastian Bach ditos
e interpretados, respetivamente, por Adriana Torres,
Ana Raquel Silva e Radu
Ungureanu; “Óscar Lopes:
modo de ler e de ser”, mesa-redonda com Artur Santos
Silva, Luís Grosso Correia,
Maria de Fatima Marinho e
Maria Fátima Oliveira.
O Congresso tem o título
da tese doutoral de António
Nóvoa, a qual, dada a sua
importância no panorama
da investigação educacional
portuguesa, também será
comemorada, na manhã de
30, com um mesa-redonda
e a conferência de encerramento pelo próprio ex-reitor
e agora reitor honorário da
Universidade de Lisboa.

seu tempo, a sustentação do seu
trajeto vital, intelectual e profissional durante o Estado Novo. Daí
o facto de, por formação eclética,
consciência histórica e escrúpulo
metodológico, ter investido em temas e abordagens que se tornaram
inovadoras, complexas, canónicas
e com potencial de transmutação e
evolução sustentada (cf. História da
Literatura Portuguesa E Gramática
simbólica do Português).
Na passagem do centenário do
seu nascimento, permitam-me
discordar da autoavaliação do professor feita em 1973. A qualidade,
polivalência, inteireza, claridade
e clareza do seu percurso de vida
(e intelectual) fizeram dele um
universo singular (“totalizado e ao
mesmo tempo universalizado pela
sua época, que ele retotaliza ao se
reproduzir na sua singularidade”,
Franco Ferrarotti, 1990) na intelligentzia portuguesa e no processo
de resistência e luta contra todas as
formas de repressão. Sempre cognitivamente orientado por “aquele
agudo senso do real”.J
* Luís Grosso Correia é historiador, prof.
do Departamento de História e de Estudos
Políticos e Internacionais da Fac. de Letras
da Un. do Porto e investigador da Fac. de
Psicologia e Ciências da Educação da mesma
universidade
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Retrato de Rosto, uma fotobiografia
Vai sair em outubro uma extensa fotobiografia de Óscar Lopes, com o título em epígrafe, organização e texto de Manuela
Espírito Santo, edição da Câmara Municipal de Matosinhos. A obra inclui inéditos, nomeadamente correspondência, do
biografado, e, claro, numerosas imagens, algumas das quais antecipamos nestas páginas, assim como fragmentos de um
capítulo, com apresentação da autora, sobre a ação cultural de OL em duas instituições do Porto
Manuela espírito santo

bastante modesta”. Os pais são
músicos, monárquicos e salazaristas. Ele, o filho mais velho,
segue outros caminhos. A música
acompanha-o, é verdade. Mas
aos 11 abjura a religião católica
“sem drama”; a guerra civil de
Espanha e a miséria dos pescadores de Matosinhos, a sua terra,
abrem-lhe a porta do marxismo.
As atividades “subversivas”,
como se verá nesta pré-publica-

Pré-publicação
Finais dos anos 50, um “surto
cultural” varre a cidade do
Porto. Óscar Lopes (OL) é eleito
membro do Conselho Literário
e Cultural (CLC) da AJHLP.
A partir de 1959, organiza e
dinamiza colóquios literários
que “alvoroçam” a Pide e
originam uma apertada censura
à atividade da instituição.
Num relatório enviado ao
diretor da Pide, datado de 4 de
janeiro de 1960, o subdiretor
da polícia política no Porto
queixa-se das várias direções
eleitas para a Associação serem
constituídas por “elementos

ção, o haviam de levar à prisão, a
uma cela escura nas enxovias da
delegação da Polícia Internacional
e Defesa do Estado (PIDE), na Rua
do Heroísmo, Porto. Um período
duro para OL. Na adversidade
imposta mantém, no entanto, o
ofício de leitor, numa posição inabitual. Na cela obscura, o franzino
militante comunista subia a uma
cadeira “colocada em cima da
mesa” e lia a essa altura, a iludir

“a luz fraquíssima”. Logo a seguir
à prisão, durante três anos, é ele
o principal rosto de um súbito
movimento cultural, de oposição
ao regime, na cidade do Porto. A
PIDE sobressalta-se com o “surto”, e não mais larga os “manejos” do “doutor Óscar Lopes,
professor do Liceu de D. Manuel
II”. Ano de 1959. O co-autor da
História da Literatura Portuguesa
é eleito para a presidência do

esta delegação por atividades
ligadas “ao partido comunista
português”. [...] O surto
cultural e o ambiente externo
da Associação dos Jornalistas,
têm sido orientados pela mão do
dr. OL, que tem trazido àquela
coletividade homens que se têm
notabilizado pela sua oposição
ao regime”.
[...] Os colóquios sobre
literatura e arte valiam “antes
de mais nada por si mesmos,
como atos de convivência útil
no domínio das ideias e dos
gostos que procuram educarse”. Agustina Bessa Luis “o
mais debatido escritor aqui
do Burgo, apesar das saias”,
inaugura o primeiro ciclo das
conferências. OL enaltece a
coragem e a gentileza da autora

de Sibila por iniciar “estes
confrontos diretos com os
críticos e o público, sujeitandose a certos riscos inevitáveis
num meio desabituado de tais
debates francos”
A novidade da iniciativa e a
qualidade dos conferencistas
chamavam uma assistência
invulgarmente numerosa.
Depois de Agustina, o
convidado é Eugénio de
Andrade, o poeta com quem
Óscar gosta de ouvir música
em casa de Manuel Dias da
Fonseca, amigo comum, e a
quem dedicou vários ensaios
sobre a sua obra. José Rodrigues
Miguéis, Mário Sacramento,
Deniz Jacinto, Manuel Mendes,
David Mourão Ferreira,
Tomás Ribas, Urbano Tavares

Rodrigues, Luis Veiga Leitão,
Matilde Rosa Araújo, Norberto
Lopes, Joel Serrão, Fernando
Namora, Sant’Ana Dionísio,
figuram entre os participantes
na 1a. série (1959/1960).
De visita a Portugal (22 de
fevereiro a 10 de março de 1959),
por iniciativa do seu editor,
Sousa Pinto (Livros Brasil), Erico
Veríssimo é convidado a fazer
uma conferência no âmbito dos
Colóquios da AJHLP. O prestígio
e o sucesso que precediam o
autor de Olhai os Lírios do Campo
aconselhavam uma grande sala
para acomodar todos os que, por
certo, quereriam homenagear
o escritor. E assim acontece:
no grande auditório do Coliseu
do Porto Veríssimo, “que
esparzia clareza e claridade

ARQ. A CAPITAL

Nas noites de sobressalto, escrevia poemas, mas apenas um,
“Segunda Pessoa”, foi publicado, há mais de três décadas, na
antologia Ilha dos Amores, edição
da Associação dos Jornalistas
e Homens de Letras do Porto
(AJHLP). Linguísta, ensaísta,
crítico literário, só chegaria à
docência na Faculdade de Letras
do Porto depois do derrube do
regime fascista. Nasceu em
Matosinhos, no ano da Revolução
de Outubro, a figura que terá, em
breve, a sua fotobiografia, Retrato
de Rosto, da minha autoria.
A autora e Óscar Lopes (OL)
conheceram-se há muito.
Tiveram longas conservas, uma
delas ganhou a forma de livro. E
o autor da Gramática Simbólica
do Português partilharia, pela
primeira vez, episódios mais
íntimos. Alguns, dolorosos:
“Sofri um desastre horrível,
em que morreu a minha mãe, e
nunca mais guiei. Nunca mais
tive carro”. Retrato de Rosto
apresenta-nos o intelectual que
nunca recusou a intervenção
cívica – nem cedeu às perseguições da polícia política – nas
suas múltiplas facetas. Uma boa
soma de documentos inéditos,
do imenso espólio particular do
linguista, permite esse retrato
quase completo do historiador
da literatura, cidadão empenhado, nascido, há cem anos, numa
família “de pequena burguesia

Conselho Literário e Cultural da
AJHLP – e esse facto altera, de
forma imprevista, o rumo das
coisas.
Ao Porto chega a rebeldia
de Aquilino Ribeiro, Erico
Veríssimo, autor de Saga (um
dos primeiros romances sobre a
guerra Civil de Espanha escritos
em língua portuguesa), Fernando
Namora, Jaime Cortesão, o
maestro Lopes Graça ou de
Mário Sacramento. “Nos últimos
dois anos”, lê-se no relatório
confidencial dirigido ao diretor da
PIDE, “a atividade da Associação
dos Jornalistas saiu do seu âmbito
fechado para contagiar uma
grande camada dos chamados
intelectuais, recrutados na
massa juvenil, através de
colóquios ali realizados, em que
os intervenientes são geralmente
escolhidos na ala esquerda do
setor intelectual”.
Aquilino Ribeiro tem uma
receção incomum, Erico
Veríssimo ainda maior. Mas
no ponto mais alto está outro
protagonista: Ferreira de Castro.
Um escritor de quem OL, confessa
mais tarde em carta dirigida
a António José Saraiva, nunca
foi “grande admirador”. Uma
multidão, “mais de duas mil
pessoas”, aguarda o autor de A
Selva. O encontro, em vez do
auditório da AJHLP, realiza-se
em espaço mais amplo: o Cinema
Nun’Álvares, “inchado de gente
e expectativa”, reporta o Jornal
de Notícias de 7 de fevereiro de 19
60.J

desafetos” ao Regime. Mesmo
assim, continua, “a sua vida
circunscrevia-se a uma ou
outra conferência realizada nos
seus salões, e à existência de
uma cantina, cuja alimentação
era fornecida pela Legião
Portuguesa”. Mas nos últimos
anos, sublinha, “a atividade
da Associação dos Jornalistas
saiu do seu âmbito fechado para
contagiar uma grande camada
dos chamados intelectuais”.
Para essa abertura e agitação
“muito tem contribuído o
dr. OL, professor do Liceu
de D. Manuel II, já preso por

À esqª, foto do cartaz da exposição sobre a vida e a
obra de Óscar Lopes na Associação de Jornalistas e
Homens de Letras do Porto, que abre a 2 de outubro
e está patente só até 11; à dtª, foto de família: de pé
Mécia de Sena (irmã de Óscar), Irene Freitas (mãe
de ambos) e Jorge de Sena; sentados, Maria Helena
e Óscar Lopes, com os filhos Rui Manuel e Sérgio
Gaspar
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Um senhor
de matosinhos
Vasco Graça Moura

Foto de grupo de escritores e participantes num colóquio sobre a obra de José Rodrigues Miguéis na AJHLP, em 1959. À esqª
de Óscar Lopes, Agustina Bessa Luis, Miguéis e Ilse Losa. Sentados no chão, ao centro, Eugénio de Andrade e António Reis
(poeta e cineasta). Reconhecem-se ainda na foto os escritores Papiniano Carlos e Fernando Guimarães, os (então) livreiros
Fernando Fernandes e Carlos Porto, o arqº Arménio Losa, entre outros

dentro do plúmbeo tempo
salazarista”, tem uma das mais
emocionantes receções no seu
périplo literário por Portugal.
Nas páginas de Solo de Clarineta,
podemos sentir a euforia e
alegria vividas. As mais de
mil pessoas transformam o
colóquio num ato de resistência.
“[...] A algazarra é enorme.
[...] Aos poucos vou sentindo,
forte, cálido, firme, o pulso
da oposição portuense. [...]
À medida que o tempo e as
perguntas passam, mais claras
e diretas se vão fazendo as
referências ao regime político
português [...] Daqui por diante
o colóquio vira positivamente
comício político de rua” [...],
escreve Erico Veríssimo.
A importância e a
implantação dos Colóquios
está provada. As sessões de
autógrafos que se seguiam
às conferências, as sessões
de homenagem a alguns
escritores, as entrevistas
nas rádios e na imprensa quando conseguiam furar a
rede da Censura - , criam um
ambiente de euforia propício
à participação do público que
aumenta continuamente,
transformando estes debates
numa trincheira de resistência
ao regime. O sucesso, “o
vírus”, segundo o relatório do
subdiretor da Pide, encontrase no CLC e “dele faz parte o
dr. Óscar Lopes, o principal
impulsionador da atual vida
associativa”.
Os poetas Egito Gonçalves e
António Reis iniciam o ano de

1960 falando das suas obras.
Segue-se-lhes Ferreira de
Castro, soam os alarmes na
Rua do Heroísmo. O interesse
despertado pelo autor de Os
Emigrantes ultrapassa as
fronteiras do Porto. Antecipase uma enchente de público.
Por falta de espaço na sede da
Associação, o Colóquio decorre
no Cinema Nun’Álvares. No
Porto não se fala noutra coisa.
Sabia-se da vinda de pessoas de
fora da cidade, e o pedido de
bilhetes para ingresso na sala
mantém-se até à última hora.
Em vão. A lotação da sala, há
muito esgotada, não poderia
ser ultrapassada por indicação
expressa das autoridades.
Pouco antes da chegada de
Ferreira de Castro ao cinema,
os participantes são avisados
de que não poderiam interpelar
diretamente o escritor. As
perguntas deveriam ser
escritas, assinadas, e entregues
na mesa que as apreciaria e
colocaria ao conferencista - é a
forma da polícia condicionar o
debate e intimidar o público.
De 4 a 7 de fevereiro, período
de permanência do autor de
A Selva no Porto, há sessões
de autógrafos nas livrarias
Latina e Civilização. Durante
horas, centenas de pessoas
aguardam, em intermináveis
filas, a oportunidade de
obter a assinatura de um dos
mais prestigiados escritores
portugueses. A polícia não
tem descanso nesses dias. Nos
vários relatórios excede-se em
zelo e pormenores [...]

Ilse Losa abre a segunda
série dos colóquios. O agente
destacado na Associação, no
habitual relatório, informa
que “decorreu sob o signo dos
comunistas, representados em
larga escala e com destaque
para Vírginia Moura, Lobão
Vital, Hernâni Silva, dr.
Armando Bacelar, arqº Losa,
além do dr. Óscar Lopes,
Papiniano Carlos e Egito
Gonçalves (...]”. Assinala
ainda a presença de um jovem
estrangeiro, “bastante suspeito,
dadas as companhias de que
se rodeava [....]”. Trata-se de
Jorge Listopad, que interveio
em língua francesa, dadas
as dificuldades no domínio
da língua portuguesa. Mas
o diligente polícia verbera
o colóquio literário “que de
literário só teve o nome” e
admira-se como é possível
permitir-se transformar
aqueles encontros em reuniões
livres de “existencialistas,
comunistas, democratas,
numa palavra, da fina flor do
reviralho extremista do Porto”.
Em maio de 1960, Jaime
Cortesão, a convite de OL,
faz nas instalações da AJHLP
talvez, uma das suas últimas
intervenções públicas. Morre
poucos meses depois, em 14 de
agosto. [...] Vergílio Ferreira,
mais um nome grande da
literatura, teve um “colóquio
animadíssimo”, titulava o
Jornal de Notícias, endossando
o brilho da conferência para as
palavras proferidas por Óscar
Lopes na sessão. [...]

andava eu no liceu: no salão nobre
dos paços do concelho em
[matosinhos,
um professor, o óscar lopes, vinha

de assuntos de família e os
[desarruma
para os mostrar melhor, e acontecia
que isso era irrepetível e sem
[pompas,
como outra intimidade ao nosso
[alcance:

mostrar à noite que a literatura
importa a toda a dignidade humana.
iam autores ouvi-lo, jornalistas,

é sempre desconforme a literatura.
é mal-estar, princípio de prazer,
é trabalho forçado e liberdade

estudantes, gente que ali morava
e outra que do porto em carro
[eléctrico,
o “um” para leixões, o “dezasseis”,

e um modo mais verbal de estar no
[mundo,
e nesse mar óscar lançava as redes
da pesca milagrosa, aquela terra

passando à carvalhosa, vinha sempre,
lá estavam joão guedes, tonitruante,
e júlio gesta, afável e risonho,

tinha essas tradições mais literais,
orlas de oralidade e maresia,
e embarcávamos todos na traineira

manuel dias da fonseca, mais calado,
augusto gomes e suas lentes grossas
a enevoar-lhe o olhar de ver as
[praias

e era outra vez o senhor de
[matosinhos
com ex-votos à roda: impaciências
de passado e presente na palavra

rasas de cinza e luto, com vareiras
por trágicos naufrágios ululando,
o egito, que então já se escrevia

e, entre a vida e a morte, o seu fulgor
em que, por crespas ondas, falar era
também filosofar e rebeldia.

com os poetas todos deste mundo,
o eugénio, de cachecol esvoaçante,
a modelar os gestos e os ditongos

tinham saído alguns discos recentes,
gravados por poetas: eu recordo
a voz do régio num, que achei
[roufenha

medindo mãos e frutos, depurando
sílaba a sílaba, a sua incandescência
devia ser outono, ou mesmo inverno,
e fazer frio, e não faltava um torpe
sujeito de soslaio e bloco-notas,
tomando apontamentos com
[minúcia,
que a subversão quanto mais culta
[mais
impalatável era. fuzilavam-no
amigas minhas com o olhar, ficavam

dos ensimesmamentos presencistas,
e vozes de combate que também
prestavam para pouco, mas sabia
tão bem partir a louça no salão
daquela edilidade, assim nas barbas
de toda a gente, era porém mais
[justa
a medida de que óscar nos falava
pois fazia pensar e punha em causa.
e alguém pedia às vezes um poema

mais belas só por essa exaltação
contida e faiscante de amazonas,
foi quando eu soube que as
[mulheres sabiam

quando a noite avançava e alguém
[dizia
outras coisas em código e ficavam
depois pequenos grupos à saída

resistir por instinto e se tornavam
mais agilmente elásticas no corpo,
mais livres e arriscadas nos seus
[gestos,

como em cinemas de província,
[como
quem tem mais a dizer e veio vindo
devagar até aqui e aqui se encontra,

e no limite a cor afogueava-as,
e tão fulva energia em nenhum
[verso
coube jamais, que eu saiba, então
[na sua

à espera de outro eléctrico ronceiro,
e vai falando tempos esquecidos,
sem pressa e sem vontade de ir
[embora.

voz calma e portuense, óscar falava
dos livros, dos autores, como quem
[trata
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A saída de OL do Conselho
Cultural e Literário da AJHLP
não diminui, porém, a sua
militância cultural e política.
Com o sentido prático que
o caracteriza, não deixa
esmorecer o interesse suscitado
pelos colóquios, muda apenas
de local e transfere-os para o
Clube dos Fenianos Portuenses.
[...] Com a sede dos Fenianos
Portuenses à disposição, Óscar
prossegue a sua atividade.
Depois de Redol, a vinda de
Aquilino Ribeiro ao Porto há
muito prometida. [...] Aquilino
aceita o convite e o programa
proposto. “Não venho mais
que referendar o programa que
me trouxe a sua carta. Peço,
todavia, que não me tratem
como o Grande Elias. Não sou
nada que o pareça, nem o tenho
por temperamento”.
O programa da visita
estende-se pelos dias 9, 10 e 11
de maio (de 1963). O autor de A
Casa Grande de Romarigães atrai
ao Porto multidões, acorreram
às livrarias [...] No jantar de
homenagem, realizado no
Clube dos Fenianos Portuenses,
não puderam participar todos
quantos queriam homenagear o
autor de Quando os Lobos Uivam,
e o Salão Nobre do Ateneu
Comercial do Porto, local de
realização da conferência, de
igual modo se tornou pequeno
para acolher a multidão que
se espalhou pelos passeios
circunvizinhos.
No programa da visita
consta uma conferência nas
instalações da Efacec, empresa
dedicada à metalo-mecânica,
em Leça do Balio, Matosinhos.
Aquilino manifesta alguma
estranheza: afinal, a sua obra
enraizava no povo rural e
pouco diria a operários fabris.
Grande surpresa o aguarda.
À sessão comparecem todos
os operários, com o fato
macaco vestido. Na mesa, a
acompanhar o escritor, Óscar
Lopes, anfitrião de toda a
jornada, e a administração da
EFACEC.
[...] O debate vivo, a
pertinência das questões
expostas, a satisfação visível
no rosto dos operários por
poderem conhecer um dos
maiores vultos da literatura
nacional, faz transbordar
a alegria de Aquilino e
prometer voltar em breve
para outro diálogo, para outro
encontro. “E voltarei!”, as
últimas palavras escritas por
Aquilino no Livro de Honra da
Fábrica. Não voltou. A morte
surpreendeu-o no dia 27 de
maio, em Lisboa. J
* Manuela Espírito Santo, que trabalha
na Câmara de Matosinhos, tem o Curso
Superior de Teatro, uma especialização
em Animação Comunitária e uma
pós-graduação em Ciências da
Comunicação. Foi vice-presidente do
INATEL e publicou dez livros
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Homem, ajuda-te a ti mesmo!
Mário Vieira de CarValho
No prefácio a Uma arte de
música e outros ensaios (Porto,
Oficina Musical, 1986), de Óscar
Lopes, Maria Lúcia Lepecki
recorda O ensaio como forma
literária, de Theodor W. Adorno:
“Um processo de busca, feito
num entretecer de fios que vão
alargando progressivamente a
nossa perceção problemática do
objeto”, um “experimentar com
ideias” dir-se-ia inconcluso.
Assim entendido, o ensaio
sobre um objeto literário ou
artístico aparenta-se com o
objeto estudado, na medida
em que ele mesmo se abre,
por sua vez, como qualquer
objeto literário e artístico, a um
processo sempre inconcluso de
produção de sentido. É como se
o processo do ensaio fosse em
tudo semelhante ao do texto
literário analisado, uma espécie
de prolongamento deste e, tal
como este, proviesse antes
de mais de “impulsos”, e não
primariamente da “razão fria”:
“Nunca me senti a fazer crítica”, escreve Óscar Lopes (OL),
“apenas se trata de obedecer a
uns impulsos, sempre complicados e em conflito, no sentido
de continuar, de algum modo,
os movimentos também conflituais de que um texto é feito,
ou de que mais evidentemente o
texto participa.”
Nas “palavras de auto-explicação”, OL usa a expressão
alemã Gedankenexperiment (experimentação com ideias) num
contexto que também sugere
essa relação entre o ensaístico
e o literário ou o artístico. A
“vivência de profunda solidão”
é comum a ambos, “porque o
texto poético, fictivo, ou radicalmente meditativo, suspende
o dispositivo quotidiano da
comunicação: é uma evocação,
ou Gedankenexperiment, de
mundos possíveis, organizados a
partir de fragmentos do mundo
mais óbvio, e ligados a hipóteses de uma alternativa mais
compreensível ou então mais
desejável... há uma espécie de
solidão que é necessária e que
está polifonicamente presente
nos próprios momentos em que
nos dispomos a acompanhar as
intuições mais imprevistas dos
interlocutores reais.”
Este momento de corte com o
todo, que em Adorno é definido
como o “não-idêntico”, o “não-reconciliado” (nicht-versöhnt),
não exclui, no entanto, para
OL, “aquele sim, de reconciliação apesar de tudo, que vem de
certos textos, de certas cur-

vas musicais, de certos traços
plásticos, ou dos rostos que mais
temos amado”.
É que, por outro lado, como
diz no ensaio As mãos e o espírito,
“um homem nunca está só”:
“Tem sempre consigo a sua
educação, a sua experiência de
vida convivente, a fala interior educada nos hábitos da fala
exterior. Sem vida social um
homem nem sequer se aperceberia do seu próprio eu. O eu,
sendo a negação ocasional do tu
ou do nós, implica por isso mesmo a sua existência, e evolui em
correspondência com eles.”
Transpondo para a literatura, OL podia, pois, dizer de
qualquer palavra exatamente o
mesmo que Adorno diz nas sua
teses sobre sociologia da música:
“Cada som, só por si, já diz nós”.
Outra convergência, que tem
como pano de fundo alguma
contradição, mas dialética. Se,
para Adorno, num mundo não
reconciliado consigo próprio
nem com a natureza prevalece
na arte o gesto da negatividade,
para OL “a profunda solidão do
eu” não deixa de estar “polifonicamente sempre presente”
– uma imagem que remete não
tanto para ideia de dissonância
não resolvida, mas mais para a
ideia de dissonância em curso de
resolução.
Tal imagem ecoa também
no ensaio As mãos e o espírito –
onde nos dá uma visão dialética
da evolução da humanidade, em
que “a mão e o cérebro, a acção
e o pensamento, a prática e a
teoria estão indissoluvelmente
ligados”. As suas considerações
finais, datadas de há 30 anos,
parecem hoje ainda mais atuais:
“Ora, quantos centos de
milénios terá ainda à sua
frente o homem, para refazer
as suas mãos e o seu cérebro?
Outros tantos? Não, muito
mais do que isso, se quisermos. Ninguém pode imaginar
o que se passará nos espíritos
futuros, de certo modo ainda
humanos, quando no contador
do tempo se fizer uma contagem múltipla daquela que hoje
fazemos quanto ao passado
da humanidade. Mas toda a
história humana deste planeta pode acabar amanhã, ou
daqui a um mês. E é por isso
que tudo quanto vale alguma
coisa no mundo, seja a ciência,
seja a arte, seja a imaginação,
seja o progresso, seja a honra,
seja o amor; sejam as crianças,
sejam as rosas; seja a vida, seja
o Espírito, no sentido mais
autêntico, criador e digno da
palavra espírito – tudo, mas
absolutamente tudo, cabe hoje

FERNANDO NEGREIRA
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“No ensaio As mãos e o espírito dá-nos uma visão dialética da evolução da
humanidade, em que “a mão e o cérebro, a acção e o pensamento, a prática e a
teoria estão indissoluvelmente ligados”

“

OL quer passar
o testemunho do
otimismo e da profissão
de fé no humano,
qual Beethoven que,
ao deparar-se com
a frase ‘Terminado
com a ajuda de Deus’,
escreveu por baixo com
veemência: ‘Homem,
ajuda-te a ti mesmo!’
neste bem supremo, que é preciso salvar, a Paz, a 'Paz áurea,
divina', como diz Camões, no
poema em que exalta a nossa
coragem nacional.”
Para além do estado de guerra
difuso em que nos encontramos
e que, a qualquer momento,
pode redundar em catástrofe
global, o que mudou sobretudo –
em drástica oposição à profissão
de fé no humano de que o texto
de OL é testemunho – é o acelerado processo de reencantamento do mundo, a liquidação em
todas as instâncias do programa
das Luzes ou Aufklärung, aliás,

inacabado. Apesar de todas
as revoluções tecnológicas e
científicas, a profissão de fé no
humano e nas suas potencialidades de emancipação sofreram
parodoxalmente um processo de
erosão implacável e metódico,
que até se manifesta na ciência
económica hoje hegemónica, alçada a uma espécie de teologia.
Que resta do ímpeto emancipatório que, noutros momentos
de crise, moveu o mundo? Marx
era um otimista, ao achar que a
humanidade se encontrava ainda na sua “pré-história”. Mas,
o que paira sobre ela, hoje, é já
a sua “pós-história”. Em todo o
caso, Óscar Lopes quer passar
o testemunho do otimismo e da
profissão de fé no humano, qual
Beethoven que, ao deparar-se
com a frase “Terminado com
a ajuda de Deus”, que o autor
do arranjo para piano de um
excerto do Fidelio apusera no
final, escreveu por baixo com
veemência: “Homem, ajuda-te
a ti mesmo!” (Mensch, hilf Dir
selbst!). J
* Mário Vieira de Carvalho é musicólogo com larga obra, prof. catedrático
de Sociologia da Música da FCSH da
Un. Nova de Lisboa, na qual presidiu
ao Conselho Científico. Foi também
vice-reitor da mesma universidade e
secretário de Estado da Cultura
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› Festival Silêncio, com um Ciclo Llansol ‹
Celebrar a palavra enquanto ponto de partida para a criação é o objetivo do Festival Silêncio, que decorre
de sexta-feira, 29, a 1 de outubro, em vários espaços da cidade de Lisboa, entre o Cais do Sodré, Santos e Bairro Alto.
Com uma programação multidisciplinar, de artes e letras, o festival este ano conta com um ciclo dedicado a Maria
Gabriela Llansol, com debates, exposições, leituras de textos e outras atividades. O curador deste ciclo, João Barrento,
um dos maiores especialistas na obra da autora de Na Casa de Julho e Agosto, escreve para o JL um texto em que
explica este ciclo e a relevância da escritora. Ainda sobre Llansol, juntamos um depoimento da fadista Aldina Duarte,
que se inspirou na obra da escritora para o seu novo disco, Quando se Ama Loucamente, a ser editado em meados
de outubro (pré-publicamos um dos poemas). Finalmente, percorremos o resto da programação,
porque não só de Llansol se faz o Silêncio

‘Um mais saber há de subir à voz...’

o

O Festival Silêncio escolheu este
ano como autor Maria Gabriela
Llansol, entregando a curadoria
desse Ciclo ao Espaço Llansol.
Por outro lado, o ciclo paralelo
ao do autor, o Ciclo Palavra,
tem como tema a Voz. No Ciclo
Llansol convergem os três
termos: Palavra - Voz - Silêncio
constituem um espectro que
cobre muito do que é essencial
ao Texto de uma autora como
Maria Gabriela Llansol. Na sua
escrita, o texto e a voz que lhe
é própria nascem do silêncio
– dos silenciados da História
ou das “dobras que apuram o
silêncio” do Ser –, e desaguam
nele. O Texto foge ao ruído
das intrigas romanescas para
cultivar uma “textualidade” que
“tem por órgão a imaginação
criadora, sustentada por uma
função de pujança - o vaivém da
intensidade”.
A sua natureza imagética e
musical, rítmica, nasce de um
lugar que se situa nas raízes,
ou nas “margens”, da língua,
de uma origem que é neste
caso sempre uma ausência
plena de possibilidades, improváveis e diversas. E das
dobras do real que a escrita
põe à vista emerge, límpida no
seu mistério, a Voz do Texto,
ouvem-se os ritmos de uma
partitura textual que não
narra, mas compõe acordes,
fragmentos de intensidades
que se ligam numa cadeia
infinita de livro para livro

JOÃO RIBEIRO

João Barrento

Maria Gabriela Llansol Homenageada no Festival Silêncio

– tendo, porém, plena
consciência de que “estamos
sempre a contar histórias uns
aos outros” e de que “uma
ficção não pode ser simples,
é o encontro inesperado do
diverso”.
De muitas dessas
“histórias” se fazem as
criações que, a partir do Texto
de Llansol, preenchem o ciclo
que lhe é dedicado no Festival
Silêncio deste ano. É de facto
um verdadeiro “encontro
inesperado do diverso”,
entre exposições e música,
conversas e performances,
filmes e leituras, atividades
infantis e participativas de

“

Uma Obra que desde
sempre revelou ser
um território seminal,
naturalmente aberto à
interação com todas as
formas de arte

vária ordem. Nasce assim,
ao longo dos quatro dias do
Festival – e, espera-se, para
além deles –, uma verdadeira

