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A Peregrinação,
segundo João Botelho
O novo filme do realizador estreia a 2 de novembro. Mas
Eduardo Lourenço, G. d’Oliveira Martins e F. A. Almeida
já o viram e escrevem sobre ele e a obra de Fernão Mendes
Pinto. Entrevista ao cineasta, por Manuel Halpern
PÁGINAS 8 A 12

Cláudio Silva,
o protagonista do filme

João Botelho
durante as
filmagens

Ainda Jorge Listopad

Poemas traduzidos em português. Textos de Eugénia Vasques, Inês Pedrosa e Mário Mesquita
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J. Pinto Coelho, Prémio Leya
A universalidade do mal
Nem foi preciso uma terceira vez. À segunda, João Pinto Coelho, que
havia sido um finalista em 2014, com Perguntem a Sarah Gross, venceu
o Prémio Leya 2017, com o romance Os Loucos da Rua Mazur (ver
notícia junto). Formam, de resto, um díptico sobre a “universalidade
do mal”, como o escritor adianta ao JL.
De alguma maneira, foi a sua experiência, ao serviço do Conselho da
Europa, no antigo campo de concentração de Auschwitz, na Polónia,
que o levou a começar a escrever. Tardiamente, já bem entrado na casa
dos 40, hoje tem 50 anos, sem antecedentes ficcionais, nem na forma
tentada, nem nada que fizesse prever um futuro caminho literário.
Além do desenho, arriscou experimentar outra linguagem. Tardou, mas
arrecadou. E se confessa ter celebrado, quando deu a primeira página
do primeiro romance por concluída, agora, com o segundo distinguido,
mais razões terá para comemorar e sobretudo para continuar. Porque
um prémio e o reconhecimento, diz, são um importante “incentivo”.
Jornal de Letras: Os Loucos da Rua Mazur são a afirmação do seu
caminho literário?
João Pinto Coelho: Este romance estava já escrito, de alguma forma,
nas entrelinhas do Perguntem a Sarah Gross.
Em que sentido?
Quando o terminei, senti que havia ainda
uma coisa importante por dizer, que tinha a
ver com o mal. O mal é a grande personagem
dos meus dois romances. Como normalmente acontece nos livros sobre o Holocausto, no
primeiro está associado aos alemães, aos nazis. Senti necessidade de o estender a outros
atores, que de facto existiram, paralelamente, mesmo na Polónia.

João Pinto Coelho

Por exemplo?
Os cristãos polacos. Esse é o tema central dos
Loucos... É a universalidade do mal. Há pessoas como nós que foram
capazes de cometer atos que elas próprias pensavam que seriam incapazes de fazer. E, no entanto, fizeram-no.
Só começou a escrever há poucos anos ou foi guardando muitas
histórias na gaveta?
O meu percurso como escritor é pouco habitual, porque comecei a
escrever muito tarde.
Nem fez poemas na adolescência?
Nada. A minha última frase de ficção tinha sido nos bancos da escola
primária… De resto, só escrevia profissionalmente, até porque sou professor e faz parte do meu trabalho. E sempre fui um leitor compulsivo.
E criativo.
Costuma fazer anotações?
Muitas vezes, dou mesmo por mim a criar finais alternativos para os
romances que leio. Daí que ficasse um pouco sempre com a sensação
que talvez um dia experimentasse escrever.
E quando chegou esse dia?
Durante muitos anos, fiz investigação sobre o holocausto, fui diversas
vezes à Polónia, praticamente vivi no campo de Auschwitz, durante
algum tempo, a trabalhar com outros investigadores. E dormia num
pequeno hotel, que tinha vista para os barracões de tijolo. Sempre
pensei que se algum dia escrevesse, seria de alguma maneira sobre o
Holocausto. Numa das vezes que lá fui, estive na cidade de Oswiécim,
que depois os alemães batizaram como Auschwitz, em 1939. E achei
interessante ver como é que uma cidade feliz se iria transformar no símbolo mais terrível do extermínio, do Holocausto.J MARIA LEONOR NUNES

Do outro lado do espelho na Gulbenkian O modo como o espelho tem
sido usado pelos artistas na arte europeia – na pintura, na escultura, na
fotografia ou no cinema -, do séc. XIII até hoje, numa exposição que
junta, simbólica e especularmente, 69 obras: Do Outro Lado do Espelho
inaugura-se amanhã, 26, na Fundação Gulbenkian, edifício-sede,
galeria principal. Em cinco núcleos temáticos,
que focam as questões do identitário, do alegórico
ou do autorretrato, apresentam-se peças vindas
de várias coleções e instituições portuguesas e
estrangeiras, como o Centro de Arte Reina Sofia, o Centro Pompidou, a
Tate, os Musées de Beaux-Arts de Bordeaux, o Museu Nacional de Arte
Antiga ou do Chiado. A curadoria é de Maria Rosa Figueiredo, com a
colaboração de Leonor Nazaré. Até 5 de fevereiro.
FIDANC EM ÉVORA

TEATRO DE ALMADA

O Festival Internacional
de Dança Contemporânea
(FIDANC), promovido
pela Companhia de Dança
Contemporânea de Évora
(CDCE), decorre até 28 de
outubro, no Teatro Garcia de
Resende, Biblioteca Pública da
cidade e estúdio da Escola de
Formação CDCE. Na edição
deste ano, há espetáculos, workshops, oficinas, entre outras
atividades. Hoje, 25, Yola Pinto
apresenta Novo Título Provisório,
de manhã e à tarde. Amanhã,
26, às 21h30, é a vez de L'Veltro,
de Bruno Duarte e Elson Marlon
Ferreira. Na sexta, 27, às 21h45,
há bailado, com Who Do You
Want to Be Today?, de Margarida
Belo Costa e Elson Ferreira. O
festival encerra, no dia 28, pelas
21h30, com a obra Raízes, da coreógrafa Nélia Pinheiro, sempre
no Garcia de Resende.

Duas dezenas de grupos e 15
estreias na Mostra de Teatro
de Almada (MTA), que decorre
de 3 a 19 de novembro, em
vários palcos da cidade. Rogério
de Carvalho, Ana Nave, Luzia
Paramês, Marina Nabais são
alguns dos criadores que vão
apresentar espetáculos, na
área do teatro, da performance
ou da dança, com textos de
autores como Shakespeare,
Brecht e (também encenador
e ator) Joquim Paulo Nogueira.
A 21ª edição integra ainda
uma tertúlia sobre escrita e
encenação, no Teatro Estúdio
António Assunção, uma exposição do cenógrafo José Manuel
Castanheira, no Mercado da
Trafaria e o lançamento do livro
Lugar d’Avós, de Carlos Alfredo
Couto Amaral, ator e encenador
do GITT – Grupo de Iniciação
Teatral da Trafaria.

LITERATURA
FANTÁSTICA
EM FESTIVAL
A primeira edição do Festival
Bang!, dedicado à literatura
fantástica, decorre no dia 28
de outubro, no Pavilhão Carlos
Lopes, em Lisboa. A escritora
americana Anne Bishop, autora
das sagas Os Outros ou As Joias
Negras, é uma das grandes
atrações desta iniciativa da
Saída de Emergência. Estará
presente para o lançamento
do seu novo livro Cartas de
Profecia. Haverá um showcase
dos Moonspell, a propósito da
biografia da banda de Fernando
Ribeiro, da autoria de Ricardo
Amorim, que deverá ser publicada em 2018. E estará patente
uma exposição com as ilustrações de Os Melhores Contos de
Edgar Poe, com a presença de
vários ilustradores portugueses
na sessão de abertura.

PRÉMIOS CINEECO
Coros do Anoitecer, de Nika
Saravanja e Alessandro
D’Emilia, foi o grande vencedor do CineEco 2017, que
decorreu em Seia. O filme
italiano regista as experiências do compositor eco-acústico David Monarch,
na sua busca para registar
uma paisagem sonora.
Como Deixar o Mundo Seguir
em Frente e Amar Todas as
Coisas que o Clima não Pode
Mudar?, de Josh Fox, recebeu
o prémio de Antroplogia
Ambiental; e Rio Azul: Pode
a Moda Salvar o Planeta?, dos
canadianos David McIlvride
e Roger Williams, uma menção honrosa. Baía Urbana, do
brasileiro Ricardo Gomes,
o Prémio da Lusofonia; e
Perseguindo Corais, de Jeff
Orlowski, o prémio de
Educação Ambiental.
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Presidente entrega Prémio VGM
a José Carlos de Vasconcelos
¶ O diretor do JL, José Carlos de
Vasconcelos, recebeu no passado
dia 12, das mãos do Presidente da
República, o Prémio Vasco Graça
Moura – Cidadania Cultural, entregue este ano pela segunda vez,
num cerimónia que decorreu no
auditório do Casino do Estoril e na
qual foi também entregue o Prémio
Fernando Namora ao nosso colunista
Afonso Cruz, pelo romance Flores.
«Personalidade multifacetada,
cidadão exemplar, incansável na
defesa da língua portuguesa, José
Carlos de Vasconcelos tem-se distinguido em todas as áreas em que tem
exercido atividade», referiu o presidente do júri, Guilherme de Oliveira
Martins, sublinhando o seu papel
«na criação, direção e manutenção
de um órgão de comunicação social
único, o JL, que projeta a cultura
e a língua no mundo». O prémio é
também «um alerta, neste momento, para que não se perca o JL», que
presta um «serviço público da maior
importância».
Mário Assis Ferreira, presidente
da Estoril-Sol, que instituiu estes
prémios (e o Agustina Bessa-Luís,
não atribuído), falou dos dois
galardoados, do JL e seu diretor, e
evocou Vasco Graça Moura - como
fez Paulo Teixeira Pinto, presidente
do grupo editorial Babel, também
responsável pelo galardão com o
seu nome. «Personalidade maior
da nossa cultura e literatura» lhe
chamou JCV na sua intervenção,
referindo a honra de receber um
Prémio em sua homenagem e que
na 1ª edição (em 2016) havia sido
atribuído a Eduardo Lourenço.
Recordando o seu percurso pessoal
e profissional, na área da intervenção cultural, desde muito jovem,
na Póvoa de Varzim, e depois
em Coimbra, em particular na
Associação Académica, até aos 37
anos de JL, passando pela criação
do grupo editorial d’O Jornal e a
fundação da VISÃO, JCV disse:
«Se o que fiz, pelo resultado, não
justifica este prémio, pode explicá-

EDITORIAL
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

Grandes livros
e(m) cinema

D

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entrega o Prémio
Vasco Graça Moura- Cidadania Cultural, ao diretor do JL

-lo pelo esforço. Muito trabalho,
no concreto, no terreno, que se me
deu bastante experiência e ajudou
a ter alguma “sabedoria”, também contribuiu bastante para a
minha enciclopédica… ignorância.
Intervenção, cidadania cultural,
para mim inseparável da liberdade, da ética, da justiça como guia e
farol. Mesmo a política, em sentido
mais estrito, vejo-a nessa perspetiva: uma ética e poética em ação.»
Na sua intervenção, o Presidente
da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, referiu que os 37 anos do JL
lhe dão «a noção exata do que lhe
somos devedores». «Atravessamos
hoje um momento difícil da comunicação social. Mais uma razão para
salientar a generosidade, a determinação, a inteligência, o profissionalismo do projecto JL e do papel
central que teve e vai continuar a
ter José Carlos de Vasconcelos.»
«Presença habitual em embaixadas, em leitorados, em consulados,
como militante da lusofonia», JCV
teve um importante papel, segundo o PR, na abertura do diálogo
Brasil-Portugal, fazendo pontes

com artistas e escritores. «Gostava
de sublinhar a generosidade de
JCV, que fez parte de uma geração
coimbrã muito ativa e desempenhou cargos políticos e editoriais
importantes. Ele manteve-se
sempre discreto enquanto escritor,
e como que na sombra, ao passo que
era visível para todos o trabalho do
jornalista, como autor e promotor
de encontros de diálogos, como
exemplo vivo de cidadania cultural.
Esteve sempre menos atento ao ego
do que à cidadania.»
“Não sei o que irá acontecer com
o JL nem como se traduzirão as
muitas manifestações de apoio que
temos recebido”, tinha dito ainda
o nosso diretor. “Seja como for,
este prémio, para mais nesta altura,
constitui um reconhecimento que
muito me toca, um raro reconforto
e estímulo. Que recebo como sou,
alguém sem ambição pessoal, que
não busca o êxito nem pensa na
‘posteridade’, não procura qualquer lugar em qualquer galeria de
retratos’, que vive o efémero como
futuro – e como se o efémero fosse
eterno”.J

Prémio APE para Ana Margarida de Carvalho
Ana Margarida de Carvalho voltou a vencer o Grande
Prémio de Romance e Novela da APE com o seu segundo
livro Não se Pode Morar nos Olhos de um Gato (Teorema).
Uma decisão por maioria de um júri constituído por José
Correia Tavares, Isabel Cristina Rodrigues, José Carlos
Seabra Pereira, Luís Mourão, Paula Mendes Coelho e
Teresa Carvalho, tendo Luís Mourão declarado o seu
voto em A Gorda, de Isabela Figueiredo. As outras obras
nomeadas, entre 94 inscritos, eram Deus-dará, de
Alexandra Lucas Coelho); Pequena Europa, de Mafalda
Ivo Cruz; e Passos Perdidos, de Paulo Varela Gomes.

Recorde-se que a escritora já tinha vencido o mesmo
prémio, com o valor pecuniário de 15 mil euros, em
2015, com o seu romance de estreia Que Importa a Fúria
do Mar. O seu mais recente romance é também um dos
dez finalistas do prémio brasileiro de literatura em língua
portuguesa Oceanos, juntamente com três outras obras
portuguesas: Karen, de Ana Teresa Pereira; Anunciações,
de Maria Teresa Horta, e Golpe de Teatro, de Helder Moura
Pereira. Não se pode morar nos Olhos de um Gato relata a
história de um muito heterogéneo grupo de sobreviventes de um naufrágio de um navio negreiro do século XIX.

edicamos a capa e o tema deste nº do Jl ao filme
Peregrinação, de João Botelho, e à famosa e originalíssima obra de Fernão Mendes Pinto que lhe 'está na base'
– expressão que uso, com dúvidas e à falta de melhor,
preferindo-a a 'adaptada ao cinema' que ainda me parece
mais inadequada em se tratando de um livro de tais características e, em vários sentidos, tamanha dimensão. A mesma expressão
preferindo usar em relação a outras poderosas obras literárias que deram
filmes, mormente a dois do mesmo cineasta: O Livro do Desassossego, de
Bernardo Soares (Fernando Pessoa), e Os Maias, de Eça de Queirós. Aliás,
se em certos (raros) casos até será legítimo falar em recriação, em cinema, de obras maiores da literatura, creio que em geral ainda será menos
apropriado fazê-lo, por pressupor da parte do autor ou dos autores das
películas uma pretensão ou ambição excessiva e não 'realizada'.
Não é meu propósito, porém, abordar as diversificadas perspetivas e os
debates que desde sempre existem e se confrontam quando um romance
ou um conto genial dá origem a um filme. Também por isso, os ciclos sobre
“Cinema e Literatura” são clássicos dos cineclubes – ou pelo menos eram,
nos meus já longínquos tempos de dirigente cine-clubista… E, já agora, também muito diversas são as posições e reações dos escritores perante a “transposição para o cinema” (mais uma forma de tentar dizer o mesmo…) de
livros seus. Dou os exemplos de dois grandes escritores de língua portuguesa
que conheci muito bem e de quem fui amigo: Jorge Amado e José Saramago.
Jorge Amado entendia que, em absoluto, o livro era uma coisa e o que
a partir dele se fazia, mormente no cinema, outra com que ele não tinha
nada a ver. Assim, autorizava a venda dos direitos dos seus romances
para filmes, seriados ou telenovelas sem cuidar das garantias de qualidade e fidelidade à obra de quem os comprava pudesse dar. Já agora, uma
curiosidade: desde muito novo escritor de enorme êxito, só teve dinheiro
para comprar uma casa (a do Rio
Vermelho, em Salvador), quando
vendeu os direitos de Gabriela
para Hollywood, para um filme
que… nem chegou a ser feito.
A coragem do João
José Saramago, ao invés, duBotelho ao trazer para rante
muito tempo não autorizou
o cinema autores e
a venda dos direitos dos seus livros
o cinema. E quando o veio a
obras maiores da nossa para
permitir, embora reconhecendo a
literatura e cultura
completa diferença entre as duas
“linguagens”, e autonomia de
cada uma delas, não interferindo no trabalho de guionistas ou
realizadores, creio que só o permitia com pelo menos com a convicção de que
quem faria o filme seria fiel ao espírito e ao sentido do livro. De resto, os dois
eram muito diferentes em muita coisa, o que em nada excluía ou diminuía a
admiração mútua e a amizade que a partir de certa altura os uniu, como se vê
bem da correspondência lançada em Paraty, que o JL antecipou.

“

Voltando atrás, o que pretendo apenas é sublinhar a opção, e a coragem, do João Botelho, ao seguir a via que tem seguido de trazer para o
cinema autores e obras maiores da nossa literatura e cultura. Coragem
ainda mais assinalável quando se abalança a ‘pegar’ no imenso, denso e
misterioso Livro do Desassossego para fazer um Filme do Desassossego, e
‘pegar’ na imensa, incrível e fantástica A Peregrinação para fazer um filme
Peregrinação – ambos, como Os Maias, de inegável qualidade cinematográfica e estética. A partir logo da inteligência dos textos, pressupondo um
seu apurado estudo, e dos que escolhe para o filme, Botelho mostra a sua
capacidade criativa e de direção, em Peregrinação também indispensável
para (com tão grande número de figurantes, etc.) para fazer o que faz, com
os recursos limitados ao seu dispor.
De A Peregrinação (d)e Fernão Mendes Pinto, e da Peregrinação (d)
e João Botelho, se fala, pois, em cinco páginas desta edição – em que
‘continuamos’, também, a evocação do nosso Jorge Listopad, e de Camilo
Pessanha. E, como de hábito, há muito mais.J
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Sopro de teatro

RICARDO ARAÚJO PEREIRA vai
estar em digressão pelo centro país para um
um one man show com o título Conversa
sobre Assuntos. A totalidade das receitas
reverte a favor das vítimas dos incêndios.
Passa em outubro por Figueira da Foz (26)
e Seia (27), e em novembro por Leiria (10),
Tondela (14), Viseu (15), Proença-a-Nova
(17), Tábua (24) e Lousã (26).
LA BATALLA, grupo musical medieval,
interpreta speculum mirabilium - Cantigas
de louvor e milagres de Santa Maria em
Terras de Portugal, no Mosteiro de Santos-oNovo, dia 5 de novembro, às 16h30.
AL. EM MARCHA, exposição sobre
Alfama, por um conjunto de autores da
área das artes plásticas e da música, entre
eles, Leonel Moura, Manuel João Vieira,
Carlos Zingaro, Manuel João Vieira, e
muitos outros, na Perve Galeria e Sociedade
Boa União, até 16 de dezembro.
FINISTERRA, de Carlos de Oliveira,
com a participação da atriz Maria João
Luís e da fadista Aldina Duarte, no Ateneu
Artístico Vilafranquense, dias 28 e 29 de
outubro, pelas 21h30.
TAWAPAYERA, exposição de Júlio
Pomar, Tiago Alexandre, Igor Jesus e
Dealmeida Esilva, com curadoria de
Alexandre Melo, no Atelier- Museu Júlio
Pomar, de 28 de outubro a 4 de fevereiro.
BENJAMIN GROSVENOR, pianista
britânico, e Orquestra Gulbenkian, dirigida por Lawrence Foster, interpretam
Stravinsky, Grieg e Rimsky-Korsako, dia 26,
às 21, e 27 às 19, na Fundação Gulbenkian.
PEDRO TROPA, Antena, exposição
patente de 28 de outubro a 18 de novembro,
na Galeria Diferença.

JAMESON URBAN ROOTS, festival
de música que mistura os vários estilos, hip-pop, eletrónica, rock e funk, no Music Box,
em Lisboa, até 28 de outubro, com Lone e
Caroline Lethô, Solution, You can't win Charlie
Brown, Laid Back, entre muitos outros.
O SEGREDO DO RIO, de Miguel
Sousa Tavares, num espetáculo do grupo
de marionetas do Chão de Oliva, na Casa
de Teatro de Sintra, de 4 novembro a 10 de
dezembro.
PATXI ANDIÓN vai receber a medalha
de honra da SPA, dia 26, às 18.30 no auditório Frederico de Freitas.
ARTE DA COR, exposição do designer João Machado , no Museu de Arte
Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves,
de 28 de outubro a 8 de abril.
BEAT THE STREET, exposição dos
artistas Aisa Araújo, António Mil-Homens,
Bruno Gaspar e Sandrine Vieira, no auditório da Escola Superior de Educação e
Ciências Sociais de Leiria, de 26 de outubro
a 9 de novembro.

Sopro, de Tiago Rodrigues No Teatro D. Maria II

Uma “homenagem vibrante”ao
teatro e aos que o fazem, como escreveu o Le Figaro, quando estreou, a 7 de julho, no último Festival
de Avignon, França, Sopro, de
Tiago Rodrigues sobe agora à cena
a 2 de novembro, na sala Garrett,
do Teatro Nacional D. Maria II
(TNDMII). O espetáculo foi criado a
partir de uma das figuras da casa, a
ponto Cristina Vidal, que trabalha no TNDMII há duas décadas e
meia, e interpela o próprio fazer do

teatro, evocando as suas vivências,
histórias e memórias.
Cristina Vidal vai apresentar-se em palco, saindo do anonimato
e do esconderijo do seu ofício, um
trabalho que está a perder o seu
lugar, contracenando com os atores Beatriz Brás, Isabel Abreu, João
Pedro Vaz, Sofia Dias e Vítor Roriz.
Sopro fica em cartaz até 19 e a
16, na FNAC do Chiado, às 18,30h,
será lançado um volume que junta
os dois últimos textos teatrais de

Prémio Leya distingue
Os Loucos da Rua Mazur
Os Loucos da Rua Mazur, de
João Pinto Coelho, foi o romance
vencedor do Prémio Leya 2017.
O júri, presidido por Manuel
alegre, escolheu por consenso
esta obra, entre mais de 400
originais a concurso, salientando,
na declaração final, que se trata
de uma narrativa bem escrita e
estruturada, com um tema que
capta a atenção do leitor, mas
que “não cede ao facilitismo do
romance histórico, embora a
História seja parte da ação e nos
apresente uma visão inédita da
tragédia resultante das invasões
russa e nazi da Polónia”.
O júri, constituído ainda
pelos escritores Nuno Júdice,
Pepetela e José Castello, e por
José Carlos Seabra Pereira,
Professor da Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra,
Lourenço do Rosário, Reitor do
Instituto Superior Politécnico
e Universitário de Maputo,
e Rita Chaves, Professora da
Universidade de São Paulo,

“apreciou particularmente,
as qualidades de efabulação e
verosimilhança em episódios
de violência brutal com
motivações ideológico-políticas
e étnico-religiosas, emergindo
do fundo de uma convivência
comunitária multissecular”.
Valorizou também “a criação
de personagens com densa
singularidade existencial”,
destacando a “força humana” de
um protagonista, o velho livreiro
cego, que, como se pode ainda ler
na referida declaração, “irá ficar
como figura inesquecível da nossa
ficção mais recente”.
João Pinto Coelho, nascido em
Londres, em 1967, fez o curso de
Arquitetura na Escola Superior de
Belas-Artes de Lisboa. Arquiteto e
professor de Artes Visuais, passou
algumas temporadas nos Estados
Unidos, numa das quais colaborou
na produção e cenografia num teatro profissional, próximo de Nova
Iorque. Ao serviço do Conselho da
Europa, em 2009 e 2012, parti-

Tiago Rodrigues, dramaturgo, ator,
encenador e diretor artístico do
D. Maria, Como ela Morre e Sopro,
numa edição da Bicho do Mato e do
TNDMII.
De regresso à Sala Estúdio do
Nacional, vai estar a performer
Raquel André, que, em 2015, ali
estreou Coleção de Amantes. Volta
com uma versão alargada, de 15 a
22 de novembro, tendo em conta
os 137 amantes entretanto colecionados em várias cidades do
país, da Alemanha ou do Brasil.
Os encontros de uma intimidade ficcionada entre a artista e os
diferentes parceiros são documentados em fotografias, material que
serve uma reescrita constante do
espetáculo, que pretende pensar o
universo do íntimo, o relacionamento com o outro.
Antes, de 2 a 12, Raquel
André vai apresentar Coleção de
Colecionadores, uma nova produção, que, também em várias
cidades, juntou três dezenas de
pessoas. É uma co-criação com
António Pedro Lopes e Bernardo
de Almeida, que procura refletir
sobre a memória. As apresentações
têm parcerias com os festivais
Temps d’images e LEFFEST. Em
breve, será lançado um álbum com
as fotografias do projeto Coleção
de Amantes, com textos de Tiago
Rodrigues e Gregório Duvivier.
Ainda em Lisboa, na casa cor-de-rosa da Praça de Espanha,
encerrando a celebração de 45
anos de criação, a Comuna – Teatro
de Pesquisa irá estrear amanhã,
quinta-feira, 26, Crise no Parque
Eduardo VII. É uma “comédia

cipou em ações no antigo campo
de concentração de Auschwitz
(Oswiécim), na Polónia, tendo
trabalhado com vários investigadores sobre o Holocausto. Nessa
ocasião, promoveu o projeto
Auschwitz in 1st Person/A Letter
to Meir Berkovich, que envolveu
jovens portugueses e polacos.
Atualmente, vive perto de Vila
Real, Trás-os-Montes. Os Loucos
da Rua Mazur é o seu segundo romance, que se segue a Perguntem
a Sarah Gross, publicado em
2015, pela D. Quixote. (ver Breve
Encontro, p2).
O prémio Leya, no valor de 100
mil euros, foi criado em 2008, com
o objetivo de distinguir um romance inédito em português. Foram
anteriormente premiados O Rasto
do Jaguar, de Murilo Carvalho
(2008), O Olho de Hertzog, de João
Paulo Borges Coelho (2009), O Teu
Rosto Será o Ultimo, de João Ricardo
Pedro (2011), Debaixo de Algum
Céu, de Nuno Camarneiro (2012),
Uma Outra Voz, de Gabriela Ruivo
Trindade (2013), O Meu Irmão, de
Afonso Reis Cabral (2014) e O Coro
dos Defuntos, de António Tavares
(2015).
Este ano, o júri recomendou
ainda a edição de O Testamento
de José de Nazaré, de Ivan José de
Azevedo.J
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às costas da tragédia”, construída com base no texto I´m not
Rappaport,de Herb Gardner, com
adaptação, versão cénica e encenação de João Mota. A interpretação
é de Carlos Paulo, Elsa Galvão,
Gonçalo Botelho, Hugo Franco,
Igor Sampaio, Maria Ana Filipe
e Miguel Sermão. Fica até 17 de
dezembro.
Do outro lado da praça, no Teatro
Aberto, as últimas representações
de Toda a Cidade Ardia, com encenação e texto de Marta Dias, ‘inspirado’ pela poesia de Alice Vieira,
para ver até 29, tal como no Teatro
Maria Matos, o Teatro Praga com
Romeu & Julieta, a partir do clássico de Shakespeare. Também nos
últimos dias, até 28, A Vertigem dos
Animais antes do Abate, dos Artistas
Unidos, no Teatro da Politécnica,
onde, a partir de 8 de novembro,
os AU apresentam de novo Jardim
Zoológico de Vidro, de Tennessee
Williams. Encenado por Jorge Silva
Melo, tem no elenco Isabel Muñoz
Cardoso, João Pedro Mamede, José
Mata/Guilherme Gomes e Vânia
Rodrigues. A cenografia é de Rita
Lopes Alves. Ficará até 18, fazendo
depois uma digressão, com apresentações na Guarda, Estarreja e
Ponte de Lima.
Entretanto, no Porto, no Teatro
Carlos Alberto (Teca), estreia hoje,
25, Tatuagem, da dramaturga
alemã Dea Loher. É o segundo
espetáculo do projeto Retrato de
Família, depois de O Pelicano,
de Strindberg, com encenação
de Manuel Tur e coprodução da
companhia A Turma e do Teatro
Nacional S. João. J

Centenário
de Júlio Resende
As comemorações do centenário
do nascimento de Júlio Resende, um
dos grandes pintores portugueses do
século XX, nascido no Porto em 1917,
iniciaram-se esta semana com a inauguração de uma exposição antológica,
comissariada por Armando Alves,
na Fundação do artista, em Valbom,
Porto. Mas essa é apenas uma das 15
mostras organizadas para assinalar a
data, comemorada também ao longo
de 2018 com colóquios, concertos,
um ciclo de cinema, a criação de
um prémio e a realização de várias
atividades de dinamização urbana.
Obras do pintor poderão ser vistas em
Évora, Anadia, Santo Tirso, Estarreja,
Oliveira de Azeméis, Ovar, Póvoa de
Varzim e Castelo Branco, enquanto
uma grande exposição retrospetiva
ocupará o Museu Nacional Soares dos
Reis entre julho e setembro de 2018.
O programa prevê ainda a publicação
de uma Fotobiografia, com base num
volume que o artista deixou incompleto, e a atribuição do seu nome a uma
artéria do Porto. Atualmente, estão em
exibição três mostras do pintor, duas
na Fundação Júlio Resende e outra na
Galeria Municipal de Matosinhos. J
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A fortuna crítica
de Raul Brandão
A melhor homenagem que se pode fazer a Raul Brandão
é ler Raul Brandão. Com este objetivo se norteia a infatigável «arqueologia literária» que Vasco Rosa, investigador e editor, empreendeu sobre o escritor de Húmus e de
Os Pescadores. Cinzento e Dourado – Raul Brandão em Foco nos 150 Anos do Seu Nascimento
pretende situar Brandão no seu tempo histórico e fixar a
sua fortuna crítica ao longo do século XX. A obra recolhe
alguns ignorados e dispersos escritos, o inventário
raisonné da história editorial do escritor, a investigação
das fontes por este usadas, os ecos e silêncios na imprensa sobre acontecimentos brandonianos, e as páginas, em
tempos dedicadas por autores maiores ou menores, publicadas em periódicos, opúsculos e livros já esquecidos.
Com prefácio de José Carlos Seabra Pereira, Cinzento e
Dourado é uma edição da Imprensa Nacional.

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

Raul-Brandao-254x300_JL.indd 1
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Rio 2017: Um festival de festivais
O Festival de Cinema do Rio de Janeiro, que terminou no passado dia 16, é um dos maiores da
América Latina. O seu gigantismo permite uma oferta (quase) infinita, revela, porém, uma
programação carente de uma linha ou identidade própria. As Boas Maneiras, distinguido como
melhor filme brasileiro, valeu ao português Rui Poças o prémio de Melhor Fotografia

As Boas Maneiras, de filme de Marco Dutra e Júlia Rojas (à esqª) e O Animal Cordial, de Gabriela Amaral Almeida (à dtª)

Francisco noronha
no rio de Janeiro
Com uma programação intensa
que se reparte por uma multiplicidade de mostras (competitivas
e não competitivas), o Festival do
Rio afirma-se, hoje, em termos de
dimensão e projeção mediática internacional, como o maior festival
de cinema do Brasil (e, provavelmente, de toda a América do Sul).
Se o festival dá amplamente a
ver a produção brasileira (mostra
Première Brasil), latina (Première
Latina) e alguns dos títulos que
mais furor fizeram nos festivais europeus (Berlim, Cannes,
Locarno, Veneza) que o antecedem (mostra Panorama), perde-se depois, à boleia dos temas
contemporâneos do momento, em
secções avulsas e pontuais que, a
bem dizer, criam no espectador
mais confusão do que propriamente interesse (Clássicos e Cults,
Clássicos do Queer Britânico,
Expectativa, Meio Ambiente,
Fronteiras, por aí fora…). Mas
mesmo no que às suas “damas”
diz respeito (as mostras Première
Latina e, acima de tudo, Première
Brasil), a megalomania quantitativa (52 títulos só na Première
Brasil) redunda na exibição de filmes de mérito mais que duvidoso,
muitas das vezes de formato mais
televisivo (quando não telenovelesco…) do que propriamente
cinematográfico. O que também
se poderá explicar pelo facto
de, nos últimos anos, dois dos
outros mais importantes festivais

brasileiros, o Festival de Brasília e
o de Gramado, terem antecipado
as suas datas, e o Festival do Rio
recusar filmes que já tenham sido
estreados.
No campo da ficção, O nome da
morte (Henrique Goldman) e Como
é cruel viver assim (Julia Rezende)
são comprovativos do que escrevemos acima, produtos esteticamente
televisivos que se veem confrangedoramente entre o desolamento e a
curiosidade mórbida pelo falhanço
seguinte. O primeiro, produzido
por Fernando Meirelles e que conta,
inusitadamente, com a banda-sonora de Brian Eno (será que o inglês
sabia mesmo onde estava a pôr as
mãos?), relata a ascensão e queda
de um rapaz humilde do interior
rural que, para ganhar a vida, passa
a ser um assassino a soldo ao serviço do seu tio, polícia corrupto. Por
sua vez, Como é cruel viver assim,
comédia não por acaso assinada por
uma cineasta com alguns trabalhos
para televisão, revela-se uma “crónica dos bons malandros” sobre um
casal que, para se desenrascar na
vida, decide sequestrar um homem
rico. Em ambos os filmes, avulta a
intenção de produzir uma espécie
de discurso sobre o Brasil contemporâneo, mas a complexidade e
a profundidade são atributos que
ficam à porta, antes predominando
um olhar simplista e simplório,
ausente que está qualquer esforço
de composição psicológica das
personagens, que servem apenas
de tabuletas correspondentes aos
respetivos estereótipos (o polícia
corrupto e amoral da grande urbe,

as gentes pobres mas decentes do
interior rural, os “malandros bons”
que merecem, no fundo, uma “vida
melhor”, por aí fora). Nos piores
momentos, O Nome da Morte é
como um filme nas mãos de Leonel
Vieira (com mais orçamento) e
Como é cruel viver assim uma réplica – com uma mise-en-scène superior, conceda-se, e, novamente,
um orçamento mais generoso – de
Balas & Bolinhos (salva-se o último
plano, sóbrio e justo, do filme de
Rezende). Que filmes como estes
possam desfilar na secção competitiva mais importante do festival,
eis o que se nos afigura misterioso.
No campo precisamente oposto,
encontrámos, felizmente, As Boas
Maneiras (filme de Marco Dutra e
Júlia Rojas, que valeu ao português
Rui Poças a distinção de Melhor
Fotografia) e O Animal Cordial
(Gabriela Amaral Almeida), dois
filmes de horror/terror que fazem
uso de uma lente de análise densa,
inteligente, e, convém não esquecer, verdadeiramente cinematográfica. Sobre o primeiro, tivemos
já oportunidade de nos pronunciar
nestas mesmas páginas aquando
da sua estreia em Locarno: “(…) o
novo filme da dupla brasileira (…)
parte do mito do lobisomem e da
engenharia narrativa fantasista dos
contos infantis (subvertendo-os,
pervertendo-os) para construir um
filme que, na tradição do melhor
género de horror (Carpenter,
Romero), traz atrelado um comentário político sobre um Brasil de
classes e racista”. E o que então
dissemos relativamente à injustiça
pela não atribuição do prémio de