“comunidade”. No seu centro
está o tema da Voz, das vozes
que ecoam na escrita de
Llansol, e do seu fascínio, entre
O Livro das Comunidades e Os
Cantores de Leitura.
De facto, essas vozes têm
exercido desde há muito tempo
um evidente fascínio sobre os
mais diversos criadores – nas
artes plásticas, na música,
nas artes performativas, no
cinema. Todos parecem ouvir
e ver nesse texto uma força
de atração que se explica
em parte pelo facto de a Voz
que nele fala ser o elo de
ligação entre o homem livre
– aquele que corresponde,

responde de corpo inteiro à
Voz, sem lhe obedecer – e o
semelhante na diferença que
para ele apela. Imagino que
nos relacionaremos todos mais
ou menos assim nos diversos
eventos deste Ciclo Llansol,
entre nós e com o Texto que
nos chama.
De certo modo, seremos
todos “chamados a ser figuras”
sob o signo desta escrita: ao
responder ao apelo do Texto
que as acolhe como “hóspedes
de rara presença”, explica a
autora, todas as suas “Figuras”
entram livremente numa
rede de correspondências,
numa comunidade em comum
idade, num espaço sem tempo,
subtraindo-se a todas as formas
de dominação e à “trama dos
poderes”. A Voz é então ponte
e porta, chamamento e canto,
ou o fio com que se tecem os
meandros das linhas, das
imagens, das vibrações das
“cenas fulgor”. Ecos de um
mundo-outro, de uma “restante
vida” onde não há hierarquias,
nem tão-pouco utopias, mas tão
somente a vibração do desejo,
daquele que traz a certeza de
que um dia “um mais-saber háde subir à voz”.
Talvez isso possa acontecer
na convivência que, nestes dias
do Festival Silêncio, entre o Cais
do Sodré e Santos, irá nascer
espontaneamente entre todos
os intervenientes e os públicos
das múltiplas iniciativas que
o compõem, todas elas de
algum modo filhas da Obra
inclassificável, paradoxal e
viva, de Maria Gabriela Llansol.
Uma Obra que desde sempre
revelou ser um território
seminal, naturalmente aberto à
interação com todas as formas
de arte e de afirmação humana
como as que este Festival
Silêncio exemplarmente
documenta.J
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A urgência de ‘dar voz’ a todos
Primeiro, era o silêncio – mas
a vontade de brincar com os
significados das palavras falou
mais alto. Já há sete edições que a
fórmula se repete, e nem mesmo
o interregno forçado de dois anos
(entre 2013 e 2015) foi capaz de
colocar um freio nesta vontade
de celebrar a palavra. O Festival
do Silêncio arranca amanhã,
quinta-feira, 28, e irá prolongarse até 1 de outubro, com mais de
duas centenas de iniciativas a
acontecer em vários espaços no
Cais do Sodré. A novidade deste
ano? A Rádio Silêncio, um projeto
radiofónico que pretende dar voz
aos moradores do bairro.
À semelhança dos anos
anteriores, este festival divide-se
em dois grandes ciclos. De um
lado, o Ciclo Autor, que celebra
o trabalho de Maria Gabriela
Llansol, mote para conversas,
performances e exposições,
sempre em diálogo aberto com a
obra da autora. Do outro, o Ciclo
Palavra. E este ano a palavra
escolhida foi “Voz”.
Gonçalo Riscado, responsável
pela gestão e programação do
festival, conta que a palavra
“voz” foi escolhida pela sua
multiplicidade de significados.
“Falamos da voz enquanto
urgência, o “dar voz” a alguém.
Falamos da voz enquanto
instrumento. Pareceu-nos uma
palavra interessante e abriu
uma série de potencialidades
artísticas”, recorda. “No ano
passado trabalhámos a palavra
‘Fronteiras’, e fomos mais
pelo contexto sociopolítico do
momento, onde ‘fronteiras’ se
impunha como uma palavra
que importava esmiuçar”.
Este ano, o critério não foi
necessariamente o mesmo,
ainda que, na opinião de

Oracle of a found shoe, de Anzhela Bogachenko Ciclo ‘Isto não é um filme. É um poema’

Gonçalo Riscado, as duas
palavras possam entrar em
diálogo: “Voz acaba por ter
relação com Fronteira. Quando
tivemos várias palavras com
significados como estes não será
muito difícil ligá-las a todas.
Seria um exercício interessante
para se fazer no futuro, no
âmbito do festival”.
Faz sentido que no ano em que
a palavra escolhida é “voz”, uma
das novidades principais consista
em “dar voz” aos moradores
do bairro do Cais do Sodré, que
acolhe o Festival Silêncio desde
2010. Foi nesse sentido que
nasceu a Rádio Silêncio, “a rádio
mais local da cidade”, como

indica o slogan não oficial, que
Gonçalo Riscado recorda, em tom
de brincadeira, mas que no fundo
resume toda a essência deste
projeto radiofónico.
A Rádio Silêncio assume-se
como uma rádio local, dirigida à
comunidade, que vai funcionar
longo dos quatro dias de festival
e no raio de cinco quilómetros
que delimita o bairro do Cais do
Sodré. A emissão online vai poder
ser ouvida em todo o mundo
porque o objetivo da rádio não
é fechar o bairro em si mesmo,
mas antes, mostrá-lo. “Esta é
a rádio que não tem playlists e
que está sempre com a porta
aberta”, explica, “ é a rádio em

Ciclo Llansol
Uma conversa debate, Palavra-Voz-Silêncio
em M. G. Llansol, com João Barrento, Maria
Etelvina Santos e Cristiana Vasconcelos
Rodrigues, do Espaço Llansol, promete ser
um dos momentos altos do programa llansoliano do Festival Silêncio. Terá lugar sábado,
30, das 16 às 17h, na Rua da Boavista, 9. A
seguir, haverá uma leitura-performance de
fragmentos e textos, A Voz e o Silêncio, pelos
atores Emanuel Sousa e Daniela Gonçalves, do
Ponto Teatro, Porto. E a fechar a tarde, às 19h,
no Piano Aquário (Rua da Ribeira Nova, 14), o
concerto Bach, Luz do Barroco, pela pianista
Vera Prokic, com peças de Johann Sebastian

Bach, figura central na Obra da escritora.
Cenas Fulgor, com obras de Augusto
Joaquim, Duarte Belo, Ilda David, Pedro
Proença, Rui Chafes e Teresa Huertas, de algum modo decorrentes da criação de Llansol,
é uma das exposições que lhe são dedicadas. A
outra, Rumor, uma coletiva de Anabela Mota,
Catarina Domingues, Marta Castelo, Sara Belo
e Teresa Projecto. Ambas inauguram-se a 28,
às 19h, na R. Boavista. No mesmo dia, Quando
a Música Circula, uma leitura-performance
de Cátia Sá (gravação vídeo), na Livraria-Bar
Menina & Moça (Rua Nova do Carvalho).
A 29, é de destacar a exibição do filme Ao

que o vizinho do 5.º andar pode
chegar com algo para dizer e vai
encontrar sempre a porta aberta.
É uma rádio que funciona para
o bairro e no período em que o
bairro recebe esta festa”.
É também uma rádio que não
serve para amplificar conteúdos.
Este é o conceito de base,
trabalhado por Pedro Coquenão,
músico, autor e apaixonado da
rádio, que faz a curadoria deste
projeto. “O objetivo da rádio não
é fazer publicidade ao festival. A
rádio é, em si, uma experiência
artística e um desafio de
programação”, explica Riscado.
“Há muitos artistas e autores a
gravar pequenas peças para a

Lugar de Herbais, de Daniel Ribeiro Duarte,
às 18,30h, na R. Boavista, enquanto às 19h, na
Rua das Gaivotas, 6, Miguel de Boneville apresenta a performance O Princípio de_____, e
às 21h, ouvir-se-á Som das Palavras de M. G.
Llanso, uma peça de Pedro Fontainhas, interpretada por Manuel Oliveira (piano), Cristina
Rogeiro (voz), João Carvalho (cajon) e Ana
Roque (baixo), na Menina & Moça. À mesma
hora, Céu da Boca, uma performance de Cátia
Sá, na Pensão do Amor (Rua do Alecrim, 19).
A 1 de outubro, às 16h, outra performance, Rochedo, por Rita Roberto e Pedro
Ferreira, nas Gaivotas. Às 18,30h, Filmar Para
Conhecer, apresentação do projeto de atividade participativa da Associação Os Filhos de
Lumière, na
R. Boavista, e às 19h, de novo no Espaço
Gaivotas, o Coro Feminino DE Lisboa irá interpretar peças do repertório preferido de Maria
Gabriela Llansol.

J

rádio (originais e versões do que
vão fazer) e há também espaço
para entrevistas, com muitos
conteúdos que vão ser feitos
em direto, no momento, e pelas
pessoas que habitam o bairro”,
conclui.
Esta preocupação de estar
em contacto com o bairro é uma
constante desde que o Festival
mudou de morada, do Cinema
São Jorge para o Cais do Sodré,
em 2015. “Era um bairro ao qual,
de certa maneira, faltava uma
ligação cultural”, considera o
diretor do festival. Traça um
perfil do Cais do Sodré enquanto
um bairro que não é habitacional
(apesar de ter habitantes),
ligado à vida noturna. Um
bairro que começou por estar
ligado ao comércio e à atividade
marítima, mas que teve o
seu período de decadência,
que acabou por se prolongar.
“Gostávamos muito que este
bairro se ligasse em torno de um
projeto cultural, que há cerca
de três anos ainda não existia.
Sempre pensámos que este
festival podia abrir caminho
para essa ligação”, considera.
À semelhança do que acontece
no ciclo dedicado ao trabalho
de Maria Gabriela Llansol, o
ciclo Voz também dá o mote
para um conjunto de conversas,
performances, concertos e outros
tipos de expressão artística.
Gonçalo Riscado salienta as
Conferências do Silêncio, da
curadoria de Marta Lança,
duas conversas a acontecer no
próximo dia 30, entre as 16h e
as 19h, no palco da praça de São
Paulo. Na primeira conversa,
chamada “A voz da História”,
Rui Tavares falará sobre o
papel do historiador enquanto
porta-voz da História. Na
segunda, o filósofo camaronês
Achille Mbembe vai falar sobre
o livro Políticas de Inimizade,
numa conversa conduzida pelo
ativista antirracista, Mamadou
Ba. A conversa irá versar sobre
a relação entre a violência, a
guerra, a lei, a norma e a exceção,
tocando na questão do racismo e
no passado colonial europeu.
No dia 1, no mesmo palco, as
Conferências do Silêncio voltam
com o tema “Vozes do Sul”, com
Jota Mombaça, Rita Natálio e
Paula Meneses. Podem as vozes
violentadas e “historicamente
interrompidas” desautorizar a
própria fala? Os três convidados
tentam dar resposta, partindo de
conceitos tão interligados como a
comunicação, autoridade e ética.
Ainda no dia 1, destaque para
a estreia do filme The Destruction
of Memory, de Tim Slade. Esta
longa-metragem entra em
diálogo com a conversa “A voz
da História” e versa sobre a
importância da memória coletiva
e da preservação do património
cultural coletivo. A ver, pelas 17 e
30, no Bom, Mau e o Vilão.
Outro destaque da edição
deste ano é o concerto “Os
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O elogio da paixão
AldinA duArte
Há artistas, são muito raros, que nos dão a ver o
invisível, Maria Gabriela Llansol pertence a essa
espécie sagrada. Llansol dá-nos a ver e a ouvir a
poesia que há na vida das palavras, e para além delas, seja lá onde isso for, esse lugar é-nos familiar,
apesar de desconhecido, quando temos urgência de
nos sentir mais perto do essencial no que pensamos
e no que sentimos. Há uma música na sua linguagem que não pode ser musicada, digo eu na minha
lhaneza, mas que soa, como uma melodia murmurada, durante, e exclusivamente, na leitura dos seus
livros. Maria Gabriela Llansol inventou um mundo
novo, mas que nunca poderia ser só dela no futuro,
pois o seu talento e engenho de escritora indistinta
da sua escrita contamina-nos naturalmente, como
se tratasse de um encontro ancestral, entre o que é
distinto na natureza de cada um de nós e as nossas
afinidades mais antigas. Porque andei um ano a
descobrir este novo lugar - aqui podemos habitar
livremente numa frase que seja - onde cada palavra
tem uma vida própria, ou mais se for o caso, a
escrita de Maria Gabriela Llansol serviu de cenário
“fictício” para os momentos da história real que
quis cantar, ou seja, uma autoficção. Em cada fado
que escrevi para as melodias do fado tradicional,
(algumas somente gravadas há mais de 40 anos),
no meu novo disco - Quando Se Ama Loucamente
- recorri a frases de vários livros da escritora
mencionadas no livrete do CD, na esperança de
encontrar um espaço sem tempo para o meu eterno
elogio da paixão.

Conto de Fadas

(Fado Santa Luzia, letra de Aldina Duarte, música de
Armando Machado)
“O texto dá-lhes uma veste de marfim, debruada de
renda e uns olhos claros por onde se veja.”
[ Onde Vais Drama-Poesia?, Maria Gabriela Llansol ]
Uma veste de marfim
Perfumada de jasmim
E debruada de renda
Uma fada sem voar
Passa as horas a sonhar
Perdida na sua lenda
Um fato de arlequim
Em vários tons de carmim
Com um chapéu engraçado
Um duende sem querer
A cantar para esquecer
A tristeza do seu fado
Na descida do telhado
A visão do elfo amado
Faz tremer a sua asa
Cai nos braços amparada
Ele sorri de mão beijada
No jardim da velha casa
Voavam juntos p’la serra
No rio, no mar e na terra
Enquanto a lua brilhava
Até que um dia esquecidos
Pelas flores adormecidos
A morte os dois separava
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Velhos Também Querem
Viver”, um projeto feito de
propósito para este festival.
Partindo do texto de Gonçalo
M. Tavares com o mesmo
nome, Pedro Lucas convida
Carlão, Carlos Guerreiro,
Selma Uamusse, Manuela
Oliveira, Joana Alegre e Carlos
Barretto para lhe dar vida. O
encontro está marcado para
a próxima quinta-feira, pelas
21h, no Jardim Dom Luís.

“

‘Voz’ foi a palavra
escolhida como tema
do Festival Silêncio
deste ano, nos seus
múltiplos significados
Não saindo do âmbito musical,
destaque também para o
lançamento dos novos trabalhos
de Ermo, que tocam o disco
“Lo-Fi Moda” pela primeira
vez esta sexta-feira, às 22 e 30,
no Musicbox, e Lavoisier, que
apresentam o álbum É TEU este
sábado, também pelas 22 e 30, no
mesmo local.
A performance em destaque
é “Rosa Luxemburgo”, um
ensemble que reúne as vozes

de Paula Cortes, Mia Quadros,
Mc Santiago e Rita Telhada,
acompanhadas por um quarteto
de cordas. As quatro vozes
femininas trazem palavras de
luta pela igualdade de direitos em
forma de poesia ao palco da rua
Cor-de-rosa, este sábado, pelas
19.
Na 7.ª edição deste festival,
o espaço das editoras também
estará em destaque. A par das
apresentações de livros “ao
estilo do festival” como descreve
Gonçalo Riscado, a Abysmo
apresenta uma proposta de
speed-dating com um autor.
O objetivo não é estabelecer
pares amorosos, mas antes
aproximar os autores aos seus
leitores. Durante dez minutos,
dez autores da Abysmo propõemse a responder a todo o tipo de
perguntas sobre os seus livros.
Quando a campainha tocar, é
tempo para acabar a sessão e
passar para a seguinte leitura.
A iniciativa decorre no próximo
sábado, dia 30, pelas 19 e 30 no
Roterdão.
Por fim, destaque para a
agenda Palavrinhas, direcionada
aos mais novos. “Gui Calegari
e a Banda dos Monstros e
outros bichos” é um espetáculo
teatral, com laivos de música
rock, feito a pensar nos medos
dos mais pequenos. Acontece
a 1 de outubro, pelas 17h30, no
Musicbox. J

Bolsas
Gulbenkian Mais
Mais do que uma bolsa
um programa de aceleração

Candidaturas abertas 1–23 out
GULBENKIAN.PT

PUB PRINT.indd 1

Apoio a jovens com
as melhores notas
e menos recursos

22/09/17 17:25
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Rui Nunes
Um grito de palavras
Dois livros, Baixo Contínuo e A Margem de um Livro, recentemente
lançados, assinalam 50 anos de vida literária do escritor. Um percurso
entre a poesia e a ficção, uma das obras mais intensas, irredutíveis
e poderosas da literatura portuguesa contemporânea, uma procura
incessante de um “olhar primordial” sobre o mundo, como diz ao JL
Maria Leonor nunes
A margem é o lugar privilegiado da sua escrita. Porém, recusa
ser um escritor marginalizado.
Porque não quer que o tentem
calar. O que tem para dizer é, por
vezes, de uma aguda dureza, violento, sem complacência ou vislumbre de cedência. Meio século
de escrita foi para ele um “processo de permanente descoberta do
real”. E é com “todo o corpo” que
escreve, diz ele. Daí que a “degradação” da sua visão o tenha levado
a “conhecer a realidade de outra
maneira”. E é o que vê que Rui
Nunes escreve.
Em Baixo Contínuo, recentemente publicado na Relógio d’Água (72 pp, 15 euros), intromete-se
entre os sons e os silêncios, numa
incursão no universo da música dodecafónica onde encontrou,
de resto, uma “homologia” entre o
trabalho musical de Stockhausen e
o seu, sobre as palavras. “Quero
uma palavra desintegrada para poder dizer a desintegração do corpo
e do mundo”, afirma ao JL.
Da marginália desse livro, fez
um outro, A Margem de um Livro,
editado pela Cosmorama. E os dois
fazem um só e um único momento
daquilo a que chama a “estabilização” da sua escrita.
Nascido em Lisboa, em 1945, Rui
Nunes publicou o primeiro livro, As
Margens, em 1968, o início de um
percurso marcado por livros como O
Mensageiro Diferido, Sauromaquia,
Grito, Rostos, Ofício de Vésperas, A
Boca na Cinza, O Choro é um Lugar
Incerto, Ouve-se Sempre a Distância
numa Voz, a trilogia mais autobiográfica A Mão do Oleiro, Barro e
Armadilha, ou Nocturno Europeu,
Uma Viagem pelo Outono e A
Crisálida. Um longo processo de
conhecimento já que, garante, um
“escritor não nasce acabado, faz-se
num contínuo de criação”.
Jornal de Letras: Tinha dito que
não iria escrever mais, porque a
sua visão não o permitia. Baixo
Contínuo impôs-se? Como aconteceu este livro?
Rui Nunes: Não é possível não

Não quer dizer que a história não
interesse. Adoro policiais e há
policiais muito bem contados, com
belíssimas histórias. Mas isso não
significa que as queira escrever.
Acho que a palavra tem mais para
dizer. Só que para isso precisa de
ser brutalizada.
Em que sentido?
Como uma pessoa tem que sentir
dor para gritar. O grito conhece-se a partir da dor ou do desgosto.
É preciso que a palavra grite e que
mostre a sua intimidade, a partir
da violência que se exerce sobre
ela.
Essa violência decorre do trabalho
literário?
Sim. Quando estou a escrever,
sinto que as palavras querem dizer
aquilo que não quero que digam.
Uma palavra exige outra palavra,
até formar uma frase. É preciso violentar essa lógica para conseguir
que digam aquilo que sinto que
podem dizer.

DESORGANIZAÇÃO
DA REALIDADE

Rui Nunes “Não me interessa a Literatura enquanto espetáculo, porque limpa,
apaga tudo o que para mim é genuíno no ato de escrever”

escrever. Foi isso que descobri.
Pensava que a escrita estava acabada, mas não estava. Simplesmente,
o processo de degradação da minha
visão leva-me a conhecer a realidade de outra maneira.
Como?
O ato de ver mal leva-me a ver outra realidade que, de certo modo,
o ato de ver bem escondia. E a
realidade está sempre a abrir-se, a
mostrar-se de uma maneira nova.
Nesse sentido, Baixo Contínuo abre
para uma nova fase da sua escrita?
É possível. Mas é evidente que
todos estes processos conduzem a
uma espécie de isolamento. Sinto
que de alguma maneira deixam
de ter que ver com a própria
Literatura.
Então para que remetem?
Não sei, não sei. Aquilo que, neste
momento, menos me interessa é a
Literatura, mas quero que as pessoas leiam os meus livros. Digamos
que não me interessa a Literatura
enquanto espetáculo, porque limpa, apaga tudo o que para mim é
genuíno no ato de escrever.
A que literatura- espetáculo se
refere?
Lembro-me que, a partir de certa
altura, o meu avô dizia muitas
vezes que não percebia nada… E de

“

Aquilo que descubro
que pretendi, ao longo
destes 50 anos de
escrita, foi regressar a
uma espécie de olhar
primitivo
vez em quando ouço-me a dizer
o mesmo (riso). Se calhar, todos
os velhos o dizem. Mas realmente não compreendo o estado de
mercadoria a que o livro chegou.
Ou melhor, custa-me a aceitar. Os escritores parece que se
transformaram numa espécie de
caixeiros-viajantes, que andam
pelas feiras a vender os livros. E
para que a mercadoria renda, é
preciso que coincida com o gosto
daqueles que a compram. Ou seja,
muitos escritores escrevem para
vender. E o que não é vendável é
omitido. Lê-se o livro, segue-se
a história, com princípio, meio e
fim, e quando acaba, já ninguém
se lembra nem da história, nem do
livro. Porque não fez atrito, nem
deixou resíduos, pura e simplesmente desapareceu.
Não são as histórias que mais lhe
interessam?

Em Baixo Contínuo quis dizer da
música. Porquê?
Gosto muito de música e particularmente da dodecafónica. Logo
no início do livro, falo da desintegração da melodia, do corpo e
da palavra. Há uma relação íntima
entre elas. Quero a palavra desintegrada para poder dizer a desintegração do corpo e do mundo.
Por exemplo, eu caio, raramente
as pessoas caem, mas quando isso
acontece, o mundo muda, é outro.
Passamos a vê-lo de baixo para
cima, com o corpo alongado na
terra. Há como que uma desorganização da realidade e é isso que
quero dar na minha escrita.
Acha que o conseguiu neste livro?
Pelo menos indicar essa homologia
entre a desintegração do corpo e do
mundo, tendo por base a ideia de
desintegração da melodia, dada no
caso por Stockhausen, que aparece
no livro só com o primeiro nome.
O que lhe interessa na sua figura?
Stockhausen, tal como
Pierre Boulez, por exemplo,
conseguem dizer um mundo que
ainda não tinha sido dito. Mas, na
verdade, Stockhausen não é, para
mim, mais do que a sua música. Há
outros compositores que não são
apenas música, como Beethoven,
que tem uma história que conheço.
De Stockhausen, nem quero que
me contem nada sobre a sua figura.
E o que tanto o fascina na sua
música?
Particularmente como joga com
a continuidade e os silêncios.
Ela evade-se entre dois sons.
Interessa-me sobretudo saber o
que está entre eles, como digo
através do miúdo que está a aprender música. Ele reconhece as árvores pelo som que a chuva reproduz
através delas. E esta história corresponde a uma realidade vivida.

J

Esse “miúdo” reflete a sua relação
com a música?
Sim, mas não sou eu. Eu não sei
música, eu olho para uma pauta como um boi para um palácio
(riso). É um mistério. Não sei nada
de música, mas sou sensível a
todas as manifestações musicais.
E foi essa sensibilidade ao som e a
importância de que se reveste para
mim que de alguma maneira me
levou a escrever este livro. Porque
o meu corpo foi descobrindo o
som. Há uma descoberta contínua
que a degradação do corpo pode
dar. Por isso, não paro de escrever.
Sente alguma afinidade entre a
música de Stockhausen e a sua escrita?
Há uma homologia. Embora ouvisse muito Stockhausen, nunca me
tinha apercebido disso. Mas descobri que queria fazer com as palavras o mesmo que ele queria fazer
com os sons. Isso não significa que
não goste de outro tipo de música.
Também sou fascinado pela música
barroca que, de certo modo, é o
oposto. Já ouvi, por exemplo, o
Messias, de Händel milhares de
vezes. Quando vou para o Algarve,
já sei que a viagem é um Messias
e meio (riso). Outras viagens são
dois, três. A ideia que uma coisa
exclui outra é muito empobrecedora. Na música ou na literatura.
Também gosta muito, por exemplo, de Tolstoi?
É inesgotável. Mas de Guerra e
Paz não nos fica uma história,
mas bocados. Como digo no Baixo
Contínuo. E o que me fascina
é exatamente isso, os bocados que ficam… Eu na praia de
Albarquel, em Setúbal, sentado
com o meu avô. Lembro-me
perfeitamente de estar ali, de um
outro momento em que estava a
andar num pinhal, de pequenas
coisas. Gosto muito de cinema e
uma das minhas grandes tristezas
neste momento é não poder ver.
Mas de muitos filmes, lembro-me
apenas de dois ou três fotogramas. D’O Deserto Vermelho, por
exemplo, um grande plano, os
olhos da Monica Vitti. Um filme
acaba por ficar reduzido a uns
planos, como a obra de um poeta a
dois ou três versos de que às vezes
nos lembramos. Por vezes, nem
sequer é um poema. A totalidade
não nos ocorre. Aquilo que faz a
nossa vida são bocados.
Bocados que são capazes de valer
pelo todo.
Exato. Em cada bocado que recordamos está concentrada toda a
nossa vida.
Em que “bocado” da sua obra
se concentra o que sempre quis
dizer?
Já não me lembro bem dos meus
livros mais antigos. Mas há uma
cena, talvez do Barro ou de A
Armadilha, de um miúdo que
salta para transpor uma vala. É a
libertação da terra para chegar à
terra.
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uma etapa e também um instrumento que me permite chegar a
esse olhar não contaminado.

Entre os dois momentos de contacto com o real faz-se a sua obra?
É nesse ato de me libertar da terra,
um vazio cheio entre o momento
em que os pés se elevam e pousam
de novo. É o real que me leva a
saltar e que acompanha o meu
salto. Está sempre presente. Aliás,
não consigo escrever nada que não
corresponda ao real. Não consigo
inventar absolutamente nada.
Tenho mesmo um perfeito horror a
ter que inventar um enredo.

DIZER A VIOLÊNCIA

Quando olha retrospetivamente a
sua obra, identifica etapas essenciais?
A escrita foi sempre para mim um
processo de descoberta do real.
Ainda hoje o é.
Implicando por vezes uma grande
crueza, uma violência?
Gosto que me leiam e do que
escrevo. Mas não escrevo para que
gostem do que escrevo, mas para
conseguir perceber a realidade de
outra maneira.

OLHAR PRIMORDIAL

Antes, já tinha publicado os seus
textos?
Tinha começado a publicar no
Diário de Lisboa Juvenil e depois
no República. E colaborei noutras
publicações, como o Jornal de
Notícias. Tinha interrompido os
meus estudos, viajava muito e escrevia uma espécie de crónicas que
saíam no suplemento literário de A
Capital, então dirigido pela Maria
Teresa Horta e pelo José Saramago.
Lembro-me que me acolheram
muito bem e que até apresentei o
projeto de fazer uma série de entrevistas aos escritores no exílio.
E fez?
Sim. A primeira foi ao Rentes de
Carvalho. A primeira e a única,
porque as outras foram todas cortadas pela censura. Poucos anos
depois, no início dos anos 70, fiz

JOSÉ CARIA

De alguma maneira, a margem de
um livro é a marginália de Baixo
Contínuo?
Surgiu de uma maneira muito interessante. Quando estou a escrever, tenho sempre ao meu lado
um caderno, onde vou anotando
frases que não entram imediatamente no texto principal. Ficam
num texto lateral. A dada altura, o
José Rui Teixeira, da Cosmorama,
perguntou se tinha alguma coisa
para publicar na sua editora. Eu
disse-lhe que tinha um conjunto
de textos escritos à margem do
Baixo Contínuo. E ele propôs-se
editá-los. E, de certo modo, é um
livro que faz sentido com o outro.
Lembra-se da publicação de As
Margens, o seu primeiro livro?
Quando penso que já passaram
50 anos até estremeço… (riso). As
Margens foi publicado numa coleção chamada Édipo, onde também
publicou Júlio Conrado. Com ele,
José Correia Tavares, Rogério
Vidigal, Rogério Rodrigues,
formámos um grupo. E com o
Arnaldo Pereira, que trabalhava no
Diário Popular, já não me lembro
bem como, mas a certa altura pensamos publicar. Porque não havia
editoras que nos publicassem.
Saíram apenas uns três livros nessa
coleção. Foram feitos a chumbo,
julgo que impressos na Sociedade
Nacional de Tipografia, perto do
Carmo, e pagos por nós. A distribuição era feita pela D. Quixote.
Lembro-me que a capa era muito
bonita e que gostei muito do livro,
mesmo enquanto objeto. Mas não
tenho um único exemplar.
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Rui Nunes “Não consigo escrever nada que não corresponda ao real. Tenho mesmo
um perfeito horror a ter que inventar um enredo”

parte da comissão para a liberdade de expressão e pensamento.
Na altura, já sabia que queria ser
escritor?
Sim, já o sabia. Mas a escrita foi
sendo. Hoje, parece que os poetas e
escritores nascem feitos. Aparecem
e são logo considerados génios.
Acho isso muito estranho.
Precipitado?
Nunca percebi isso do escritor nascer acabado. É mesmo um paradoxo.
A escrita, para mim, e creio que para
os outros da minha geração, foi sempre um processo. Fomos descobrindo a escrita e descobrindo-nos nela.
E foi-se modificando ao longo dos
tempos. É esse processo que sinto
que este meu último livro acaba.
Em que sentido?
Não quer dizer que não venha a
escrever mais, mas representa o
fim de um percurso. É uma estabilização da escrita.
Baixo Contínuo representa o que
entende ser a identidade da sua
escrita?
É o que me parece. Mas talvez
isso aconteça com cada livro que
escrevo. As alterações do nosso
corpo vão sendo muitas ao longo do
tempo. E nós vemos com essas alterações. À medida que o meu corpo
se foi alterando, também o foi o
modo como via o mundo. Portanto,
aquilo que podia escrever do mundo
também era outra coisa.

“

Escrevendo sobre a dor, a crueldade
e a maldade, sobre os campos de
concentração, a homossexualidade,
a exclusão, a diferença, a solidão,
a sua escrita procurou ser também
uma forma de intervenção?
Ah, sim. A escrita não está
desligada do político, no sentido
mais amplo do termo. O político
está sempre presente na escrita.
É uma relação inseparável. Por
isso, a intervenção está presente
no que escrevo. Não porque o
faça de uma forma intencional.
Mas a realidade por vezes é
tão violenta que fugir seria
uma cobardia. Repugna-me
uma pessoa que não é capaz
de ser o que é, dizer o que quer
dizer, ou ter a coragem de ver.