melhor atriz à portuguesa Isabel
Zuáa repete-se agora para o certame carioca, cujo júri entendeu
antes galardoar a atriz Grace Passô
em Praça Paris (realizado por Lúcia
Murat e com a participação da atriz
portuguesa Joana de Verona). Em
compensação, Dutra e Rojas receberam o prémio de melhor filme,
que também não teria ficado em má
conta nas mãos de Gabriela Amaral
Almeida, pela sua auspiciosa estreia
na longa com O Animal Cordial.
O filme, que conta com Murilo
Benício no papel principal de um
dono de um restaurante a caminho
da psicopatia num festim noturno
de carnificina (assim se desconstruindo a sua imagem de ator telenovelesco), é um ambicioso e sólido
slasher que partilha com As Boas
Maneiras a capacidade de, através
de uma narrativa gore, fazer um
inteligente comentário político
sobre o Brasil contemporâneo.
Acompanha Benício (que recebeu,
ex aequo com Daniel de Oliveira,
ator de Aos Teus Olhos, a distinção
de melhor ator), com igual ou maior brilho, Luciana Paes, no papel de
uma empregada de mesa obcecada
pelo patrão e ao qual se juntará no
delírio sanguinolento até à inflexão
final. Entre a racionalidade e a animalidade, entre a cordialidade e a
loucura a que os homens se permitem quando as convenções sociais
desabam, o filme de Almeida foi o
melhor título brasileiro que tivemos
oportunidade de assistir durante
o festival, merecendo circulação
mais ampla nos festivais internacionais. Na cinematografia documental, pese embora a seriedade
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das propostas, os resultados, se
não partilham do que de serôdio e ligeiro os filmes mais atrás
referidos comportam, não deixam
de evidenciar um simplismo e
uma linearidade que fazem deles
objetos relativamente inofensivos e
esquecíveis. Torquato Neto – Todas
das horas do fim (sobre a vida e
obra do “renascentista” artista brasileiro), Em Nome da América (sobre
a presença de corpos voluntários
americanos nos anos 60 no Brasil) e
O Muro (amontoado de planos fixos
acompanhado de comentários de
diversas personalidades brasileiras
em off sobre as recentes convulsões
da sociedade brasileira) são filmes
que nunca mergulham a sério
nos seus temas, abdicando de um
questionamento verdadeiramente
problematizante. Num festival em
que o cinema português esteve representado apenas por A Fábrica de
Nada (Pedro Pinho), Verão Danado
(Pedro Cabeleira) e, indiretamente,
por algumas co-produções (Praça
Paris, Tudo é projeto, Milla e, claro,
Zama, o novo filme de Lucrecia
Martel, com fotografia novamente de Rui Poças, aplaudidíssimo
aquando da sua estreia em Veneza),
a secção internacional Panorama
contou com alguns dos mais badalados títulos exibidos nos festivais
europeus, casos de Good Time
(irmãos Safdie), 120 battements par
minute (Robin Campillo), Senhora
Fang (Wang Bing), Ta Peau Si Lisse
(Denis Côté), La caméra de Claire (o
novo-mesmo-filme do sul-coreano
Hang Song-soo, lição-síntese em
que reúne as suas atrizes fetiches
para novo exercício de repetições, coincidências, suposições
e possibilidades de reinvenção
do passado), Piazza Vittorio (Abel
Ferrara auscultando as transformação da famosa praça italiana como
sismógrafo da Europa atual, ainda
e sempre a violência, agora cultural
e xenófoba, como sua matéria primordial de interesse) ou Krotkaya,
o novo filme de Sergei Loznitsa.
Colado a uma visão desencantada e cínica das relações humanas
marcadas pelo peso do Estado tão
cara à “nova vaga” romena dos
anos 2000, o ucraniano filma, sem
rasgo, a via-sacra de uma mulher
para tentar saber o que aconteceu
ao seu marido desaparecido na
burocracia prisional russa. Filme
de duração injustificada, a partir de
certa altura (e não demora muito),
o espectador pressente que tudo se
jogará, dali em diante, em saber em
que momento o frágil corpo da atriz
Vasilina Makovtseva (a lembrar a
Nina Hoss dos filmes de Christian
Petzold) será violentado por uma
trupe masculina (vaga alegoria de
um Estado hobbesiano-soviético),
razão pelo qual aquele final soa,
além de previsível, acima de tudo,
fetichista. Enfim, e sumariando, alguma respiração e ponderação, eis
o que se pede a um festival para que
uma programação com personalidade possa verdadeira emergir e
assim promover um verdadeiro diálogo do espectador com os filmes
e as ideias que eles carregam.J
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Gregório Duvivier
Agora, em Portugal, Sonetos...
É um voluminho tendo como título, apenas
Sonetos. Autor Gregório Duvivier (GD), chancela Tinta da China, a chegar aos escaparates nos próximos dias. Na contracapa, três
parágrafos, a propósito, no último dos quais se
lê: "Gregório Duvivier prova, neste livro, que
não é apenas autor de sketches estúpidos para
a Porta dos Fundos - também sabe escrever
sonetos perfeitamente imbecis."
Com 31 anos, GD é, de facto, humorista e guionista, um dos principais autores - mas também
ator - daquela série, veiculada pelo YouTube,
com um enorme sucesso no Brasil, e que será
mesmo um dos canais com mais visualizações
em todo o mundo. Êxito que 'extravasou' para
os palcos e para fora do país, mormente através
de um grupo de comédia integrado por três
dos seus elementos, que já deu espetáculos em
muitas cidades de Portugal, tendo GD representado também entre nós o espetáculo Uma Noite
na Lua. Mas Duvivier (filho do músico e artista
plástico Edgar Duvivier e da cantora Olivia
Byington), além de tudo isto, de ator de cinema
e teatro, é ecritor, com vários livros publicados,
e assina uma coluna semanal na Folha de São
Paulo, um dos maiores diários do Brasil. Estes
Sonetos, na linha do Bocage satírico, brejeiro ou
mesmo pornográfico, são publicados primeiro
em Portugal, e só depois no Brasil - e o JL ouviu
o autor sobre eles, o humor, o seu trabalho.
Jornal de Letras: Os seus poemas têm humor,
e alguns dos seus sketches têm sensibilidade
literária. De que forma é que o poeta e o autor
de sketches de A Porta dos Fundos se complementam?
Gregório Duvivier: Nos dois casos, você tem
pouco tempo pra ganhar o leitor. É preciso,
como dizia Cortázar sobre o conto, vencer por
nocaute. No caso do soneto, tem a restrição
da forma: são decassílabos rimados. E no
Porta não precisa rimar, mas temos outras

Gosto muito do tamanho. Um soneto nunca
cansa. E gosto porque é popular, mesmo quem
não gosta de poesia já ouviu algum soneto. Das
formas fixas, é a mais difundida. O 'Soneto
da Fidelidade', do Vinicius, virou até pagode
no Brasil ("que seja eterno enquanto dure").
Como a ideia é brincar com formas clássicas,
subvertendo-a, a subversão fica mais engraçada quando se conhece a forma original. Não
seria tão engraçado subverter o rondó, porque
é muito provavel que o leitor nunca tenha lido
um rondó. A subversão só funciona quando
conhecemos o objeto subvertido.

Gregório Duvivier

restrições. Não posso escrever sobre dragões e
prédios desabando porque não cabe no nosso
modesto budget. Nos dois casos, a restrição liberta e te permite falar coisas que na libertade
total não te ocorerriam.
O trabalho sobre a linguagem é uma das marcas de A Porta do Fundos. Que cuidados tem,
comparativamente, ao moldar as palavras de
um sketch e de um soneto?
O sketch precisa ser fiel à maneira como as
pessoas falam. O soneto, não. Gosto muito
dessa liberdade da poesia. Não é preciso imitar
a linguagem falada, ou qualquer linguagem,
podemos inaugurar uma nova linguagem, em
que tudo é permitido. Gosto muito disso.
Porque escreve sonetos, o que lhe agrada no
'formato'?

Cabo Verde reúne escritores…
Com a presença do Presidente da República
de Cabo Verde, e também escritor, Jorge Carlos
Fonseca, na sessão inaugural, realiza-se na
Cidade da Praia, Cabo Verde, a partir de amanhã, quinta-feira, 26, e até sábado, 28, o VII
Encontro de Escritores de Língua Portuguesa,
promovido pela UCCLA (União das Cidades
Capitais de Língua Portuguesa). Tendo como
título «À margem da literatura», estarão em
discussão dois temas, «Novas tecnologias de
imagem e internet» (dia 27) e «Influência das
novas tecnologias nos meios da escrita e do jornalismo» (dia 28). O primeiro dia será marcado
pelo lançamento do livro vencedor do Prémio
Literário UCCLA 2017, Diário de Cão, do escritor
brasileiro Thiago Dias, que estará presente. A
iniciativa conta com a participação de uma
série de figuras de Angola, Moçambique, São
Tomé, Guiné, Portugal e Cabo Verde, entre os
quais os escritores Emílio Tavares Lima (GuinéBissau), Olinda Beja (São Tomé), Ana Mafalda
Leite (Moçambique), Rony Moreira e Vera

Duarte (Cabo Verde); dos jornalistas José Carlos
de Vasconcelos, Diana Andringa (Portugal),
Daniel Medina e Fátima Bettencourt (Cabo
Verde); dos realizadores Zezé Gamboa (Angola),
António Pedro Vasconcelos e Rui Simões
(Portugal), de quem serão exibidos filmes; e do
escritor, prof. da Un. Federel do Rio de Janeiro e
membro da ABL, António Carlos Secchin.

Os seus sonetos revelam uma vivência contemporânea, mas um estilo satírico, erótico e
burlesco, próprio de Bocage. É uma das suas
referências? Quais são as suas referências?
Sim! Bocage está entre os maiores. "Aqui
dorme Bocage, o putanheiro /passou a vida
folgada e milagrosa/comeu, bebeu, fudeu sem
ter dinheiro." Gregorio De Matos, o "boca do
inferno", também escrevia poemas muito engraçados, e muito corajosos para a época. Mais
recentemente, temos Glauco Mattoso, sonetista perfeito, e muito produtivo, com uma
obra vasta em decassílabos - e não por isso
pomposos ou herméticos, muito pelo contrário. Escreve sonetos ao mesmo tempo hilários
e perfeitos. Em lingua inglesa, Dorothy Parker
foi insuperável.
Rima Harold Pinter com esfíncter, estrepe
com Whatsapp, Cacete com Goethe... Seduzlhe a liberdade e a transgressão na escrita?
Sim, acho que o humor é subversão. E poesia
também, de outra maneira. Tanta a piada
quanto o poema são feitos do mesmo material,
que é o espanto com o mundo, e por isso vão
tão bem juntos. O poeta e o comediante têm o
mesmo tipo de olhar, aquele de quem não está
entendendo nada.

… E ORGANIZA MAIOR EVENTO
LITERÁRIO DOS PALOP

Entretanto, de 30 a 5 de novembro decorrerá, também na Praia, Morabeza –
Festa do Livro, iniciativa do Ministério
da Cultura e Indústrias Criativasque,
que pretende ser o maior evento literário
dos PALOP, sobre a qual publicamos na
nossa última edição uma entrevista com o
ministro da Cultura, igualmente escritor - e artista plástico - Abraão Vicente.
Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Afonso
Cruz e Valter Hugo Mãe são alguns dos
30 escritores estrangeiros convidados. O
programa inclui, como se viu, a realização
de uma feira do livro, sessões em escolas
e universidades, acções de formação para
futuros profissionais do sector editorial e
debates. Trata-se de uma «festa literária»
que se assume "como um ponto de ligação
entre os vários continentes onde a expressão portuguesa está presente e viva»
e «procura ser um palco internacional
para a produção literário cabo-verdiana
e para o desenvolvimento do meio editorial local», na qual se tentará definir uma
«estratégia de promoção da literatura
cabo-verdiana além-fronteiras». J

DIÁRIO
GONÇALO M. TAVARES

Um amigo, grandíssimo fotógrafo, Daniel
Mordzinski. Sobre duas das suas fotografias,
bem conhecidas.

Daniel Mordzinski

1

UMA FOTO DE BOLANO

Do jardim, quando começa a
desassossegar-se e a crescer para
além daquilo que estipulou a
geometria natural das coisas, por
vezes, por vezes, irrompe um ser humano,
uma espécie menos animal que os animais
e menos planta que as plantas, mas que
mesmo assim tem estômago, pressa e por
vezes paciência, misturando qualidades e
defeitos dos dois reininhos que lhe estão
naturalmente ao lado.
É preciso regar estes homens que subitamente nascem do mais pacato dos jardins.
Dão trabalho, os humanos, dão muito
trabalho.

2

UMA FOTO DE COSSERY

Todo o trabalho exterior acabará por
alojar-se, em forma de experiência, no
rosto. E não são os restos, o que ali fica, mas
sim o essencial.
Se o rosto não reteve é porque não é importante.
Não me lembro do que aconteceu, mas
tenho este rosto – diz alguém.

3

Exposição na Casa da América
Latina, até final de dezembro
- “Objetivo Mordzinski – Uma
viagem ao coração da literatura iberoamericana”.
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› A P e r e g r i naç ão , s e g u n d o J oão B o t e l h o ‹
Chega às salas de cinema, no próximo dia 2 de novembro, Peregrinação, de João Botelho, um filme com guião do
próprio realizador a partir da famosa obra de Fernão Mendes Pinto (FMP). Assim, o autor de Conversa Acabada, Filme do
Desassossego e Os Maias continua a sua tão arriscada como louvável aposta de adaptar/filmar grande clássicos da literatura
portuguesa. Falamos com o cineasta, sobre a película e não só, e a respeito dela, mas também do livro e da relação entre
ambos, de História, de viagens, etc., escrevem os nossos colunistas Eduardo Lourenço e Guilherme d'Oliveira Martins,
e ainda Fernando António Almeida, autor de um livro sobre a vida e obra de FMP, e José Luís Peixoto, hoje talvez o nosso
"escritor-viajante" por excelência. A fechar, a crítica ao filme

Um herói português

comiam com os pauzinhos e nós
ainda com as mãos. Mesmo a relação oriental com o amor é muito
mais delicada. Há uma descoberta
mútua que nesses tempos é fantástica. E a narrativa é vertiginosa,
não para, parece que tem pressa
em contar.

d
Manuel Halpern

Esta é mais uma adaptação literária, mas também um filme de
aventuras?
Há aqui uma intenção muito clara.
Julgo que, nos últimos anos, houve
a vitória de uma ideia de cinema
enquanto forma de entretenimento. A grande maioria dos espectadores é feita de menores de 19
anos. Os outros ficam em casa a
descarregar da Internet. O cinema
passou a ser o sítio onde se come e
bebe, porque é na Coca-Cola e nas
pipocas que se ganha dinheiro. Por
isso é que os distribuidores procuram filmes para os adolescentes.
Este filme é uma tentativa de, sem
abdicar dos princípios artísticos,
construir uma narrativa acessível.
O que é muito difícil.

JL: Depois de Livro do
Desassossego mais uma missão
impossível. Como foi adaptar
Peregrinação?
João Botelho: Passar mil páginas
para 110 foi mesmo muito difícil.
Apanhei a primeira parte do livro
mas depois há um hiato. Teve que
ser assim. Era impossível pôr lá
tudo, senão o filme teria 50 horas.
O maior trabalho foi a adaptação,
a escrita do argumento. Depois
filmou-se com os meios que havia.
O que procurou?
A afirmação de um período
grande da História de Portugal e a
afirmação de um grande texto. É
claro que há contradições. Havia
muita ganância, o deslumbre pelo
ouro e pelo poder. Contudo, é
um período de que nos devemos
orgulhar. Lembro-me de uma
frase do Neil Armstrong, diferente

LUÍS BARRA

Depois de Livro do Desassossego e
de Os Maias, volta a adaptar para
o cinema um grande clássico da
literatura portuguesa. Peregrinação
é o novo filme de João Botelho,
uma grande produção à nossa
escala, filmada aquém e além mar,
com uma vasta equipa e um sem
número de figurantes. No principal papel, Cláudia Silva, o ator
que havia revelado em Filme do
Desassossego. E para banda sonora
as canções de Por Este Rio Acima,
de Fausto, adaptadas a polifonias
vocais. Ao JL, o realizador, de 68
anos, falou-nos de Fernão Mendes
Pinto, Descobrimentos, Cinema,
Literatura e desta sua última obra,
que considera um filme de aventuras.

João Botelho ‘Tenho orgulho em ser português. Há coisas tão fantásticas em Portugal que nem se acredita’

daquela que todos conhecem: ele
dizia que a chegada do Homem à
Lua só se comparava aos feitos dos
argonautas portugueses nos século
XV e XVI. Aquele foi um tempo de
loucura e descoberta, mas também
de grande invenção científica. E
Peregrinação é a história de um sobrevivente, a quem tudo acontece.
Contava o que lhe aconteceu e, talvez também o que não lhe tivesse
acontecido, por isso ficou conhecido por "Fernão, Mentes? Minto"...
O Fernão Mentes Minto tinha a ver,
por um lado, com o facto daquilo
ser tão deslumbrante e inacredi-

tável na perspetiva ocidental, que
os seus conterrâneos não acreditavam. Mas, por outro, é óbvio
que ele não poderia estar em toda
a parte. Ia preenchendo os hiatos
da sua narrativa com histórias
de livros chineses que trouxe da
viagem. É pouco provável que ele
tenha estado no Japão quando se
deu o encontro com a primeira
espingarda. Mas ele colocou-se lá.
Colocou-se em toda a parte. Há um
trabalho de recriação, mas também
muita verdade. É um prodigioso
livro de viagens. Já havia o Marco
Polo. Mas este é mais verdadeiro.
Ele refere-se à Muralha da China

e aos pés pequenos das chinesas,
coisa que Marco Polo não fazia.
Ainda hoje os historiadores chineses consultam Peregrinação. Um
livro de viagens que inspirou dezenas de escritores, Voltaire, Sade,
Montesquieu…. Além disso, foi o
primeiro best-seller português,
apesar de ter sido publicado apenas
30 anos depois da sua morte.
Demorou a ser aceite em Portugal.
Foi rejeitado pelo poder português
da altura, porque era muito crítico.
Está sempre dizer que o outro é que
está certo, que nós é que somos
os bárbaros. Efetivamente, eles já

Isso até vai ao encontro da figura
de Fernão Mendes Pinto, que é
uma referência maior da literatura
portuguesa, mas também um herói
popular.
É um sobrevivente. Um homem
que luta sozinho contra o mundo
inteiro, e ganha. Foi traficante, escravo, pirata… O Aquilino Ribeiro
diz que o corsário António Faria
e o Fernão Mendes Pinto eram a
mesma pessoa. E eu usei essa ideia,
porque efetivamente, no texto,
quando aparece o corsário, Fernão
Mendes põe-se de fora. Há uma
frase que me marcou muito: “Cada
ação tem uma paga, cada pecado
um castigo”. Diz muito das contradições do mundo e dos homens.
Um santo pode ser um criminoso
durante meia hora. E um criminoso
pode ser um santo.
A grande ‘adaptação’ de
Peregrinação foi feita em disco, pelo Fausto, em Por Este Rio
Acima. De que forma é que a música de Fausto entra no filme, tendo
um papel preponderante?
O Fausto é uma pessoa difícil, mas
um génio da composição. Ele usa
a memória da música tradicional popular. Tem viras, chulas,
corridinhos e fados. Eu transformei em polifonias, para não
ser aquela coisa popularucha. Foi
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feito pelo Daniel Bernardes e pelo
Luís Bragança Gil. Quis que eles
cantassem à capella, como se fosse
um coro grego. Eles tanto cantam a felicidade como a desgraça.
Param no meio de uma batalha
para cantar. É um contraponto, um
lamento polifónico, mas faz parte
da narrativa..
Essa opção pela música endógena,
transformando partes do filme
quase num musical, é uma opção
ousada...
Temos que arriscar. O espetáculo mais fantástico do mundo é a
ópera. Vemos uma senhora de 100
quilos e 60 anos a fazer de jovem
de 18. Se ela canta bem é de ir às
lágrimas. O artifício está lá desde

“

Procurei a afirmação
de um período grande
da História de Portugal
e a afirmação de um
grande texto
Este filme é uma
tentativa de, sem
abdicar dos princípios
artísticos, construir
uma narrativa
acessível, o que é
muito difícil. E é um
conjunto dos modos
de contar histórias. O
cinema nunca é o que
se passa, mas como se
filmaO cinema deve
inquietar, criar dúvidas
e não certezas. Quer na
história, quer no modo
de contar, quanto mais
aberto for um filme
melhor
o início. Estas canções permitem-me isso. Este filme é um conjunto
dos modos de contar história.
Pode-se contar de fora de campo
ou ser a personagem a contar aos
filhos ou então as canções. O cinema nunca é o que se passa, mas
como se filma.
É um filme bastante distinto de
outros no seu percurso. Porque,
apesar da história ser portuguesa
e o texto intemporal, passa-se do
outro lado do mundo e numa outra
época... Isso trouxe-lhe grandes
dificuldades?
Quis fazer de um texto com 500
anos um filme contemporâneo.
Porque eu não sei fazer filmes
de época. O Fernão Mendes,

na Conchichina, inventou uma
criação do mundo. Só que é igual
a Adão e Eva, mas com nomes
diferentes. Há sempre a visão de
um ocidental sobre o outro. Um
respeito enorme, mas ao mesmo
tempo uma invenção. As florestas que aparecem no filme são da
Malásia e o rio do Vietname. São
coisas que imprimem um certo
realismo, mas ao mesmo tempo há
o artifício do espetáculo. Filmei
em Vila do Conde, no alto mar em
Sesimbra, no Jardim Botânico de
Coimbra, construí tempestades
virtuais, a casa japonesa é um
estúdio. Foi muito complicado,
porque também havia muitos
figurantes e atores.
Depois de Filme do Desassossego,
voltou a apostar em Cláudio Silva,
que faz aqui um grande papel.
Deu um salto enorme. Ele era uma
coisa no Desassossego e agora é
outra. Um trabalho muito difícil: encarar a bondade e maldade com minutos de diferença.
Transformou-se em algo maior
do que um ator. O Cláudio não
pestaneja. Tem sempre os olhos
poderosos, que direcionam o olhar
do espectador. Ele preparou-se
bastante e quando apanhava a luz
e os textos transformava-se num
monstro. No Desassossego era
mais controlado, um personagem
coerente, aqui é um monstro.
Toma algumas liberdades, como o
uso de um só intérprete.
A Peregrinação está cheia de intérpretes. Eu peguei num, que sabia
as línguas todas. É um abuso. Serve
a narrativa. Uma ideia de cinema.
Assim como aqueles marinheiros...
Obviamente que não há marinheiros que cantem daquela maneira
Imagina também uma picardia
com Camões. É um contraponto?
Uma brincadeira minha. É
possível que Camões e Fernão
Mendes Pinto tenham estado ao
mesmo tempo em Macau. E há
uma embirração. Porque Camões
foi recebido por D. Sebastião e ao
Fernão Mendes Pinto ninguém
ligou. Ele queixa-se dizendo que
o seu texto é muito mais realista,
o que até é irónico, uma vez que
lhe chamavam mentiroso. Claro
que Camões é enorme, mas Fernão
Mendes Pinto também merece um
lugar de destaque, porque o livro é
fantástico.
Socorreu-se novamente de um
clássico da Literatura Portuguesa.
Porquê?
Primeiro porque escrevem melhor do que eu. Tenho orgulho
em ser português. Há coisas tão
fantásticas em Portugal que nem
se acredita. Fiz Almeida Garrett,
Agustina, Os Maias... Mas também poderia ser a pintura de
Amadeo de Souza-Cardoso ou a
fotografia de José Relvas. Uma
pessoa pode emocionar-se com
as riscas do Rothko. O cinema
não é uma coisa única, não há
regras.

À MARGEM...
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Nós, a oriente do Oriente

Fotograma do filme de João Botelho "Desse mundo já global por definição foi Fernão Mendes o novo Ulisses"

D

e portugueses como gregos e
romanos do novo Ocidente, há muito
que temos o memorial mítico, ao
Oriente concebido e escrito. Temos
agora a nossa versão profana dessa
nossa versão oriental consignada
numa das nossas mais originais criações: a
Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. Devêmola a um dos nossos cineastas mais preocupados
com o enigma do nosso destino descentrado de
portugueses, ao autor de Conversa Acabada e Os
Maias, João Botelho.
Escolhendo a Peregrinação, o cineasta, sem
o querer explicitamente, acaba de ilustrar a tão
enigmática versão de nós mesmos, pequeno país do
Ocidente convertido, paradoxalmente, na versão de
Álvaro de Campos do Oriente a Oriente do Oriente.
Uma outra maneira de nos pôr no centro de um
mundo que é redondo como Magalhães o navegou
há 500 anos. Desse mundo já global por definição foi
Fernão Mendes o novo Ulisses, não de um pequeno
lago como o Mediterrâneo, mas dos Mares da China,
o mais "antigo dos mares", na versão de Fernando
Pessoa, onde ele será ao mesmo tempo candidato
a santo e corsário, reinventando por conta própria
uma rivalidade de séculos entre o Ocidente cristão e
um Oriente já em parte islamizado.
Desta cruzada fora do tempo fez o autor
de Peregrinação o anverso, mas também o
complemento da única epopeia guerreira, a de
Albuquerque, digna — na ótica desses tempos que
abriam a velha Europa a candidata ao sonho de
Alexandre, quer dizer, ao domínio do mundo que
está acabando aos nossos olhos. E desta aventura
comporá João Botelho uma autêntica ópera, de
oriental recorte, no conteúdo e na forma, que
podemos ler na ótica dos nossos tempos de Império
findo como uma espécie de requiem, mas também
como conto digno das Mil e Uma Noites, se não
tivesse sido vivido e levado a cabo não só nesses
mares da China, mais velhos que o Ocidente, mas
em nome de imperativos de conquista real e onírica
do mundo — no caso da Peregrinação mais do
Império que da Fé. Ou uma inseparável da outra.
A pirataria dos mares da China não

“

Peregrinação, viagem sem
outra bússola que a vivência
então inédita — de algum modo
iniciática, após Marco Polo —
de um ocidental no coração do
Outro. Foi isto que João Botelho
se atreveu a evocar e a ilustrar

precisava de ser inventada. Era uma prática
imemorial. Na ótica cristã, e com tão boa
consciência como a com que António de Faria a
assume, era ou devia ser puro escândalo. Ao cabo
de tantos séculos o Império do Meio continua sendo
o mais enigmático dos mundos. Na peugada de
Marco Polo, Mendes Pinto foi menos sensível ao seu
mistério que deslumbrado pela sua exemplaridade.
Como se a China fosse o espelho inverso de uma
Europa cristã mas aos seus olhos infiel ao seu ideal
divino.
Essa contradição é assumida como uma
espécie de inocência cultural singular. O herói
de Peregrinação, no fundo, é duas pessoas, ele
mesmo e António de Faria, o jovem fascinado por
Francisco Xavier, como se o exemplo do futuro
santo resgatasse a crueldade do corsário Mendes
Pinto que, de algum modo, pensava estar à sua
maneira ao serviço de Deus. Tudo isto faz parte do
enigma e do fascínio de Peregrinação, viagem sem
outra bússola que a vivência então inédita — de
algum modo iniciática, após Marco Polo — de um
ocidental no coração do Outro. Foi isto que João
Botelho se atreveu a evocar e a ilustrar em nome de
uma curiosidade fáustica que era a nossa quando
estivemos na China, como se fosse também para nós
o mais insólito e enigmático Império Celeste. J
16 de Outubro de 2017
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O filme serve o livro?
A literatura é muito mais poderosa do que o cinema. Se há uma
descrição num livro, que fala de
uma camisola amarela, podem ser
muitos amarelos. No filme é do
amarelo que eu escolhi. Quanto
mais ambíguo for mais rico se torna. O cinema deve inquietar, criar
dúvidas e não certezas. Quer na
história, quer no modo de contar,
quanto mais aberto for um filme
melhor.
A exemplo d’Os Maias, este filme
vai entrar em digressão?
O filme vai para as salas, fará o seu
percurso normal. Depois vamos
tentar levá-lo às escolas. Os Maias
e Filme do Desassossego continuam
a ser mostrados aos estudantes.
Peregrinação é um livro recomendado mas não obrigatório,
mas tem a vantagem de abranger
mais áreas… além da literatura, a
História, as Ciências, a Filosofia. É
muito aberto.
O filme poderá levar os estudantes
à leitura?
Quando passou Os Maias quadruplicaram as vendas do livro. O
filme cria curiosidade para a leitura. Eu gostava que o filme servisse
para que os portugueses lessem
mais um bocado.
Filmar em Portugal está mais fácil
ou mais difícil?
Há coisas muito mais fáceis, porque
o digital torna tudo mais barato.
Mas há pouco dinheiro para fazer
filmes. Uma coisa que me chateia é
que 'recebe-se' o mesmo para fazer
um filme com duas pessoas dentro
de um quarto do que para um filme
de aventuras como este. O que fez
com que eu e o produtor tivéssemos de nos desdobrar à procura de
outros financiamentos, porque foi
um filme muito dispendioso. Além
disso, o júri só aprecia os argumentos. E o cinema é muito mais
do que isso. Deviam ser obrigados
a ver todos os filmes anteriores
dos realizadores. O modo de ver, o
modo de filmar é essencial.
E como vê o cinema português
atual?
Há uma nova geração fantástica.
Têm as suas referências, sabem que
há uma história de cinema, mas
cada um descobre o seu próprio estilo, sem copiar ninguém. Há coisas incríveis. O ano passado vi uma
curta do Pedro Peralta [Ascensão],
só com três planos, que eram deslumbrante. O Batráquio, da Leonor
Telles é um descaramento maravilhoso. O Salaviza é fantástico.
Há uma data de modos de filmar
em Portugal. São 'miúdos' que não
abdicam das suas convicções.
E agora, qual é o próximo passo,
vai adaptar Os Lusíadas? A História
Trágico-Marítima?
Não sei. Há uma hipótese de uma
encomenda, mas não sei se a faça.
Apetecia-me fazer algo mais contemporâneo. Mas será com certeza
a partir de um texto português. JL
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Um aventureiro português…
Fernando-antónio almeida
“A gente que viu pouco do mundo
(…), como viu pouco, também
costuma dar pouco crédito ao muito
que outros viram”. A asserção, o lamento indignado, pertenceu a Fernão
Mendes Pinto, aquele que, como
resposta ao seu escrito, obteve uma
quase sarcástica invenção: “Fernão.
Mentes? – Minto!”.
Pois pertence a este desalinhado
autor (inserido na velha coletânea
literária nacional, iniciada a meias
com os manos galegos ainda no século XII, e que se vai arrastando por aí
adiante até aos dias de hoje), pertence
a Fernão Mendes aquela judiciosa
asserção – quem pouco mundo viu,
quem pouco sabe, não tem capacidade para perceber quem viu muito
mundo, quem muito soube aprender
com a vida.
A gente imagina as risotas, o
sarcasmo, os dichotes, o escárnio, as
picardias, a zombaria, com que, tanto
a massa ignara como os intelectuais
petulantes do tempo, terão acolhido
desde logo as palavras ditas, os relatos
avançados de viva voz, pelo futuro
autor da Peregrinação. As palavras
ditas, já que a sua obra manuscrita só
viria a ser vertida a público, na devida
letra de forma, no tardio ano de
1614, tinha já deixado há muito este
mundo ingrato o seu autor – 31 anos
passados.
Mas não admira que assim tivesse
sido, que a ignorância escolástica
e patega se tenha volvido em boçal
ironia, postada perante a afirmação
de um autor que, logo no título do seu
livro, dizia vir dar “conta de muitas e
muito estranhas cousas que viu e ouviu no reino da China, no da Tartária,
no do Sornau, que vulgarmente se
chama Sião, no de Calaminhã, no de
Pegú, no de Martavão e em muitos
outros reinos e senhorios das partes
orientais…”.
O que poderia pensar, posto
perante uma tamanha catadupa de
informação, se não já o seu patrício
de Montemor-o-Velho, mas até o
balofo burocrata da corte de Lisboa
(quando, em 1558, Fernão Mendes
desembarcou à beira-Tejo, procedente do Japão, vindo por Goa, reinava
em Lisboa, em nome do menino
Sebastião, a castelhana D. Catarina)?
Ou que haveria de pensar, mais tarde,
o seu vizinho de quinta, no Pragal
de Almada? Tinham sido 21 anos de
aventuras e desventuras, desde que,
em 1537, Fernão Mendes embarcara
em Lisboa para terras do Oriente, 21
anos durante os quais o montemorense Fernão tinha sido “13 vezes cativo e
17 vendido”.
Já noutro plano, quando observada
a arquitetura da sua obra em termos
de aventurada narrativa de ficção, a
Peregrinação manqueja e fraqueja, por
exemplo, no facto de pôr perante o

Ilustração de Carlos Marreiros, para a edição da Peregrinação, do Expresso

sequioso leitor, a par do já de si pouco
heroico narrador e figura central
destas suas memórias, um segundo
herói, a disputar claramente o pódio
com o anti-herói Fernão Mendes.
Portanto uma outra figura cimeira,
chefe militar, indisfarçado e confesso
chefe pirata de uma banda de brutais
aventureiros (entre estes se contava
o narrador do relato da Peregrinação,
o próprio Fernão Mendes). E é ele, o
outro, o indiscutido chefe máximo do
bando, o também montemorense (falamos da vila de Montemor-o-Velho),
António de Faria de Sousa .
Pois bem. João Botelho, o realizador desta película inspirada diretamente pela Peregrinação – creio que
ele próprio inspirado por uma velha
sugestão devida a Aquilino Ribeiro
– ultrapassa este escolho, o dos dois
heróis para um mesmo palco, dois
heróis que arriscam ensombrar-se.
E é assim que, para isso, metamorfoseia este real António de Faria
numa “máscara”, num disfarce. E é
assim que, no filme, nos aparece o
nosso chefe corsário Faria como não
sendo mais do que um “pseudónimo” inventado por Fernão Mendes.
Um Fernão Mendes que não teria
tido a coragem de – à imagem de um
certo Louis francês – proclamar decididamente nas suas memórias: “O
António de Faria c’est moi!”.