Sinto que não posso escapar à
realidade, tinha que a dizer. Se
a ideia de intervenção deixou,
aparentemente de estar tão
presente é porque houve um
certo atenuamento da violência
que a realidade exercia sobre
mim. Portanto, hoje escrevo de
outra maneira.
É curioso que tenha começado o
seu percurso literário com um livro chamado As Margens e que, 50
anos depois, publique A Margem
de um Livro.
A margem seduz-me, mas não a
marginalidade.
E considera-se um escritor marginal?
Não. Bem me quiseram colocar
na margem, mas eu nunca o quis.
Porque essa é uma maneira de
os vigilantes e normalizadores
tentarem calar. Um tipo
marginal que escreve umas
coisas esquisitas, o melhor é
ficar sossegado. Por isso falo,
intervenho. Mas as margens
fascinam-me, porque são elas
que dão forma às coisas. Sem
elas, tudo surge informe. E é da
margem que se vê. Portanto, todo
o poeta, pintor, compositor está
sempre na margem.
Está a escrever outro livro?
Estou. Escrever e ouvir música é
aquilo que me resta. E, de certo
modo, é tudo.J

Um filme acaba por
ficar reduzido a uns
planos, como a obra de
um poeta a dois ou três
versos de que às vezes
nos lembramos. Por
vezes, nem sequer é um
poema.Aquilo que faz a
nossa vida são bocados

Entre o corpo e a escrita há uma
relação indissociável?
Absolutamente. É o meu corpo
todo que escreve. É o meu corpo
todo que vê. E a visão é, para mim,
extremamente importante. Aquilo
que, de certo modo, descubro
que pretendi, ao longo destes 50
anos de escrita, foi regressar a
uma espécie de olhar primitivo,
primordial. Um olhar ainda não
contaminado, que mostrasse a
serenidade primeira desse olhar
inocente. Este processo é insensato, porque é evidente que mesmo o
nosso primeiro olhar, se existe, já
é contaminado.
A escrita é o instrumento para
chegar a esse olhar?
Exato. É a escrita que me leva.
Não é apenas um produto dessa
tentativa, mas simultaneamente
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PRO MEMORIA
Eugénio Lisboa

Rui Knopfli (1932 – 1997)
“… ecoo inteiro a força do meu grito”

P

assam, a 25 de
dezembro, vinte
anos sobre a morte,
em Lisboa, do poeta
Rui Knopfli, escritor
português de raízes
moçambicanas e
cultura universal.
Nascido em
Inhambane (Moçambique), em 10 de
agosto de 1932, Rui Knopfli (RK) viveu
a maior parte da sua vida em Lourenço
Marques, para onde a sua família se
transferiu em 1934 e onde produziu
também a maior parte da sua obra. Nesta
cidade do Índico concluiu os seus estudos
liceais, tendo, depois, entre a África do
Sul e Lisboa, congeminado a hipótese de
um curso superior – possivelmente de
arquitetura – que nunca, contudo, levou
a efeito. Regressado a Moçambique, ali
viveu até 1975, chumbado àquela “cidade
provinciana”, que tanto amou, apesar
da aguda e omnipresente consciência
de estar a viver no “país dos outros”.
Um país dos outros que era, paradoxal e
pungentemente, também muito seu.
De um temperamento vivo, nervoso
e com traços fundos de depressão
não vigiada, o autor de tantos livros
de uma poesia moderna, visitada e
fecundada por uma vasta leitura,
Knopfli dedicar-se-ia a uma agitação
da vida cultural laurentina, nos setores
da literatura, do cinema, do jazz, da
pintura… Irrequieto, acutilantemente
polémico, com toques vivos de uma
maldade salutar e frutuosa, RK, repito,
contribuiu, como poucos, para animar
a paisagem cultural não só de Lourenço
Marques, mas de toda a colónia, da Beira
a Nampula e Porto Amélia. Irreverente
e provocador (gostava de dizer, com
acinte, que preferia, de longe, o Bucha
e Estica ao Charlot), leitor omnívoro,
devorador de cinema (o americano e o
outro, mas com uma clara preferência
pelo americano, mesmo o de assim
não tão boa qualidade), leitor assíduo
e colecionador de revistas inglesas e
francesas (de cinema, literatura, teatro e
artes plásticas), o Rui passou, como toda
a gente, por uma fase de simpatia pelo
neorrealismo, no qual, todavia, se não
deixou ficar. Como também se não deixou
ficar no marxismo-leninismo, depois de
lhe ter, com algum enlevo, arrastado a
asa. Ainda, como toda a gente, se deixou
enfeitiçar pela literatura brasileira: o
feitiço de Jorge Amado durou pouco, mas
Graciliano Ramos, Carlos Drummond de
Andrade, Manuel Bandeira e João Cabral
de Melo Neto ficaram.
Tive, com o Rui, o grande e inquietante
prazer de dirigir, durante breves meses,

Rui Knopfli "Autor de tantos livros de uma poesia moderna, visitada e fecundada por uma vasta leitura"

“

A sua poesia funde uma
vivência profundamente
africana mas curtida numa
inconfundível aticidade
que vem de uma longa
convivência com autores
clássicos e com os grandes
modernos

o suplemento cultural do diário A
Tribuna, e, durante longos e saboreados
anos, as páginas culturais de A Voz
de Moçambique. Semeámos, acho eu,
alguma coisa, e criámos, tenho disso
a certeza, um punhado de inimigos de
estimação. Tanto da sementeira como
da promoção de adversários convictos
nos orgulhávamos nós muito e com
alguma candura. Colaborámos também,
com algum vigor, no Cine-Clube de
Lourenço Marques, onde nos tornávamos,
a um tempo, muito necessários e muito
suspeitos. Do nosso empenho, eficácia
e produtividade, ninguém duvidava; do
nosso “não alinhamento” ideológico,
quase toda a gente desconfiava. Cultura,
sim, admitiam, mas cultura enviesada,
não, advertiam… A isto, eu dizia

“mata” e o Rui dizia “esfola”. Como não
aderíamos à “boa doutrina”, nem a ele
nem a mim confiavam, no Cine-Clube,
cargos diretivos. Como, no entanto,
era necessária mão de obra, lá fizeram
de mim presidente do Conselho Fiscal
(cargo rigorosamente não executivo),
pedindo-me que, com alguma frequência,
orientasse debates. Ao Rui, aproveitavamno também para dirigir debates
(severamente vigiados) e mais nada.
Foram, digamos, dias bem vividos. Ser
pestiferado não deixa de ser um destino
apetecido.
Da poesia de RK, disse já, algures, o
seguinte, que aqui transcrevo para fugir
à tentação deselegante das paráfrases: “A
sua poesia é, simultaneamente, o produto
de um temperamento muito pessoal e de
uma cultura literária vasta e assimilada
em profundidade. De uma dicção poética
extremamente económica – apeteceria
dizer: esfolada até ao osso - , quebrandose perversamente em ritmos de jazz (uma
das suas assimilações mais intensas),
impregnada de ironia, angústia e, até, de
sinais de presságio, a poesia de RK funde,
em si, uma vivência profundamente
africana mas curtida numa inconfundível
aticidade que vem de uma longa
convivência com autores clássicos e com
os grandes modernos, sobretudo de língua
inglesa.
“Pertencente a uma linha de poetas
da língua portuguesa em que o discurso
poético mais se busca e constrói do que

espontaneamente acontece (Sá de Miranda,
António Ferreira, Fernando Pessoa, Jorge
de Sena), Rui Knopfli, por outro lado,
desleixa (ou teme, ou recusa) o cálculo
rigoroso de uma métrica ou de uma rima,
que algum modernismo (mas não todo)
também desleixou. Não deixa, porém, de
ser curioso que as principais influências
(ou encontros) literários de RK tenham que
ver com o modernismo anglo-saxónico
(americano e inglês), o qual, precisamente,
não raro achou não ser necessário
desprezar nem a métrica nem a rima.”
Quanto à economia dos seus recursos de
língua, tivemos já ocasião de a contrastar
com a extrema exuberância manifestada
na poesia do seu amigo José Craveirinha.
Nestes termos (mais uma vez transcrevo);
“Se a poesia de um Craveirinha denuncia
o trágico e a aridez da situação africana
através de uma linguagem opulenta,
luxuriante e, às vezes, quase pesadamente
indiscreta, a de RK, no outro polo, sublinha
a mesma situação extrema, através de um
discurso magro de palavras, escorreito,
tenso, quase avaro: como se a falta de tudo
tornasse quase obscena a abundância da
língua.”
Poesia anunciadora, desde o primeiro
poema do seu primeiro livro – O País
dos Outros – de um “céu de chumbo e
baionetas/ caladas/ sob uma floresta de
sono/ e demência” que indiciam “a cólera/
do tempo”, ela põe-nos, sem demora, o
poeta no centro de um exílio-a-haver, de
resto, já sentido e vivido num presente em
que “gemem ventos,/ fluem surdos rios.”
Rui Knopfli conheceu já um certo
módico de reconhecimento internacional,
com a inserção de poemas seus em
antologias de língua inglesa, com a
tradução dos seus três primeiros livros, em
francês, num só volume, com o título Le
Pays des Autres e com uma recente versão
castelhana (premiada em Barcelona) de
uma seleção de poemas seus. Sem falar
numa antologia por mim organizada e
publicada no Brasil, em 2010.
Em Portugal este ano será um ano
festivo: uma antologia já publicada em
Coimbra e outra a vir à luz, em breve,
em Lisboa, atestam o interesse que este
poeta começa finalmente a despertar. Já
não é sem tempo. Mas será também de
justiça recordar que, não há muito tempo,
a Universidade de Aveiro organizou, em
Vila Viçosa, onde o poeta está sepultado,
um belo colóquio de três dias, consagrado
ao autor de Mangas Verdes com Sal. Rui
Knopfli começa, por fim, a ver-se ecoado
“inteiro na força do [seu] grito”. O qual
poderia continuar a ecoar nalguma
universidade menos distraída, que
quisesse aproveitar a efeméride. Aqui fica
a sugestão. J
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Rubem Fonseca: o narrador como atirador
DESTINO BRASIL

Miguel Sanches Neto

A

utor
extremamente
ativo,
publicando em
média um
livro a
cada ano
e meio, José Rubem Fonseca
(nascido em 1925) mantém um
ímpeto jovem de produção aos
92 anos. E isso não acontece por
acaso, revelando a essência de
uma proposta estética. Não há
desânimo em seu trabalho de
ficcionista nem no ritmo de suas
narrativas, voltadas para a perceção do redemoinho existencial
do presente. Movido por um priaprismo literário, o ficcionista
não deixa esmorecer o desejo de
escrita. Cada livro seu é proposto como estreia, mesmo quando
glosa linguagens e temáticas já
consagradas em sua bibliografia.
Seu mais recente volume
é uma coletânea de contos
que tem no título uma pista
estrutural. Calibre 22 (Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2017)
traz narrativas rápidas, obtidas
com a mesma facilidade com
que os seus narradores usam
as armas para fazer justiça por
conta própria ou para ganhar a
vida no mundo do crime. Rubem
Fonseca (RF) puxa o gatilho a
cada frase. Brevidade e rapidez
não são, portanto, acidentes
neste autor, funcionando como
um programa ficcional.
Marcada tragicamente
pelas mortes por bala perdida,
uma constante no noticiário
brasileiro, a cidade do Rio
aparece no livro como uma
paisagem social dominada
pelo crime, sob uma saraivada
contínua de disparos trocados
entre bandidos, policiais
e mesmo por um ou outro
cidadão. O Rio entra como
estilo, como recurso estético,
neste ritmo alucinado de
histórias que se misturam e se
sucedem, entre a novidade e a
reprise, com tema e forma se
sobrepondo parar criar uma
perceção do perigo de se viver
nos trópicos.
Se a cidade é a linguagem
do livro, o autor busca se
confundir com os múltiplos
narradores em primeira
pessoa, que percorrem uma
realidade social podre,
mantendo alguma ética,
embora sejam declaradamente

contraventores. Um dos
exemplos deste tipo de postura
aparece já no segundo conto:
“Eu tenho os meus princípios,
já disse. Não mato mulher,
criança e anão. E sou honesto”
(p.17). Ao afirmar uma
honestidade dentro do crime,
defendendo o seu trabalho de
matador de aluguel, o narrador
evita fortalecer as dicotomias
entre bem e mal, caminho para
a subarte e para a eliminação
total do outro.
Em vários contos, o
narrador se chama José,
nome genérico que serve a
qualquer brasileiro, embora
também os vincule ao autor
que assina o livro. Este José
que sustenta os relatos não tem

“

Marcada tragicamente
pelas mortes por bala
perdida, a cidade do
Rio aparece em Calibre
22 como uma paisagem
social dominada pelo
crime

Rubem Fonseca ‘Puxa o gatilho a cada frase. Brevidade e rapidez funcionando
como um programa ficcional”

paciência com os dominadores,
descartando-os, recusandoos e muitas vezes matando os
que ele considera perversos,
como se vivêssemos uma
época apocalíptica, o fim

das instituições, quando só
resta a luta solitária do franco
atirador para se manter vivo.
Esta mesma impaciência se
manifesta na linguagem,
feita de frases curtas, de

Contra as intransigências do gosto
Vinte anos depois de sua publicação, volta às
livrarias, e com o acréscimo de um capítulo que trata
deste período, uma obra que é o testamento artístico
da geração tropicalista: a autobiografia intelectual de Caetano Veloso: Verdade tropical (São Paulo:
Companhia das Letras, 2017). Fiel às suas origens
baianas, o cantor escreve numa língua portuguesa
espraiada, com parágrafos longos, em que há uma
energia centrífuga de matriz barroca, num texto
híbrido de programa estético e memórias.
Relatando sua educação sentimental, lembra que
o cinema europeu o conduziu a uma visão da arte
moderna. Mas Caetano vive também a mudança da
influência estrangeira, que passa a ser basicamente
norte-americana. Em função disso, manterá um olhar
cinematográfico cult (Fellini, Godard) sem se fechar ao
cinema de Hollywood e seus subprodutos.
No campo musical, reverencia a Bossa Nova,
principalmente João Gilberto e, ao mesmo tempo,
Ray Charles, tido por João Gilberto como um cantor
marcado pelo folclórico. Tem interesse por Roberto
Carlos e pelos sambas-de-roda baianos, escolhendo
ficar sempre entre o legado regional e os valores da
juventude urbana. Em vez de lutar por um universo
de referência homogéneo, ele joga com a possibilidade

Caetano Veloso

de colagem de uma cultura polifónica, revelando a
contiguidade dos contrários. Este desejo de superação
das demarcações estéticas vai caracterizar a Tropicália
como um movimento que busca desativar as intransigências do gosto.
NR - Verdade tropical foi editado em Portugal pela Quasi, em
2003 (432 pp., 20,14 euros). Caetano e seus três filhos - Moreno,
Zeca e Tom - vão apresentar um projeto/espetáculo novo agora
em outubro, estreia a 3 no Rio, só com obras e interpretações dos
quatro. Depois, o show irá a São Paulo e Belo Horizonte

pouca descrição, de conceitos
incisivos, o que permite a
construção de uma narrativa
literariamente irritadiça,
que joga o leitor sempre para
a próxima história, que não
trará grandes novidades. Com
isso, mais do que contos que se
fixem em nossa memória, nos
apresenta um clima, um estado
de tensão constante.
Viagem a estes temas, a
coletânea tem que ser lida como
movimento por um mundo
hiperbolizado. Abrimos suas
páginas e entramos diretamente
neste Rio ficcional, temendo
alguma bala perdida. Esta
técnica cria um naturalismo
estrutural, em que o contacto
com a linguagem nos deixa em
situação de risco.
Neste meio perverso, há
um exacerbado princípio
masculino, que elege eros
e a literatura como únicas
salvações, ou apenas
ocupações dignas de serem
experimentadas. Narrador do
conto-título do livro, velho
conhecido dos leitores de RF,
o doutor Mandrake avalia o
caráter de Ari, que se define
como filógino, um apreciador
de mulheres, o inverso de
misógino: “Um homem que
gosta de charutos e mulheres
tem que ser uma boa pessoa,
pensei” (p.163). Este princípio
norteia toda a sua literatura.
O desejo pelas mulheres é
uma forma de humanismo
erotizado, e ele se vale da
mulher como metonímia do
outro (transexuais, como no
conto “Cibele”, gays anões,
crianças, pobres, animais
etc.). Mandrake reforça sua
filosofia páginas adiante: “A
única coisa boa no mundo,
além dos charutos, eram as
mulheres” (p.170). E a estas
duas experiências acrescenta a
literatura: “Não sei se já disse
que gosto muito de duas coisas,
mulher e poesia” (p.177). Temos
aí a profaníssima trindade
deste tempo em que o prazer –
carnal e estético – resta como
um motor humanista.
Viciados em sexo e em
literatura, estes narradores
não fogem ao confronto com
um tempo terminal, com uma
sociedade corrompida em toda
a sua estrutura, movendose por ela sob tiroteios. Sem
idealizar nada, evitando
visões salvadoras, Rubem
Fonseca se faz o autor mais
atual da literatura brasileira,
traduzindo um país que
acabou contemporâneo do
resto do mundo pela violência
extrema.J
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PALAVRA DE POESIA

António Carlos Cortez

Luís Quintais
Black Star
Se O Vidro é um texto que se deve
ler como um longo poema, espécie
de dissertação sobre um tópico
ficcionalmente autobiográfico (a
infância e suas derivas e a construção de uma figura de poeta que
nasce do movimento de rota e derrota de uma bola de ténis atirada
contra o muro da existência), com
a correspondente acumulação de
tercetos que reenviam à forma preferida de um dos mestres de Luís
Quintais, Wallace Stevens (agora
convocado em duas epígrafes), em
A Noite Imóvel há como que um
recuo a formas mais reconhecíveis
de lirismo. Desde logo, a confissão, ainda que mitigada, a par de
processos de diferimento discursivo (o distanciamento entre o “eu”
textual e o recetor da voz que fala),
a escolha de formas estróficas que
oscilam entre o dístico, o terceto, a quadra e formas livres, mas

menos insidiosas. Um discurso
decetivo, langoroso e melancólico
expõe-se como “flor negra”, mal
a esconjurar em cidades (Lisboa,
Porto...) que são, como a escrita,
espaços fechados à interpretação
luminosa da biografia. Aí se expõe
um sujeito agónico que regista
permanentemente os novos modos
de opacidade da palavra poética
e que pode pouco contra a negra
revelação da vida. Talvez por isso a
entrada neste livro é a entrada num
“espaço devoluto”, pois os textos
que se sucedem, são devolutos, isto
é, sucessão de ruínas a que a ideia
de livro dará nova arquitetura e
sentido.
Num estilo já outras vezes
ensaiado, o sujeito da elocução usa
a segunda pessoa gramatical (“Não
sabes sequer quem fecha a porta,
quem a abre”), assim plasmando
ao longo do livro o processo da

NAS MARGENS DO TEXTO
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ficção com o da invenção. Ainda no
texto em prosa que abre o volume,
lê-se: “Mas aqui as imagens são
projeções do corpo que se move,
do teu corpo que se move entre escolhos e perigos”, e é precisamente
a procura de um lugar para as imagens – lugar do livro, lugar da vida
ficcional a fazer-se verdadeira no
livro que se redige – que Quintais
procura incessantemente, apesar
dos perigos e escolhos da noite
do mundo. Ficar suspenso “de
tempo e de memória” é o risco que
se ousa correr em A Noite Imóvel,
título simbolicamente sugestivo
de anteriana memória; noite dos
místicos e alumbrados (San Juan de
La Cruz), a noite fantasmagórica e
alquímica de Novalis ou de Nerval.
Epigramas, sentenças, aforismos, lápides, eis o que primeiramente lemos, mas voltamos a ler
em outras partes do livro concebido como mapa, “sombra de cinza”,
discurso “carbonizado” e que
suspende a poesia como arte da
memória, em movimento contrário
ao que, para Francis Yates, seria o
poético como gravação eterna do
efémero. Para Quintais não será assim, a poesia. Isso porque a poesia
é declínio e apagamento, espelho
de uma realidade que David Bowie
soube dizer e que Quintais, em
homenagem, rediz: “Ele dançava
como Nietzsche/ sobre os escombros do mundo/ cinzas às cinzas,/
e nós sem reparar/ que nos seus
dedos o céu/ se despedia do azul”

Luís Quintais

(p.147).
Importa reter talvez um dístico
que sintetiza e expande a intenção dos poemas: “O mundo, a sua
textura/ de noite e nevoeiro” (p.21).
É dessa atmosfera apocalíptica e ao
mesmo tempo serena, sem sinais de
exasperação que se tem feito muita
da poesia de Quintais. Poderíamos
lembrar um verso, “The world on
fire”, de Jim Morrison em Os Mestres
e as Criaturas Novas, um dos que,
na música, soube fotografar de
modo similar ao de Quintais, esse
Vietname em que o real se tornou.
O mundo das imagens é o mundo
da poesia e aí se fixa a existência periférica ou “Uma vida, um
traço colorido/ no plasma parado,//
fogo intenso, fogo estático/ fogo

imóvel,// noite imóvel” (p.23). É
dessa realidade em aluimento que
irrompe, fulgurante, o livro, fruto
do “impacto mortal de um pensamento” e que na noite imóvel da
escrita servirá para fixar “o mal por
anotar”.
“Escombro”, título da segunda
secção, é uma variação do Inferno de
Dante. Quer dizer: uma peregrinação ao inferno, a catábase necessária
e que nunca deixa de ser o tema e o
motivo dos textos que nas secções
seguintes reiteram a “estilização
enfática// do que só poderá ser derrota, perjúrio, mentira” (p.146-147).
Num sistema de vasos comunicantes, como monólogos ao espelho
que entre si refletissem as contradições do rosto de quem escreve, o

uma criação literário, que vive da
cumplicidade com os seus leitores,
que são assim desafiados a entrar
no universo de ficção criado pelo
poder da escrita.
Neste mar de memórias, seguem duas correntes quase sempre paralelas, por vezes divergentes, as de Divone e as de Martingo,
que vão vivendo “uma solidão
acompanhada em que o casamento se transformara” (p. 152). No
avião que os leva até Campo de
Víboras, recordam Caracas, essa
“metrópole demasiado insegura
e perigosa” (p. 20). É tendo como
pano de fundo essa característica,
e com a imagem de Íris sempre

presente, que os acontecimentos
são descritos, trazendo para a
efabulação a discussão de questões
políticas e sociais: os negócios suportados pelo crime organizado;
a pobreza das favelas; “a carestia
da vida, o madurismo pior que
o chavismo, a falta de produtos
nas lojas gerando um grande
descontentamento (p. 59). Nesta
cidade viveram momentos de dor,
mas também de prazer arrebatador, quando cada um procurou
instruir-se na “arte de amar” (p.
189). Martingo fê-lo conduzido
por Verónica, comparsa no tráfico
de droga e companheira na cama,
Divone encontrou em Carlos, o
confessor metamorfoseado em
secreto amante, um mestre apaixonado.
Para esta teia de relações é ainda convocado o famoso escritor
argentino, Jorge Luís Borges, que
traz para a efabulação um toque
de verosimilhança (conferida
pela presença de uma personagem real) envolto em segredos
familiares e mistérios por desvendar. Apresentando-se como
um parente, Borges, o escritor,
revela a Borges, o padeiro e pai de
Martingo, as origens familiares
desse ramo bastardo da família,
deixando-lhe uma misteriosa
missiva com promessas de riquezas escondidas na terra natal da
família Borges, Campo de Víboras.
É para esse local que Martingo e
Divone se dirigem numa tentativa

Miguel Miranda

Agripina Carriço Vieira

Tantas memórias
para demasiada dor
Num registo ponteado de humor
a que já habituou os seus leitores, Miguel Miranda traz-nos,
em Demasiado Mar para tantas
Dúvidas, a desconcertante história
de Divone e Martingo Borges, que
a existência em comum transformou em dois “velhos, ácidos
e distantes” (p. 151). Abre-se o
entrecho com o relato da dor
incomensurável e violenta da
perda da única filha do casal, Íris,
assassinada na selva colombiana
às mãos de sequestradores. É este
acontecimento traumático que
precipita as profundas alterações
que vão ocorrer nas suas vidas.
Cada um deles lida com a dor de
modo diferente, Divone, “amputada da filha, secou por dentro e
por fora” (p. 9), Martingo embrenha-se cada vez mais em negócios
ilícitos e encontros escaldantes
com a perigosa e envolvente

Verónica, até ao momento em que
decidem deixar a vida que tinham
em Caracas e regressarem à aldeia
natal de Martingo, Campo de
Víboras.
É durante a longa viagem até
esse lugar recôndito e mágico,
esse “território perdido no meio
da serra” (p. 161), que esconde
a riqueza do volfrâmio, o testemunho da passagem do tempo
contado pelos tribolites gigantes
e o mistério das pedras parideiras, “tudo isto cercado por lobos
e vento” (p. 162), que Divone e
Martingo vão desfiando memórias
de todo o vivido em Caracas, mas
também do tempo da infância.
Tudo se mescla nas recordações
que sucessivamente afloram ao
pensamento, num saltitar constante e desordenado entre tempos,
espaços e acontecimentos. Disso
nos dá conta, em tom desafiante e

bem-humorado, a entidade autoral ao avisar os leitores acerca da
liberdade de construção da narrativa, explicando que segue o ritmo
e cadência das memórias: “Na
verdade, este texto está eivado
de transgressões às regras (…). É
bem possível que o leitor fique um
pouco mareado ao bolinar adiante
e atrás neste mar de memórias.
Espera-se alguma complacência
de quem segue o rumo destes
acontecimentos para esta sinuosa
forma de contar” (p. 101). A interrupção do relato para dar lugar à
discussão de questões metaficcionais dá origem a que nunca percamos a noção de estarmos perante

J
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eu questiona a dor da linguagem,
“a exasperação das imagens” que
é exasperação da paisagem atual:
a caminho da destruição nuclear.
“Ílion” (IV parte), “O Príncipe da
Imaginação” (V parte), “Uma Vida”
e “Um Planeta de Acidente” (parte
que encerra o volume) são ainda
outros modos de insistir na noção
de poesia como lápide, epitáfio,
fala com os espetros. Stevens, que
postulou a poesia como abstração
feita concreto, comparece como
esse “príncipe da imaginação” cujo
verbo pode restaurar o mundo e os
seus filhos. Todavia, como podemos
ler em homenagens a Pina, Herberto
ou ao Anjo de Rilke, no mundo dos
fenómenos, onde estamos, já nem
a literatura pode dizer outra coisa
senão a “destruição mais extrema”, a “corrosão mais dramática”
(p.167).J

› Luís Quintais

A NOITE IMÓVEL

Assírio & Alvim, 184 pp., 14,40 euros

desesperado de um novo recomeça.
A acompanhar estas memórias surge a poderosa imagem
do flamboyant sob os ramos do
qual Íris brincava. Contraponto
à violência da capital e à dor da
perda, a árvore do Paraíso, como
Divone a designa, presentifica, no
entrecho, a alegria das brincadeiras infantis (de Íris e antes dela,
de Martingo, que alimentava o
seu escaravelho de estimação com
casca de flamboyant) mas também
os prazeres sensuais vividos nos
braços de Carlos, constituindo-se
como a derradeira imagem da efabulação. Em Demasiado Mar para
tantas Dúvidas, Miguel Miranda
oferece aos seus leitores uma bem
urdida narrativa e uma fascinante
história com um final surpreendente.J

› Miguel Miranda

DEMASIADO MAR
PARA TANTAS
DÚVIDAS

Ed. Marcador, 200 pp., 17,50 euros
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OS DIAS DA PROSA

Miguel Real

João Céu e Silva
Do jornalismo para a literatura

N

a recensão ao segundo romance de João
um anúncio, espera em Santa Apolónia o comboio que o levará
Céu e Silva, A Sereia Muçulmana, tivemos
para o seu destino de emigrado.
oportunidade de referir que se tratava de
O narrador (impessoal) vai expor Xavier e Noé ao leque de
um dos poucos jornalistas vivos cuja obra
perfeições e de horrores que a humanidade foi vivendo nos últiromanesca o elevava a um nível literário.
mos séculos (os factos históricos). O conjunto das esculturas e
Em síntese, é o que se confirma a propósito
o conjunto dos salvamentos constituem o ritmo da forma estéde A Hora da Ilusão, romance do autor ago- tica de A Hora da Ilusão, momentos recorrentes mas sempre de
conteúdo diferente, marcas do tempo narrativo que os “factos”
ra publicado. Segundo José Rodrigues dos
da história vão preenchendo. Se os dois planos não existissem, se
Santos, “a escrita de um romance é uma
apenas fossem narrados os “factos”, estaríamos face ao registo de
evolução natural da escrita jornalística” (Tabu, 21/10/06). Como
um memorial da humanidade, uma espécie de crónica gigante,
se pode constatar folheando as obras (por exemplo) dos escritores
mas não perante um romance. São estes dois planos e o ritmo que
José Cardoso Pires, Fernando Assis Pacheco, Augusto Abelaira,
imprimem à escrita (sete desenhos esculpidos em madeira: os
Baptista Bastos, existe uma profunda rutura no registo da escrita
sete “pilares da sabedoria”; dez narrações do fim do mundo pelo
entre os seus trabalhos jornalísticos (mesmo nas crónicas, género
efeito do segundo dilúvio) que constituem
jornalístico que se pode aproximar da
os operadores do que acima designámos
ficção) e as suas obras literárias. À verdade
por “transfiguração” literária ou estética.
(possível) do jornalismo opõe-se a veroJoão Céu e Silva
Constituindo elemento comum entre jorsimilhança, e até a fabulação, no realismo
ficcional, e aos factos opõe-se a ficção por
nalismo e literatura, a grande reportagem
que o escritor os envolve, diferenciando-se
(como o documentário televisivo) atinge
assim o realismo jornalístico do realismo
por vezes um nível estético, que a coloca
estético.
paredes meias com o texto literário. Existe,
Para o jornalismo, existe o sentido enportanto, rutura, e forte rutura, entre jorcadeador brotado dos factos e por estes denalismo e literatura.
No romance, os factos narrados dizem
terminado, para o romance existe a criação
respeito sobretudo a aspetos ligados à
de um sentido outro para os factos operada
irracionalidade humana (retratada em
através da deslocação da linguagem comum
obras de arte) e ao modo de a superar (empara níveis estéticos por via de múltiplas
figuras de estilo, o que habitualmente se
briaguez de Noé; o levantamento de muros
designa por “transfiguração literária” da
para estancar migrações de povos; a estépalavra. Tudo isto é sumamente conhecido,
tica do corpo humano por via de Hitler e
até banalmente conhecido, referido por
Eva Braun; a imaginária destruição Lisboa
qualquer manual mais elementar de jornalno final da II Guerra Mundial…). Entre a
apresentação dos factos (reais ou imagismo. A escrita literária começa não só pela
criação de um outro sentido para os factos,
inários), emergem personagens esporádicomo, igualmente, por dotá-los de uma
A Hora da Ilusão é preenchido cas e, de certo modo, extravagantes, um
forma estética original, não presente ou só
domador de corvos, a cineasta Alice de
por factos, não segundo
inspirativamente presente na realidade.
Troia, um condutor de troncos de madeira
A Hora da Ilusão é preenchido por facno rio, um velho ex-ascensorista na Torre
um ditame de veracidade,
Eiffel…
tos sociais e históricos, não segundo um
apresentados de um modo
A Hora da Ilusão é, assim, tanto um
ditame de veracidade, de autenticidade
romance realista, tendo a história, a
objetiva, apresentados de um modo neutral
neutral e imparcial, mas de
ciência e a arte como material de trabalho,
e imparcial (de natureza jornalística) mas
um modo inventivo, criador,
que é como quem diz, tendo a evolução da
– e neste passo consiste a “transfiguração”
literária, a passagem de um plano jornalísintegrado numa forma estética humanidade como inspiração, criando um
conspecto do que foi e é o Homem, como
tico para um plano estético – de um modo
um romance dotado de uma profunda coninventivo, criador, integrado numa forma
estética. Repetindo a estrutura de A Sereia
ceção imaginativa, expondo um conjunto
Muçulmana, a forma deste novo romance possui
de sinais históricos cuja interpretação, até literal,
uma cadência própria, cruzamento de dois planos
exige um leitor culto, diríamos até, cultíssimo.
interligados: o plano da criação de sete esculturas
Porquê o título? A resposta imediata encontra-se
nos pilares das vinhas na terra para onde Xavier
no texto, e não a daremos aqui para não retirar ao leifoi trabalhar, no “hemisfério de baixo”, e o plano,
tor o prazer de a descobrir. Mas, mediatamente, posvivido em dez momentos, da salvação dos homens
sui um sentido simbólico, que aponta para uma das
sobreviventes do segundo dilúvio por Noé, comancaracterísticas da natureza humana: a de não viver
nem no reino da verdade (dos factos), da mentira ou
dando um dirigível, transportando para o terda falsidade, mas no da permanente ilusão de ter ulritório de Portugal um resquício das antigas raças
humanas. Xavier, desempregado em Portugal, no
trapassado a sua animalidade constitutiva e de se ter
“hemisfério de cima” (ver capa), arquiteto, que
tornado um verdadeiro homem. Fecha-se o romance
› João Céu e Silva
perdera um concurso público para a transfore conclui-se: não, o homem permanece um animal,
o Grande Animal, que nada aprende com o Tempo e a
mação do edifício de uma universidade em local de A HORA DA ILUSÃO
Gradiva, 167 pp., 12,50 euros.
História.J
habitação, decidiu emigrar. Após ter respondido a