FALSA, FATAL PAIXÃO

É certo que esta inverosimilhança será
talvez invenção conspícua se posta
perante o olhar de sisudo historiógrafo. Todavia, em termos de ficção
dramática, tal falha ao real histórico e
rasteiro não mancha em nada – muito
pelo contrário, enriquece – a admirável fita de cinema de João Botelho.
Como tão-pouco destoa a película
essa outra invenção, a da fatal mas
falsa paixão de D. Joana da Silva pelo
seu verdurento pajem Fernão Mendes.
Uma falsa paixão que foi trespassada
ao inocente Fernão, quando o verdadeiro amador era um certo Manuel
Freire que, aliás, tal como a sua
amada, pagou também com a vida, à
Porta de Alfofa, os funestos amores,

“

Os quadros em que se
desenrola o filme vão
permitindo estender
a nossos olhos vários
dos episódios relatados
nesta fabulosa, sincera,
confessional, dramática
Peregrinação

havidos com aquela que era a mulher
de Francisco de Faria.
Antes, tal invenção se insere, se
enquadra perfeitamente nesta banda
desenhada, posta em movimento e
musicada – qual tragédia a que não
falta o indispensável e precioso coro
quase ateniense – pelo seu realizador.
Uma peça musical – aqui a servir de
fio condutor da estória – a que serve de
esteio (e elemento identificador perante a plateia), um famoso disco inventado e interpretado por Fausto (Bordalo
Dias) em 1982: “Por este rio acima”,
peça inspirada precisamente no relato
estabelecido pela Peregrinação.
E será dentro deste formato, a que –
decerto sem rigor – eu vou chamando
“banda desenhada”, que se vai desenrolando a “vida e as (sobretudo orientais)
aventuras de Fernão Mendes Pinto”.
Que se vai desenvolvendo, naturalmente
em obediência à seleção e composição, à
“batuta” de João Botelho.
De resto os quadros em que se vai
desenrolando o filme protagonizado
por Fernão Mendes Pinto, sempre
muito e muito bem assessorado pelo
seu imprescindível intérprete malaio,
vão permitindo estender a nossos
olhos vários dos episódios relatados
nesta fabulosa, sincera, confessional,
dramática Peregrinação. Narrativa de
vida em que o “pecante” do Fernão
Mendes Pinto, peregrinou, calcorreou, trilhou os caminhos do mar e
da terra: mortes naturais e violentas,
naufrágios e roubos, assassinatos,
violações e rapinas, levados a cabo
por homens tais como ele. Homens
desesperados e cobiçosos, que durante séculos foram vistos e proclamados
como edificadores heroicos e exemplares de um cristianíssimo Império…
Tudo isto, toda uma peregrinação,
relatando a verosímil ou inverosímil
história de um Fernão Mendes Pinto
que, de oriental “ladrão do mar”
(mas também comerciante, chorudo
e astuto, e ainda duvidoso noviço
na Companhia de Jesus…), acabará
convertido em proprietário de uma
quintarola na outra banda do rio
Tejo, junto da vila de Almada, onde
termina por achar-se instalado – ele
e o mundo das suas memórias. Ele e
a sua legítima esposa, ele e os seus
amados filhos, ele e as suas fabulosas
memórias orientais – tal como no-lo
mostra igualmente João Botelho.
Mas também um Fernão Mendes
que terminou seus trabalhos e dias em
Almada, transfigurado num dos mais
extraordinários e surpreendentes autores de sempre da língua portuguesa.
* Fernando-António Almeida é autor de
vários livros, designadamente de poesia, de
ficção, de histórias e de viagens e Roteiros de
Portugal, sobre que escreveu no Expresso e
no Público. É autor também do estudo Fernão
Mendes Pinto. Um Aventureiro Português no
Extremo Oriente. Contribuição para o estudo
da sua vida e obra, editado pela Câmara de
Almada
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A PAIXÃO
DAS IDEIAS

GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

Diáspora lusitana

O

Peregrinação, de João Botelho "Um filme com indiscutível valor artístico"

filme Peregrinação,
de João Botelho (JB),
sobre a obra imortal
de Fernão Mendes
Pinto (FMP) é um
projeto literário, um
filme de aventuras e uma epopeia
musical. Segundo
o cineasta, tratou-se de transmitir o encantamento da Peregrinação, através de uma ideia
de descoberta e de diáspora, de encontro com
os outros, que podem ser animais fabulosos
ou pessoas diferentes. Foi uma tarefa necessariamente difícil que não estaria ao alcance de
qualquer um. A experiência de JB e a sua sensibilidade cultural e histórica permitiram-lhe
fazer um filme que corresponde ao que dele
se exigiria, abrindo para o grande público a
oportunidade de tomar contacto com uma das
obras mais importante da literatura mundial
– pioneira no que respeita à narrativa. O autor
não caiu, porém, na tentação de nos dar um
relato exaustivo de uma obra longa, cheia de
episódios relevantes e impossível de sintetizar
num filme de hora e meia. Estamos, assim,
perante uma verdadeira introdução à leitura
e à compreensão desta obra-prima da nossa
literatura, com uma encenação que recorre à
experiência operática, com um coro (à maneira
grega), que pontua momentos fundamentais, a
cantar Fausto em Por Este Rio Acima. Recordese que este trabalho de Fausto, de 1982, integra
a trilogia Lusitana Diáspora e baseia-se nos
textos de FMP, sendo considerado muito
justamente um dos melhores álbuns de música
popular portuguesa. Como não poderia deixar
de ser, para alguém com experiência e ciente
das limitações de uma tão difícil empresa,
foram escolhidos alguns quadros fundamentais
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“

Estamos perante uma verdadeira introdução à leitura e à
compreensão desta obra-prima da nossa literatura, com uma
encenação que recorre à experiência operática, com um coro
que pontua momentos fundamentais
Ao trazer para o grande público, através do cinema, uma
obra máxima da literatura portuguesa, alcança o desiderato
de nos pôr perante o belo e difícil projeto de compreender os
portugueses ao encontro da sua história
do livro, que são significativos, para a compreensão da presença dos portugueses no mundo.
A Peregrinação relata um longo percurso,
ora dramático ora venturoso, de 21 anos pelo
Índico e Ásia, sendo o autor soldado, negociante, pedinte, embaixador, cortesão, jesuíta e
pirata, “13 vezes cativo e 17 vendido nas partes
da Índia, Etiópia, Arábia feliz, China, Tartária,
Macassar, Samatra e outras muitas províncias daquele oriental arquipélago, dos confins
da Ásia, a que os escritores Chins, Siameses,
Gueos, Eléquios nomeiam nas suas geografias
por pestana do mundo…”. Eis a saga de um
português do século XVI, que pôde chegar às
nossas mãos graças a uma narrativa talentosa, que nos permite hoje ter uma ideia do que
foram as dificuldades históricas dos portugueses além-mar, mas também perceber como a
Peregrinação se tornou uma obra de referência
a partir do momento em que foi publicada,
como verdadeira matriz para quantos desejassem aprender a viajar e a descobrir o mundo.

Hoje, a moderna historiografia deu verosimilhança ao livro publicado postumamente, em
1614, ficando claro que na literatura mundial é
um texto pioneiro, em diversos domínios, ombreando com a obra de Miguel de Cervantes no
abrir de novos caminhos para toda a literatura.
Longe vão, felizmente, os tempos em que
havia quem achasse que a Peregrinação era
um livro de fantasias. Pelo contrário, estamos
perante uma narrativa bastante próxima da realidade – sem cujo conhecimento não podemos
completar e entender o que consta nas obras
de cronistas como João de Barros e Diogo do
Couto. Como afirmou Adolfo Casais Monteiro,
“a ficção como género literário, tanto se cria à
base de verdade como de invenção”. O interesse romanesco e a componente pícara desta
obra são evidentes, e o filme dá essa tónica com
especial felicidade. Nem falta um malaio, que
conhece as várias línguas, e que se assemelha a
Sancho Pança… A diversidade de personagens,
a própria capacidade de “desdobramento” de

FMP não é tanto sinal de imaginação fértil, mas
sim de uma capacidade singular de entender
a complexidade e a diversidade da presença
portuguesa na Ásia – onde os soldados e os
missionários estavam ombro a ombro com
os mercadores, corsários e mercenários, e
as intervenções da Coroa e da Igreja Católica
coexistiam com as iniciativas privadas dos
comerciantes, dos arrivistas e dos piratas…
O cineasta esteve bem consciente de todas
as dificuldades que se lhe colocavam – desde
as vicissitudes históricas à extensão e complexidade do livro e dos seus relatos. Daí ter respeitado a orientação do autor quanto ao fulcro
das diferentes partes da obra. A presença de
António Faria é bem ilustrativa disso mesmo.
Contando com o desempenho do mesmo ator
(Cláudio da Silva), JB e FMP assistem aos acontecimentos que envolvem o temível corsário,
irrascível e violento, apagando-se e ficando
de fora ele mesmo, ou seja, o autor-narrador.
Aliás, havendo um flashback na construção da
narrativa do filme, percebe-se que, sendo o
ator o mesmo, as personalidades que representa são diferentes. Como Aquilino Ribeiro e
Donald Fergusson disseram, e está assumido
por JB, “imaginamos que Mendes Pinto e
António Faria são uma e a mesma pessoa. FMP
teve pejo de se exibir antigo capitão de corsários e pôs a máscara”. António Faria, o vencedor
de Coja Acém, é provavelmente uma invenção
sua, até porque dificilmente encontramos
essa figura na vida real, correspondendo, por
certo, a uma composição, em que o real não
pode deixar de ter importância, mas em que
prevalece a prevenção do autor relativamente
a eventuais represálias. Com efeito, não se sabe
até que ponto a pendência da candidatura à
tença d’el Rei não pesou aqui, protegendo-se o
autor, com receio de perder a benesse.
Note-se que no livro e no filme António
Faria desaparece misteriosamente, sem grandes pormenores. Se no início da obra não há
dúvidas sobre quem protagoniza os acontecimentos, o “eu, pobre de mim”, o mesmo
ocorre depois do desaparecimento de António
Faria. FMP regressa em pleno à ribalta. Os
primeiros europeus chegam ao Japão, a introdução da espingarda causa espanto e drama,
há o encontro com S. Francisco Xavier, o padre
Belchior considera Fernão Mendes Pinto bem-aventurado. Temos em pano de fundo a agitação do continente asiático, e JB aproveita para
nos apresentar belas imagens colhidas no misterioso continente – num inteligente equilíbrio
na apresentação da diversidade de situações. Se
há muitas imagens recolhidas em Portugal, a
equipa esteve em sete cidades chinesas (como
Leshan), em Macau, na Índia, no Japão, na
Indonésia, na Malásia e no Vietname. Julgo que
João Botelho conseguiu um dos objetivos que
se propôs: “Encontrar uma empatia emocional e verdadeira com as pessoas a que o filme
se destina”. De facto, ao trazer para o grande
público, através do cinema, uma obra máxima
da literatura portuguesa, alcança o desiderato
de nos pôr perante o belo e difícil projeto de
compreender os portugueses ao encontro da
sua história. É um filme com indiscutível valor
artístico, nítida exigência quanto ao texto e
ao bom uso da língua, sentido pedagógico, na
continuidade de um percurso muito rigoroso
do cineasta em matéria de valorização das
culturas da língua portuguesa… J
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A viagem infinita
José Luís Peixoto
Ainda hoje, passados quase
cinco séculos, impressiona o
número de viagens que Fernão
Mendes Pinto foi capaz de fazer.
Se considerarmos as condições
em que as fez, esse espanto
aumenta consideravelmente. Se,
nesse exercício de imaginação,
conseguirmos abdicar do
conforto a que o nosso olhar se
habituou, século XXI, não será
de estranhar que demos por nós
próprios a navegar no exagero.
Na escola, quando ouvi
falar de A Peregrinação pela
primeira vez, ouvi também
falar do “mentes? minto!” e
do caquesseitão, a criatura
que o autor teria visto na ilha
de Samatra, mistura de pato,
morcego, cobra, galo e lagarto,
com espinhos, asas e um
esporão na testa.

Foto da rodagem do filme "No nosso país, não se pode escrever sobre viagens
ignorando este título essencial"

Esta permanente referência
aos “exageros” de Fernão
Mendes Pinto aceita e
defende o equívoco de que

a verdade é documental.
Como se, retirando-lhe esta
característica, se ceifasse toda a
legitimidade da grande obra da
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literatura de viagens em língua
portuguesa.
É também possível que
essa resistência tenha nascido
da descrição que é feita dos
portugueses no oriente. Em
múltiplos episódios, estes
navegadores mostram a
estreiteza dos seus propósitos:
pilhando as populações,
procurando o enriquecimento
rápido e fácil, preocupando-se
apenas em regressar à terrinha
para exibir o seu êxito.
Nesse caso, a constante
dúvida acerca de detalhes da
obra, seria um ataque à sua
credibilidade, uma preferência
pelo canto épico e decassilábico
em detrimento do espelho cru.
Em qualquer dos casos, a
aceitação da obra, alvo de edições
sucessivas e de um número
invulgar de traduções, foi sinal
de algo muito mais profundo. O
facto de ter sido publicada apenas
30 anos após a morte do autor
não apagou essa centelha. Ainda
agora, depois de todo este tempo,
continua a brilhar.
A influência de Peregrinação
é imensa ao longo dos séculos.
Estas páginas marcaram até
a forma como encaramos o

CINEMA

Manuel Halpern

Um filme bem aventurado
Um livro é um livro. Um filme é
um filme. E João Botelho sabe bem
distinguir a natureza dos objetos,
mérito indispensável para quem faz
uma adaptação - é possível fazer
coincidir alguns pontos, mas nunca
a substituição. O filme soma e subtrai, mas sobretudo transforma, metamorfoseia o objeto, entregando-lhe outros códigos e ferramentas,
um novo léxico. E a esta redundante
lógica acrescente-se uma outra
igualmente óbvia mas que, no caso,
completa a equação - um disco é
um disco. Isto porque a obra prima
de Fausto, Por Este Rio Acima, acaba
por ter um papel preponderante na
Peregrinação de Botelho. De forma
assumida e inequívoca, como que
resgatando o mais visível e recente eco popular da obra de Fernão
Mendes Pinto.
Fausto Bordallo Dias desbastou
a imensa obra, sintetizando-a em
letras de canções. Descobriu alguns
momentos chave e cruzando as
palavras de Fernão Mendes com as
suas, fez rimar frases e deu-lhes
melodias originais, inspiradas
na música popular e tradicional
portuguesa. Ouvir o disco de Fausto
obviamente não é o mesmo que ler
Peregrinação. Mas permite extrair

alguma essência do espírito do livro
e acrescentar-lhe uma perspetiva
de leitura pessoal, musical e lírica do
compositor.
No fundo, da adaptação de João
Botelho não se pode pretender mais
do que isso. Um filme nunca pode
substituir um livro, muito menos
um clássico da literatura portuguesa.
Mas pode propor uma leitura,
subjetiva e artística, inevitavelmente
centrada no olhar do realizador.
E, para isso, João Botelho fez o
mesmo que Fausto, e é assim que se
trabalha em cinema: tirou daqui e
dali, transformando uma pequena
parte da obra em cenas e sequências,
para construir um todo capaz de
transmitir uma ideia.
Se a adaptação de Livro do
Desassossego parecia uma
missão impossível dado o caráter
fragmentário e não narrativo da
obra, a adaptação de Peregrinação
configurava-se igualmente difícil
pelo excesso de narrativas que
inclui a grande viagem de Fernão
Mendes. No primeiro, João Botelho
assumiu de forma inteligente a
natureza do livro, fazendo um
filme não narrativo, subjetivo e
etéreo, um dos melhores da sua
longa carreira. Em Peregrinação,

Cláudio Silva, em Peregrinação "O filme também é dele"

serve-se da multiplicidade de
narrativas para explorar as diversas
formas de contar uma história.
Até determinado ponto a forma
sobrepõe-se ao conteúdo. Não será
certamente um filme de aventuras
no sentido clássico, jamais alguma
grande produtora americana ou
mesmo europeia o catalogaria no
género. Quanto muito será um
filme sobre a aventura e sobre a

viagem, no sentido mais fascinante
da palavra, que é o da descoberta
do outro. Peregrinação, de Fernão
Mendes Pinto, é um tratado sobre o
encontro de culturas e João Botelho
soube transportar isso para o filme,
com tudo o que tem de belo, mas
também com tudo o que tem de
cruel e sanguinário. E, sobretudo,
não deixou de exibir o espírito
crítico do livro, a forma com Fernão

J

exotismo, como o concebemos.
Com tudo o que sabemos hoje,
com toda a informação de que
dispomos, continua a ser nas
páginas do livro de Fernão
Mendes Pinto que está o padrão
com que estruturámos o nosso
olhar sobre o oriente.
Sinónimo de diferença
extrema, fascínio magnético, o
oriente surge como uma prova
de vida ou morte, um lugar que
nos põe em causa, onde nos
podemos perder para sempre.
Nesse âmbito, a dimensão
autobiográfica da obra é
determinante. Fernão Mendes
Pinto, narrador e protagonista,
aceita toda a subjetividade
do seu olhar, afirma-a quase
como um romantismo avant
la lettre, onde chega a evocar
os seus próprios filhos como
um dos propósitos que o leva a
escrever.
A riqueza de A Peregrinação
de Fernão Mendes Pinto é
inesgotável. Aquilo que há a
dizer sobre esta obra multiplica
por muito as centenas de
páginas que a constituem. No
nosso país, não se pode escrever
sobre viagens ignorando este
título essencial. J

Mendes teve dificuldade em ser
aceite pelos seus contemporâneos e
como tal o frustrou ao longo da sua
'segunda' vida, passada de forma
sedentária em Almada.
De todas as formas de contar
(narrador participante, não
participante, sem narrador, através
da ação) a mais ousada e cativante
neste filme é através da música. E
aqui voltamos a Fausto. Botelho
fez uma seleção de canções de Por
Este Rio Acima e pediu a Daniel
Bernardes e Luís Bragança Gil uma
adaptação polifónica, permitindo
a existência de uma banda sonora
endógena. E assim esta Peregrinação
também é, de certa maneira, um
filme musical. Só que, mais uma
vez, não ocorre no sentido clássico
hollywoodesco do género. A música
é cantada por coros de marinheiros
ou combatentes, suspendendo e
localizando a ação.
Apesar da obra de Fernão Mendes
Pinto extravasar amplamente o
campo da literatura, ganhando
interesse científico em várias áreas,
da História às Ciências Naturais,
João Botelho não foge à sua génese
literária, mantendo as palavras
originais. Fica claro ao longo do
filme que, mais do que uma inaudita
aventura, estamos a ‘celebrar’ um
grande texto, um clássico absoluto
da literatura portuguesa.
O filme conta com um vasto
elenco e complexos meios de
produção. O destaque vai todo
para Cláudio Silva. O ator revelado
por João Botelho em Filme do
Desassossego, cumpre aqui um
papel ainda maior e mais exigente.
Firmemente, Cláudio segura o leme
do filme e leva-o para o melhor
rumo. O filme também é dele.J
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Jorge Listopad
Um criador em muitos ‘espaços’
Como anunciado na última edição (com o comentário de J. C. Vasconcelos e a crónica de V. H. Mãe sobre ele, mais a sua
Autobiografia), voltamos ao colaborador de décadas do JL, e que morreu no passado dia 1, aos 95 anos. E abrimos com a
publicação pela primeira vez, aqui e em português, de poemas seus - o que apesar das nossas muitas insistências nunca
quis fazer, por os considerar intraduzíveis, dado viverem muito de especificidades da própria língua, rimas internas, etc. As
traduções são de Hana Smiková, 27 anos, licenciada em Língua, Literatura e Civilização Estrangeira (Português) pela Sorbonne
IV, Paris, e que está a concluir o mestrado com uma tese sobre "Jorge Listopad, une écriture contrapuntique". Recorde-se que
numa sua 'famosa' entrevista ao nosso e seu jornal, que numa pequena parte adiante se transcreve, ele disse: "Sou, basicamente,
um poeta, quer como encenador, quer até como diretor de escola, quer, sobretudo, ao escrever prosa portuguesa"

d
Eugénia VasquEs

Discorrer sobre aquele Jorge Listopad
que atravessou o teatro em Portugal,
dos anos 60 até à primeira década
do século XXI, é uma tarefa necessariamente provisória. Seria preciso
rastrear-lhe fundamentadamente o
percurso. Mas posso, ainda assim,
afirmar que foi um poeta praticante em
duas línguas, um encenador de teatro
profissional e um instigador de cultura
teatral em alunos e amadores, e, para
muitos de nós, um formador, um
sábio, um provocador, um professor de
leitura literária e do mundo e, ao mesmo tempo, um cultivador de mistérios
e evasivas.
Tendo arribado a Portugal, isto é,
ao Porto, em meados dos anos 50, está
registado o início da sua intervenção
teatral no ano de 1966, já depois da sua
naturalização (1963) quando, com o
TNT, trabalhou o Diário de um Louco,
de Gogol. Aliás, é particularmente relevante o cânone de autores que instituiu

Jorge Listopad A escrever, na Arrifana, em agosto de 2006

no âmbito da amordaçada cena portuguesa (tendo ele mesmo um dossier na
Censura com o nº 7669). Numa primeira fase do seu labor teatral, que coloco
justamente entre 1966 e 1974, Listopad
faz-nos visitar autores inquietantes
como Pinter, Strindberg, Triana,

Curriculum 34
Milena do senhor Kafka frequentava a nossa casa
naquela altura mandou-me comprar cigarros
voltei sem eles
na tabacaria esqueci-me do nome
Ainda melhor disse assim não vou fumar
o pai ofereceu-lhe os seus egípcios
Com estes morre-se cedo sorriu
e acendeu
Ambos morreram pouco depois – pela mão da Alemanha
Listopad, František, Curricula, Dauphin, Praga, 2011

Weingarten, Dürrenmatt e também
Tchekov. Acrescenta os portugueses,
Alves Redol e, depois, António Patrício
(O Fim, Casa da Comédia 1971, que de
certo modo “descobriu” para a cena),
fazendo-nos imergir, pela via poética,
num universo existencialista de que

ele tinha uma certa chave enigmática,
que passava, como confirmam os seus
atores – obrigada, Vítor de Sousa – pela
improvisação e, acrescento, pelas
atmosferas sonâmbulas.
Depois do 25 de Abril de 1974, Jorge
Listopad entroniza-se, com algum

Chovia em português
a escutar o cor-de-rosa
em cada gota
o sotaque da Boémia
e o coração volta
facilmente e sem inibições
pela porta das portas
Chovia em português
as mangas cosidas
descoserei
Listopad, František, Poesie II - Sebrané spisy - svazek
II., Dauphin, Praha, 2012.

duradouro escândalo, no templo da
crítica teatral (A Luta, Expresso e,
depois, a partir de 1985, e para sempre,
o JL). Mas entre meados dos anos 70 e
inícios dos anos 90, numa segunda fase
da sua vida de encenador, continua a
oferecer-nos leituras metafísicas (ou só
filosóficas?) de Sartre, Lorca, Claudel,
Arbuzov, Goldoni-Büchner, novamente Patrício, Garrett, Shakespeare,
Calderón, José Régio e mais ainda.
(Paro aqui para lembrar Frei Luis de
Sousa e O Fim, no ACARTE, em 1986,
atos de psicografia nacional).
Pertence a essa segunda fase da sua
vida criativa a exploração circunstancial dos “espaços alternativos”, como a
Torre de Belém ou o Cais de Alcântara,
onde se desenrolaram dois memoráveis espetáculos amadores: Cristovão
Colombo, de Ghelderode, fazendo-nos vivenciar os Descobrimentos
nos navios “Ponta Delgada” e “Gil
Eanes” (1987) e Segismundo na Torre
de Belém, a partir de A Vida É Sonho
de Calderón, celebrando a estética
barroca (1988).
Já nos anos 90, sobretudo com
o Teatro Universitário da Técnica
(criado em 1981), que dirigiu ativa
ou nominalmente até 2008 (já com
Júlio Martin, seu sucessor), Listopad
dar-se-á a liberdade de empurrar
as fronteiras da encenação como
atividade de escrita, mergulhando sem
preconceitos na criação a que chamou
“coletiva” (ex: Quem É o Arquiteto da
Torre de Babel?, já de 2002). Continuou

Cada palavra
A língua portuguesa crescia nos meus lábios assombrosos
de outro jeito escoa o poema às três da manhã
quando volta a casa ébrio pela língua checa
de outro jeito sofrem os versos cerca das cinco da madrugada
a nostalgia portuguesa da pura insónia
Quem ambas servisse, quem vivesse com uma mulher
a esconder um outro amor Cortinas em movimento
tremem na pele láctea do dia
Territórios desconhecidos
nas horas extra da vida
Cada palavra já é o poema
Listopad, František, Rosa Definitiva, Cherm, Praga, 2007
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a expandir o cânone dos seus poetas de
eleição, como Hasek, procedeu e fez
proceder à fusão de autores e universos
autorais, não perdendo a oportunidade
de convocar poetas do agora, como
Vasco Graça Moura, que subverte no
cadinho de Brecht, Eurípides e tutti
quanti.
Encenou ópera (O Homem que
Confundiu a Mulher com um Chapéu,
de Oliver Sacks, música de Nyman,
1997, Teatro da Trindade, por exemplo), escreveu em parceria com os
novos (Hotel Savoy, com Carlos J.
Pessoa, do Teatro da Garagem, um
dos seus discípulos diletos), e também
colaborou com os mais velhos (Teatro
Experimental de Cascais, Grupo Teatro
Hoje, Companhia de Teatro de Almada,
Teatro Nacional D. Maria II, etc.).
Era, contudo, e acima de toda a
artesanalidade que gostava de deixar
instalar, um encenador de atores e
sobretudo de atrizes. Não sei se era
o seu “olho” de realizador televisivo
mas a verdade é que gostava de atores
de bela figura e voz memorável: a
Carmen Dolores, a Clara Joana, o
Fernando Curado Ribeiro, o Sinde
Filipe, o Baptista Fernandes, o Carlos
Wallenstein, a Isabel de Castro ou
os mais novos Alexandra Lencastre,
Antonino Solmer, a Isabel Medina
e o Zala/José Nogueira Ramos (já
falecido), a Maria Helena Simões…
Gostava, aliás, de mulheres bonitas,
quase sempre ruivas ou arruivadas, e
cultivava uma misoginia geracional
(de que se lembra particularmente
bem a sua colega do Conservatório,
Ana Pereira Caldas!).
Esteve ao leme da Escola de Teatro
do Conservatório (em 1983, Escola
Superior de Teatro e Cinema), durante
mais de uma década, até à sua reforma,
no início dos anos 90. Foi um colega
astuto, perfeito avaliador de pessoas,
disfarçando a generosidade. Eu tinha
um bocadinho de medo dele. O Jorge
Listopad lia-nos o pensamento.J
Lisboa, 16 de Outubro de 2017
* Eugénia Vasques, é profª-coordenadora na
Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa,
crítica teatral e ensaísta com larga obra. Estudou
em Paris, licenciou-se na Fac. de Letras da Un.
de Lisboa e doutorou-se em na Un. da Califórnia
(Santa Bárbara)
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‘Sou um poeta que se transformou
em prosa portuguesa’
não. Principalmente, era-me fácil
escrever. Estava aqui apenas há dois
anos e três meses e comecei a tentar
escrever em português aproximativo, e hoje acho que estou na posse
da língua portuguesa, pelo menos
da escrita. Talvez não totalmente,
porque essa aprendizagem não foi de
origem, mas de segunda mão; mas
teve uma força específica, uma memória e uma consciência próprias —
sei a primeira vez que ouvi e li uma
palavra portuguesa, onde, quando,
em que circunstâncias ela surgiu,
discernindo-lhe já a conotação,
limpando-a assim do peso morto da
rotina falada.

Na edição do JL de 8 de setembro de
1992, na sequência da edição do seu livro
Biografia de Cristal, publicamos uma
longa entrevista com Jorge Listopad,
conduzida por Luís de Almeida Martins
e José Jorge Letria, que foi a primeira
em que falou de toda a sua vida e da sua
obra, no que constituiu uma verdadeira
revelação. Dela reproduzimos uma pequena parte, em que fala da sua poesia e
da importância da memória na sua obra
Não acha que na sua prosa continua a
haver um poeta eternamente adiado?
Sou um poeta que se transformou em
prosa portuguesa. Receio não ser capaz
de escrever bom verso em português.
Contudo, sou leitor atento e um admirador da poesia portuguesa. Traduzi
bastantes poemas em língua checa.
Sou, aliás, basicamente um poeta,
quer como encenador, quer até como
diretor de escola, quer, sobretudo, ao
escrever prosa portuguesa. Quanto à
poesia, escrevo em checo.
Então não é um poeta adiado. É um
poeta.
Sou um poeta não adiado. Com a
respetiva transferência prosaica em
português.
Na Checoslováquia é reconhecido
como poeta?
Sim. Pertenco à primeira linha da
boa poesia checa, e assim sou reconhecido. Saiu há semanas, em Brno,
um livro dos meus recentes versos.
Estive presente no lançamento.
Escrevi o livro depois da Revolução,
numa espécie de deslumbramento:
cada palavra que reencontrava se
transformava em poesia. Exprime o
espírito de hoje em formas de hoje.
E está agora a sair uma antologia
dos 40 anos de versos escritos no

Comprar-te-ei um cavalo
em língua checa
trotaremos juntos
até à Torre de Belém
perderemos a gramática
enterraremos na terra
patrulhas inúteis
quando a noite acordar
adormeceremos ao colo
Listopad, František, Rosa Definitiva, Cherm, Praga, 2007
A luz portuguesa ajudou-me
a encontrar as sandálias na areia
As botas de esqui ficaram em Praga
as pedras em cima delas
na clarabóia da noite
Primeiros cinco versos, Listopad, František, Rosa
Definitiva, Cherm, Praga, 2007

Jorge Listopad, quando completou 90 anos, com a mulher, Helena Simões, e a filha
mais nova, Francisca, na embaixada da República Checa em Lisboa

estrangeiro, em checo. Foi uma fidelidade difícil e discreta, sem leitor
nem parceiro. Nem a minha mulher
nem os filhos sabiam checo, não
tinha com quem falar nem a quem
mos trar o que escrevia. Escrevia e
perdia, ou fechava na gaveta. Agora
vão aparecer nessa antologia que
terá o nome de .
Qual é a sensação de viver em terras
em que não se fala com ninguém na
língua materna? Que sentimento isso
lhe provocava?
No princípio foi curioso. Mas em Paris
havia checos. Por isso tinha possibilidades de 'saídas' linguísticas. Aqui,
em Portugal, foi um verdadeiro ghetto
linguístico.

Não convive com nenhum checo?
Nem nunca aconteceu isso?
De vez em quando recebia uma visita:
alguém que passava por Lisboa e sabia
que eu estava aqui. Sou uma espécie
de lanterna checa, farol ocidental que
acena e orienta os que por cá passam.
Mas são raros: duas ou três visitas por
ano, quando muito. Estou sozinho e
habituei-me, nesse sentido, a uma
grande solidão. Porém, partilho todas
as outras coisas: a minha existência
tem várias camadas de comunicação
possível.
Aprendeu facilmente a língua
portuguesa, ou custou-lhe?
Como deve calcular, pela maneira
como falo, parece que custou. Mas

O Listopad vive muito da memória.
Não lhe parece que esse lastro de
memória é excessivo?
Você o diz. Não a memória, mas a procura da memória é para mim preciosa,
porque através desse processo tento
assegurar a minha identidade: sem
isso, corria o risco de me dissolver,
abolir a minha existência, podia mesmo já ter sido morto física, existencial,
linguisticamente. Eu podia não ser
eu, não tendo em Lisboa ninguém
que me tivesse conhecido em criança,
em rapaz, em estudante, em jogador
de bola, em poeta; portanto, tenho
que provar a mim próprio que sou
eu. E, cada vez mais, creio que dessa
memória provém a ficção: memória
não memorial, mas a guerra e a paz
dos tempos presentes.
Ia perguntar-lhe, precisamente,
onde começa e acaba a realidade na
Biografia de Cristal.
Às vezes, eu mesmo já não sei. O
mecanismo trabalha por mim — a
imaginação do real com o possível do
imaginado.J

Curriculum 57

Curriculum 5

Foi ontem que eu encontrei
o que perdi hoje
samambaia de aspetos verbais
a síntaxe amanhecerá

Saudade enorme
saudade imensa
o campo insustentavelmente longo
numa só noite envelhecerei
Olhar-se ao espelho obsessivo
como o cabelo se tornou grisalho
preparado para a saída pelo portão dos portões
a gestapo deteve o teu pai disseram
Nunca voltou
nunca voltar
silenciar silêncio

ó meu verso último
Listopad, František, Curricula, Dauphin, Praga, 2011

Curriculum 33
Na bifurcação há vento quase sempre
por isso veste uma camisola
escrevo versos para os filhos
mas noutro século

Traduzir a dor para uma outra língua
Listopad, František, Curricula, Dauphin, Praga, 2011

Listopad, František, Curricula, Dauphin, Praga, 2011
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Memória e herança de JL
Inês Pedrosa
- E menina, o que diz?
- A menina não diz nada.
Ouve.
- Menina tem voz. Deve falar.
- Menina ainda não sabe o
suficiente para falar.
- Cada pessoa sabe as suas
coisas. Menina não pode ter
medo do que sabe. Fale.
Este era o meu diálogo
recorrente com Jorge
Listopad quando, nos idos de
1984, depois de um ano de
estágio em O Jornal, entrei
na redacção do JL. O jornal
era, na época, semanal, e
todas as semanas havia uma
reunião geral que incluí A a
direcção do JL – José Carlos
de Vasconcelos e o chefe
de redacção António Mega
Ferreira – e o conselho
editorial, composto por
Augusto Abelaira, Eduardo
Prado Coelho, Fernando Assis
Pacheco e Jorge Listopad.
O corpo redactorial fixo do
jornal era composto por duas
pessoas: o Pedro Borges e eu.

A ser condecurado pelo Presidente da República Checa, Vaclav Havel, em 2001; e, também em Praga, com Ludvik Kundera

Sentava-me a um canto,
silenciosa, e tomava notas
de tudo quanto ouvia.
Tinha 21 anos e mais de
metade do que ali se dizia
era completamente inédito
para mim, terra incógnita,
fascinante, a desbravar.
Procurava afanosamente
os livros que aqueles sábios
mencionavam, devoravaos – mas na semana seguinte
eles falavam de outros autores

e outros temas, e aquilo que
eu já aprendera parecia,
de novo, inútil. Não havia
internet, nem Google, nada
que pudesse dar-me o consolo
de uma margem luminosa,
uma qualquer familiaridade
com os universos vertiginosos
que, naquela modesta salinha
da Av. da Liberdade, se
cruzavam. Assim, procurava
manter-me invisível. Gentis,
os consultores às vezes

sugeriam que tal entrevista
ou tal texto fosse feito por
mim, e eu respondia: “Não sei
se sei o suficiente para isso”.
José Carlos de Vasconcelos
retorquia: “Ora, o jornalista
não tem de saber tudo. Tem é
de saber fazer perguntas”.
Então Listopad fitavame nos olhos, com aquele
olhar radiográfico, veloz,
perscrutante, e comentava:
“Menina sabe. Menina sabe

mais do que sabe. Menina sabe
olhar, sabe pensar. Isso é o
mais importante.” Esta fé que
o sábio escritor, encenador,
criador de imagens,
depositava em mim – como
sabia ele que eu pensava, se
eu mal abria a boca? – deume coragem e liberdade para,
de facto, pensar. Augusto
Abelaira acrescentava que
o grande segredo da escrita
(jornalística ou outra) era
olhar para o mundo como se
o víssemos pela primeira vez,
caídos de uma nave espacial,
e nos interrogássemos sobre
o sentido das coisas mais
simples. Eduardo Prado
Coelho ria-se e emprestavame livros. António Mega

“

Listopad fitava-me
nos olhos, com aquele
olhar radiográfico,
veloz, perscrutante, e
comentava: ‘Menina
sabe. Menina sabe
mais do que sabe’.
Esses anos de JL
foram a minha pósgraduação em Harvard

PRÉMIO VASCO VILALVA

PARA A RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO
DO PATRIMÓNIO

O Prémio distingue intervenções exemplares em bens móveis e imóveis de valor cultural
que estimulem a preservação e a recuperação do Património.
A edição deste ano tem como tema de destaque os Jardins.
Envio de candidaturas até 30 de outubro para: Prémio Vasco Vilalva
Fundação Calouste Gulbenkian / Secretaria do Conselho de Administração
Avenida de Berna, 45 A / 1067-001 Lisboa