“
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Mistérios LX
Um “escritor policial conformado com o
destino”, como se afirmou, fez constar no seu
cartão-de-visita: “Reinaldo Ferreira escritor-formado em literatura policial pela escola
de Conan Doyle – ex-interno dos romances
de Edgar Wallace – ex-assistente de Maurice
Leblanc – especialista em novelas de 64
páginas. Até cinco crimes, mil escudos, com
situações imprevistas, preços convencionais”.
Nascido em Lisboa, em10 de agosto de 1897,
Reinaldo d’Azevedo e Silva Ferreira poderia
ainda acrescentar no seu cartão: Repórter X.
É que além de ficcionista, foi um jornalista
que deu aos jornais do princípio do séc. XX
muitas páginas de reportagens, entrevistas e
crónicas, com um estilo peculiar e reconhecível. Uma carreira que começou em 1914,
como aprendiz, em A Capital, onde fez amigos
como Virgínia Quaresma, a primeira mulher
jornalista portuguesa, ou Jorge de Abreu.
Nas suas memórias, publicadas no jornal O
Diabo, dirigido por Ferreira de Castro, após a
sua morte em 1935, Reinaldo Ferreira recordava o seu “baptismo” de repórter, num fogo
posto na Estefânia: “O velho Garibaldi Falcão

POESIA

Raquel Chalfi

Uma antologia de
uma das mais destacadas poetas israelitas:
Raquel Chalfi, 78 anos,
17 livros de poesia,
jornalista, dramaturga,
documentarista. Que
no seu livro de estreia,
de 1975, Poesias Subaquáticas e
Outras, tem um poema com um verso
que por óbvias razões dá título à sua
antologia, Caravela Portuguesa, agora
editada entre nós. A sua tradução,
nesta edição, de facto começa assim:
“Ai ai ai/ como eu gostava de ser aceite/ no clube dos amigos/ da caravela
portuguesa”. Mas quando a poeta
esteve em Portugal e houve uma
sessão com ela, na Casa Fernando
Pessoa, em 2007, a tradução foi: “Ai ai
ai/ porque não sou, porque não sou/
um barco de guerra português?”.
Exemplo interessante de como as
traduções podem mudar. Seja como
for, “barco de guerra” ou “caravela
portuguesa” são dois nomes para
“uma comunidade de centenas de
seres marinhos que vivem em coletividade”… A antologia integra apenas
24 poemas, não sendo indicado quem
os selecionou, a tradução do hebraico
é de Lúcia Liba Mucznik e o prefácio do crítico do JL António Carlos
Cortez, segundo o qual “muito do que
este livro declara é que o poema, seja
ele mais imediato ou mais hermético,
é sempre um lugar difuso, disperso
(ou onde alguém se dispersa) pondo
em causa a identidade daquele que se
arrisca a escrever poesia”.

› Raquel Chalfi

CARAVELA PORTUGUESA

O jornalista/escritor e o cartaz do filme, sobre ele,
de José Nascimento

recebeu a notícia telefónica, chamou-me com
o desprezo com que, nas redações, se tratam os
neófitos e indagou: - O menino já fez incêndios? Confesso que julguei me tomava ele pelo...
– Não senhor!, contestei com vermelhidão na
cara, como se as labaredas me tivessem lambido! – Eu nunca fiz disso! – Pois vai fazer agora… Tome um eléctrico – o jornalismo em táxi
foi uma conquista do repórter que só apareceu
muito depois – e vá fazer um à Estefânia…”
Corria o ano de 1917, com a I Guerra Mundial

FICÇÃO

Contos de
Cortázar
“A ti que me lês, nunca
te aconteceu uma coisa
acontecer num sonho e
voltar em muitos sonhos
mas não é aquilo, não é
apenas um sonho?”. A
interrogação interpela o próprio universo
ficcional de Julio Cortázar, o escritor
argentino cujo génio se pode aferir de
novo em Octaedro. O livro, que teve a
1ª edição em 1974, integra oito contos
agora publicados pela primeira vez
no nosso país. Histórias que incidem
sobre o amor, a morte, o quotidiano,
mas também sobre o inexplicável,

› Reinaldo Ferreira

O MISTÉRIO DA
RUA SARAIVA DE
CARVALHO

Pim! Edições, 340 pp, 16,60 euros

“Qualquer coisa que está ali mas onde,
como; qualquer coisa que acontece
ao sonhar, claro, puro sonho mas
depois…”. Entre os contos desta obra,
uma das mais reconhecidas do autor,
estão Liliana a Chorar, Os Passos nas
Pegadas, Manuscrito Encontrado num
Bolso, Verão, Aí Mas Onde, como?, ou
Pescoço de Gatinho Preto.

› Julio Cortázar
OCTAEDRO

Cavalo de Ferro, 130 pp, 14,39 euros

Histórias do mar

O Direito dos Pés em Cima da
Mesa ou O Último Naufrágio do
Império são algumas das Estórias
do Arco da Vela, que nos conta
Roberto Robles. São histórias com

em curso, com carestia de vida, açambarcamento e dificuldades de sobrevivência no país,
quando a edição da noite do jornal O Século de
11 de junho chamava à primeira página uma
carta assinada por Gil Góis, relatando uma
misteriosa ocorrência que testemunhara na
noite anterior em Campo de Ourique: de um
prédio desabitado, na rua Saraiva de Carvalho,
vira sair três embuçados, carregando o que parecia ser “um grosso volume de forma humana
embrulhada em panos”. Foi o início de uma
atribulada narrativa, combinando espionagem, crime, policial e aventura, que ao longo
de seis meses alimentou teorias, especulações
e fez esgotar tiragens. A quadrilha do homem
de olhos tortos e o detetive amador, o tal Gil
Góis, e o seu ajudante Gafanhoto, conquistaram os leitores, ficando por revelar a autoria
do folhetim. Era na verdade o primeiro escrito
por Reinaldo Ferreira, quando tinha apenas 19
anos. O Mistério da Rua Saraiva de Carvalho
sai agora em livro, um século depois dessa
primeira publicação, assinalando ainda os 120
anos do lendário Repórter X. Além da reprodução integral da história publicada no diário,
junta-se ainda uma outra, que também daria
brado no ano seguinte, O Mistério da Rua dos
Fanqueiros. A edição integra tem prefácio de
Joel Lima, especialista na obra do jornalista e
escritor, que o retrata no dealbar da sua carreira no género policial.

cheiro a maresia,
enfunadas pela
vivência de muitas
marés, mar fora. E
quem as conta não
é marinheiro de
primeira viagem.
Nascido em 1948, formou-se
como capitão-de-mar-e-guerra, tendo sido oficial da Sagres e
imediato do Creoula, experiência
que lhe permitiu aprofundar o
conhecimento marítimo e humano. Dessas longas temporadas
embarcado retirou muitos dos
enredos dos seus contos, a que
acrescentou ironia e vontade de
navegar as águas da escrita.

› Roberto Robles

HISTÓRIAS DO ARCO DA VELA

Edições Colibri, 164 pp, 15 euros

Testemunhas de guerra
Três milhões de crianças
mortas é uma das terríveis
parcelas da contabilidade da II
Guerra Mundial, entre 1941 e
1945, com a invasão da ex-União Soviética pela Alemanha. Só
na Bielorrússia, cerca de 27 mil
ficaram em orfanatos. Svetlana
Alexievich recolheu, 40 anos
depois, os testemunhos de alguns
desses órfãos de guerra. São esses
relatos em discurso direto da
guerra, vista e vivida na primeira
pessoa, que a Prémio Nobel da
Literatura de 2015 dá a conhecer
em As Últimas Testemunhas.
O subtítulo Cem Histórias sem

› Svetlana Alexievich
AS ÚLTIMAS
TESTEMUNHAS

Elsinore , 320 pp 18,79 euros

J

Infância não vale apenas pelo
trocadilho, mas pela amarga e
tocante realidade que desde logo
indicia. “A última coisa da vida
de paz que fixei foi um conto
fantástico que a minha mãe nos
lia antes de adormecermos. O
meu preferido, O Peixinho de
Ouro (…) Então, também gritei:

Quem matou o
Príncipe Perfeito?
O reinado de D.
João II e os mistérios
que envolveram a
sua vida e morte
são o eixo central
de Conjura, o
romance de estreia
na ficção de Cristina
Vale. Nascida em Lisboa, em
1965, licenciou-se em Medicina
Veterinária, e mergulha
agora na História portuguesa,
tomando a figura do Príncipe
Perfeito, que tinha por lema
“Pela lei e pela grei”, com D.
Leonor de Lencastre a seu lado
, para desenvolver uma trama
romanesca entusiasmante, a

‘Papá! Papá!’ (…) Saímos da
casa a correr: ‘Papá!’ O meu pai
viu-nos e – tenho bem presente
na memória – levou as mãos à
cabeça e pôs-se a andar, até a
correr. Tinha medo de olhar para
trás (…) Mesmo agora custa-me
a acreditar que, naquela manhã,
o meu pai partia para a guerra.
Eu era muito pequena, mas acho
que estava ciente de que o via
pela última vez. E nunca mais o
reencontraria (…) Foi assim que
me ficou na memória: a guerra
é quando não temos o pai…”pode ler-se, logo a abrir, no testemunho de uma operária, que
tinha apenas seis anos quando a
guerra mudou a sua vida. A força
das histórias marca mais este
‘romance de vozes’ da escritora
e jornalista bielorrussa, autora
de Rapazes de Zinco.

Ed. Glaciar, 88 pp., 12 euros
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que não falta pitada de intriga
palaciana e detetivesca.

› Cristina Vale
CONJURA

Clube do Autor, 362 pp, 16 euros

OUTROS

Esperança em
tempos de crise
Trágica e
paradigmática do
tempo que vivemos,
a história de Doaa
al-Zamel, uma
jovem síria obrigada
a abandonar o
seu país com a
família, para fugir da presente
guerra, é o ‘sustento’ da
narrativa de Melissa Fleming,
alta funcionária do Alto
Comissariado para os Refugiados
das Nações Unidas. Mas não
se cinge a um relato de mais
uma refugiada, vai mais longe,
questionando-se, por exemplo,
por que razão não existe um
“programa de realojamento para
os sírios, vítimas das piores das
guerras dos últimos tempos”.
“Um dos nossos maiores erros
quando olhamos para a ‘crise
dos refugiados’ é pensar em
multidões em marcha, numa
massa informe, onde só se
perceciona ruído e se teme uma
invasão”, escreve Rui Marques
no prefácio. “As massas apagam
as pessoas, Tiram-lhes a alma.
Na verdade, deveríamos ser
capazes de parar em cada uma
destas pessoas, sem desviar o
olhar, nem acelerar o tempo”.
É esse olhar ‘empático’ e
humano que nos desafia em
Uma Esperança mais Forte do
que o Mar, que nos dá a medida
verdadeira do sofrimento, mas
também da tenacidade e da
esperança no futuro da jovem
Doaa.

› Melissa Fleming

UMA ESPERANÇA MAIS
FORTE DO QUE O MAR

Porto Editora, 240 pp,16,60 euros

A África de
Kapuściński
O famoso jornalista
polaco Ryszard Kapuściński
(1932/2007) foi dos que
flagrantemente elevou a
reportagem não só a “material”
indispensável para conhecer
certa realidade na sua
plenitude como género literário
específico, capaz de produzir
obras admiráveis. Viajou por
(quase) todo o mundo em que
houve grandes acontecimentos
para reportar, diz- se que
cobriu 27 revoluções, esteve em
12 frentes de guerra e quatro
vezes foi condenado à morte. No

meio disto tudo, as
suas reportagens
em África sempre
foram das mais
assinaláveis e
apreciadas, desde
que em 1957 aí
chegou para
uma longa digressão pelo
continente. E é por um texto
de 1958, escrito no Ghana
que se inicia este volume no
qual se recolhem 30 dos seus
textos sobre África, escritos ao
longo de 40 anos, durante os
quais, citamo-lo “aproveitei
todas as oportunidades
para lá voltar. Viajei muito.
Evitei rotas oficiais, palácios,
personalidades ilustres e a
grande política. Preferi viajar
em camiões que encontrei por
acaso, acompanhar nómadas
pelo deserto, ou ser hóspede de
uma família de agricultores da
savana tropical.” O que faz com
que, segundo o autor, este livro,
Ébano, não seja “sobre África
mas sim sobre algumas pessoas
de lá, sobre encontros que tive
com elas, o tempo que passamos
juntos.” Também – mas, até por
isso, igualmente sobre África…

› Ryszard Kapuściński
ÉBANO

Livros do Brasil, trad. de Maria Joana
Guimarães, 328 pp., 17,70 euros

registo
› Fernando Namora, Domingo à Tarde
A Caminho continua a meritória tarefa de
reeditar o que foi o mais lido e traduzido
ficcionista português, depois de Ferreira
de Castro e até à 'explosão' de José
Saramago. Assim, depois de Retalhos da
Vida de um Médico e de O Rio Triste (re)
lança Domingo à Tarde, um romance que
tem como personagem central um médico,
como Namora (1919/1989) foi, e que serviu
de base para o argumento de um filme de
António Macedo. Com o (curto) prefácio de
André Bay para a edição francesa (200 pp,
14,13 euros)

› Rubem Fonseca, Agosto
É um dos romances fundamentais do
grande escritor brasileiro (sobre cujo último
livro escreve nesta edição Miguel Sanches
Neto, na nova coluna Destino Brasil),
Prémio Camões em 2003. Publicado em
1990, Agosto é o mês em que, em 1954, o
Presidente Getúlio Vargas se suicidou - e
essa época agitada enche as páginas da
obra agora saída na Coleção Essencial
(RTP/Leya, 344 pp, 10 euros). Prefácio de
Anabela Mota Ribeiro.

› Georges Simenon, O Quarto Azul
O criador do célebre comissário Maigret
tem uma obra de uma 'vastidão' imensa: ao
longo dos seus 86 anos de vida (1903-1989)
escreveu, se as contas não estão erradas,
mais de 350 - 350! - romances, novelas e
contos, fora o resto... Mas não há dúvida
nenhuma que é um ficcionista de primeiro
plano, que se lê com prazer - e de que a
Relógio d'Água publicou agora este romance
de 1964 (136 pp, 14 euros)
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Fernando Pinto do Amaral
O Bocage erótico, mas não só
alguém que se situa numa difícil encruzilhada
entre o peso da retórica arcádica, ainda bastante clássica – que o marcou desde a juventude
– e, no polo oposto, a irreprimível vontade de
exprimir, com a subtileza possível, as mil e uma
vibrações emocionais que lhe alimentaram uma
personalidade fascinante e contraditória. Tudo
isso que nas classificações da história literária é
geralmente designado como pré-romantismo,
na medida em que anuncia já o clima estético e
emocional que irá dominar a primeira metade do
século XIX.

Bocage

Bocage - Antologia de Poesia Erótica está a
chegar às livrarias, com organização e prefácio
de Fernando Pinto do Amaral. Manuel Maria
Barbosa du Bocage (1765/1805) foi um grande
poeta, muitas vezes mais ou só conhecido pelos
poemas eróticos, ou mais do que eróticos, pornográficos - e até pela anedotas, com muitas das
quais não tem nada que ver. Mas se a sua poesia
está muito longe de se confinar àquele campo,
a verdade é que também nele, e nos “sonetos
amorosos” que com eles não se confundem
e constituem a primeira parte deste voluma,
particularmente se distinguiu e representa um
caso raro na nossa lírica. Assim, não pode deixar
de despertar interesse, à partida, uma antologia
da responsabilidade de quem é, em simultâneo,
poeta e também ensaísta e crítico literário, além
de docente universitário, de reconhecida qualidade. Por isso o ouvimos sobre este livro, que
inclui também uma cronologia biográfica.
Jornal de Letras: Porquê, e qual o objetivo, desta
Antologia?
Fernando Pinto do Amaral: Ela corresponde
a uma constatação relativamente simples: a
de que a poesia de Bocage não é tão conhecida
como se pensa. Ou melhor, pode ser aparentemente conhecida ou até bastante comentada
por causa das histórias que por tradição estão
associadas ao seu autor, mas não é, de facto,
muito lida. Em certos casos, como os de Bocage,
os nomes dos autores tendem a sobrepor-se ao
conhecimento das suas obras. De certo modo,
ele acabou por se transformar num mito que
extravasou a leitura dos seus textos. Para essa
lenda contribuiu certamente a sua vida errante
e aventurosa, às vezes à beira do abismo, com
aquela atitude boémia de quem quis viver cada
experiência sem se preocupar com as consequências. Mas a poesia é referida através de fontes indiretas. E neste momento há uma geração
de leitores que tem uma genuína curiosidade em
ler os textos bocagianos.
E a poesia de Bocage merece continuar a ser
lida. Como situa o poeta e sua obra?
A poesia de Bocage é um mundo vasto e esta
antologia apenas uma tentativa de o percorrer,
nas suas variadas facetas. A temática amorosa prevalece em muita coisa que ele escreveu
e serviu-me de fio condutor para a escolha
dos textos, mesmo tendo a consciência de que
terá ficado muita coisa de fora. Quanto a uma
perspetiva histórico-literária, digamos assim, Bocage é um autor de transição, ou seja,

As questões do erotismo, mesmo da pornografia,
colocam-se agora em termos muito diferentes
de outros tempos, o que pode influir na leitura
destes poemas...
Hoje em dia a pornografia está liberalizada, pelo
menos no Ocidente, e a verdade é que o erotismo
bocagiano é muito mais interessante, muito mais
denso, do que a simples pornografia patente
nalguns textos mais conhecidos. Por isso o tema
da antologia acaba por ser o amor, num sentido
lato da palavra, e os poemas selecionados para a
antologia falam de amor, nas múltiplas formas e nas implicações que a palavra pode ter,
embora o que mais salte à vista e possa excitar
ainda hoje o interesse de um público mais vasto
diga respeito às composições eróticas, escritas
numa linguagem propositadamente obscena e
recorrendo a imagens muito explícitas, em que
abundam as alusões aos órgãos genitais tanto
masculinos como femininos. É esse Bocage que
encontramos em numerosos sonetos eróticos
... e nos poemas “À Manteigui”, “Ribeirada”,
etc.
Sim, textos que neste século XXI já não nos chocam tanto pela evocação mais ou menos picante
das situações em si mesmas, como sobretudo
pela escolha de certas palavras que entretanto
sofreram alterações semânticas ou simplesmente caíram em desuso, mesmo na literatura
dita pornográfica. E todavia, para lá desse gozo
quase infantil de ostentar a obscenidade através
da linguagem, para lá das manifestações de
uma sexualidade libertina – e nesse sentido
ainda muito setecentista –, o que predomina em
Bocage é a afirmação de um erotismo que exprime, no fundo, uma noção de que só pela entrega
ao prazer conseguimos alguma miragem de
felicidade neste mundo. Mesmo que, em última
análise, haja nele um pessimismo já romântico e
uma volúpia do sofrimento que derivou de uma
aguda consciência do seu destino individual,
como homem e como poeta. Qualquer coisa de
camoniano, digamos assim, e que confere um
alcance ainda maior à sua poesia.J

› Bocage

ANTOLOGIA
DE POESIA
ERÓTICA (ORG.
E PREFÁCIO
DE FERNANDO
PINTO DO
AMARAL)

D. Quixote, 264 pp., 13,90
euros
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Júlio Pereira
Por esse cavaquinho fora
Mas ao fazer um disco de cavaquinho, depois de passar quatro anos
envolvido na defesa do instrumento
e próximo da tradição, criei amarras
ao próprio conceito da obra. Por isso
tive que me libertar. Mas sei que há
muitos tocadores de bandolim ou de
cavaquinho, que gostam dos meus
discos. Prefiro sempre que o disco
seja fresco, que tenha a ver com os
dias de hoje e não com o passado.
O Ricardo Rocha fala de uma
relação amor ódio com a guitarra
portuguesa, que considera um
instrumento muito limitado. Sente
algo parecido com o cavaquinho?
É uma questão gira para um instrumentista. Acontece com todos os
géneros musicais que são fortes e
concretos, como o fado, o tango, a
salsa e o flamengo. Os solistas desses
estilos ficam muito presos à sua própria técnica. Já fiz experiências com
um tocador de Guitarra Portuguesa e
notei que determinados ritmos tornam-se completamente inglórios,
por causa da técnica e da característica do instrumento. O cavaquinho também tem características
próprias, uma delas, conhecida por
toda a gente, é o facto de ser muito
pequeno e de ter quatro cordas que
dão notas agudas.

Júlio Pereira "O regresso ao cavaquinho"

Manuel Halpern
Em tempos chamavam-lhe o
homem dos sete instrumentos, mas
Júlio Pereira, 63 anos, muito mais do
que um virtuoso e multifacetado instrumentista, é um dos mais criativos
músicos portugueses, explorando
sempre os territórios de fronteira
entre tradição e modernidade. Praça
do Comércio, o seu novo álbum, em
que toca cavaquinho e viola braguesa
é disso exemplo, troca as voltas à tradição, e faz um disco tão local como
universal, fazendo jus ao cosmopolitismo de Lisboa. Alguns elementos
sugerem o fechar de um círculo,
como a capa ilustrada por Carlos
Zingaro, tal como acontecia nos seus
primeiros discos, ainda nos anos 70.
E o uso do cavaquinho, como fez no
seu famoso álbum de 1981. Contudo,
o caminho é significativamente diferente. Se em Cavaquinho recolheu
sons da tradição de diferentes regiões
do país, aqui a viagem ultrapassa
fronteiras e limites, aproximando-se,
sem preconceitos, do rock, jazz ou
música africana.
Júlio Pereira, de resto, começou
mesmo o seu percurso de músico
pelo rock, ainda antes do 25 de Abril,
com bandas como os Xarhanga e
Petrus Castrus. O primeiro disco
a solo Fernandinho vai ó Vinho é de
1976. A que se seguiram muitos outros como Cavaquinho (1981) - muito
aplaudido pelo público e pela crítica,

Braguesa (1983), Os Sete Instrumentos
(1986), Janelas Verdes (1990) ou
Rituais (2001). Durante vários anos,
trabalhou com José Afonso, sendo coautor de alguns temas, como
Índios da Meia Praia, de que grava
uma versão neste novo disco. E em
2014 fundou a Associação Museu do
Cavaquinho, através de crowdfunding, que se tem dedicado ao estudo e
divulgação do instrumento.
JL: Alguns elementos deste disco,
como a capa de Carlos Zíngaro,
remetem para o início do seu
percurso. Há essa ideia de círculo?
Em 1981, gravei Cavaquinho, só com
temas tradicionais de várias regiões
do país. Há quatro anos gravei o
Cavaquinho.pt, com temas meus,
porque o criador tende sempre a
afastar-se da sua origem, dos seus
princípios, das suas referências básicas. Para mim é sempre um desafio
gravar com este instrumento. Senti
a necessidade de me libertar, de
não estar preso a uma forma. Por
exemplo, o tema Galope do Deserto,
tem uma batida rock, mesmo sem
guitarra elétrica, nem bateria acentuada. Durante estes últimos quatro
anos estive à frente da Associação
Museu Cavaquinho, um universo
absolutamente ligado a este instrumento, com propósitos didáticos.
Daí a necessidade de partir para
rumos diferentes?
Hoje somos muito diferentes do que

éramos, por exemplo, no 25 de Abril.
O êxodo do campo para a cidade,
com todas as questões mais ou menos filosóficas e de caráter social que
implica, é transportado para os instrumentos. Tenho muito prazer em
tocar um instrumento musical, seja
ele qual for, de uma maneira livre,
sem me estar a retrair ou a canalizar
para este tipo ou aquele.
Mas não foi sempre esse o seu caminho? Não tocou sempre de forma
livre e descomprometida, e por vezes
com experiências até bastante ousadas, como no álbum Rituais?
Referia-me à minha faceta de
instrumentista. O Rituais é um disco
de orquestrador. Mas acredito que
a opinião de quem está de fora e
conhece os meus discos seja essa. No
princípio dos anos 80, era dos raros
músicos em Portugal que trabalhava
com eletrónica, apesar de estar muito ligado à nossa música tradicional.
Nunca abandonei a tecnologia, pelo
contrário, acompanhei-a sempre.

Neste disco, quis percorrer vários
ambientes sonoros. O título, Praça
do Comércio, alude a uma praçaporto que, no fundo, simboliza o
cosmopolitismo?
É mesmo isso. É bem possível que
naquela praça um branco tinha visto
um preto pela primeira vez. Como
imagem, sempre gostei muito de
praças, de mercados, de trocas de
coisas.
O minuto de solo de cavaquinho,
com que começa o disco, é uma
espécie de afirmação ?
Ele saiu assim, até tentei orquestrá-lo, mas acabei por desistir a meio.
É tocado com uma técnica antiga só
que, na realidade, a melodia nada
tem a ver com o passado. Para mim
aquilo é tocar cavaquinho de uma
maneira nova.
Uma maneira nova que liga ao que o
Rui Vieira Nery identifica como a sua
principal característica - o ritmo.
Faço muita percussão enquanto toco
o instrumento. Se calhar foi esse
ritmo que me aproximou do cavaquinho. E o que me terá fascinado,
quando o meu pai me ensinou a
tocar bandolim, quando eu tinha
sete anos.
Neste disco compôs geralmente ao
cavaquinho?
Há três temas onde compus e toco

J

braguinha, que sendo parente
familiar do cavaquinho é muito
mais doce, com cordas nylon. O
braguinha com que gravei foi feito
por um construtor do Funchal, o
Carlos Jorge Pereira, a quem eu pedi
um modelo com um tom acima do
habitual.
Há vários temas que acabam por ser
cantados com ou sem letra. Como
instrumentista como é que lida com
a questão das vozes ?
De algum modo eu sempre gostei
de utilizar a voz humana dentro do
contexto da música instrumental.
No caso do Comboio Azul, na altura
que estava a gravar, passou aqui por
Lisboa o Chney Wa Gune, músico de
um grupo moçambicano, Timbila
Muzimba, com o qual fiz uma
digressão em 2004. Veio mesmo a
calhar. Pedi-lhe que inventasse palavras, mas ele não conseguiu, e acabou por contar uma história. Além
deste, só em A Noitada Extravagante
aparecem palavras seguidas, numa
quadra tradicional do Alentejo.
Lembrei-me de convidar o António
Zambujo por motivos óbvios.
Porque resolveu gravar Os Índios
da Meia Praia, música que fez com o
Zeca Afonso?
É a minha primeira música com
o Zeca, está no disco de 78.
Felizmente, gostou e acabei por
trabalhar com ele até à sua morte. Já
tinha tocado o tema ao vivo, mas só
agora gravei.
A vida de um instrumentista em
comparação com outros músicos
não costuma ser fácil, no universo
da música tradicional, popular,
porque dá-se sempre muito mais
atenção aos cantores. Sente essa
dificuldade?
Tem algumas particularidades, não
passa na rádio portanto é mais difícil
dar a conhecer. Isto, apesar de eu
ter sido um músico com muita sorte
devido, sem dúvida alguma, ao disco
de 1981 ter tido um reconhecimento
nacional muito grande. Tal como
aconteceu mais tarde com o Rão
Kyao e o Pedro Jóia.
E a Associação Museu do
Cavaquinho, como está a correr?
É incrivelmente pequena e com falta
de recursos. Sobreviveu basicamente à custa de apoios pontuais dos
próprios colaboradores. É a primeira
vez que de uma maneira organizada
estamos a compreender qual é o
universo do cavaquinho no nosso
país. A associação fez uma grande
exposição coletiva itinerante que se
chamava e chama 70 cavaquinhos,
70 artistas que passou por uma dúzia
de cidades, e esteve inclusivamente
na Feira de Arte Contemporânea de
Montreaux. Estou a fazer de tudo
para que ela vá a Nova Iorque. Além
disso já produzimos e editámos os
discos de cavaquinho de Amadeu
Magalhães e Daniel Pereira e
estabelecemos protocolos com
várias entidades e escolas de ensino
superior. E estamos a trabalhar num
disco coletivo com dez tocadores de
cavaquinho.J
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Tiago Simas Freire
Os segredos do mosteiro
Manuela Paraíso
A palavra, Zuguambé, soa incompreensível – mas dá nome ao primeiro CD
da Capella Sanctae Crucis, o agrupamento internacional criado para dar
corpo sonoro ao trabalho de investigação de Doutoramento, em curso,
do seu diretor artístico, o músico,
investigador e pedagogo Tiago Simas
Freire, sobre manuscritos inéditos do
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra,
datados de meados do século XVII. O
projeto, iniciado em 2012, tem vindo a
ser desenvolvido e mostrado em residências artísticas e apresentações públicas em prestigiados palcos e centros
culturais europeus, como o do Festival
de Ambronay, em França - ao qual
regressa a 5 de outubro, para um concerto de lançamento do disco, acabado
de publicar pela Harmonia Mundi. As
obras gravadas, todas elas em estreia,
serão posteriormente editadas em
partitura. Tiago Simas Freire falou ao
JL sobre este trabalho em torno de uma
parcela de um dos mais ricos acervos
da música polifónica portuguesa.
Jornal de Letras: Como foi a génese do
projeto?
Tiago Simas Freire: A criação do
grupo advém da minha vontade de
compreender melhor esta música
portuguesa do século XVII. Quando
abordei os musicólogos Paulo
Estudante e José Abreu, que dirigem
o projeto Mundos e Fundos do Centro
de Estudos Clássicos e Humanísticos
da Universidade de Coimbra, sobre
o meu projeto de Doutoramento,
eles falaram-me duma coleção de
manuscritos, que no século XVII
eram chamados “Cartapácios”, do
Mosteiro de Santa Cruz. Nessa altura
comecei a agrupar um conjunto de
músicos, metade de Lyon, onde vivo,
e os outros portugueses e espanhóis,
porque grande parte do interesse
desta investigação seria ter o resultado
sonoro. Alguns desses 16 Cartapácios
já tinham sido publicados, pelas edições Portugaliae Musica, da Fundação
Gulbenkian. O meu trabalho veio
reanimar o estudo destes manuscritos.
O ensemble nasceu paralelamente
ao projeto de Doutoramento, para o
qual foi escolhido o manuscrito MM51
como corpus central. Era um repertório novo para nós e para a comunidade científica e musical. Tivemos
residências em dois anos consecutivos
no Centro Cultural de Ambronay e
regularmente na Universidade de
Coimbra. Em 2015 tínhamos um
programa composto e bem preparado e resolvemos gravar um CD,
que apresentei à Harmonia Mundi e
eles ficaram muito interessados em
editá-lo numa nova coleção dedicada
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fosse uma cerimónia religiosa ou um
acontecimento civil, não havia esta
ideia de as pessoas se sentarem para
ouvir um concerto durante uma hora.
O reportório deste CD é heterogéneo
mas isso parece muito interessante.
A palavra-chave é a diversidade, de
reportórios, de estilos, de textos; há
em latim, em português, em castelhano, em galego, em “língua de preto”
(como então era designada), em ratinho, uma espécie de dialeto do Norte
de Portugal em que se escrevia com
erros propositados, imitando pronúncias – são os chamados vilancicos
de género, dos quais os mais exóticos
são os vilancicos de negro, sobretudo
de Natal, nos quais o texto é posto na
boca do escravo.
Gravaram só peças do Manuscrito 51?
Não, incluímos também de outros
manuscritos, para ilustrar o mais possível essa diversidade. Quis evitar um
programa mono-estilístico, porque
as fontes provam-nos o contrário,
que a música utilizada nas cerimónias era muito diversificada - desde o
omnipresente cantochão, a polifonia
(alguma com música mais espalhafatosa, com peças para dois coros),
a música instrumental, a música em
língua vernacular. Portanto a ideia que
temos duma sobriedade polifónica não
corresponde à realidade. Havia muitos
estilos que convergiam no mesmo
acontecimento. Os músicos tinham de
ser muito versáteis, porque tinham de
controlar a polifonia dum contraponto
muito austero, herdada de Palestrina e
Victoria, até aquilo que é mais extravagante e exótico no reportório ibérico.

Tiago Simas Freire

aos novos talentos – o que deu uma
grande visibilidade a este projeto.
E provavelmente abrirá mais portas…
Sim, porque o que conhecemos do
reportório português dos séculos XVI
e XVII é uma ponta muito pequenina dum iceberg enorme – mesmo
considerando apenas o do acervo
da Biblioteca da Universidade de
Coimbra. O alaudista Hugo Sanches
está a estudar outro manuscrito dos 16
Cartapácios, para o seu Doutoramento.
Durante muito tempo as águas
estavam separadas, os musicólogos
investigavam, os músicos interpretavam. Vocês fizeram tudo...
Sim. Existe ainda uma barreira entre
a musicologia e a prática musical,
há conhecimentos que circulam
internamente entre musicólogos e não
chegam aos músicos – e inversamente
há práticas dos músicos que não são
questionadas pelos musicólogos. Isto
existe muito mais na música antiga
do que na clássica, com instrumentos
modernos, porque o músico antigo
questiona-se sobre o seu instrumento, sobre o som, o qual, a dada altura
da história da música, deixou de ser
produzido e hoje tentamos recriá-lo – e eu sinto isso muito com a
corneta histórica, um instrumento

“

A música tinha um
sentido muito mais
utilitário do que
imaginamos, não havia
esta ideia de as pessoas
se sentarem para ouvir
um concerto durante
uma hora

que não se tocou durante 300 anos.
Paralelamente, há as questões que nos
colocamos sobre as fontes musicais e
a sua interpretação. Faz cada vez mais
sentido que seja o próprio músico a ir
investigar e a ir procurar às origens
as respostas às suas perguntas, que
são de ordem sonora, prática. O meu
objetivo enquanto músico é fazer que
este som chegue ao público. O meu
trabalho na música é sobretudo de
técnica de instrumento mas tive de
dedicar tempo a pesquisar nos arquivos, para compreender este reportório
e o contexto em que ele existia. A
música tinha um sentido muito mais
utilitário do que imaginamos, estava
sempre ao serviço de qualquer coisa,

E que implica quase um certo “swing”…
E muita teatralidade. A bailarina
Catarina Costa e Silva está a começar
a sua tese de Doutoramento sobre a
dança em Portugal no século XVII,
incluindo em Santa Cruz. Há muitos
vilancicos em cujo texto está descrita
a forma como deviam ser dançados.
Estamos a começar a descobrir que
havia autos de Natal de acordo com a
tradição jesuíta de evangelização, de
chegar às pessoas através do teatro, e
muito provavelmente os cónegos de
Santa Cruz faziam coisas semelhantes.
Parece haver uma noção de espetacularidade para seduzir os crentes…
É mesmo esse o termo, como repetiam
os jesuítas: “seduzir e encantar”. O
duplo coro tem o objetivo de impressionar pelo volume sonoro e por a
música vir de muitos sítios diferentes
e com vários detalhes, e seduzir pelos
solos que surgem no meio da música
policoral.
Que recetividade tem este repertório?
O público fica muito entusiasmado, sobretudo porque há momentos de contemplação e grande sobriedade e outros
de festa. É frequente, em programas
de concerto em que tocam vilancicos,
apresentarem só vilancicos e eu acho
isso equivalente a fazer uma refeição só
com sobremesas. É preciso diversidade,
que surpreende o público por ver que
podiam coabitar, no mesmo mosteiro,
no mesmo ano e nas mesmas cerimónias, estilos tão diferentes.

Este trabalho de investigação insere-se num projeto transdisciplinar. Em
que sentido?
Além da colaboração da Catarina Costa
e Silva, estamos a trabalhar com linguistas, porque a leitura dos manuscritos dos vilancicos de negro é muito
complicada, não só pela ortografia mas
também pelo vocabulário em si. Além
do português e do castelhano estarem
deliberadamente mal escritos, para
imitar a maneira de falar dos escravos,
há a introdução de palavras de dialetos
africanos. Como o Zuguambé, que deu
o nome ao disco e que é uma palavra
para a qual não temos definição - e
esse enigma, da quantidade de coisas
que ainda não sabemos, é o que mais
me fascina nesse reportório. Há muitas
alterações fonéticas, tudo o que é
“r” é transformado em “l”, o artigo
singular pode ser associado ao plural,
o masculino e o feminino são trocados
propositadamente.
Por que razão acha que, sendo o
acervo do Mosteiro de Santa Cruz tão
grande, ele tenha sido menos estudado do que outros, por exemplo das Sés
de Évora ou de Braga?
Isso acontece muito, principalmente entre as fontes impressas e as
manuscritas. Tudo o que é impresso
na época é muito mais estudado – como Manuel Cardoso, João
Lourenço Rebelo, Manuel Rodrigues
Coelho. Tendo sido publicadas na
época, há mais do que um exemplar
nas bibliotecas nacionais ou mesmo
nas internacionais, com os quais
podemos fazer comparação, facilitando o trabalho da investigação. Os
musicólogos do século XX privilegiaram o que na época tinha sido
editado. As fontes manuscritas foram
deixadas para segundo plano e esse é
um dos principais problemas do que
se construiu enquanto historiografia
portuguesa dos séculos XVI e XVII,
porque é incompleto. Houve muitas
“verdades” que foram repetidas e
estão hoje instaladas, construídas só
sobre a análise da música impressa.
As fontes manuscritas, por serem de
mais difícil leitura e mais inacessíveis,
na maior parte dos casos únicas, tornam o trabalho mais complicado. Em
Santa Cruz, o fundo de manuscritos é
mesmo muito grande – e aí apercebemo-nos de que temos de reescrever
a história da música portuguesa,
porque há muita música manuscrita
que está invisível.
E não apenas em Santa Cruz…
Sim, nas sés de Braga, Évora e Viseu
existem muitos manuscritos que
nunca foram estudados.
O seu objetivo é continuar este trabalho de investigação das fontes em
Santa Cruz?
Sim, em Novembro vamos gravar
um novo projeto, de música para
as cerimónias de defuntos. São as
matinas com introdução polifónica,
uma característica ibérica, quiçá
mesmo portuguesa, e uma missa de
requiem. Será um projeto paralelo,
de música anterior, do século XVI,
porque não quero deixar de trabalhar
os Cartapácios de Coimbra, de que há
muita coisa por descobrir.J
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OUTROS DESTAQUES

MÚSICA

› 1 Out, 17h, Museu da Música
Portuguesa, Monte Estoril; 3,
19h30, Casa da Música; 10, 19h,
Monte Os Agostos, Santa Bárbara
de Nexe, Faro: Viagens na Minha
Terra. Joana Gama, piano. Obras
de Fernando Lopes Graça e Amílcar Vasques Dias.

Manuela Paraíso

Estrelas emergentes
e do Cheng String Quartet, de
Taiwan (o qual apresentará um
programa transversal, com
obras de Eugénio Rodrigues,
Mendelssohn e Yatang Hsu).
Estão agendados também dois
debates sobre o cruzamento de
culturas na música, nas outras
artes e na literatura (com a
participação, entre outros,
de Almeida Faria e de José de
Guimarães), recitais de flauta
shakuhachi, por César Viana, e
de música indiana para violino e
tabla, por Stephen Bull e Miguel
Lourenço, e a inclusão, em
vários dos concertos, de obras de
Takemitsu, de Doming Lam e de
peças de compositores ocidentais
marcadas pela influência do
Oriente.
Um dos traços principais
do Festival Jovens Músicos é
o fomento e a celebração da
música portuguesa e três dos
concertos programados dão a
ouvir obras de compositores

TEATRO

Helena Simões

Os mitos também
se abatem
Dimítris Dimitriádis (Salónica, 1944)
é um autor contemporâneo grego, com
uma obra vasta e fascinante, que estabelece como ponto de partida do seu
labor uma relação estreita com a tradição literária grega antiga, para definir
uma identidade histórica, individual
e coletiva, no tempo atual. Os seus
textos revisitam os mitos fundamentais
da nossa civilização ocidental mas insidiosamente contaminados pela dúvida
da sua adequação à quotidianidade da
vida contemporânea. Essas referências
literárias e simbólicas constituem para
o autor ressonâncias secretas que em
todos os tempos é preciso revelar e
traduzir para o tempo presente, para
nós que, como afirma, “somos os
sobreviventes da Odisseia e da Ilíada”.
E o teatro é a forma mais perfeita de o
conseguir, pois operada por viventes
e a colocar incessantemente a questão
de saber o que é o ser humano, sempre
em busca de identidade. Demanda
essencial que os seus textos se propõem analisar sem piedade, à espera

do corpo e da voz dos atores para se
revelarem à medida que são enunciados. Antígona, Medeia, Édipo são
transgressivamente transpostos para
uma pós-história onde todos os valores
são renegados, forçam os limites do
humanamente possível e explodem
como relâmpagos.
Jorge Silva Melo com os Artistas
Unidos, em início de temporada, dão
a conhecer aos espectadores portugueses (e aos leitores, nas edições
Cotovia) este autor espantoso que exige
a nossa atenção. Vertigem dos animais
antes do abate (2000) é, assim, uma
tragédia contemporânea, no sentido em que exibe uma estrutura que
lembra a tragédia antiga, mas que nos
remete para os dias de hoje. Como na
tragédia, sabemos desde o início qual
será o desfecho, através da personagem
Fílon, um amigo da família (Américo
Silva), tal Cassandra a revelar o que
se vai suceder. Porém, não se trata
de uma profecia divinatória, pois ao
ultrapassar a própria personagem que

› 2, 21h, Grande Auditório
Gulbenkian. O barroco sefardita.
Ludovice Ensemble. Obras de
Salomone Rossi, Carlo Grossi,
Leonora Duarte, e outros.
› 6, 21h30, Theatro Circo, Braga:
Orquestra Sinfónica Portuguesa.
Obras de Manuel Durão e Anton
Bruckner.
Cheng String Quartet O jovem quarteto de Taiwan atua na Gulbenkian

contemporâneos nacionais:
além da peça de Eugénio
Rodrigues, pelo quarteto de
cordas taiwanês, vão ser tocadas
também obras dos jovens Fábio
Cachão e Pedro Lima, pela
Orquestra de Sopros da Escola
Superior de Música de Lisboa,
dirigida por Alberto Roque (dia
5, às 19), e, no concerto de gala
de encerramento (dia 7, 21 e 30),
pela Orquestra Gulbenkian,
sob direção de Nuno Coelho, o
Concerto de Flauta de Alexandre
Delgado, com Nuno Inácio como
solista, e, em estreia absoluta,
a peça vencedora do prémio

a profere toma forma à nossa frente
por ter sido enunciada. Não se trata de
uma antecipação mas de uma criação
da realidade pela palavra. É o poder das
palavras que confere vertigem a esta
peça extremamente bem escrita, onde
cada enunciação nos surpreende e
espanta sem remissão possível.
Escrita dramática que interpela
igualmente a própria forma de colocar
em cena essa escrita e a sua tradução
para o palco, pelo que o encenador,
Jorge Silva Melo, optou por conservar
o seu mistério e complexidade, com
marcações à medida da palavra, rasando o essencial, mantendo o hieratismo
dos corpos em meio de permanente
semiobscuridade azulada (Pedro
Domingos), e cenografia justa a criar
a dualidade de planos e a verticalidade
requeridas (Rita Lopes Alves).
Os atores são igualmente densos e
assertivos nas suas criações: João Pedro
Mamede, Nuno Gonçalo Rodrigues e
Pedro Carraca constituem uma troika
anónima que podia ser tomada pelo coro
da tragédia antiga, mas que de facto não
comenta nem narra. A sua prestação é
a um tempo abstrata e real, ao produzir
pensamentos de forma abrupta e acutilante, desferidos como golpes nos humanos frágeis e desorientados. A tríade
age como entidade divina, omnisciente,
omnipresente e sobretudo omnipotente,
mas também humana.
Paralelamente decorre a história particular e quotidiana de uma
família que de um momento para o
outro, por maldição tenebrosa, por
uma ferida aberta, acede às portas do
monstruoso e incorre em compor-

SPA/Antena 2, Entropia, de Inés
Badalo. No cerne do festival,
estão as atuações dos vencedores
do PJM: os agrupamentos de
música de câmara Quartetiev
e Trio Adamastor; os solistas
José Miguel Canada (tuba), Luís
Duarte Moreira (trompa), Maria
Cecília Rodrigues (voz), João
Robim Rocha (guitarra), Pedro
David Figueiredo (contrabaixo)
e André Gaio Pereira (violino),
que no Concerto de Laureados,
no primeiro dia, vão disputar
o Prémio Maestro Silva Pereira
- Jovem Músico do Ano; e de
laureados de anos anteriores:

o percussionista Agostinho
Sequeira (Jovem Músico do Ano
2016), que atua com a Orquestra
Sinfónica Ensemble, dirigida
por Cesário Costa (6, 19h), e o
projeto Home, do acordeonista
João Barradas, vencedores do
Jazz Combo no ano passado,
que dia 6, às 18, lançam o seu 1º
CD, apoiado pela GDA. Três dias
de promessas e confirmações
da excelência da música que se
faz em Portugal, num evento
com entrada livre, pensado
como um verdadeiro gesto de
programação, de serviço público
cada vez mais inclusivo.J

JORGE GONÇALVES

Passaram três décadas, com
um fio regular de contributos
para a maturação da vida
musical portuguesa e para
a eclosão dos seus valores
emergentes. Na edição 31,
que decorrerá na Fundação
Gulbenkian entre 5 e 7 de
outubro, o Prémio Jovens
Músicos rasga novos horizontes,
abrindo as portas à participação,
extraconcurso, no seu festival,
de artistas e agrupamentos de
outros países, refletindo-se esse
encontro de culturas da própria
programação musical do evento.
O primeiro encontro (porque se
antevê que nos próximos anos
outros venham a suceder) é
com o Oriente, propondo, logo
na abertura (às 17, no jardim
Japonês da Fundação), um
recital de gamelão pelo ensemble
Yogistragong, dirigido por
Elizabeth Davis, mas também
as atuações do Trio de Piano
da Orquestra Juvenil de Macau

J

A vertigem dos animais antes do abate De Dimítris Dimitriádis, com encenação
de Jorge Silva Melo, pelos Artistas Unidos no Teatro da Politécnica

tamentos desviantes até aos limites
do excessivo. João Meireles, o pai,
pungente Job sem fé, a lamentar e a
questionar a catástrofe que sobre ele
e a sua família se abate, incapaz de
discernimento face à inaceitável tragédia pessoal. Segurança e domínio
técnico na concretização da desorientação e desespero das personagens
da mulher (admirável Inês Pereira),
da filha (excelente Vânia Rodrigues)
e dos filhos (surpreendentes André
Loubet e Pedro Baptista), cada um
tocando uma tonalidade particular do
incontrolável, desmedido e eminente
aniquilamento.
Espetáculo tremendo e singular
sobre uma peça hermética e terrível

que não propõe respostas ou limites,
todavia abre para a responsabilização
de cada um de nós na criação da realidade individual e coletiva.

› A VERTIGEM DOS ANIMAIS
ANTES DO ABATE,
de Dimítris Dimitriádis, Tradução José António Costa
Ideias, com João Meireles, Inês Pereira, Américo Silva,
Vânia Rodrigues, André Loubet, Pedro Baptista,
Pedro Carraca, João Pedro Mamede e Nuno Gonçalo
Rodrigues, Cenografia e Figurinos Rita Lopes Alves,
Luz Pedro Domingos, Assistência de Encenação Nuno
Gonçalo Rodrigues e Isabel Muñoz Cardoso, Encenação Jorge Silva Melo.
Teatro da Politécnica, terça e quarta às 19h,
quinta e sexta às 21h, sábado às 16h e às 21h. Até
28 de outubro.
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apesar do 25 de Abril, mostra-se
intolerante perante tal deboche.
Esse é o lado mais interessante do
filme. A luta de classes não se dá
necessariamente entre o povo de
Sines e a burguesia (que é respeitada, desde que permaneça dentro
dos seus eixos), mas através de
uma intolerância moral e de costumes. Ironicamente, aqueles que
devolveram a liberdade ao povo
não convivem bem com a liberdade
de orientação sexual.
De resto, Al Berto é um filme
com um excesso de excessos sobre
uma personagem excessivamente
excessiva. Tem toneladas de cenas
de sexo . O erotismo homossexual
está para este filme como as cenas

de sapateado estão para um filme
de Fred Astaire. Em geral são redundantes e gratuitas. Assim como
há uma recorrente repetição de
informação narrativa que incomoda: o filme deixa muito pouco
espaço livre para o espectador,
fazendo questão de explicitar tudo
redundantemente, para que não
restem dúvidas nem interpretações
dúbias.
Tal como acontecia em Florbela,
em Al Berto cumpre-se a mistificação da personagem. Aqui talvez de
forma ainda mais intensa (mas menos deslumbrada). Al Berto é apresentado como uma luz que ilumina
tudo o que está à sua volta. E tudo
isso o que se vê no filme. Um hino
à luxúria e à boémia juvenil, enfim,
aos prazeres da vida, num sentido
debochado e epicurista, mas também enquanto fonte de inspiração
poética e artística. O lado negro é
dado por uma figura mítica, ninfa
ou querubim, que surge no plano
do fantástico, e revela a obscuridade do passado e do futuro. Sines é
quase toda ela luz. Mesmo nas curtas trevas ou tréguas. Até porque
não é visível grande luta interior na
personagem. O que a engrandece é
precisamente a segurança e coragem dos seus movimentos.
Cheio de qualidades e defeitos,
Al Berto talvez seja o mais conseguido dos filmes de Vicente Alves
do Ó enquanto realizador. Talvez
por ter sabido reverter a seu favor
a carga emocional e pessoal. Um
filme que lhe sai das entranhas da
alma.J

traços, embora estes cowboys sejam
ligeiramente diferentes.
Tudo se passa em plena guerra civil moçambicana. Um comboio atravessa a a província 400 quilómetros
de linhas férreas sabotadas, sob forte
escolta militar, na certeza de uma
iminente de um ataque do inimigo.
Os passageiros arriscam as vidas na
viagem por diversos motivos. Alguns
deles transportam sal, obtido no litoral, até à fronteira com o Malawi para
trocar por açúcar, bem raro e preciso
nas cidades moçambicanas.
O comboio é assim um alvo em
movimento, existirá um ataque,sabemos desde o início. Cria-se assim
uma tensão, muito útil à narrativa.
É um filme sobre a vida e a morte.
Mas enquanto para e arranca, nos
seus movimentos lentos e cautelosos, o comboios alberga histórias
e personagens: da enfermeira em
direção ao hospital, do comandante
que sonha com as montanhas, do
casal que quer levar o filho doente
à casa onde deveria ter nascido. Em
situação limite, estas personagens
interagem num difícil equilíbrio. Há
um inimigo comum, aquele que se
esconde lá fora, e a qualquer momento pode atacar o comboio. Um
inimigo invisível e cruel,que mata
indiscriminadamente, sem piedade
e que ganha mais força precisamente por nunca o vermos. Mas depois
há um outro inimigo, igualmente
terrível: "Os militares protegem-

-nos, mas quem nos protege dos
nossos protetores?".
Licínio de Azevedo, ao exemplo do que havia feito em Virgem
Margarida, denuncia as contradições e atrocidades do regime,
explanando sempre o conflito entre
teoria e prática, ou seja, não se inibe
em expor as desumanas ações dos
seus executantes, servindo-se das
situações limite, para roubar, violar
e matar impunemente.
Comboio do Sal e Açúcar é um
filme com personagens fortes e bem
desenhadas. O bem intencionado
tenente Taiar, militar que acredita
na paz; o mitológico comandante Xipoco, que enfrenta as balas
como se fosse um espírito, o alferes
Salomão, o mau da fita, ou Rosa a
enfermeira que vive uma história
de amor num contexto improvável.
Licínio de Azevedo é na essência
um contador de histórias, criador
de personagens (descobre-as na
própria realidade), que entende
profundamente a realidade nas tradições africanas. E assim este filme
é fortemente ancorado na realidade,
na história recente de Moçambique
e, ao mesmo tempo, impregnado de
crenças e misticismo tribais, como
se os dois planos se aglutinassem. E
é assim mesmo o realismo mágico
à moçambicana: os espíritos dos
antepassados são tão reais quantos
as balas das metralhadoras, mas
poderão ser ainda mais temíveis. J

Manuel Halpern

Al Berto
Excessivamente
O mínimo que se pode dizer, à
quarta longa metragem de Vicente
Alves do Ó (contando com O
Amor é Lindo porque Sim - inserida
num projeto de um curso de
cinema), é que o realizador tem
um estilo próprio, vincado, para
o bem e para o mal. E há um lado
desse estilo que tem muito a ver
com aquilo que genericamente
poderemos denominar de
'glamour' - entendido aqui
num sentido mais revivalista e
fantasioso. E, por isso, em todos
os filmes de Vicente Alves do Ó
(tal como acontece, por exemplo,
em Pedro Almodóvar) se dá
uma importâncias extrema ao
guardarroupa, enquanto elemento
identificativo de um mundo ou
submundo fantasioso ainda que
por vezes ancorado na realidade.
O guardarroupa e o décor, nunca
comedidos, evidenciam um ponto
de compromisso entre a índole
do realizador e o sítio para onde

nos quer levar. Essa tendência que
atinge uma dimensão intrusiva
em Quatro Pontos de Alma e
exuberante em Florbela,em Al
Berto torna-se bastante mais
discreta. Não por estar ausente - de
forma nenhuma - mas por estar
mais inserida no contexto e, como
tal, provocar menor estranheza.
Em Al Berto, Alves do Ó conta
a história do regresso do poeta
português a Sines (onde cresceu),
após a passagem por Bruxelas,
durante a década de 70. Não é uma
biografia de Al Berto, uma vez que
se limita a um período curto da sua
vida, deixando uma nebulosa para
o que aconteceu antes e depois.
Um filme com uma carga emocional e pessoal extrema, uma vez
que Vicente, ao mesmo tempo que
louva e homenageia um dos maiores
poetas portugueses do século XX,
conta uma história que lhe é muito
próxima: a relação entre Al Berto e
o seu irmão, João Maria Alves do Ó,

Al Berto é um filme com um excesso de excessos sobre uma personagem
excessivamente excessiva

e como a passagem do 'furacão' Al
Berto destabilizou a sua Sines Natal,
na altura em que Vicente era apenas
uma criança. Não há a intenção de
comemorar literalmente a poesia,
mas antes a vida e a figura de um
poeta de corpo e alma, próximo do
espírito da beat generation e maior
do que o país em que nasceu.
Vicente conseguiu construir
uma história forte e bem desenhada, com um substrato político
e social interessante. O regresso
de um filho da alta burguesia da
cidade ao palácio, onde desafia
padrões e modelos, assumindo e
exibindo a sua homossexualidade
e organizando festas extravagantes, que chocam a população, que

Comboio do sal e açúcar
Um western africano

Comboio do Sal e Açúcar Licínio Azevedo filma a guerra civil moçambicana

Licínio de Azevedo foi para
Moçambique, com Ruy Guerra,
numa deriva idealista, com o objetivo de servir, através das artes as
novas nações africanas, embutidas
dos ideais socialistas. Ruy Guerra
seguiu caminho e Licínio acabou

por ficar, tornando-se uma espécie
de pai do cinema moçambicano.
Ao longo dos anos, foi recolhendo
histórias, de utopia e distopia, que
foi registando em filme e em livro.
Uma das mais impressionantes foi o
Comboio do Sal e Açúcar, publicado

originalmente em 2002, que agora
adapta ele próprio ao cinema. O
filme passou por Locarno e agora
estreia-se em Portugal, com co-coprodução da Ukbar de Pandora
Cunha Teles. É apresentado como
um western africano. E tem os seus
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Vasco celebra
Sassetti

Dinamismo
e criatividade
são dois grandes
vetores que
impulsionam
este disco de
Vasco Miranda,
o vencedor da
1ª edição do Prémio de Composição Bernardo Sassetti. E, como
este é um prémio de composição,
há acima de tudo que elogiar as
várias direções que ficam possíveis na partitura, entre aquilo
que está escrito e aquilo que fica
para improvisar. Das seis músicas que formam o disco, quatro
são da autoria de Vasco Miranda.
As outras duas são composições
de Bernardo Sassetti. O prémio
é uma homenagem a Sassetti e
em simultâneo permite descobrir
novos talentos na composição jazz.
O próprio Vasco toca piano em dois
temas, liderando o septeto Portugal
em Jazz, um ensemble formado
por André Murraças (saxofone
tenor), Jéssica Pina (trompete),
André Pimenta (trombone), Mauro
Ribeiro (guitarra), Hugo Correia
(contrabaixo) e Alex Rodriguez
(bateria). Nas restantes faixas, o
pianista é João Nuno Bernardo e
há ainda um convidado especial: o
saxofonista João Mortágua. Quanto
ao júri, ficou completo com três
personagens marcantes na música
portuguesa: Mário Laginha, Carlos
Martins e Carlos Azevedo darem o
aval a este nome não é pormenor
de pouca importância. Resta dizer
que há cruzamentos interessantes de alegria e introspeção neste
disco, que foi gravado ao vivo em
dois dias de Maio do ano passado,
em Coimbra.