GULBENKIAN.PT
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Ferreira fazia-me listas de
livros fundamentais. Esses
anos de JL, com aquele escol
de conselheiros, foram a
minha pós-graduação em
Harvard.
Recordo a encenação
absolutamente sublime de O
Anúncio Feito a Maria, de Paul
Claudel, que Jorge Listopad
fez no Teatro Nacional D.
Maria II, em 1983, peça
protagonizada pela fabulosa
Manuela de Freitas – que
foi a minha primeiríssima
entrevistada, para O Jornal.
Recordo o seu dilacerante Frei
Luís de Sousa no Centro de
Arte Moderna da Fundação
Calouste Gulbenkian. E
as muitas outras peças
que levou a espaços não –
convencionais – galerias de
arte, universidades, o Museu
da Electricidade, etc. Criou ele
mesmo um teatro e uma nova
geração de actores.
Olhava para os jovens e
via-os. Respeitava-os. Puxava
por eles sem paternalismos.
Muitas e muitas vezes, em
momentos de aflição – a
angústia da hora do fecho
do jornal – me ajudou a
encontrar o ângulo de um
texto. Via-me a testa franzida
diante da velha máquina
de escrever, olhava-me nos
olhos, observava dentro
deles a névoa da confusão e
perguntava:
- Que surpresa tem menina
para nos contar? Que viu que
talvez ninguém tenha visto
com atenção?
Podíamos estar dez anos sem
nos encontrarmos. Recebiame sempre com o mesmo
abraço comprido e aquele
olhar fundo, terno e alegre.
- Menina está feliz?
Inventou uma língua só
dele, um português sintético,
poupado em artigos e partículas
de ligação, directo ao assunto.
Tinha uma prosa límpida,
rigorosa e compacta. Um
estilo checo: cáustico, lírico,
seco. Há cerca de uma década,
trabalhámos durante meses
num projecto teatral que
não chegou a concretizarse – a adaptação do romance
fotográfico Do Grande e do
Pequeno Amor, que escrevi a
meias com Jorge Colombo.
Para mim, esses meses foram
um curso intensivo de teatro.
E de estética. O seu último
trabalho de encenação, levado
à cena no Teatro de S. Luiz,
foi sobre o livro de Rui Zink A
Instalação do Medo, que é um
dos mais fulgurantes textos
literários do século XXI, embora
ainda poucos tenham querido
dar por isso. Jorge Listopad
sabia distinguir as pessoas,
as cabeças, os textos. Sabia
destrinçar o importante e o
acessório, o falso e o verdadeiro.
Deixa-nos essa herança – a
única que importa. J
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Um raro amigo

Na encenação de Porta Fechada (Huis Clos, de Sartre, tradução de Fiama ) pelo Grupo de Teatro Hoje, com (na foto da
esqª para a dtª) Lia Gama, Joaquim Rosa e Anna Paula

Mário Mesquita
O JL encontrou a palavra precisa
para referir Jorge Listopad na sua
capa: “uma rara figura”, rara pelo
seu bilinguismo que só não abrangia
a área da poesia, pela dupla nacionalidade, pela forma como trabalha a
língua portuguesa na sua dimensão
escrita, num estilo que só alguém
vindo da outra Europa poderia
descobrir.
Nos anos 70 e 80 ganhamos o
hábito de almoçar ao sábado – dia
de trabalho para alguns jornalistas
- no Parque Mayer, no restaurante
chamado Manuel. Éramos pelo menos, três pessoas: o Jorge Listopad,
o Sam, que sempre se fazia acompanhar pelo seu “Guarda Ricardo”,
e este vosso amigo. Com o humor
requintado de Listopad aprendia-se
muito, talvez a conversa fosse tão
divertida como o “Coelhinho” do JL.
Quando se diz ou escreve, entre
nós, o nome de Jorge Listopad pensa-se em teatro, no muito que lhe
deve o teatro português. Nado e criado na República Checa, mas cidadão honorário de Lisboa e do Porto.
Encenador de génio, permito-me
lembrar as peças de Vaclav Havel que
levou ao Dona Maria ou o espetáculo
Meu tio o Jaguar, de João Guimarães
Rosa, monólogo interpretado por

José Artur Pestana na Embaixada
do Brasil e na Livraria Ler Devagar.
Um espetáculo admirável e um texto
de Guimarães Rosa pela primeira
no teatro graças à audácia criadora
de Listopad, que designava a sua
“peça – espetáculo” como “um
deslumbramento contínuo, mas que
se espera lúcido”.
Nos palcos, nos livros, nos jornais
e nos ecrãs, o Jorge foi deixando
ficar, ano após ano, década após década, marcas do seu estilo, rigoroso,
minucioso, atento ao pormenor e aos
pequenos sinais. Dotado do “poder
de subtileza” e do sentido de rigor, a
sua ironia situa-se nos antípodas do
sarcasmo camiliano. Matiza os juízos
simplistas. Reconduz à complexidade os assuntos banais do dia a dia.
“O melhor de Listopad são os
pequenos textos, questão de gostos”,
escreveu Agustina Bessa Luís. Não
sei se terá razão, mas, pelo meu lado,
estranho seria que não se referisse,
ao lado do encenador e realizador, o
cronista de imprensa. Desde o final
da década de 70 ao início dos anos
90, coabitamos no Diário de Notícias
e no Diário de Lisboa.
Acima de todas estas circunstâncias relembro em Jorge Listopad, o
amigo, no sentido pleno da palavra.
Gostaria de o ter acompanhado numa das suas viagens à sua
República Checa. Cheguei mesmo

a pedir-lhe que me fizesse o roteiro
para uma viagem que nunca aconteceu acontecerá, a não ser na minha
imaginação.
O amigo Jorge que veio de longe
para ficar e partilhar as grandezas
e misérias da vida da nossa comunidade. O amigo que traz consigo
e reparte connosco a sabedoria do
“bom viajante”. E, como diz o filósofo antigo, que muito aprofundou o
tema da amizade, “ninguém desejaria viver sem amigos, mesmo que
possuísse todos os outros bens”. J
* Mário Mesquita é jornalista e prof. de
jornalismo, tendo sido diretor do Diário de
Notícias e do Diário de Lisboa - e, mais tarde,
administrador da FLAD (Fundação LusoAmericana para o Desenvolvimento)

“

Nos palcos, nos
livros, nos jornais
e nos ecrãs, foi
deixando ficar,
marcas do seu estilo,
rigoroso, minucioso,
atento ao pormenor e
aos pequenos sinais

J

‘Delicioso
poeta’
É evidente que Listopad
não é um português, não é
um latino; é essencialmente
um eslavo com qualquer
coisa de nebuloso, de
submisso e insubmisso;
qualquer coisa que combina
com as "noites brancas" das
regiões que deram tantas
obras célebres ao mundo. Em
Portugal é um estrangeiro,
com tudo o que isso tem
de injusto, pedante e
desconfiado.
Ser estrangeiro em
Portugal, e talvez no resto
da Europa, é merecer um
tratamento cauteloso e pouco
profundo. Não se aprofunda
a alma nem o talento dum
estrangeiro. Não se imagina
nada sobre ele, desconhece-se e não se ama. E, no
entanto, no caso de Jorge
Listopad as coisas fiam mais
fino: ele é um bom escritor.
Possui uma cultura que tem
o azar de não ser ao estilo
do português, que não é
dançarina como era a cultura
nietzschiana. (…)
Não há como um humorista para ser poeta; delicioso
e autêntico poeta. (…) Nos
autênticos poetas, o humor
é prova duma desilusão
profunda. Algo que, por ser
subtil, não tem nome, nem
aspecto. É uma sombra da
dor, mas não é dor. É como
o nome de Tristão – só é
triste porque foi nomeado na
tristeza.
Jorge Listopad é um bom
viajante. Há poucos assim.
Não cobre distâncias, fala
com todas as imagens, a memória é um corpo vivo. (...)
O melhor do Listopad são
os pequenos textos, questão de gostos. O melhor do
Listopad talvez seja o Porto
que, como Córdova, tem um
labirinto e muitos surdos-mudos. (…) Escrever é como
um «labirinto desmontado»,
em Córdova ou noutro lugar.
Não se acaba nunca, não
se chega ao fim. E, um dia,
cruzamo-nos no labirinto,
sem esperar; e a murta verde
e o nevoeiro branco estão
lá e fazem a formusura do
labirinto que, doutro modo,
não tinha graça.
Agustina Bessa-Luís
(Fragmentos do prefácio a
Fruta Tocada Por Falta de
Jardineiro, Prosa Reunida,
Vol.I, Quasi Edições, 2003)
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Pessanha a oriente do Oriente
Na última edição dedicamos a capa e cinco páginas ao poeta da Clepsidra, nos 150 do seu
nascimento (1867/1926), com textos de A. C. Cortez, Fernando Guimarães, Fernando J. B.
Martinho, F. Pinto do Amaral e Gastão Cruz. Agora, e como então anunciado, publicamos um
texto sobre a relação da sua obra e vida com o Oriente, em particular Macau, onde viveu e morreu
- texto da autoria de uma especialista, a presidente do Instituto Camões, doutorada em Estudos
Literários pela Faculdade de Letras da Un. de Lisboa, e que em Macau trabalhou também vários
anos, tendo presidido ao Instituto Português do Oriente
diminuta importância da coleção
de arte que CP reuniu durante os
anos em Macau e doou ao Estado
Português. Desde então – salvo
raríssimas exibições quase sempre
de peças isoladas – a coleção de
pinturas, caligrafia, bordados, indumentária, joalharia, escultura e
cerâmica permaneceu encaixotada no Museu Machado de Castro,
em Coimbra, e só a partir de 2008
um conjunto significativo de peças (mas que truncam a coleção)
passou a estar exposto em permanência no Museu do Oriente, em
Lisboa, na sequência, aliás, de um
trabalho de investigação de Diogo
Seco Ribeiro que pôs em evidência
a relevância artística deste acervo.

Refiro outra fantasia desconstruída por Franchetti - o mito do
poeta sem escrita - “cliché persistente” segundo o qual Pessanha
raramente escrevia, pois compunha os versos mentalmente e
guardava-os na memória, pelo que
não tinha qualquer intenção de
publicação. Ao invés, a publicação
da Clepsydra, em 1920, parece ter
contrariado o projeto de ordenação
dos poemas formulado pelo poeta,
visto que foi escolhida a organização convencional por géneros poéticos, o que induziu a leitura crítica
a preferir a catalogação de temas
e imagens em vez de ressaltar a
especificidade do verso e da forma
de composição.

Paulo Franchetti já sublinhara as
condicionantes desta orientação de
leitura aquando da edição crítica
da Clepsydra, publicada no Brasil
em 1994 e em Portugal no ano
seguinte. O minucioso trabalho de
reconstituição das variantes haviam permitido observar o trabalho
de escrita e arredar o “ruído”
introduzido pelas opções de anteriores edições desde 1920.
Se a questão da poesia é essencial na estética simbolista, há que
igualmente considerar o modo
radical como o poeta quer modificar a sua inscrição no mundo: a
poesia apresenta-se não apenas
como escrita mas também como
experiência vivida e, nesse sentido,
se inscreve a opção de CP pelo
Extremo Oriente que correspondia,
afinal, ao entendimento de que
a poesia exigia um certo tipo de
organização existencial que o leva
a escolher uma radical distância
geográfica - um exílio no fim do
mundo. A decisão de se instalar em
Macau constitui, assim, uma deslocação do sujeito (dos seus valores
e sentidos) que o fará mergulhar
num modo de ficção.
A propósito de uma estafada
polémica entre biógrafos sobre a
passagem de Camões por Macau,
que ali teria escrito uma parte do
seu poema épico, Os Lusíadas,
Pessanha aproveita para esclarecer o lugar da biografia na
construção da poesia. Apesar de
ser provável tratar-se de uma

Camilo Pessanha frente ao Leal Senado de Macau (da capa de Pessanha Jurista,
de Celina Veiga)

Ana Paula Laborinho
"On ne sait pas ce qui pousse un
homme vers son extrême Orient."
Christian Doumet, Passages des
Oiseaux Pihis. Photographies de
Chine de Victor Segalen (1996)
E eu vou buscar ao ópio que consola
Um Oriente ao oriente do Oriente.
Álvaro de Campos, Opiário
Camilo Pessanha (CP) é um
poeta raro pela sua poesia e pela
dimensão poética que adquire a
vida atribulada de exílio voluntário no Oriente. Mal conhecido no
estrangeiro, também em Portugal
permanece ainda envolto em invenções biográficas e até preconceitos críticos. Mas foi decerto em
Macau que a polémica em torno da
sua figura se tornou mais contundente e extremada, alastrando
à comunidade chinesa que lhe
chamava o "morto-vivo" (pune-tio-iane-mean).
Em 1990, aquando das comemorações em Macau dos 70
anos da 1ª edição da Clepsydra, os
jornais deram corpo a um debate que decorreu em tom quase
bélico. Além das crónicas do padre
Manuel Teixeira, respeitada figura

local que repetiu os argumentos já
publicados que reduzia CP à figura
do opiómano proscrito, também o
antropólogo António Pedro Pires,
apesar do elogio ao poeta, afirmava em entrevista que “o olhar de
Pessanha sobre a cultura chinesa
está cheio de racismo, de antipatia e de desprezo” - raciocínio
que desenvolve para concluir que
“Pessanha era a vergonha dos
macaenses”.
Em 2008, Paulo Franchetti
publicou em coleção de pequeno
formato uma obra essencial – não
só como título, O Essencial sobre
Camilo Pessanha - em que se obriga
a contestar muitas das efabulações
sobre vida e poesia tendo em conta
os trânsitos que alguma crítica estabeleceu entre ambas. Das várias
fantasias que o crítico se encarrega
de desconstruir, juntando e cruzando informação, figura a ideia de
que, depois da chegada a Macau, o
poeta pouco escrevera, o que serviria para diminuir a relevância do
lugar onde viveu e morreu, o que
era reforçado por comentários em
que se menosprezava o conhecimento que teria da língua chinesa,
bem como da sua cultura e da sua
arte.
Outros intérpretes desta
tendência insistiram, aliás, na

Prémio Literário
Maria Amália
Vaz de Carvalho
12ª EDIÇÃO

JOVENS TALENTOS
POESIA 2017/2018

Destinatários:
Jovens entre 16 e 30 anos
Prazo de receção dos originais concorrentes: 31 dezembro 2017
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lenda, defende, por oposição
ao empirismo racionalista das
investigações, “a vitalidade das
tradições lendárias, ou quase
lendárias” enquanto obras de arte,
por haver nelas “preponderante,
um elemento estético” (“Macau e
a Gruta de Camões”, A Pátria, 7 de
Junho 1924).
Destas considerações resulta
tomar as tradições como ficções
literárias o que o leva a concluir
pela completa irrelevância da
existência do autor enquanto
entidade exterior aos textos que
se reúnem sob o seu nome. Pelas
mesmas razões, parece inútil
procurar na sua poesia traços
da longa passagem pelo Oriente
onde chega em 1894 vivendo em
Macau até à morte, em 1926, com
algumas estadias em Portugal por
imperativos da sua condição de
funcionário público ou devido a
crises nervosas.
No entanto, o Oriente revela-se uma trajetória essencial na sua
poética e, sobretudo, na reflexão
sobre a questão da poesia. Macau
apresenta-se como um mundo
fantástico e contraditório onde
coexistem uma cultura chinesa
que se apresenta como fascinante,
a par dos valores mais ou menos
convencionais da sociedade portuguesa muito presente por via dos
funcionários da Administração.
Camilo Pessanha começa por
exercer funções de professor no
Liceu de Macau, lugar a que havia
concorrido ainda em Portugal, e
depois juiz, tendo chegado a ser
nomeado para um cargo de responsabilidade em 1923, como conselheiro do governo para os assuntos relativos à comunidade chinesa.
Muitos documentos e depoimentos
comprovam a participação ativa do
cidadão CP na sociedade macaense, merecendo respeito pela vasta
cultura jurídica e pela sua cultura
em geral. A par desta imagem, uma
outra existe que o representa como
inadaptado, exibindo a concubina
chinesa numa diminuta sociedade
conservadora, viciado em ópio,
desregrado, embora talentoso e conhecedor da cultura chinesa e dos
chineses que o temem, ao mesmo
tempo que veneram.
É assim que Pessanha se tornou
ele próprio sujeito de um discurso
ficcional, que vai da narrativa à
pintura, em que se retoma com
inúmeras variantes a sua biografia,
dela fazendo o interesse principal.
É inegável que Macau despertou no poeta grande interesse pela
civilização chinesa, sobretudo o
período áureo da dinastia Tang à
dinastia Ming, gosto que grassava
na Europa e era partilhado por
outros escritores portugueses como
António Feijó. Pessanha tornou-se um sinológo empenhado em
estudar a arte e a filosofia chinesa
como revelam as cartas a seu pai
e amigos e, sobretudo, as notas
coligidas em A Civilização Chinesa
e a sua Cultura (1910-1915). Além
disso, logo que chega a Macau dedica-se à aprendizagem do chinês,
o que lhe permite penetrar nas
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Camilo Pessanha Para ele "o Oriente
não é um lugar mas uma estética"