› Vasco Miranda & Ensemble
Portugal em Jazz
PRÉMIO DE COMPOSIÇÃO
BERNARDO SASSETTI
JACC
ANDRÉ PINTO

POP

Tribalismos

O lançamento de um novo
álbum dos
Tribalistas, 15
anos depois,
torna-se automaticamente
num grande
acontecimento da música popular
brasileira, quase tão surpreendente
quanto a formação do supergrupo
em 2002. Os Tribalistas são formados pelos três mais brilhantes
músicos brasileiros da sua geração. O génio criativo e poético de
Arnaldo Antunes, juntou-se ao
poder sedutor de Marisa Monte e
à africanidade bahiana de Carlinhos Brown. O grupo foi formado
de forma extemporânea quando
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A colossal oferta de Morton Feldman
Este é um mundo diferente de
qualquer outro, um universo de
som completamente independente da narrativa, alheio às configurações mais habituais, escreve
o pianista Marc-André Hamelin,
no texto que acompanha o seu
mais recente disco, inteiramente
preenchido com uma das derradeiras obras do compositor norte-americano Morton Feldman,
“For Bunita Marcus”. Aqui, Feldman “conseguiu limpar o quadro
e inventar um mundo que tem
as suas próprias leis, que devem
ser tratadas nos seus próprios
termos”, prossegue Hamelin. “É
também um universo de extrema
economia de meios”, tanto na
dinâmica radicalmente reduzida,
como na rara fragmentação das
texturas. “O milagre, no entanto,
é a existência de muitas dimensões dentro desse material” e é
perfeitamente possível ao ouvinte
apreender a música e ser afetado
por ela de “muitas maneiras
diferentes”.
Composta em 1985, dois anos
antes da morte do compositor, com uma das suas alunas
por destinatária, “For Bunita
Marcus” é uma daquelas obras
capaz de atravessar todos os
territórios, subverter a noção
de tempo e de impor uma noção
de liberdade completamente
nova, a partir do silêncio em que

Marisa foi à Bahia gravar uma colaboração para o disco de Arnaldo,
com produção de Carlinhos. E
houve a tal química, absolutamente explosiva, que resultou num
disco, campeão de vendas no Brasil
e não só, com a rara característica
de agradar o público e a crítica.
Olhou-se para o tribalismo como
a concretização, ou expoente máximo, de um novo movimento da
música brasileira, correspondente
ao Tropicalismo nos anos 60. Puro
exagero. Os Tribalistas não encetaram qualquer movimento, até
por a música de Arnaldo, Marisa
e Carlinhos já estava lá, em discos
separados, há mais de uma década.
Contudo, é verdade que aquele
inesperado disco transmitiu uma
sensação de frescura e de relançamento da música popular brasileira
de qualidade. E chamou ainda mais
atenção para todos os elementos do
trio (que já gozavam de considerável popularidade, sobretudo Marisa
Monte). Deste tardio regresso já
ninguém esperaria semelhante
sensação de frescura. Apenas um
punhado de boas canções e a reafirmação do conceitos. Que é o que
o disco oferece, graças ao talento
dos seus intérpretes e à repetição
da forma (para não dizer fórmula).

se inscreve. “For Bunita Marcus” tem início num motivo de
três notas, que se transfigura
ao longo de quase 80 minutos,
estabelecendo-se essa “transfiguração” – o processo em si
mesmo – como centro da obra.
Feldman na sua essência.
Hamelin, o intérprete de Mozart e Haydn, Chopin, Debussy
ou Chostakovitch, imerge no
mundo muito próprio do compositor norte-americano, conciso e
lúcido, através das suas redes de
motivos, dominando por inteiro
a sua “morfologia e sintaxe”.
Um desafio absoluto que supera
como se tivesse sido definido por
si mesmo. A sua gravação – feita
no verão de 2016, surge quase

› Marc-André
Hamelin
MORTON
FELDMAN, FOR
BUNITA MARCUS
CD Hyperion

Estão lá os jogos de vozes, o ritmo,
a candura, a beleza, a construção
lírica à moda de Arnaldo... A maior
surpresa, a lufada de ar fresco,
vem do lado de cá do Atlântico:
a participação da portuguesa
Carminho em dois temas do disco.
E sobretudo a coautoria da última
canção, Os Peixinhos. A voz de
fadista da cantora portuguesa é
um quarto elemento que abre uma
nova dimensão, ou pelo menos
uma variante, entre os Tribalistas.
Como um grupo de marinheiros
que encontram e deixam-se encantar por uma sereia.

› Tribalistas

TRIBALISTAS

Universal

Meio vazio

Marco Rodrigues até teve
uma boa ideia.
na senda do que
muitos outros
fadistas fizeram,
ao chamar duas
mãos cheias de
músicos e letristas de vários quadrantes, muitos deles fora do fado, para
escrever canções ara o seu novo disco.

dois anos após o aparecimento
da interpretação do pianista de
origem sérvia Ivan Ilic, assente
num processo de investigação
intenso da obra de Feldman (CD
Paraty). Com Hamlin, porém,
há mais do que a racionalização
do processo, nenhum sinal de
urgência ou precipitação, antes
assimilação da obra. E cada nota
surge natural e inevitável. Passo a
passo, Hamelin demonstra como
os silêncios – ou aparentes “vazios” na escrita de Feldman – são
tão ou mais importantes do que
os “argumentos” que os cortam.
Assim, é também importante
a apresentação que o pianista
escreve em jeito guia de audição.
Tanto quanto possível essa audição pode ser guiada. “A primeira
vez que me sentei ao piano para
ler a obra de Feldman, tive uma
bela sensação de liberdade”. E,
à medida que a peça se desenrolava, através de “uma variedade
de impressões conflituantes, tornou-se cada vez mais claro para
mim que uma única audição jamais poderia revelar a miríade de
possibilidades em que podia ser
ouvida e entendida”. Um paralelo
com a “Biblioteca de Babel”,
de Jorge Luis Borges, tornou-se
evidente para Hamelin. “O narrador apresenta um universo, na
verdade, o Universo, sob a forma
de uma biblioteca que se estende

Cada canção, o seu dono, mas através
da sua voz e dos arranjos (produção
de Tiago Machado) quis dar-lhe a
consistência de um álbum. Tudo bem.
A consistência foi conseguida e há
um ou outro tema interessante (como
Mal Dormido). Mas o copo ficou meio
vazio. É que é péssima esta tendência
de aligeirar o fado sem outro propósito, apenas para o adocicar e tornar
orelhudo. Todas as experiências são
legítimas. Mas quando é para experimentar, para dessacralizar, que se
faça com a coragem e pertinência de
Paulo Bragança, Mísia, A Naifa, entre
outros, e não esta hibridez delicodoce, a meio caminho entre o fado e
algo que lhe é infinitamente inferior.
É como temperar o bacalhau como
óleo de girassol.

› Marco Rodrigues

COPO MEIO CHEIO

Universal

A cena de Braga

Não é impunemente que se cria
uma banda de rock em Braga. E os
Grandfather's House sabem disso.
E talvez tenha sido esse o motivo
que, ao segundo disco, tenham
querido deixar clara a ascendência.
E construíram um tema, Nah Nah

a dimensões presumivelmente
infinitas; qualquer um dos seus
volumes é uma variação possível
de todas as letras que um livro
de 410 páginas pode conter, e o
conteúdo de qualquer um desses
livros pode significar tudo ou
nada. Na peça de Feldman, como
no universo de Borges, o tempo
tornou-se irrelevante, a altura do
som, secundária, e cada instante é uma janela para o infinito.
A forma, como a conhecemos,
virtualmente desapareceu”.
Hamelin confessa ter percebido como Feldman conseguiu uma
transformação total da chamada
“peça para piano” numa “peça
para piano”. “Isto não é mais
sobre o intérprete e a interpretação (...). Agora lidamos pura e
simplesmente com som, tempo e
espaço. É por isso que é impossível imaginar ‘For Bunita Marcus’
encaixada numa programação
regular (...). Mesmo os espetadores mais experientes dificilmente
aceitariam o tipo de experiência
que Feldman oferece”. Mas é um
convite que tem de ser aceite,
“um convite para uma realidade
alternativa, uma possibilidade de
percorrer quartos sem paredes,
observando o balanço impossível de um pêndulo de quatro
dimensões, encerrado num nada
no qual o som tem permissão
para penetrar e viver”, escreve
Hamelin. “Uma oferta colossal”,
garante, uma dádiva enorme,
desmedida, sem limite, que a
sua interpretação efetivamente
materializa. J MARIA. AUGUSTA
GONÇALVES

Nah, para Adolfo Luxúria Canibal. O carisma
de Adolfo é tão
grande que não
só toma conta
da faixa como
marca to o disco. Ao engano, dir-se-ia, porque
o som do trio bracarense afasta-se
claramente dos Mão Morta, indo
por outros caminhos de um rock
independente e experimental mas
de raízes anglo-saxónicas, com
influências do jazz e dos blues. Os
Grandfather's House assumem-se
aqui como uma das mais interessante bandas da efervescente cena
de Braga, beneficiando da belíssima voz de Rita Sampaio. Divng
nasceu de uma residência artística,
conta com a participação de Nuno
Gonçalves (dos Gift) e é feito de temas habilmente construídos, com
ótimos pormenores nos arranjos,
como You Got Nothing to Loose,
She's Looking Good, Sorrow ou On
My Black.

› Grandfather's House
DIVING

Ed. Autor
MANUEL HALPERN
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La Sibila
Museu Nacional de Arte Antiga acolhe obra de Diego Velázquez pertencente ao Museo Nacional del Prado. A partir de 28 de setembro

ALbufeirA

AVeiro

Galeria Municipal João bailote

Teatro Aveirense

R. das Telecomunicações 2. Tel.: 289 599 591
3ª

A

S ÁB .,

DAS

9 H 30

ÀS

12 H 30

E DAS

13 H 30

ÀS

17 H 30

e Albufeira e eu

Exposição de pintura de Joaquim Pargana
até 27 de outubro

Museu Municipal de Arqueologia
Pç. da República, 1. Tel.: 289 599 508

3 ª , 4 ª , S ÁB ., D OM ., E F ERIADOS , DAS 9 H 30 ÀS 12 H 30
E DAS 13 H 30 ÀS 17 H 30; 5 ª E 6 ª , DAS 14 H ÀS 22 H

e urban Sketchers
25 de fevereiro 2018

ALMADA

R. Belém do Pará. Tel.: 234 400 920

M Mão Morta: 25 anos de Mutantes s.21
29 de setembro – 21h30

5 de outubro – 21h30

M o Mundo Mágico da bela e o Monstro

Musical pela Orquestra Filarmonia das Beiras.
6 de outubro – 10h30 e 14h30 (escolas)
8 de outubro – 16h
10, 11 e 12 de outubro – 10h30 (escolas)

R. Joaquim V. de Almeida 30. Tel.: 234 180 151

D A Perna esquerda de Tchaikovski

Criação de Tiago Rodrigues. Com Barbora
Hruskova (bailarina) e Mário Laginha (piano).
30 de setembro – 21h30

Direção de Pedro Álvarez-Ossorio.
10 de outubro – 21h30

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

T História do Cerco de Lisboa

A partir de José Saramago. Encenação
de Ignácio Garcia. Interpretação de
Ana Bustorff, Elsa Valentim, João Farraia,
Jorge Silva, José Peixoto, entre outros.
29 de setembro a 4 de outubro – 21h30

M Concerto barroco

Interpretação de Ensemble Barroco
da Escola Artística do Conservatório
de Música Calouste Gulbenkian de Braga.
4 de outubro – 19h

DAS

10 H

12 H 30

ÀS

14 H

E DAS

ÀS

Mostra do designer Sérgio Gonçalves.
até 15 de outubro

M recitais de Piano Por Tiago Mileu
D OMINGOS ,

ÀS 15 H

até 17 de dezembro

18 H 30

e Disruptive order

CASTeLo brANCo

e Graça Morais: A Coragem e o Medo

Centro Cultura Contemporânea

Exposição e instalação de Dvora Morag.
até 29 de outubro
até 31 de dezembro

A

D OM .,

DAS

09 H 30

ÀS

12 H 30

E DAS

14 H

D OM .,

DAS

10 H

13 H

ÀS

E DAS

14 H

ÀS

18 H

até 10 de dezembro
ÀS

18 H

até 31 de dezembro

DA

A

e Cristina rodrigues – retrospetiva

e Quando as Periferias São Centro:
a indústria de Tecelagem e das Sedas

CALDAS

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 272 348 170
3ª

R. Abílio Beça, 27. tel.: 273 33 15 95
3ª

17 H 30

e Casa de família

Museu do Abade de baçal

Av. da Liberdade, 697. Tel.: 253 203 800

D OM .,

até 17 de setembro

R. Abílio Beça, 105. Tel.: 273 302 410
3ª

A

e Manuel ferreira.
Capitão de Longo Curso

Centro de Arte Contemp. Graça Morais

Theatro Circo

Centro de Artes de Águeda

3ª

T A outra Mão de Cervantes

M Nau - Há Noite, no estúdio

30 de setembro – 21h30

D Coevos

ÁGueDA

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

brAGANçA

brAGA

De Carla Jordão, Luís Marrafa e Ricardo Ambrózio.
29 e 30 de setembro – 21h30

Museu José Malhoa

Obras de A. Bruckner e Manuel Durão.
6 de outubro – 21h30

M A barbie in The House António bastos e a Comunidade

Teatro Municipal Joaquim benite

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

M orquestra Sinfónica Portuguesa

CHAVeS
Museu de Arte Contemp. Nadir Afonso

rAiNHA

Av. 5 de Outubro, 10. Tel.: 276 340 501
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

13 H

ÀS

E DAS

14 H

ÀS

19 H

biblioteca Municipal das Caldas da rainha

e Da Coleção em Chaves: Corpo,
Abstração e Linguagem na Arte Portuguesa

R. Vitorino Fróis. Tel.: 262 841 728

até 15 de outubro

e relíquias da biblioteca Municipal
das Caldas da rainha - Coleção Caldense

CoiMbrA

até 30 de setembro

biblioteca Joanina

Universidade de Coimbra.

M orquestra de Violinos
29 de setembro – 21h30

Colégio da Trindade
Lg. da Trindade

e Condemnados à Pena Última
até 30 de outubro

Convento São francisco

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

T Pangeia

Espetáculo a partir da obra dos Irmãos Grimm.
29 e 30 de setembro

Galeria Almedina

Arco de Almedina. Tel.: 239 840 754
3ª

A

DAS

6 ª , DAS 10 H ÀS 18 H ; S ÁB . E D OM .,
10 H ÀS 13 H E DAS 14 H ÀS 18 H

e exposiçáo de Pintura de renata Carneiro
até 19 de novembro

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

e o Azeviche. o Sagrado e o Profano
até 31 de dezembro

Museu Nacional Machado de Castro
Lg. Dr. José Rodrigues. Tel.: 239 853 070
3ª,

DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

e Watanuki: Agora Mesmo
até 1 de outubro
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Teatro Académico de Gil Vicente
Pç. da República. Tel.: 239 855 630

M The Weatherman: Oh Cat
30 de setembro – 21h30

M Xabier Diaz & Adufeiras de Salitre
6 outubro – 21h30

E Super-Artista Incógnita:
7 Anos de Aventuras [2009 – 2016]

Exposição de Andrea Inocêncio.
10 a 31 de outubro

Museu de Arte Contemporânea de Elvas
dAs

14 h

às

até 31 de dezembro

Teatro das Figuras

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

M Orquestra Gulbenkian

Nuno coelho – maestro.
Iva Barbosa – clarinete.
obras de mendelssohn-Bartholdy,
mozart e Beethoven.
30 de setembro – 21h30

D Terpsícore: Gala
Internacional de Dança

ElVAS
3ª,

E Faro, Marcos de Urbanismo

18 h ; 4 ª

A

d om .,

dAs

11 h

às

18 h

E Ana Rito: Pele e Pedra
até 31 de setembro

7 de outubro – 21h30

M Jay-Jay Johanson

10 de outubro – 21h30

GONDOMAR

ESPINhO

lugar do Desenho - Fund. Júlio Resende

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

Auditório de Espinho

R. 34, 884. Tel.: 227 341 145

M Orquestra Clássica de Espinho

Pedro Neves - direção musical.
obras de A. Borodin e N. Rimsky-Korsakov.
29 de setembro – 21h30

Centro Int. das Artes José de Guimarães

Biblioteca Nacional de Portugal

3ª

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

Av. conde margaride, 175. Tel.: 253 424 715
A

d om .,

dAs

10 h

às

13 h

E dAs

14 h

às

19 h

E Fernando lanhas: Fragmentos:
Algumas Obras na Coleção de Serralves
até 8 de outubro

E A Arte como Experiência do Real
até 15 de outubro

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

T odos

os dIAs , dAs

10 h

às

18 h

E leonardo da Vinci, o Inventor

A

d om .,

dAs

10 h

às

18 h

M Jiboia

até 22 de outubro

30 de setembro – 21h

lAMEGO

direção de Pedro castro. Interpretação de Joana
seara, giuseppina Bridelli, fernando guimarães,
carolina figueiredo, sandra medeiros.
Programa: J. s. carvalho, Angélica.
1 de outubro – 17h

M Concerto Campestre

Museu de lamego

Lg. de camões. Tel.: 254 600 230

E Resende: Anos 60

E Museu de lamego: Since 2017

2ª

A

d om .,

dAs

10 h

às

18 h

até 31 de março 2018

C Strange harvest:
Adventures Beyond Architecture

conferência por sam Jacob.
3 de outubro – 19h

M João Paulo Esteves da
Silva & Ricardo Toscano
4 de outubro – 21h

D Kreatur

Por sasha Waltz & guests.
4 e 5 de outubro – 21h

M há Fado no Cais: Sara Correia
5 de outubro – 21h
D Eurodance

R. de Burgos, 5. Tel.: 266 769 450
9h

Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
Exposição de fotografia de
arquitetura de fernando guerra.
até 15 de outubro

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

Casa de Burgos
dAs

Centro Cultural de Belém

Paço dos Duques

ÉVORA
6ª,

até 18 de novembro

E Raio X de uma Prática Fotográfica

28 de outubro – 21h30

A

E Os Carmelitas no Mundo Português

3ª

M Mark Eitzel

2ª

até 21 de outubro

até 31 de dezembro

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

até 9 de outubro

campo grande, 83. Tel.: 217 982 000

às

12 h 30

E dAs

14 h

às

17 h 30

E Artes à Rua: O Dualismo da Malagueira

6 de outubro – 21h
7 de outubro – 19h

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

M Maria João e Egberto Gismonti
9 de outubro – 21h

Torre/Paço do Castelo de Evoramonte

3 ª A d om ., dAs 10 h às 13 h E dAs 14 h às 17 h .
ENcERRA Nos sEguNdos fINs dE sEmANA dE cAdA mês

Cordoaria Nacional

E Kevin P. Morrow: Diáspora

2 ª A 6 ª , dAs 10 h às 18 h ; s áB . E d om ., dAs 10 h às 20 h

Av. da Índia. Tel.: 213 637 635

até 23 de outubro

E Terracotta Army, Guerreiros de Xian
até 30 de setembro

Fundação Eugénio de Almeida

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

A

d om .,

dAs

10 h

às

13 h

E dAs

14 h

às

18 h

E Boa Sorte com os Vossos Esforços
Naturais, Combinados, Atrativos
e Verdadeiros em Duas Exposições
até 1 de outubro

Igreja do Salvador
E lugares Sagrados:
as Cubas do Sul de Portugal
até 29 de setembro

Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo
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

E llave del Romance Mudo
de la Vida de San António de Padua
até 31 de dezembro

E Cantão e a Rota Marítima da Seda
até 31 de dezembro

FARO
Museu Municipal de Faro

Pç. dom Afonso III. Tel.: 289 870829

E Eis-nos: here We Are

Exposição de arte do Algarve Artists Network.
até 8 de outubro

Culturgest

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

Da Fotografia ao Azulejo

M Kaja Draksler Octet
29 de outubro – 21h30

GUARDA

lEIRIA

Teatro Municipal da Guarda

Museu da Imagem em Movimento

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

D In-Shell-Side

coreografia de Nélia Pinheiro.
Interpretação e cocriação de gonçalo
Andrade, fábio Blanco, Nélia Pinheiro.
30 de setembro – 21h30

M louisa lyne & di Yiddishe Kapelye
7 de outubro – 22h

GUIMARãES
Casa da Memoria

Av. conde de margaride 536. Tel.: 253 424 716

E Pergunta ao Tempo
até 1 de outubro

E Memento (lembra-te)
até 15 de outubro

Centro Cultural Vila Flor

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

T Mostra de Amadores de Teatro 2017
até 7 de outubro

D Fanfare

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

E Conspiração dos Espelhos

Exposição de fotografia de Luísa Alpalhão.
até 15 de outubro

conceção e coreografia de Loïc Touzé.
29 e 30 de setembro – 21h30

M Oker

3 de outubro – 21h30

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

lISBOA

3ª

Arquivo Nacional Torre do Tombo

até 21 de janeiro 2018

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

E Vergílio Correia:
Um Olhar Fotográfico
até 28 de setembro

A dom .. dAs

10 h

às

18 h ;

ENcERRA

2ª

E fERIAdos

E Artes e letras – Edições da
Galeria Jeanne Bucher Jaeger
E Vasco Futscher: Manual de Instruções II
c AsA -A TELIER V IEIRA d A s ILVA

27 de setembro a 21 de janeiro 2018

A A Arte em Imagens:
Álvaro lapa. A literatura

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

filme de Jorge silva melo
com a presença de Pedro gil.
1 de outubro – 15h30

Atelier-Museu Júlio Pomar

Fundação Calouste Gulbenkian

R. do Vale, 7. Tel.: 215 880 793
3ª

A

d om .,

dAs

10 h

às

18 h

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

Av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª a dom., das 10h às 18h

E Escultura em Filme. The
Very Impress of the Object
até 2 de outubro
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E Portugal em Flagrante - Operação 1, 2 e 3
E Marie José Burki:
às Vezes Sombra, às Vezes Luz

como Tesouro nacional e datado de
1725, e o piano Bechstein de 1925,
instrumentos históricos da coleção do Museu.
1 de outubro – 14h

E Louis Legrand (1863-1951)

Museu de Arte Popular

M O Monstro no Labirinto

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

até 18 de novembro

até 20 de novembro

De Jonathan Dove. Versão
portuguesa de Tiago Marques.
27, 28 e 29 de setembro – 20h

àS

14 h

3ª

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

A

D OM .,

DAS

10 h

àS

18 h

A

D OM .,

DAS

10 h

18 h

àS

Palácio Nacional da Ajuda

Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264

até 15 de outubro

T ODOS

E João Leonardo: Decadança

OS DIAS ( ExCETO à

4ª

FEIRA ), DAS

10 h

àS

até 15 de abril 2018

até 8 de janeiro

E Sonia Falcone: Campos de Vida
até 31 de dezembro

M Festival Jovens Músicos

Panteão Nacional

M Magdalena Kožená:
Entre o Céu e o Inferno

E Manuel de Arriaga e a
Construção da imagem da República

Campo de Santa Clara. Tel.: 218 854 820

5, 6 e 7 de outubro

8 de outubro – 20h

até 12 de novembro

M Suites para Violoncelo de Bach

Teatro Aberto

Antonio Meneses – violoncelo.
9 e 10 de outubro – 21h

Pç. de Espanha. Tel.: 213 880 079

T Toda a Cidade Ardia

Galeria das Salgadeiras

Texto e encenação de Marta Dias.
Interpretação de Ana Guiomar, André
Patrício, António Fonseca, Catarina Moreira
Pires, Emanuel Rodrigues, entre outros.

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

DAS

15 h

àS

21 h

E Lifeline Series

4ª

Exposição de desenho de Rui Soares Costa.
até 18 de novembro

A

S áB .,

àS

21 h 30; D OM .,

àS

16 h

6 a 29 de outubro

Maria Matos Teatro Municipal

Teatro da Politécnica

D Dança Doente

T A Vertigem dos
Animais Antes do Abate

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

Av. Frei Miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
De Marcelo Evelin/Demolition Incorporada.
29 e 30 de setembro – 21h30

T La Posibilidad que
Desaparece Frente al Paisaje

Museu do Oriente

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

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Central Tejo
12 h

àS

20 h . E nCERRA

àS

3ª

E APQHome – MAAT
até 9 de outubro

E Prémio Novos Artistas Fundação EDP
até 9 de outubro

E Tensão & Conflito.
Arte em Vídeo Após 2008
até 19 de março 2018

E Quote/ Unquote Entre.
Apropriação e Diálogo
4 de outubro a 5 de fevereiro

E Bill Fontana. Shadow Soundings
4 de outubro a 12 de fevereiro

Museu Coleção Berardo

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

A

D OM .,

DAS

10 h

àS

19 h

E Ser e Estar. Vídeos da Coleção Berardo
até 29 de setembro

E Lu Nan, Trilogia. Fotografias (1989-2004)
a partir de 10 de outubro

Museu da Música

R. João de Freitas Branco. Tel.: 217 710 990
Filipe Quaresma e António Rosado tocam
respetivamente o violoncelo Stradivarius
Chevillard-Rei de Portugal, classificado

A

D OM .,

DAS

10 h

àS

18 h ; 6 ª ,

DAS

10 h

àS

12 h

E Laços – Mais do que Viajar

Retrospetiva do repórter fotográfico nuno Lobito.
até 22 de outubro

E A Ópera Chinesa

até 31 de dezembro 2018

Pç. do Império. Tel.: 213 620 000
3ª,

DAS

14 h

àS

18 h ; 4 ª

A

D OM .,

DAS

10 h

àS

18 h

E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa
até 31 de dezembro

E Um Museu, Muitas Coleções!
Testemunhos da Escravatura.
Memória Africana
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
DAS

10 h

àS

18 h

E O Jardim das Tentações
até 1 de outubro

E Costa do Marfim. Obras
de Referência do Musée
des Civilisations de Côte d’Ivoire
até 1 de outubro

3ª

A DOM ., DAS

10 h

àS

18 h

E Das Sombras de Quioto à Luz
de Lisboa, Azulejos de Haru Ishii
até 31 de dezembro

3ª

até 31 de dezembro

D OM .,

R. Madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340

A

D OM .,

DAS

10 h

àS

E

4ª,

àS

19 h ; 5 ª

E

6ª,

àS

21 h ; S áB .,

18 h

E Vestir Hoje o Teatro e a Dança
até 30 setembro

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

T À Boleia para Hollywood

Texto de neil Simon. Encenação de
Cucha Carvalheiro. Interpretação de Cláudia
Vieira, João Lagarto e Sofia de Portugal.
A

S áB .,

àS

21 h 30; D OM .,

àS

16 h 30

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

Por Bruno nogueira.
30 de setembro – 16h e 18h

até 31 de dezembro

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

Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
18 h ; 4 ª

A

D OM .,

DAS

T As Vozes do Bairro: Senhor Breton

Teatro Ibérico

Museu Nacional do Traje
àS

21 h

até 28 de outubro

4ª

até 30 setembro

14 h

E

3ª A 6ª, DAS 17h; SáB., DAS 15h ATé FInAL DO ESPETáCuLO

até 1 de outubro

DAS

16 h

E Labirinto X001

E Peças Em Peças : do Trajar e do Figurar

3ª,

àS

até 28 de outubro

Teatro da Trindade

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

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

A

3ª

Museu Nacional do Azulejo

Museu Nacional do Teatro e da Dança

Museu Nacional de Arqueologia

3ª

M Um Músico, Um Mecenas

De Dimítris Dimitriádis. Encenação
de Jorge Silva Melo. Interpretação de
João Meireles, Inês Pereira, Américo Silva,
Vânia Rodrigues, André Loubet, entre outros.

Os Negros, no Teatro Municipal São Luiz

Texto de Pablo Gisbert. Conceção
e criação de El Conde de Torrefiel,
em colaboração com os intérpretes.
3 e 4 de outubro – 21h30

TODOS OS DIAS , DAS

18 h

E Joan Miró: Materialidade e Metamorfose

E A Sedução da Modernidade 1850-1910

até 1 de outubro

E Morte à Morte! 150 Anos
da Abolição da Pena de Morte
em Portugal (1867-2017)
até 29 de dezembro

até 3 de dezembro

E Do Carnaval à Luta Livre.
Máscaras e Devoções Mexicanas

Obras de S. Rossi, C. Grossi, L. Duarte,
L. Saladin, A. Casseres, entre outros.
2 de outubro – 21h

Palácio de São Bento

E Vanguardas e Neovanguardas
na Arte Portuguesa 1910 – 2011

Museu de Lisboa

M Ludovice Ensemble:
O Barroco Sefardita

M Esofonia: Obras
Acusmáticas João Castro Pinto
7 de outubro – 21h30

De Diego de Silva y Velázquez.
28 de setembro a 14 de janeiro

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

até 1 de outubro

Programa: Integral de Beethoven - Parte I.
30 de setembro – 19h

E Obra Convidada: Sibila

Museu Nacional de Arte
Contemporânea - Museu do Chiado

E Da Fotografia ao Azulejo

M Cuarteto Casals

até 15 de outubro

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

Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282

até 30 de novembro

E Desenhar para Gravar: Séculos XVI-XIX

10 h

àS

E 2 em 1 Jovens e Criadores

18 h

M Perséfone Irada, Jasmim Entornada

Espetáculo-Concerto La negra a Solo.
30 de setembro – 21h30

até 1 de outubro

O’culto da Ajuda

Tv. das Zebras. Tel.: 213 620 382

T A Geada Matou os Narcisos

Encenação de Lília Lopes. Interpretação
de Ana Batista e Francisco Sales.
5ª

A

D OM .,

àS

21 h 30

até 1 de outubro

M Remix Letters

Pelo Ensemble Ad Lib.
6 de outubro – 21h30

Teatro Municipal de São Luiz

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

T A Arte da Fome

Encenação de Carla Bolito. Interpretação
de Cláudio da Silva e Ivo Alexandre.
4ª

A

S áB .,

àS

21 h ; D OM .,

àS

17 h 30

até 1 de outubro

T Os Negros

De Jean Genet. Encenação de Rogério
de Carvalho. Interpretação de Angelo
Torres, Binete undonque, Cleo Tavares,
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Gio lourenço, Igor regalla, entre outros.
4ª

A

S áB .,

àS

21 h ; D oM .,

àS

17 h 30

Teatro Nacional D. Maria II

Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800

T Lear

De William Shakespeare. Encenação
de Bruno Bravo. Interpreetação
de Ana Brandão, António Mortágua,
Carla Galvão, Carolina Salles, entre outros.
21 h ; D oM ., àS 16 h
ouTuBro , não SE rEAlIzA
A

S áB .,

àS

o

até 15 de outubro

T Ways of Looking

Inspirado em Ways of seeing de John
Berger. Direção de Teresa Coutinho.
Interpretação e conceção de Teresa
Coutinho e Guilherme Gomes.
29 e 30 de setembro – 21h30
1 de outubro – 16h30

T Clube dos Poetas Vivos

Com António Barahona.
Coordenação de Teresa Coutinho.
3 de outubro – 19h

T Ciclo Música e Poesia Seixas Versus Scarlatti
7 de outubro – 18h

Mafra

M War requiem

e Projetos Contemporâneos - Daniel
Steegmann Mangrané: uma folha
Translúcida, no Lugar da boca

Pela orquestra Sinfónica do Porto
Casa da Música, Coro nacional de
Espanha e Coro Infantil Casa da Música.
Direção musical de Baldur Brönnimann.
Programa: Benjamin Britten, War Requiem.
1 de outubro – 18h

M recital de Piano por Joana Gama

obras de A. Vasques-Dias, F. lopes-Graça.
3 de setembro – 19h30

M Mariana root

4 de outubro – 21h30

M Clarice falcão

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

M Ciclo de Concerto a 6 Órgãos
1 de outubro – 16h

MaToSINhoS
Cine-Teatro Constantino Nery
Av. Serpa Pinto. Tel.: 229 392 320

T Noivo por acaso

De Frederico Pombares, henrique Dias e
roberto Pereira. Encenação de henrique Dias.
29 e 30 de setembro – 21h30
1 de outubro – 16h

T a Tempestade

De William Shakespeare. Encenação
de João Garcia Miguel. Interpretação
de Sara ribeiro, António Pedro lima,
David Pereira Bastos e Vitor Alves da Silva.
4 de outubro – 21h30

DeLGaDa

M Grandfather’s house
5 de outubro – 22h

M Jantar com Janáček. Cartas Íntimas
de Leoš Janáček para Kamila Stosslova

Direcção e produção de Vanessa Pires e
Tiago Manuel da hora. Interpretação de
António Durães (ator), José Pereira (violino),
Ana Pereira (violino), Trevor McTait (viola),
Filipe Quaresma (violoncelo).
6 e 7 de outubro – 20h

M alice no País das Músicas

Primeiros concertos destinados a famílias
(crianças dos 3 meses aos 6 anos), sob direção
artística de Jorge Queijo. Interpretação de
António Miguel Teixeira, Daniela Castro,
Jorge Queijo, raquel Couto e Tiago oliveira.
8 de outubro – 10h, 11h30 e 16h

Teatro Micaelense

lg. S. João. Tel.: 296 308 340

M rita redshoes
30 de setembro – 21h30

M a Viola Que Nos Toca II

Direção musical de rafael Carvalho.
4 de outubro – 21h30

PorTo
Casa da Música

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

M as Canções de Leonard Cohen

Com David Fonseca, Jorge Palma, Márcia,
Mazgani, Miguel Guedes e Samuel Úria.
27 de setembro – 21h30

M Marina Íris Trio

27 de setembro – 21h30

Pelo remix Ensemble Casa da Música,
sob a direção musical de ryan Wigglesworth
e a participação da soprano Claire Booth.
obras de h. Birtwistle, o. Knussen,
J. Anderson, o. Knussen, G. Benjamin.
10 de outubro – 19h30

Centro Português de fotografia

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

e Contratempo
até 1 de outubro

e Projeto 17

até 22 de outubro

e retratos Sem Medo

Mostra coletiva de fotografia, apresentada
no âmbito do Porto Photo Festival.
até 10 de novembro

e The Portuguese Prison Photo Project
até 3 de dezembro

A

S áB .,

DAS

12 h 30

30 de setembro a 7 de janeiro 2018

e Primeira Vista: Coleção de Livros
e edições de artista da fundação de
Serralves - Museu arte Contemporânea

àS

18 h 30

e alberto Carneiro – um Campo
Depois da Colheita para Deleite
estético do Nosso Corpo

M banda da armada

Sob a direção do comandante Délio Gonçalves.
4 de outubro – 21h30

M Noite Jovem

Com noiserv, Sequin e loosense.
6 de outubro – 21h

T olívia & eugénio
7 de outubro – 21h30

M Grande filarmónica de Setúbal

30 de setembro a 11 de fevereiro 2018

8 de outubro – 17h30

Mosteiro São bento da Vitória

Irene lima - violoncelo.
João Paulo Santos – piano.
10 de outubro – 21h30

r. de São Bento da Vitória. Tel.: 223 401 900

MD ocupação Días hábiles

M Música russa do Séc. XX

Quartel do onze

Teatro Campo aLegre

Av. luísa Todi. Baluarte do Cais, 5.

T Medeia

e Dois Pássaros a Voar e outras Narrativas
Sobre a última bolacha do Mundo

r. das Estrelas. Tel.: 226 063 000
De Jean Anouilh. Encenação de renata Portas.
4 a 7 de outubro – 21h30

D What if...

Criação de Daniela Cruz. Interpretação
de ángela Diaz Quintela e Daniela Cruz.
8 de outubro – 21h30

Teatro Nacional São João

Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900

M Divine

obras de Mozart e Brahms.
1 de outubro – 21h30

Teatro rivoli

Pç. D. João I. Tel.: 223 392 200

T Náufrago

Encenação de John romão.
Interpretação de nuno Cardoso e dos
pianistas Bernardo Soares, Filipa Cardoso.
28 de setembro – 21h30

T Subterrâneo

Encenação de luís Araújo.
Interpretação de nuno Cardoso.
29 de setembro – 21h30

MD Vinte Minutos

3ª A 6ª, DAS 11h àS 13h E DAS 14h àS 18h; SáB., DAS 14h àS 18h

Exposição de pintura de Mário Vitória.
até 11 de novembro

SINTra
Centro Cultural olga Cadaval

Pç. Dr. Francisco Sá Carneiro. Tel.: 21 910 7110

M orquestra Sinfónica Portuguesa

António rosado – piano.
Emil Tabakov - direção musical.
obras de Dukas, Debussy, ravel e Mussorgsky.
28 de setembro – 21h30

VILa VIçoSa
Castelo de Vila Viçosa
Tel.: 268 980 128

e a Capela de Nossa Senhora
dos remédios de Vila Viçosa
até 8 de outubro

VISeu

Criação e Interpretação de Catarina Saraiva,
David Costa e luís Duarte Moreira.
29 de setembro – 18h
30 de setembro – 16h

Museu Nacional Grão Vasco

T apeadeiro

e olhares Viajantes o Tempo e o espaço de Memórias

Criação de nuno Cardoso. Interpretação
de nuno Cardoso e Francisco Cardoso.
30 de setembro – 19h e 21h30

a Queer Porto 3. festival
Internacional de Cinema Queer
4 a 8 de outubro

Culturgest Porto
Av. dos Aliados, 104. Tel.: 222 098 116

2ª

até 28 de janeiro 2018

até 30 de setembro

4 de outubro – 22h

M Canções sem Palavras

Palácio Nacional de Mafra

PoNTa

e Coleção de Serralves: 1960-1980

28 de setembro – 22h

5 a 15 de outubro

4 ª , àS 19 h ; 5 ª
( DIA 11 DE
ESPETáCulo )

M Gonçalo Leonardo Quarteto

D Dança Doente

uma peça de Marcelo Evelin /
Demolition Incorporada.
6 de outubro – 21h30
7 de outubro – 19h

M arena Pu er Imperial: understage

Adro da Sé. Tel.: 232 422 049
3ª,

14 h àS 17 h 30; 4 ª A D oM .,
10 h àS 12 h 30 E DAS 14 h àS 17 h 30

DAS

DAS

até 5 de novembro

Teatro Viriato

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

e Menos 21

Exposição de fotografia de Carlos Fernandes.
2ª

A

6ª,

DAS

13 h

àS

19 h

E EM DIAS DE ESPETáCulo

até 22 de dezembro

D unbounded

De romulus neagu. Interpretação de João Santiago.
27 e 28 de setembro – 21h30

até 1 de outubro

6 de outubro – 23h30

fundação de Serralves

SaGreS

Concerto para piano e caneta por
Filipe raposo e António Jorge Gonçalves.
30 de setembro – 15h

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

fortaleza de Sagres

T o Pato Selvagem

e Incerteza Viva: uma exposição
a Partir da 32ª bienal de São Paulo

e aDN – Somos Todos Primos

r. D. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500

até 1 de outubro

Tel.: 282 620 140

SeTúbaL

e D’après fibonacci e as Coisas Lá fora

fórum Municipal Luísa Todi

Mostra de pinturas, desenhos e esculturas
do influente artista português Jorge Pinheiro.
até 7 de janeiro 2018

De henrik Ibsen. encenação de Tiago Guedes.
7 de outubro – 21h30

até 30 de novembro

e haegue Yang: Parque De Vento
opaco em Seis Dobras
até 7 de janeiro 2018

M 4 Mãos

Av. luísa Todi, 65. Tel.: 265 522 127

D STb Dance allstars
30 de setembro – 21h30

GabINeTe De eSTraTéGIa,
PLaNeaMeNTo e aVaLIação CuLTuraIS
Palácio nacional da Ajuda. 1300-018 lisboa
Tel.: 213 614 500 | Fax: 213 621 832
relacoes.publicas@gepac.gov.pt
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Francisco Vieira de Almeida
O filósofo, o humanista e o democrata
Com uma assinalável obra no domínio da Filosofia (tendo os seus livros e ensaios sobre Lógica, Estética, Epistemologia e História
sido editados pela Gulbenkian, entre 1986 e 1988), foi prof. catedrático da Faculdade de Letras da Un. de Lisboa, que o evocou e
homenageou no passado dia 12, 55 anos depois da sua morte, em 1962, aos 73 anos. Mas, além disso, foi muito mais: uma destacada
figura de homem de pensamento e cultura, de cidadão, democrata militante, monárquico que progressivamente se aproximou
do ideal republicano, ou pelo menos dos seus maiores vultos intelectuais. Naquela homenagem, em que esteve presente e falou o
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma das intervenções foi a de seu filho, o prestigioso advogado, e não só, sobre
o qual saiu recentemente um volume, como o JL noticiou, e que na nossa edição de 2 de agosto aqui escreveu sobre José (Sesinando)
Palla e Carmo. Porque tal intervenção, de par com o testemunho pessoal que constitui, dá uma expressiva síntese da personalidade
do filósofo, professor e cidadão, aqui publicamos o texto que lhe serviu de base

a

Vasco Vieira De almeiDa

A cerimónia de hoje constitui um justo
tributo à memória de um homem,
que não só é uma figura incontornável
da cultura portuguesa e da filosofia
em Portugal, um humanista e um
combatente de sempre pela causa da
Liberdade, mas foi ainda alguém, que,
desde os 30 anos, dedicou toda a sua
vida de professor a esta Escola, e nela
ininterruptamente lecionou até ao fim
da sua vida ativa. Contém, para além
disso, um exemplo que quero salientar.
Num país que tende a esquecer grandes nomes que forjaram a
sua História ou contribuíram para a
definição da sua identidade coletiva
ou personalidade cultural – país tantas
vezes dividido em ridículas quezílias
e invejas pessoais, geradoras de uma
atmosfera de profunda mediocridade –
o ato que nos reúne hoje aqui é a prova
conclusiva de uma atitude inteiramente
oposta.
Na verdade, após a realização em
1988 do Colóquio comemorativo do
centenário do nascimento de meu pai,
a Faculdade de Letras, ao lembrá-lo
hoje de novo, faz uma demonstração
viva do que é, ou deve ser, o autêntico
espírito universitário; do significado do
respeito por indeclináveis valores culturais e da importância da preservação
de uma consciência histórica. Com isso
dignifica o seu presente e enriquece o
seu passado.
Ainda hoje me é difícil falar de meu
pai sem emoção, a que ligo a memória
de minha mãe, de meu irmão e irmãs.
Lembro-o todos os dias, revejo-o fisicamente com total limpidez e recordo
a sua voz como se estivesse presente a
meu lado. Para mim, evocá-lo é recriar
o Homem excecional que foi, o amigo a

Francisco Vieira de Almeida

quem devo ser quem sou; é reviver tudo
o que com ele aprendi e refletir sobre os
valores, alicerces da minha vida, que
me transmitiu.
A sua inteligência fascinante cedo
me abriu as portas de um mundo
extraordinário de ideias, de histórias da
História, de jogos de números, contos
populares ou curiosidades científicas,
que não me surgiam como lições, antes
fluíam naturalmente de forma simples,
mas nunca simplificada, porque sempre enquadradas de maneira rigorosa.
Rigor aliás expresso no cartão que sempre conheci na sua mesa de trabalho

“

Considerava que
o domínio mais
importante quer da
vida individual, quer
da vida coletiva,
não é o da pura
inteligência, mas o
da sensibilidade, da
estética e da moral

com as palavras "Ser exacto provoca
ódio". Rigor ainda, ao dizer-me, numa
das nossas conversas em que ele estimulava o contraditório e eu procurava
apresentar factos em defesa da minha
posição, ser precisamente contra factos
que há argumentos.
Eu e meu irmão Pedro não fomos à
escola primária. Com ele aprendemos
a ler em casa antes dos cinco anos.
Mais tarde deu-nos cinco pequenos
cadernos escritos à mão, de cerca
de 20 páginas cada – de aritmética,
francês, geografia, gramática e história
– que devíamos estudar sem qualquer
imposição de horário. À tarde, no seu
regresso da Faculdade, conversava
connosco cerca de uma hora, em que,
além de nos ler trechos de escritores
portugueses, o ouvíamos e questionávamos sobre os temas mais diversos.
Anos depois, vim a compreender
o significado da orientação que quis
dar-nos, ao ler a sua afirmação de que
“a cultura não se define porque é um
estado; não se substantiva porque é
uma atitude; não se expõe porque é um
ambiente. E um estado descreve-se;
uma atitude explica-se; um ambiente
analisa-se”. Posições que o levavam à
recusa de qualquer pseudodemocratização cultural, quando escreveu que
a ideia de criação forçada ou artificial
de uma cultura popular significa uma
traição à cultura e uma traição ao povo.
Aprendi também com ele a não
confundir cultura com pedantismo,
quando ironicamente contava haver
gente tão culta que se cumprimentava
com a fórmula: “Bom dia, como dizia
Mme de Sévigné”, ou ao responder a
alguém que o admirava por saber sete
línguas, entre elas o latim e o grego
antigo, não valorizar esse facto por
conhecer gente capaz de dizer asneiras
em várias línguas diferentes.
O seu pensamento filosófico era
anti-metafísico e anti-sistemático. Para
além disso, sempre recusou ceder ao
simples prazer da palavra ou da mera
intuição, e nunca deixou de levar um
raciocínio às últimas consequências.
Posição que integrava simultaneamente
imperativos de ordem ética e de simples
coerência lógica. Este facto não o impe-

dia de considerar que o domínio mais
importante quer da vida individual,
quer da vida coletiva, não é o da pura
inteligência, mas o da sensibilidade, da
estética e da moral.
Pensamento também de profunda
raiz democrática. Por isso afirmava
que a liberdade abstrata é a liberdade
doutrinária, de caráter político, englobadora de todas as liberdades concretas
e que constitui simultaneamente um
meio e um fim na organização emancipadora da sociedade. Pensamento
democrático ainda na oposição sem
compromisso a todas as teorias elitistas
e a qualquer forma de descriminação
social, assente ou não, numa conceção
da História como instrumento de uma
visão do Homem.
Por outro lado, havia nele uma extraordinária juventude de espírito que
me fez vê-lo muitas vezes mais como
um companheiro do que um mestre. E
não duvido de que era isso mesmo que
ele pretendia. Juventude de espírito que
o levou a inscrever-se aos 60 anos no 1º
ano de Direito, com o que causou uma
enorme perturbação e desconforto na
atmosfera, solene, rígida e hierárquica,
que então caracterizava o velho casarão
do Campo dos Mártires da Pátria e lhe
foi instantemente pedido pelo diretor
para desistir.
Mas a sua vida na Faculdade de
Letras também não foi fácil pelas múltiplas tentativas do regime protofascista
de criar um conflito que justificasse a
sua demissão por razões políticas. E se
isso não aconteceu – apesar da falta de
solidariedade de alguns colegas –, tal
ficou a dever-se exclusivamente à ação
e ao extraordinário apoio dos alunos,
que se organizaram em sua defesa.
Facto que simboliza de forma
perfeita aquilo que, para ele, verdadeiramente significava o papel do
professor – para além do conhecimento, a transmissão de valores cimentada
pelo exemplo, a comunhão afetiva com
os alunos, acompanhada pela alegria
de ver na resposta destes – incluindo a contestação – o entendimento
da mensagem comunicada, com o
compromisso implícito de agir em
consequência.
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Campanha válida até 31/08/2017, salvo erro tipográfico.

por dia

Assine já em

lojaimpresa.pt/assinaturas

21 469 88 01

(dias úteis – 9h às 19h | sábados – 9h às 17h)

Indique ao operador o código promocional: C0AYK
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Para meu pai, se a intervenção
política contra qualquer forma de totalitarismo, opressão ou ditadura tinha na
base um impulso ético e de coerência
elementar, constituía também um
ato de combate pela cultura, pela inteligência e pela dignidade individual.
Dever que cumpriu sempre com serena
coragem nessa época de chumbo de
repressão sistemática, num clima
generalizado de cobardia e silêncio,
num tempo sombrio de abdicação e
conformismo. Luta que travou, não só
pela tomada de posições públicas através da palavra e da escrita, e no apoio
a ações clandestinas da oposição, mas
também numa intervenção política
direta e aberta.
Foi esse sentido de obrigação que
o levou, quando professor de filosofia
na Universidade de Colónia, nos anos
30, já sob a bota nazi, a organizar, com
todos os riscos inerentes, a fuga da
Alemanha do prof. judeu Leo Spitzer
e a sua emigração para os Estados
Unidos. Foi com o mesmo sentimento
de dever que presidiu à campanha do
general Humberto Delgado porque
entendeu que – apesar de monárquico
– a derrota do salazarismo constituia
o objectivo essencial a atingir, acima
de qualquer discussão doutrinária de
regime, impondo total unidade de
ação entre todas as forças democráticas, sem exceção.
Foi ainda em consequência dos
mesmos princípios que convidou,
juntamente com António Sérgio, Jaime
Cortesão e Mário Azevedo Gomes, o
ministro dos Negócios Estrangeirros
inglês Aneurin Bevan a fazer uma conferência em Lisboa tendo como tema a
defesa da democracia. Iniciativas que
o levaram, com 70 anos, duas vezes
à prisão, que encarou com coragem
socrática mas também irónica, por ter
encontrado na sede da PIDE um prof.
assistente da Faculdade, cujo nome já
não interessa, e a quem meu pai falou
com simpatia por julgá-lo igualmente
detido, mas que lhe respondeu, com
ar embaraçado, ser inspetor da polícia
política.
Um último exemplo de coragem,
este diretamente relacionado com a
Faculdade de Letras. No final dos anos
30, a PVDE, antecessora da PIDE,
invadiu a Faculdade para prender um
aluno. Meu pai, que então exercia as
funções de diretor, foi chamado e proibiu os agentes de fazerem a detenção
dentro das instalações, obrigando-os
a sair do edifício, o que fizeram, colocando-se à porta, esperando a saída do
estudante. No fim do dia, porque aí se
mantivessem, o pai encerrou-se com
ele na Faculdade durante dois dias e
duas noites, até o aluno poder sair em
liberdade.
É com esta atitude, em que tão
nitidamente fica retratado o Homem,
o cidadão, o filósofo, o professor e o
democrata que foi, que quero terminar.
Por isso, a cerimónia de hoje não constitui – ele não o aceitaria – qualquer
forma de agradecimento ou de litúrgico
e convencional elogio. Significa antes
que o verdadeiro espírito livre e humanista, indissolúvel da própria noção
de Faculdade, pelo qual se bateu toda
a vida, não está morto, o que só a enobrece, e por isso lhe é devido o aplauso
de todos nós.JL
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GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

Da Morabeza à Claridade

M

que a Claridade antecipa e assume uma consciência cultural e social
orabeza é uma palavra, vinda de Cabo
própria, apesar da conhecida posição crítica de Onésimo Silveira,
Verde, que significa manifestação de
cujo texto “Consciencialização na Literatura Cabo-verdiana” (1963)
afeto. Em Chiquinho, Baltasar Lopes da
se encontra reproduzido na presente obra. Aí se diz que “os jovens
Silva usa o significado amorabilidade –
que viriam a fundar a revista Claridade tiveram uma formação exe sentimos nela a força da amabilidade
e da afabilidade… Ao falar de palavras
clusivamente europeizante”, o que corresponderia a uma literatura
suscetíveis de unir em português,
inautêntica que não poderia conduzir à consciencialização.
saudade e morabeza encontram-se
A obra agora publicada reconhece no movimento “claridoso” um
naturalmente. Mas, por razões literárias contributo muito relevante, complementar de outras manifestações
e culturais, claridade merece também atenção. Desde que visitei pela
culturais subsequentes, que culminariam na independência do paísprimeira vez Cabo Verde, “claridade” tornou-se uma palavra famili-irmão. E não esqueço o muito que tenho usufruído da reflexão sobre
a rica cultura cabo-verdiana mercê do diálogo com bons amigos
ar, como morabeza, mas por referência ao grupo extraordinário que
– desde o saudoso Corsino Fortes, passando por Germano Almeida,
criou uma revista e um movimento que, a um tempo, foram sinais de
Vera Duarte ou Manuel Brito-Semedo… É significativo que, entre os
identidade e marca de abertura e de modernidade.
textos ora dados à estampa, Maria de Fátima Fernandes defina a elite
Acaba de ser publicada Claridosidade, Edição Crítica (Rosa de
claridosa como um grupo de intelectuais predispostos a refletir e a
Porcelana Editora, 2017), com organização de Filinto Elísio e Márcia
ler a sociedade quer na dimensão local e identitária, quer na relação
Souto, uma preciosa reedição fac-similada dos nove números de
com a modernidade – o que aponta num sentido aberto e universaClaridade – Revista de Arte e Letras (1936-1960), com a qual passamos
a dispor de nova e importante investigação
lizante. Alberto Carvalho cuida dos antesobre um dos movimentos mais interessantes
cedentes, enquanto Simone Caputo Gomes
do mundo cultural da língua portuguesa – a
enfatiza a grande importância da revista
partir de Cabo Verde. Com estudos que atuna história da literatura cabo-verdiana e
na nação crioula, como um conjunto, cujas
alizam, completam e consolidam muitos dos
existência e resistência são significativas.
conhecimentos já disponíveis sobre os “clariAliás, hoje, ao lermos a correspondência do
dosos”, passamos a contar com um conjunto
jovem Amílcar Cabral, percebemos porvende ensaios que não só permitem um melhor
conhecimento da evolução cultural moderna
tura melhor a importância do projeto “clacabo-verdiana, mas também garantem uma
ridoso” na sua projeção no médio e longo
visão serena e distanciada sobre a afirmação
prazos – como realidade complexa, que não
de uma rica identidade no seio das culturas
pode ser confundida nem com os percursos
da língua portuguesa. Fica claro que a revista
individuais ou a obra própria de alguns dos
representou a grande eclosão da modernidade
seus promotores iniciais nem com as limiem Cabo Verde, “reconfigurando a crioulidade,
tações naturais de intervenção em diversos
definida por José Luís Hopffer C. Almada como Baltasar Lopes e José Luís Hopffer C. Almada
momentos históricos.
o mais eficaz construto sociológico e identitário
“Tínhamos de intervir! Mas na óbvia
surgido no arquipélago, e marcando um novo
impossibilidade de emprego de meios de
universo de ‘reverberações literárias caboação direta que opção nos restava” – diz
Baltasar Lopes. Além do carácter precursor
-verdianas’, algo pioneiro no contexto das
literaturas africanas de expressão portuguesa”. São vários os sinais no sentido de do romance Chiquinho, inicialmente apareciComo salienta João Lopes Filho, num
do em excertos na revista, onde o português
se reconhecer que a Claridade
texto fundamental, a génese da revista não
e o crioulo se encontram a cada passo, como
corresponde a um só momento, ou a uma
na realidade quotidiana, os ensaios “Uma
antecipa e assume uma
iniciativa pontual, uma vez que há uma
experiência românica nos trópicos” teorizam
consciência cultural e social
evolução, abrangendo três fases: o período
sobre a mestiçagem e a hibridação linguístide arranque e reflexão, à volta do “Círculo
própria (...) Deparamo-nos com ca e aproximam Cabo Verde e o Brasil, num
Cultural” em Fonte Cónego, com João Lopes
tema que Jorge Barbosa trata, em termos
o natural encontro entre uma
(1922); a fase da “Tertúlia”, na cidade da
muito práticos e quase quotidianos em “Carta
Praia (1928) e finalmente o aparecimento
para Manuel Bandeira”. “Aqui onde estou, no
língua de várias culturas e uma
da revista no Mindelo (1936). Como Manuel
outro lado do mesmo mar, / tu me preocupas,
cultura
de
várias
línguas
Brito-Semedo confirma: Baltasar Lopes,
Manuel Bandeira, / meu irmão atlântico…”.
Manuel Lopes, João Lopes, Jaime Figueiredo,
Como afirma Nhô Baltas nos textos referenciFélix Monteiro, Manuel Velosa e Jonas
ados “o núcleo inicial dos crioulos obedeceu a
Whanon encontram-se em S. Vicente nos anos 20 e 30. É a geração
necessidades urgentes de simplificação de uma língua rica; mas conque “fincou os pés na terra cabo-verdiana e ousou pensar o problema dições especiais determinaram a seguir um enriquecimento ‘cultural’
dos homens destas ilhas, constituindo-se num marco. Dessa altura
progressivo do arquipélago. Chegou-se a esta situação: um flagrante
a esta parte Cabo Verde evoluiu muito, começando por ter tomado
desajustamento (no aspeto social muitas vezes doloroso) entre uma
o seu destino nas suas mãos e a sua literatura abriu-se ao mundo,
linguagem extraordinariamente simplificada na estrutura gramatical e
universalizou-se”. Citando Manuel Lopes: “um grupo de amigos
uma cultura progressivamente enriquecida no sentido europeu”.
pensou que se deveria criar uma revista que permitisse romper com
E deparamo-nos com o natural encontro entre uma língua de
a tradição clássico-românica de motivos alheios à nossa realidade”.
várias culturas e uma cultura de várias línguas, que Baltasar Lopes
E Baltazar Lopes recorda que a palavra Claridade teve uma dupla
ilustra de forma exemplar – em condições que hoje, porventura,
influência – a de um grupo progressista da Argentina e a do círculo a
somos capazes de compreender melhor. Como Urbano Bettencourt
que pertencia Henri Barbusse (Clarté).
afirma, há uma irradiação açoriana da “Claridade”, uma solidariSaliente-se, aliás, a ousadia do grupo, ao publicar, contra todas as edade na Macaronésia e uma “circulação atlântica das culturas”…
orientações do regime, na primeira página do primeiro número, em
“Claridosidade” representa, assim, muito mais do que uma referência
crioulo, os poemas “Lantuna & 2 Motivos de Finaçom (batuques da
histórica de Cabo Verde – é um ponto de encontro e uma marca clara
Ilha de Santiago)”. E vários são os sinais no sentido de se reconhecer
de identidade e de sentido universalista… J

“
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VIRIATO SOROMENHO-MARQUES

José Correia da Cunha (1926-2017)

Um pioneiro da política
de ambiente em Portugal

N

o passado dia 13 de
setembro faleceu
José Correia da
Cunha (1926-2017),
o decisivo pioneiro da moderna
política de ambiente em Portugal.
A usura e a entropia fizeram que
o acontecimento tivesse passado
sem notícia na comunicação social. Contudo, considero indispensável lembrar a sua figura e
ação, retomando em parte o que já
aqui escrevi (JL 817, de 23/1/2002).
José Correia da Cunha (JCC)
conheceu o seu primeiro momento de glória no domínio ambiental
no distante dia 27 de Abril de 1971,
quando, aos 44 anos de idade,
subiu à tribuna da Assembleia
Nacional como deputado integrado na chamada Ala Liberal da
Primavera marcelista, e com um
currículo académico e profissional impressionante. Antes de ser
eleito deputado, em 1969, Correia
da Cunha tinha-se licenciado
duplamente, sempre com as mais
elevadas classificações, primeiro
em Agronomia (1949) e depois
em Geografia (1963). Esta última
licenciatura tinha-o colocado em
íntimo contacto com o grande
mestre da Geografia portuguesa
Orlando Ribeiro, primeiro como
aluno, e depois como colega, entre
1963 e 1967. Será na combinação
entre estes diversos saberes, e sob
a conceção holística de Geografia
perfilhada por Orlando Ribeiro,
que Correia de Cunha se abre
para a obra da sua vida: tornar-se no pioneiro mais relevante da
introdução da política pública de
ambiente em Portugal.
Ligado ao Ministério da
Agricultura, desde 1951, JCC foi,
como docente, o introdutor em
Portugal dos estudos de Geografia
aplicada, e como técnico de planeamento do Secretariado Técnico
da Presidência do Conselho de
Ministros o responsável pela definição geográfica das primeiras Regiões
de Planeamento do país (1967).
Não surpreende, dado este
percurso rico e variado, que a

J

José Correia da Cunha “Capacidade para captar os aspetos essenciais e estruturais
das fundações da política de ambiente”

intervenção de JCC fosse esperada com natural expectativa
naquele dia 27 de abril de há 46
anos. O discurso tinha o seguinte título: “O Ordenamento do
Território, Base de uma Política
de Desenvolvimento Económico e

Social”. A Assembleia Nacional não
se limitou a aplaudir a iniciativa
do deputado, pois a sua discussão
estender-se-ia até 30 de abril.
Ao longo dos últimos 50 anos,
as questões ambientais têm sido
objeto de várias metamorfoses

tanto em Portugal como no resto
do mundo. No registo de tentativa
e erro a que todas as experiências
de inovação humana se têm de
submeter, as políticas públicas de
ambiente não têm passado imunes
a modismos e ciclos temáticos com
duração efémera.
Ora, o que é notável nessa
intervenção proferida em 1971 foi
a capacidade por ele demonstrada
para captar os aspetos essenciais
e estruturais das fundações da política de ambiente, depurando as
facetas conjunturais e secundárias
também envolvidas, inevitavelmente, na definição de qualquer
política. Nesse discurso identificam-se centros nevrálgicos de
pensamento e ação que continuam
válidos: a necessidade de conjugar
ambiente com ordenamento do
território; a imprescindibilidade
do planeamento estratégico (o
horizonte temporal de Correia
da Cunha nesse discurso era de
30 anos!); a importância vital
dos contributos da ciência para
o processo de tomada de decisão
política; o papel decisivo da edu-

Breve olhar sobre antes do 25 de Abril
Em 19 de junho de 1971 foi publicada
a portaria 316/71 que dava existência
legal à Comissão Nacional do Ambiente
-- presidida da sua fundação até à sua
extinção (1971-1983) por José Correia
da Cunha -- que pode ser considerada
como a primeira instituição portuguesa
responsável pela orientação de uma
política pública de ambiente. Com efeito, e
apesar de algumas referências a questões
ambientais, nomeadamente as constantes
no III Plano de Fomento (1968-1973), o
primeiro órgão governamental, com
vocação interministerial, dedicado à
coordenação dos problemas ambientais só
seria criado na sequência da receção pelo
Ministério dos Negócios Estrangeiros, em
março de 1969, da nota do secretário-geral

da ONU dando conta da resolução 2398,
aprovada na 23ª sessão da Assembleia
Geral, que dera início ao processo que
conduziria à Conferência das Nações
Unidas sobre Ambiente Humano, que teria
lugar em Estocolmo, em junho de 1972.
O governo de Marcelo Caetano,
isolado na cena internacional, levou a
sério o convite. Portugal não só se faria
representar por amplas e qualificadas
delegações, tanto na Conferência de
Estocolmo (sete elementos, incluindo o
ministro da Marinha), como nas diversas
reuniões preparatórias entretanto
realizadas. No âmbito da preparação da
referida conferência foi, igualmente,
redigido o primeiro relatório sobre o
estado do ambiente, que seria publicado

cação na tarefa de mobilização dos
cidadãos na senda do desenvolvimento; o imperativo de preparar
as fundações físicas e institucionais de uma urbanização equilibrada do país; a urgente (e sempre
adiada) reforma administrativa do
Estado.
Ao lermos esse discurso de JCC
ficamos divididos entre, por um
lado, a admiração suscitada pela
capacidade de antecipação por
ele manifestada, e a tristeza das
oportunidades perdidas, por outro.
No entanto, a figura singular do
homem permanece intocada pelo
curso posterior dos acontecimentos
que procurou modelar pela positiva. Apesar de nunca ter ocupado
o lugar que deveria ter sido o seu
se este mundo fosse regido pela
justiça e imparcialidade, isto é, o de
primeiro responsável pela política
ambiental da nova democracia,
a verdade é que José Correia da
Cunha jamais voltou as costas
aos desafios do serviço público,
fosse como membro do governo da
Região Autónoma dos Açores, no
período crítico do terramoto que
arrasou Angra do Heroísmo em 1 de
janeiro de 1980, seja como presidente da Comissão de Saneamento
Básico do Algarve (1981-1987).
Faltam ainda muitos estudos
sérios sobre este português exemplar. Mas não posso terminar esta
evocação sem recomendar a leitura de um notável estudo de Helena
Geraldes, O Homem da Mala de
Estocolmo. José Correia da Cunha
e a Génese da Política de Ambiente
em Portugal (Esfera do Caos, 2011).
Aqueles que o conheceram nunca
o esquecerão. A sua obra perdurará no futuro de Portugal. J

também no ano de 1971.
Há um quarto de século, Portugal
seguia a tendência mundial para a criação
de estruturas que progressivamente
tornariam o ambiente num horizonte
integrador de políticas públicas,
anteriormente omissas ou fragmentadas
por outros organismos executivos. Por
exemplo: em 1970 a Grã-Bretanha criaria
o seu Department of the Environment,
que obrigaria à aglutinação de
competências antes dispersas por três
ministérios. Também no mesmo ano
seria criada a Environmental Protection
Agency (EPA) nos Estados Unidos,
que, embora sem a categoria de um
departamento de Estado (o equivalente
americano aos ministérios europeus),
respondia directamente junto do
Presidente pela condução da política no
âmbito federal. Pela mesma senda, e já no
final da década de 1960, seguiriam o Japão
e a Suécia.
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À MARGEM...

L. M. Araújo:
Egiptomania
EDUARDO LOURENÇO

As pirâmides, a
esfinge, os faraós, os
hieróglifos, poucas
civilizações como a
egípcia conquistaram
e continuam a conquistar a curiosidade
de muitos espíritos.
Pode mesmo falar-se de uma
egitomania, a que não será alheia
uma certa aura misteriosa que envolve o país do Nilo. “Apesar dos
inúmeros estudos que até hoje têm
sido feitos sobre o antigo Egito, e
que tantos leitores atraem em todo
o mundo, desde especialistas e estudantes ao público em geral, nem
todos os aspetos relacionados com
a notável civilização faraónica estarão devidamente esclarecidos”,
escreve em prefácio Luís Miguel
Araújo, que acaba de publicar Os
Grandes Mistérios do Antigo Egito.
Egiptólogo de primeira linha
no nosso país, prof. da Fac. de
Letras da Universidade de Lisboa
e investigador do seu Centro de
História e do Instituto Oriental,
já com vasta obra publicada no
domínio da egpitologia, o Antigo
Egito por certo não terá segredos
para ele, mas reconhece que há
enigmas que permanecem por
deslindar ou “dúvidas” relativamente à arquitetura, à escrita ou
a determinadas fases políticas a
que os historiadores e arqueólogos procuram responder. E neste
volume, que dedica à memória do
Presidente Mário Soares, equaciona diversas dessas questões.

Michelet, o Vidente

A

(Suscitado por uma nota de Yves Bonnefoy)
França não é como
a Alemanha ou
a Inglaterra ou a
Rússia, país de eleição de sonho. Talvez
por isso os seus
grandes momentos
de sonho sacudiram como nenhuns
outros da nossa aventura ocidental “os
monstros da Razão”. E o mais fulgurante não deixou de ser o de sonhar a Razão
como angélico poder de suportar o mundo
em suas mãos de luz. Michelet não pertence inteiramente a essa linhagem ou só se
inscreve nela por uma descida ainda mais
radical das trevas dessa Razão, reenviadas
por Descartes para o indeciso e infecundo
mundo do negativo.
É nessas trevas que Michelet busca ver
claro com a tensão e a cadência ofegante dos
profetas. Sob a sua pluma as encantações
oceânicas de Chateaubriand tornam-se
fulgurações e desenham o espaço de André
Malraux. Mas o que Chateaubriand deve ao
mar e à morte que o solidifica, Michelet por
igual amoroso dos rumores abissais da sua
Bretanha de brumas e terrores, o reverterá
no mar da Vida, romântico e organicamente concebida. Entre Michelet e Nietzsche o
século XIX não conta com mais dionisíaco
amante da Vida. E entre ambos Rimbaud
estabeleceu a estelar comunicação descendo-lhe os meandros e visitando-lhe os segredos esplendores, voluntário e primeiro
bateau ivre em busca de uma aurora intacta.
Gémeos pela aceitação e exaltação da Vida,
Nietzsche e Michelet separam-se mas talvez
menos do que se supõe pela diversa “consideração sobre a História”.
Da grande musa do século XIX foi
Michelet o Poeta. O lirismo comedido
ou o fervor rousseanista que o iluminou,
dedicaram à Natureza na hora em que
não se sabia que se perdia, conhecendo-a.
Michelet dedicará à História, poesia da
Humanidade e não da simples Natureza,
mas por uma vez insuflará à compreensão
da Natureza a poesia que na História soube
entrever. De lugar da morte e de mortais ou
normais meditações, Michelet converterá
a História num tumulto vivo e, sobretudo,
redivivo, espécie de perpétuo presente ou
presente em fusão através do qual o homem
busca o seu rosto e por essa busca o configurando já. Da poesia dos arquivos e das
crónicas ressurge um povo insepulto na que
Michelet insufla a sua prodigiosa paixão vital instalando-o, novo Dante, num paraíso
sem cessar alimentado pelo combate que no
interior da vida subtrai à morte a sua substância. Mas o seu gosto redentor jamais foi
mais profundo e poético – graça merecida
pela espécie de piedade transcendente e
lúcida que o conduz – do que na salvação do
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› Luís Manuel Araújo

OS GRANDES MISTÉRIOS DO
ANTIGO EGITO

Esfera dos Livros, 550 pp, 24,70 euros

Reflexões sobre
o nazismo

Pintura de Jules Michelet, por Thomas Couture

“

Michelet dedicará à
História, poesia da
Humanidade e não da
simples Natureza, mas
por uma vez insuflará à
compreensão da Natureza a
poesia que na História soube
entrever
É pela intuição inigualável
desse Povo como ator
substancial de uma História
que o ignora, a não ser
como cadáver ou obstáculo,
que Michelet ergue a
historiografia à altura da
Epopeia

mais perdido, da mais recalcada memória
“gloriosa” e interessada da nossa comum
aventura, a começar pelo Povo substância
da História e seu enigma nunca aludido.
É pela intuição inigualável desse Povo
como ator substancial de uma História que
o ignora, a não ser como cadáver ou obstáculo, que Michelet ergue a historiografia à
altura da Epopeia. Nela não podia faltar o
mais irremível, o canto entenebrecido daquelas gestas malditas que uma certa forma
de dia relegava para a noite e entregava nos
braços de um Satã sempre pronto a desempenhar o papel para que foi criado. Dentre
as expressões malditas da nossa Cultura
uma – por Mulher e profetiza – encontrou
em Michelet uma compreensão que há
cem anos podia parecer desvario genial e
hoje só já pode nos parecer lúcida visão e o
primeiro grande ensaio bem sucedido para
integrar uma irridente noite ocidental a um
Dia que sem ela nunca mais irromperá. Tal
é a Feiticeira de Michelet.
* Este texto inédito, e inacabado, está datado de 8
de setembro de 1971 e tem a encimá-lo a seguinte
epígrafe: )

Publicada já este
ano e acabado de
sair entre nós,
tem (infelizmente)
grande atualidade,
no momento em que
a extrema-direita,
nas eleições de
domingo último na Alemanha,
tiveram 13% dos votos, pela
primeira vez, depois do fim da
II Guerra Mundial, passando a
ter uma bancada no Parlamento:
Reflexões sobre o nazismo.
Em forma de entrevista com
Saul Friedlander, historiador
israelita/norte-americano,
Prémio Pulitzer 2008, reputado
especialista no tema, sobre o qual
tem diversas importantes obras.
A entrevista é conduzida por
Stéphane Bou.

› Saul Friedlander

REFLEXÕES SOBRE
O NAZISMO

Sextante, 190 pp, 16,60 euros
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ntes da reunião semestral da Associação Mares
como água pelas ruas da cidade, Trotsky elegeu o Exército Vermelho
Navegados (MN), falámos de tudo um pouco.
para espalhar o terror e na batalha decisiva em Leninegrado, em 1919,
De Donald Trump, do confronto com a Coreia
mulheres comunistas atacavam tanques usando facas de cozinha.
do Norte, das sanções económicas ao Irão, da
A Revolução triunfou, mas a guerra civil só acabou oficialmente em
crise política e económica do Brasil, um gigante
1922”. O período mais pacífico, de conciliação de classes, foi o dos
económico que ainda procura o seu lugar no
sete anos seguintes, até 1929, com a política de economia mista, as
mundo, do colapso na Venezuela; e voltámos ao
grandes empresas falidas do Estado apoiadas por empresários de médio
Trump e aos E.U.A… e, claro, às próximas eleiporte e camponeses. Depois veio o terror estalinista até à ascensão de
Khruschev (após a morte de Estaline em 1953). A violência de Estaline?
ções autárquicas em Portugal. “Somos um país
A acelerada industrialização e militarização do trabalho na URSS na
periférico dependente do centro político e económico Bruxelas – Berlim
década de 30 é responsável pela vitória sobre a Alemanha nazi e pela
– Paris, esta realidade já está incorporada no nosso sentimento nacional
conversão da Rússia numa superpotência. Mas o custo humano dessas
e é desta forma que encontrámos a nossa estabilidade. Não temos
realizações…10 milhões de camponeses assassinados na coletivização,
problemas de xenofobia, até mesmo a extrema-direita está acantonada
entre 1929 e 1932 (segundo Estaline disse a Churchill), um milhão de
num armário, não vale a pena tentar descobrir a pólvora…”, e passámos
mortos nos expurgos de comunistas entre 1934 e 1939, o assassínio de
à agenda da reunião. Procurar parceiros para iniciativas culturais dos
famílias inteiras, de amigos, os exemplos públicos de punição política,
países da CPLP (com exceção da Guiné-Equatorial), enfim a vocação da
“digamos 20 milhões de vítimas em
MN, constituída há uma década,
números redondos. E como é que está
em sua grande maioria, por antigos
a revolução em Portugal? Uma bela
exilados políticos no Brasil com uma
revolução, vamos a ver como acaba…”.
idade média hoje superior aos 70
**********
anos.
E veio-me à memória o único
A reunião da Mares Navegados
encontro que tive, no Rio de Janeiro,
aprovou e realizou (posteriormente)
em meados dos anos 70, com o
ações de apoio à obra monumental de
intelectual e jornalista brasileiro
genealogia do especialista brasileiPaulo Francis (PF). Um homem de
ro Cândido Pinheiro Koren de Lima,
causas públicas que fez o caminho
intitulada Coleção Borges da Fonseca,
da esquerda para o liberalismo,
editada pela Fundação Gilberto Freyre
gostava de suscitar e debater temas
(de Pernambuco – Brasil), levada à
fraturantes principalmente no
Biblioteca Nacional e à Torre do Tombo,
âmbito do pensamento ideológico
com sessões de apresentação a prograconvencional, com vocação para
mar na Sociedade de Geografia com a
criar inimizades e admiradores
presença do autor. Depois da reunião,
fervorosos. Os assuntos de que
antes de nos despedirmos, voltámos a
falámos seriam pequena política em
falar de Trump e dos E.U.A. um eixo da
relação à forma como PF abordava a
nossa cultura ocidental em grave crise,
Paulo Francis “Um homem de causas públicas, amado e odiado”
matriz histórica da nossa forma de
a deslocar-se para…? Francis morreu,
pensar na cultura ocidental, mais
mas talvez tivesse uma resposta…pessiconhecida pela “designação pitoresmista, pensei.
ca e popular de civilização cristã”.
No fim-de-semana fui para
Os três acontecimentos decisivos para a consolidação da nossa cultura
Alcanhões, já havia cartazes nas paredes dos partidos concorrentes às
foram a Reforma de Lutero, que abalou a raiz da coerência ideológica
eleições, a vindima ia começar, a vida agrícola seguia o seu caminho,
do cristianismo e fortaleceu o nacionalismo e o capitalismo, depois a
falava-se em saudade, velhice, abandono do campo, a recente morte de
Revolução Francesa, que abalou os resíduos do feudalismo e abriu espaço um ou outro idoso, os atentados terroristas em Espanha “aqui mesmo
para o desenvolvimento do capitalismo e do liberalismo, após o governo
ao lado”, os refugiados, o castigo do árbitro ao Cristiano Ronaldo no
de Robespierre e Saint-Just, e por último a Revolução Soviética, numa
jogo com o Barcelona, “isto está mau, muito mau”, disse-me um
Rússia semifeudal com uma reacionária igreja ortodoxa e que, contrahomem ao balcão do café. “Mas aqui em Alcanhões não há terrorismo”,
disse eu, ele não ouviu, “estou cada vez mais surdo e o tratamento do
riando todo o ideário de Marx, “surgiu do nada”, disse PF. A Revolução
médico…”, as suas ideias eram expressas sem convicção. Comecei a
Soviética nasceu apenas nas cabeças de Trotsky (despojado do poder em
enrolar um cigarro quando ele disse alguma coisa em relação à guerra
1925) e Lenine e, apesar disso, tornou-se um “acontecimento decisivo”
colonial como se estivesse a sonhar, “estive na Guiné e participei da
para a nossa cultura e a forma como ainda vivemos no “ocidente, quer
queiramos, quer não”, acrescentou. Ele falava como se não tivesse tempo invasão a Conakri, lembra-se?”, fiz um leve sinal de cabeça e ele cona perder, perguntou-me sobre os caminhos da Revolução de 25 de Abril,
tinuou “a minha filha enfermeira emigrou para Inglaterra no tempo do
assunto muito noticiado no Brasil, mas ao olhar uma revista sobre a sua
Passos Coelho e não vai voltar, há meses que não telefona e o novo padre
mesa de trabalho, interrompeu-me a sorrir: “Tony Curtis, lembra-se
da paróquia, acabado de chegar, é um brasileiro, já não temos padres?”.
dele? Ele conheceu os bastidores e os leitos das mais famosas estrelas
Estava um calor abrasador e a ventoinha no teto da salão para além
de cinema da época e dizia que Marilyn Monroe não era grande coisa na
do barulho não produzia qualquer efeito refrescante – um homem
cama, você acredita nisso?” E rimo-nos. Adiante.
limpou a testa com um pedaço de pano e pediu “um copo de branco
bem fresco” – acomodei-me numa cadeira, olhei a cabeça de javali
Marx e Engels previam a tomado do poder pelo proletariado e em
pendurada na parede, a atmosfera estava pesada e começou a doer-me
1917 a Rússia tinha 85% de população camponesa habituada a uma
a cabeça. Pouco depois, na televisão, passava o filme de Billy Wilder
férrea autocracia e menos de três milhões de operários, não podemos
Quanto mais quente melhor. “Olha aquela boazuda…”, disse o homem
esquecer que “em 1918, os bolcheviques dominavam apenas 10% do
levando o copo de vinho branco à boca. Pensei em Paulo Francis a dizer
país e ninguém acreditava que a Revolução Soviética se mantivesse de
“ela não era grande coisa na cama”, Marilyn Monroe, um dos ícones da
pé sozinha”. E a violência? Apenas numa noite, a Cheka, antecessonossa cultura ocidental.J
ra da KGB, matou 150 mil pessoas em Petrogrado, “o sangue jorrava
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PRETEXTOS
Helder Macedo

Peter Hall (1930-2017)
Um ‘renovador’ do teatro

É

RETRATO DE PETER HALL, POR JENNY CARON HALL

uma chatice, mas a partir de certa idade
vamente, na marcação do ritmo dos versos de Shakespeare,
morre-se muito. É certo que há aqueles que
das pausas de Pinter, das disjunções de Beckett, como se ele
se antecipam, morrendo quando ainda não
fosse um maestro a conduzir uma orquestra. Antes de Peter
era o tempo, para se tornarem em fantasHall, o teatro inglês tinha sido dominado por solistas, era
um veículo para os grandes atores. Com ele, esses mesmos
mas de memórias sem partilha. Foi o que
fizeram alguns bons amigos, várias queridas grandes atores (John Gielgud, Laurence Olivier, Paul Scofield,
Peggy Ashcroft, Judy Dench, a jovem Helen Mirren) superaamigas. O que considero uma traição
imperdoável. Fazerem-me isso a mim! Mas
ram-se a si próprios, em insuperáveis harmonias conjuntas.
também há aqueles que permanecem vivos
Como um dia confessou, se tivesse podido escolher, teria
depois do seu tempo, sem a memória de quem foram em quem
preferido ser músico.
já não são. O que talvez seja ainda pior.
Peter Hall foi um produto do sistema universitário inglês
Estas salutarmente mórbidas considerações vêm a propósino tempo em que os estudantes ainda não eram, como são
to (ou despropósito) da morte recente de Peter Hall. Não sabem hoje, “clientes” endividados, porque a educação era entenquem é? Deviam saber. Renovou
dida como um investimento social
o teatro na Inglaterra. E portanto
por parte do Estado. Foi um sistema
também, direta ou indiretamente,
altamente seletivo e sem dúvida
contribuiu para melhorar o teatro
elitista, mas que pressupunha a
noutros países, incluindo Portugal.
renovação das elites através de uma
Mas depois perdeu a memória de si
seletividade baseada mais em mérito
próprio, sofria de demência há seis
do que na classe social ou na capaanos. Bizarro conceito, chamarem
cidade financeira dos estudantes.
demência a essa forma suspensa de
Essa, pelo menos, era a intenção, se
inexistência. Lá chegaremos todos,
bem que nunca cabalmente realizase não nos anteciparmos a nós próda. Tal como as atuais boas intenções
também não estão a ser realizadas
prios. Bom, está bem, ele era mais
pelo aparente alargamento “demovelho do que eu. E não, não era um
amigo pessoal. Mas tornou-se parte
crático” de um sistema universitário
da minha vida, na swinging London
sujeito a forças do mercado onde as
humanidades não têm lugar rentádos anos 60 do século passado. Os
quais, para mim, terminaram com
vel. Filho de um guarda de estação
o 25 de Abril em meados dos 70. De
de comboios, Peter Hall foi um schopar com Peter Brook (e Georg Solti
larship boy, um marginal que chegou
na Royal Opera House) foi Peter Hall
ao topo da hierarquia estabelecida.
quem mais contribuiu para o meu
E, de algum modo, nunca deixou
teatro da alma nesses meus anos de
de o ser. A sua persistente luta pela
exílio intervalar entre mim mesmo
necessidade de as artes – e não
e mim.
menos o teatro – serem subsidiadas
Foi nesse tempo que Peter Hall
pelo Estado como um investimento
revelou a modernidade política de
cultural nacional é a transposição
Shakespeare. Por exemplo, o seu
pública da sua história pessoal. Não
admira portanto que tenha sido
Hamlet (representado por David
Foi Peter Hall quem mais contribuiu para o meu
teatro da alma nos meus anos de exílio intervalar
um acérrimo opositor político da
Warner, em 1965, como um estuculturalmente nefasta Mrs Thatcher,
dante revoltado) prenunciou os
ela própria beneficiária do mesmo
acontecimentos de Maio em França,
sistema seletivo de mobilidade socitrês anos depois. Demonstrou a
perenidade metafísica de Samuel
al, mas (para usar a linguagem desse
Beckett e de Harold Pinter, quando
tempo) uma “traidora de classe”, o
estes ainda eram autores desconheque ele nunca foi.
No entanto, a despeito da sua
cidos. Fundou a Royal Shakespeare
Foi ele que revelou a modernidade
aparente urbanidade e cultivada
Company. Foi o primeiro diretor do
política de Shakespeare.
bonomia, Peter Hall foi uma persoatual National Theatre. Colaborou
com Georg Solti na Royal Opera
nalidade instável, com súbitas crises
Por exemplo, o seu Hamlet
House, onde memoravelmente
depressão, tentações de suicídio,
prenunciou os acontecimentos de de
encenou um escandaloso Moisés e
uma vida sentimental conturbada.
Maio em França, três anos depois Teve quatro casamentos, entre os
Aaron, que trouxe Alban Berg para
quais com a atriz-bailarina Leslie
a notoriedade pública. E também foi
Caron, a Gigi que dirigiu no palco,
diretor teatral em Glyndebourne,
antecipando o filme de Hollywood,
onde acentuou a indissociável come com a cantora-atriz Maria Ewing, cuja inexcedível Salomé
plementaridade da música e do drama nas óperas de Mozart e
também encenou. Desses casamentos resultaram seis filhos,
de Benjamin Britten.
entre os quais o competente diretor do Hampstead Theatre
Como encenador de teatro, deu sempre primazia ao texto
(aqui ao fundo da minha rua) e a notável atriz Rebecca Hall.
tal como escrito. Tendo sido discípulo de F. R. Leavis em
Creio que a sua última produção teatral foi o As You Like It,
Cambridge, aplicou as normas da análise literária – o chacom ela no papel principal. E depois, tendo assim assinalamado close reading – à direção de atores. Depois de terem
conjuntamente analisado o texto em todas as suas implicações do a desejada continuidade, entrou na escuridão da morte
conceptuais, os ensaios passavam a consistir, quase exclusiantecipada.J

“

O HOMEM
DO LEME
MANUEL HALPERN

Aviões

J

á não sei quem dizia que mais vale
saber tudo sobre o quiosque da
esquina, do que ter muitos conhecimentos dispersos. Perante a atual
tendência da sociedade se fechar em
círculos, recomenda a prudência que
a frase seja acompanhada por uma outra, um
dia proferida por um esclarecido professor
de Ciências Médicas: "Quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe".
O Rodrigo gostava muito de aviões. O
que o fascinava não era a possibilidade
de se deslocar com rapidez para um lugar
distante. O que o fascinava era o avião em
si. O modelo, as características do motor, os
botões do coquepite, a aerodinâmica, o trem
de aterragem, as saídas de emergência, as
redundâncias, as hélices, a farda dos pilotos
e pessoal de bordo...
O interesse surgiu-lhe quando, ainda em
criança, um amigo do pai lhe ofereceu um
avião de papel feito com uma folha de jornal.
Mas isso agora pouco importa. Vale antes dizer que, já em adulto, o Rodrigo mantinha-se
deslumbrado e grande conhecedor. Pertencia
a grupos online de aeronáutica, seguia blogues e sites da especialidade, tinha um alerta
do Google para notícias de aviação. No seu
facebook praticamente só se falava sobre o
assunto. Partilhavam imagens de aviões, músicas dos Jefferson Airplane, séries passadas
a bordo, livros de Saint-Exupéry e Arthur
Hailey. Só recebia publicidade de viagens de
avião e módulos de aeromodelismo.
Só que Rodrigo, para grande infelicidade
sua, jamais tinha andado de avião. Até que
um dia ganhou num quizz de aviação uma
viagem a Buenos Aires. Foi para o aeroporto
com quatro horas de antecedência, a fim
conhecer todos os detalhes e até sentiu um
arrepio de prazer quando teve de tirar o cinto
para passar no detetor de metais. Já a bordo,
deliciou-se ao observar todos os pormenores
da cabine, as pequenas janelas, as cadeiras
reclináveis. Os seus olhos até brilharam de
emoção enquanto a hospedeira gesticulava
as normas de segurança. Contudo, surpreendeu-se por, durante a viagem, as pessoas
em volta falarem de assuntos estranhos,
como a beleza da cidade de Buenos Aires, e
quanto estava estragada com o turismo, a
última vez que tinham lá ido, a chatice que
tinham no trabalho, o resultado do futebol, a morte da avó, os trabalhos de casa do
filho, o livro que estavam a ler, o melhor
restaurante da cidade que não era tão bom
quanto o bacalhau da tasca. Falavam de
tudo e mais alguma coisa. Só não falavam
de aviões. Rodrigo sentiu-se terrivelmente
desiludido, enganado e enfadado, já não
podia com aquelas conversas tão estranhas
quanto desinteressantes. Estava prestes a
gritar, a pedir que alguém o salvasse, que o
atirasse de paraquedas. Até que, num gesto
de desespero, resolveu ligar o pequeno ecrã
que estava à sua frente. Colocou os auscultadores, respirou fundo, abriu os olhos e sorriu
de satisfação: estava a dar o Top Gun.J
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DIÁRIO

VALTER HUGO MÃE

Berlim de eleições
omingo de eleições na Alemanha
e a capital está num sossego de
chuva miúda, as lojas massivamente
fechadas, alguns turistas
moribundos na pouca luz. Há
apenas um circuito vivo, o percurso
da maratona, que agita a manhã
de algumas dezenas de milhar
de pessoas e tranca mais ainda
a cidade. Não passam carros, há alguma polícia, maior
silêncio.
Reparo que, por toda a parte, nos postes eléctricos e
em tantas paredes, alguém escreveu a mais insistente
propaganda anti-nazi. São palavras breves de protesto que
vejo num perímetro de muitos quilómetros. É a primeira
vez que encontro em Berlim uma presença tão clara do
fantasma nazi. Um discurso frontal dando o nome aos bois.
Costumava reparar no pudor acerca do assunto. Como
se houvesse uma vergonha até para os virtuosos, a fúria
alemã não se discutia senão nos museus, nas exposições
explicadíssimas, nos livros mais do que explicadíssimos,
ou naquele restinho do muro. A fúria alemã estava como
que intelectualizada,
para ser submetida ao
pensamento clínico de
quem pretendia tornála bizarria histórica,
É a primeira vez que
diagnosticada e
necessariamente votada
encontro em Berlim
à cura. Era urgente
uma presença tão
destituir a palavra
de ânimo, para que
clara do fantasma
houvesse de ser morta.
nazi. Um discurso
Uma palavra e uma
ideia morta pela qual
frontal dando o nome
ninguém aguentaria
aos bois. Costumava
responsabilizar-se.
reparar no pudor
Subitamente, a
Europa escolhe o
acerca do assunto.
esquecimento e até
Como se houvesse uma
Berlim, essa cidade
que se repensou como
vergonha até para os
profunda maravilha,
virtuosos
revela uma preocupação
notória com a
desculpa paulatina do
indesculpável.
Dia de eleições, pensa-se que Merkel ganhará mas sabese que a extrema-direita passará a ter expressão, coisa que
não acontecia desde o fim da guerra. Entendo pouco a calma
das pessoas. Nas línguas todas do metro rareia o alemão. As
gentes são morenas, vão vestidas de passeio, levam filhos,
comem, muitos homens sozinhos levam cerveja na mão.
Garrafas grandes. O domingo é sem sentido. O tempo livre
parece uma demasia, não se sabe muito bem o que fazer com
ele. E o fecho do comércio abandona a cidade. Vão zanzando
os maratonistas, com ar de galinhas molhadas, a coxear,
fazem parecer que houve um sismo, um acidente gigante,
sentam-se a gemer, descem escadas às arrecuas, alguns não
dobram os joelhos, outros estão sem agasalhos, medalhas
ao peito sem condições de orgulho, apenas resistência. À
medida que o domingo avança, avança também o cansaço,
talvez por esperarem horas de comboios ou aviões, a
decadência vai adensando, escurece, chove mais, as lojas
apagam os letreiros publicitários, a iluminação pública é
escassa, inaugura-se o outono desolador.

jornaldeletras.pt * 27 de setembro a 10 de outubro de 2017

GONÇALO M. TAVARES

Sobre a obra
de Mário Vitória

Pintura de Mário Vitória

“Trágico dia alemão, trágico dia europeu. Se me contassem que a
extrema-direita voltaria à normalidade deste país com este sossego eu
não acreditaria”

Procuro ver sinais das eleições, alegrias ou zangas. Não
há nada. Consulto constantemente a imprensa virtual.
As projeções dizem invariavelmente o mesmo. Leio sobre
uma manifestação na Alexanderplatz, acabei de sair de lá,
não dei por nada. Estão umas barracas a vender salsichas e
chocolates. Há um carrossel afrancesado com duas crianças
sem alarido, gira devagarinho, sonolento. Os maratonistas
aleijados animam aquilo como o entorno de um funeral. Não
há barulho nem movimento. Não acontece nada.
Estou num hotel fora do centro. Faço o metro para o
subúrbio e procuro entender se alguém está preocupado
com o que significa voltar a ter a extrema-direita no poder
alemão. Encontro emigrantes. Alemães de acolhimento.
Não pressinto nada. Falam de outras coisas ou não falam.
Ninguém repara nos cartazes de propaganda política
expostos nas vitrines onde se intercalam com anúncios à
Nivea e à Nutella. Os rostos de Merkel e de Schulz aparecem
maquilhados, podiam estar a vender viagens a Barcelona
por 29 euros, como se vende nas paredes todas de uma das
estações.
Trágico dia alemão, trágico dia europeu. Se me contassem
que a extrema-direita voltaria à normalidade deste país com
este sossego eu não acreditaria. Se o dia está triste, é mais
pelo recato domingueiro, que verdadeiramente me irrita,
e pela chuva sobre os doridos corredores. Tirando isso,
buscam-se sinais de espanto.
Com este passo, o país do grande horror europeu
responsabiliza-se pela sua história. O precedente é grotesco.
No coração desta nojenta ideologia precisava de estar uma
pedra, neste momento estão mais de noventa eleitos para o
Bundestag, e estarão a descoberto, mais e mais, os cidadãos
que neles votaram, levantando o tabu, revelando o torpe
que, afinal, mesmo depois da mais ostensiva falha, se
mantém nesta coisa chamada de humanidade. J
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icicletas e asas; aparições,
visitações, mão que pinta
a mão que pinta, paisagens
que não têm cores deste
mundo e cores que parecem
ocupar coisas que não são
desta realidade. Como uma cabeça que
tivesse entornado tintas internamente;
por vezes isso; uma inundação.
Há ainda, homens que contam segredos
a animais (como na obra pretérito perfeito), e no fundo é isto: o animalesco manda
quase sempre, o animalesco domina a forma
separada. Como se os animais e aquilo que
é natural fossem o melhor dos confidentes; aqueles que podem receber o segredo:
animais, árvores, montanhas, paisagens
híbridas – eis a natureza como o ser que sabe
escutar. Nestes quadros de Mário Vitória não
há segredos entre humanos. Os humanos são
demasiado óbvios e explícitos - como se não
soubessem guardar segredos.
E daí, isto, o essencial: o homem tem
algo a dizer ao ouvido da besta: somos como
vocês, talvez seja este o sussurro essencial;
somos como vocês, parecem dizer muitos
dos quadros de Mário Vitória.
E muitas vezes, e acima de tudo, é isto
que o artista faz: impossibilidades com cor
ou, dizendo de outra maneira: ao impossível podemos dar cor – eis um dos sussurros
essencias que pairam sobre esta pintura.
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