“

O Oriente revela-se
uma trajetória
essencial na sua
poética e, sobretudo,
na reflexão sobre a
questão da poesia

revelações da cidade chinesa como
escreve em carta de 1894 ou 1985,
dirigida ao amigo Alberto Osório
de Castro: “Já sei muito china: ler,
falar e até escrever um pouco: Peng
on. Está escrito nos pagodes, e quer
dizer paz e sossego”.
Numa outra carta, datada de
1912, confessa a um amigo: “Como
sabe, estou aqui há quase 20 anos,
tendo durante esse tempo aplicado
a este meio exótico o esforço da
minha inteligência. (…) Claro está
que à minha vida precisava de dar
um objetivo - sob pena de morrer
de tristeza. E qual outro poderia ser
aqui senão estudar a língua chinesa, os costumes chineses, a arte
chinesa? (…) Tenho pois estudado
com furor, até onde me permitem
as minhas forças escassas. Aprendi
a falar a língua chinesa (falo correntemente o dialeto cantonense),
e um pouco a ler e a escrever”.
O conhecimento dos caracteres
chineses permite-lhe mergulhar na
experiência da tradução de poesia
chinesa, de que apenas se conhece
a versão de oito elegias da dinastia
Ming, embora haja notícia de que
terá trazido para Portugal cerca
de 7000 páginas de traduções de
textos chineses.
Camilo Pessanha considerava o
chinês “a mais formosa e a mais sugestiva de todas as línguas literárias
vivas ou mortas” e estudou a sua
prosódia, “de um alto valor oratório
e poético”, admirou a estética
majestosa dos ideogramas e o “seu
grande poder de evocação visual”
que, no seu entender, ultrapassa o
da ortografia etimológica.
Contudo, aquilo que nos parece
relevante neste contacto com a

língua chinesa é o modo como ela
contribuiu para a reflexão de CP
sobre a ambiguidade da poesia,
o seu duplo sentido, um direto
e superficial, outro referido ou
simbólico, erudito e profundo.
Nos seus comentários sobre poesia
chinesa, nota a descoincidência
entre aquilo que designa como
imprecisão de linguagem, “que no
chinês literário é qualidade fundamental, chegando as palavras
a não ter significado próprio”, e
a concisão epigráfica conseguida
pela supressão quase completa das
palavras designativas das relações
lógicas “imprimindo assim mais
vivamente, é certo, na imaginação
de quem lê (e essa intensidade de
sugestão é um dos intraduzíveis
encantos da poesia chinesa) - mas
desacompanhadas da menor indicação de mútua dependência, - as
ideias concretas adoptadas pelo
autor como símbolos poéticos”.
Nestes termos, o percurso
oriental do poeta não deixa traços
temáticos visíveis, à exceção de
poucos textos como aquele que
explicitamente se intitula “Viola
Chinesa”. Não existem, assim,
traços de exotismo pelo menos
quando entendido como recriação
de um lugar distinto e longínquo
que provoca estranheza e novas
emoções ao viajante europeu em
busca de alternativas para o seu
tédio.
Tal como o seu contemporâneo Victor Segalen, o Oriente
não é um lugar mas uma estética.
Muitas afinidades aproximam
as poéticas dos dois escritores
partilhando um percurso de
vida marcado pelo mistério e a
incompreensão. Durante décadas, Segalen era visto mais como
sinólogo do que reconhecido
como escritor. Na aparência, os
seus livros limitavam-se a um
conjunto de curiosidades exóticas, umas quantas "chinesices"
de restrito interesse histórico e
etnográfico. Nada mais errado.
As questões que Segalen coloca
respeitam à questão da escrita
com tudo o que tem de reflexão e
procura da palavra: a sua busca
de uma China interior (o Centro
do Centro) coincide com uma
procura íntima, interrogação em
torno do ser envolvido em desdobramentos vários.
O Oriente de Camilo Pessanha
e Victor Segalen representa uma
experiência estética intensificada
pelo conhecimento da cultura
chinesa. Se a condição de exilados gera a necessária distância
reflexiva, tanto maior quanto mais
longínquo está o lugar, o conhecimento da poesia chinesa permite
entender melhor os seus próprios
e idênticos processos de produção
do sentido. Não se trata, porém, de
um trânsito para a poética oriental
mas da utilização da língua chinesa como meio de reflexão sobre
o efeito de significação nas suas
múltiplas dimensões (palavra,
música, pintura). A busca estética de um Oriente ao oriente do
Oriente.J
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ARQUIPÉLAGO INVISÍVEL
JOSÉ LUÍS PEIXOTO

O inferno
Uma estrutura concreta, afunilada, com nove
entradas.
O inferno é a contínua repetição de tudo
sem que seja possível avançar. O inferno é gelado.
Para onde vão os gulosos esquálidos depois da
[morte?
O inferno está à solta, é um filme banal de ação,
os cristais das almas fluem, agarram-se à mão.
Talvez o inferno seja belo, apesar de tudo.
Ao longo de anos, cheguei à conclusão
de que não há a igualdade nesse país.
Soa a campainha. Atrás da porta
dois mórmons bem vestidos.
O inferno era gelado sobre a terra.
A caixa de sugestões foi destrancada naquele instante.
O inferno da família ou o paraíso, em qual deles
pretendes passar a eternidade? Tentei tolerar-me
a mim própria, entender porque tenho saudades do
inatingível. O verdadeiro inferno dos anticapitalistas
foi posto de lado. O que acontecerá depois disso?
Sacrificámos seis garrafas, nada
aconteceu e temos de encher chouriços.
Não te esqueças que, para os masoquistas, o inferno
é o paraíso.
É impossível saber se o preferem quente ou frio.
Se o inferno estiver cheio, será preciso sentar-se e
esperar. Qual é o teu problema?
Não sabias? Se o inferno for gelado,
a Finlândia ganhará o festival da Eurovisão.
RITA DAHL
Rita Dahl nasceu em 1971, em Vantaa, na Finlândia. Mestre em ciência política e filosofia, tem exercido atividade como crítica e tradutora. Fundou a revista cultural Neliö e dirigiu a revista de poesia Tuli &
Savu. É autora de vários livros de poesia. A sua obra está representada
em diversas antologias da poesia finlandesa contemporânea.
Seleção e tradução de JLP, com a colaboração da autora
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Sérgio Sant’Anna
Estrutura híbrida
DESTINO BRASIL

Miguel Sanches Neto

doente, levando o narrador a
enfim se unir à mulher singela,
que bordava lenços para vender,
com paisagens convencionais
(uma moça numa janela, um
jovem com violão nas mãos etc.).
O conto promove uma pacificação
do medo da morte pela integração
do narrador ao mundo de pessoas
sólidas, simples e com um afeto
sincero que se sobrepõe a tudo.
A entrada deste tipo de conto
mais narrativo e lírico acrescenta
à produção do autor um tom
espectral, de aceitação da vida e
de suas tragédias. São histórias
mais longas, com uma clareza
maior e tocadas pelo olhar
compungido de um autor maduro
que sente nostalgia da existência
que se lhe escapa.
Esta nostalgia vai se cristalizar
em um conjunto de narrativas
autobiográficas, verdadeiros
contos de autoficção, que passam
a figurar nas coletâneas. Sérgio
Sant’Anna fala como Sérgio
Sant’Anna em vários textos,
recuperando pela memória
ficcional factos vividos em tempos
imemoriais, na juventude e na
meia idade. O narrador erudito
se rende a um memorialismo
de grande beleza, construindo
fragmentariamente uma
autobiografia, dispersa nos
volumes mais recentes. Lemos
nestes livros tanto o seu discurso
do método quanto a sua própria
biografia, em tempos e lugares
bem referenciados. Infância
carioca, juventude e início da
carreira em Belo Horizonte,
períodos de residência no
exterior, como em Londres e
Paris.
A autobiografia entra como
contraponto de suas inovações

“
NUNO BOTELHO

A ficção brasileira dos anos
1970 foi dominada por contistas
desafiados a enfrentar a ditadura
militar que cerceava direitos.
Tornamo-nos a pátria do conto,
com uma profusa produção
editorial neste género. Um dos
principais traços desta década foi
a experimentação. Os contistas
levavam a sério a divisa de
Vladimir Maiakóvski, segundo a
qual “sem forma revolucionária
não há arte revolucionária”,
divulgada entre nós pelos
poetas concretistas. O desejo
de revolução social criava uma
obrigação estética inovadora.
O sistema literário como
metonímia do sistema político,
devendo o escritor atacar o
primeiro como estratégia para
corroer o segundo.
Entre tantos escritores com
esta compreensão do sentido
histórico da forma, Sérgio
Sant’Anna (Rio de Janeiro,
1941) foi o que continuou mais
fiel a ela. Ao longo das décadas
seguintes, a ficção passou a ter
como modalidade hegemónica
o romance, já dentro de uma
receção mais voltada ao leitor
comum, geralmente avesso a
inovações, enquanto Sérgio
seguiu essencialmente contista e
autor de novelas. Sua prática do
texto breve garantiu um espaço de
reflexão sobre a linguagem.
Sua mais recente coletânea
– Anjo noturno (São Paulo:
Companhia das Letras, 2017) –
vem programaticamente com
o subtítulo de “narrativas”.
O escritor permanece com o
compromisso de experimentar
formatos, modos de escrita,
materiais os mais diversos, em
busca dos sentidos possíveis
da prosa. Por conta disso, o
autor é identificado com uma
ficção metalinguística, em que
a teorização sobre a ficção é a
própria ficção. As suas são em boa
medida ficções da linguagem,
em diálogo com públicos mais
refinados, que se interessam
pelos mecanismos narrativos.
Com isso, ele conquistou uma
universalidade, participando
assim do que chamou, em O
conto zero e outras histórias
(Companhia das Letras, 2016), de
“uma comunidade internacional
da imaginação”. Esta face de sua
obra pertence a uma preocupação
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Sérgio Sant’Anna 'o narrador erudito se rende a um memorialismo de grande beleza'

moderna por excelência: a
autoteorização. O próprio título
do volume de 2016 já aponta para
esta questão como central.
Se o autor se fixasse apenas
nesta linha, teria conquistado
uma unidade formal. Mas
principalmente nas últimas
coletâneas, tem acrescentado
outros formatos, ampliando o
seu espectro sem renunciar a
esta identidade experimental.
O fenómeno que encontramos
em sua produção recente é
interessante. Sérgio Sant’Anna
continuou sendo o autor
revolucionário dos anos 1970,

evoluindo paralelamente para
uma literatura mais lírica,
autobiográfica e estruturalmente
estabilizada. Seus livros hoje vão
com a maior naturalidade de um
extremo ao outro, mostrando
um autor que problematiza
formalmente a escrita e a usa
como uma forma de cicatrizar
feridas existenciais.
Em O homem-mulher
(Companhia das Letras, 2014),
o conto “Lencinhos” funciona
como um lenitivo. É a história de
um triângulo amoroso consentido
que só vai se concretizar com
a morte anunciada do marido

Sérgio Sant’Anna
continuou sendo o
autor revolucionário
dos anos 1970,
evoluindo para
uma literatura mais
lírica, autobiográfica
e estruturalmente
estabilizada
Os seus livros
colocam em cena
experiências
ficcionais em conflito,
não permitindo que
estabilizemos um
conceito de literatura.
Lição moderna de
diversidade numa era
de fundamentalismos
também teóricos

formais, criando uma estrutura
móvel, não resolvida. Em
Anjo noturno, tal como nos
livros anteriormente citados,
há sempre um obra-prima
mais tradicional. Neste caso,
é “Augusta”, narrativa em
torno de um retrato feminino
misterioso, que cria uma
identificação profunda em
um casal, mesmo este quadro
tendo levado quem o pintou ao
suicídio. O tema da fêmea fatal
aqui passa pela representação
artística extremamente realista,
o que torna a mulher tela uma
presença forte nesta história de
união profunda de pessoas até
então desconhecidas.
Neste conjunto, a linguagem
será realista, tal como também
nos relatos autoficcionais
“A mãe”, “A rua e a casa” e
“Amigos”. A vida do autor é
tratada de maneira direta, com
confissões corajosas, como o facto
de espiar em criança a mãe nua
ou de excitar-se se esfregando na
cama de casal dela. Muitos destes
entes amados se fizeram míticos,
e escrever sobre eles funciona
como “uma reunião póstuma de
família” (p.85).
Outros textos exploram
códigos híbridos, como “Uma
peça sem nome”, representação
teatral preparada para ser lida
como uma história dentro
da outra, desafazendo os
fundamentos do real. Um
espelhamento narrativo não
permite certeza sobre o que
aconteceu e o que é encenação.
Há também o poema em prosa
“História de um pensamento”.
Ou ainda uma paródia sobre o
escritor maldito que vai a um
programa de televisão – “Talk
show”.
A sucessão de registros
literários distintos constrói
um volume em que não há um
modelo literário, e sim a pressão
que estes formatos exercem uns
sobre os outros. A peça-chave do
volume é “O conto fracassado”,
reflexão sobre a realização do
escritor, que busca a obraprima, deparando-se sempre
com algo esteticamente aquém.
Ao mesmo tempo que deseja o
texto perfeito, Sérgio Sant’Anna
elogia o fracasso, entendendo a
obra contemporânea como um
produto falho, única forma de não
se render ao convencionalismo
do sucesso literário: “Durante
a escrita do conto fracassado, a
tentativa do contista de sair de
si, de seu universo tão intimista,
para tornar-se outro, mais
duro, que em vez de mergulhar
na subjetividade retirasse das
palavras a ação” (p.170). Projeto
de uma ficção pura.
Os seus livros colocam em
cena, portanto, experiências
ficcionais em conflito, não
permitindo que estabilizemos
um conceito de literatura. Lição
moderna de diversidade em uma
era de fundamentalismos também
teóricos.J
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CRÓNICA DE POESIA
Fernando Guimarães

Do estilo elevado em poesia
Poderíamos falar em “estilo
elevado” se considerássemos em
particular a poesia épica. Uma
referência fundamental seria Os
Lusíadas e toda uma série de poemas épicos que o seu exemplo proporcionou e que foi atravessando
os séculos seguintes até se chegar
a O Oriente, de José Agostinho de
Macedo, que ingloriamente já no
século XIX pretendeu em “nobre
verso”, como diz, suplantar a
obra de Camões. Ainda no mesmo
século, a presença tutelar da tradição camoniana far-se-á sentir no
poema em dez cantos de Almeida
Garrett cujo título é precisamente
Camões. Apesar de uma acentuação já romântica deste poema, será
em pleno Romantismo que o “nobre verso” do género épico acaba
por encontrar o seu crepúsculo; é
que essa nobilitação era conseguida sobretudo pelo seu enquadramento estrófico e uma referencialidade histórica demasiado explícita
por se tornar descritiva, predominantemente narrativa.
Ainda na reta final do século
XIX, Guerra Junqueiro faz sair,
entre 1890 e 1896, dois livros seus:
Finis Patriae e Pátria. Sobretudo
neste último ganha especial relevo
uma tonalidade elevada ou épica
que se faz sentir numa ampla pers-

Manuel Alegre

petivação da história portuguesa
ocupada pela dinastia brigantina.
A novidade do poema está no decisivo afastamento do “nobre verso”
que sofre a quebra da uniformidade
estrófica, ao mesmo tempo que se
faz sentir uma tonalidade decetiva,
ironizante e por vezes caricatural
que contrasta com o tom geralmente exaltatório do género épico
que, não obstante, a Pátria de certo
modo recupera quando a “raiz da
árvore” brigantina surge na personagem do espetro de Nuno Álvares
Pereira.

É neste quadro que o género
épico, no século XX, se desestrutura completamente, para que se
ganhe uma nova configuração. Se
se mantém uma referencialidade
histórica, esta decorre num espaço
de total liberdade rítmica e estrófica, ao mesmo tempo que se abandona um sentido de narratividade
que era peculiar da epopeia. Um
dos casos que ilustra bem a transformação que se dá é a Mensagem,
de Fernando Pessoa, transformação essa que é prosseguida pelos
Poemas Ibéricos, de Miguel Torga,

e, depois, por Manuel Alegre (MA)
em algumas das suas obras, como é
o caso do seu livro de poesia agora
saído, Auto de António.
A palavra “auto” sugere um
género literário que, no caso da
poesia, seria o dramático, o que é
manifestamente o caso do drama
em verso O Desejado, de Jorge de
Sena, a quem Manuel Alegre alude
num dos seus poemas. Ao longo do
Auto de António surge-nos também
como protagonista D. António
Prior do Crato. Mas no livro de
MA há uma certa dispersão que se
torna irradiante para outros personagens que o são sob uma forma
mais ou menos alusiva, a qual vai
de uma personificação coletiva
que seria a do povo que se rebelou
com o Prior do Crato, até uma mais
direta nomeação como é a que,
no poema a seguir transcrito, se
reporta ao desembarque do exército liberal no Mindelo ou, já nos
nossos dias, à intervenção política
do general Humberto Delgado que
tão tragicamente acabou: “Fomos
António e não sabíamos/ com
paus e foices viemos por António
[…]/ mais tarde desembarcamos
no Mindelo/ depois viemos por
Delgado/ éramos António e não sabíamos./ Tão depressa o povo aclama/ como esquece/ assim António
assim Delgado/ ele também Prior
do Crato sem saber/ caído e não
caído/ como António/ o que foi rei
sem nunca o ser.”
Há aqui, a partir de um desenvolvimento expressivo que
tendencialmente aponta para a
alegoria, a aproximação sobretudo
bem marcada no verso final para
uma maior dispersão significativa
conseguida por uma contradição e,
ao mesmo tempo, por uma intensificação verbal que se aproxima
do oxímoro. A figuração alegórica

BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

Autores
Já aqui se referiu que a Arte de
Autor tem assumido a linha editorial que vinha da Meribérica e ASA,
de certo modo interrompida (fora
exceções pontuais) aquando da
entrada desta última no grupo Leya.
Note-se que o trabalho editorial
é muito bom, e há apostas contemporâneas interessantes (“Eu,
Assasino”, “O azul é uma cor quente”). Mas a ligação é clara quando,
por exemplo, não se podendo editar
“Blake & Mortimer” (um sucesso
de vendas cujos direitos não seriam
fáceis de adquirir), se editam
paródias menores dessa série (“SOS
Meteorologia”, de Veys e Barral), ou
uma biografia do seu criador, Edgar

Pierre Jacobs, com o mesmo tipo de
registo gráfico. No entanto, e apesar
de tom ainda assim reverencial que
a obra adota, “A Marca Jacobs”, de
Rodolphe e Alloing é um trabalho
que vale a pena conhecer, sendo
sobretudo interessante o percurso
histórico e os acasos e rivalidades que levaram à construção do
chamado estilo “linha-clara” (com
Hergé como importante “personagem secundária”, neste caso).
Por outro lado, e para além de
“Corto Maltese”, a editora tem
apostado em criadores italianos,
republicando a série “Druuna” de
Paolo Eleuteri Serpieri (n. 1944),
incluindo os dois primeiros episódios (“Morbus Gravis” e “Druuna”,
aqui designado “Delta”) num único
tomo. Uma história de ficção-cientifica num mundo em dissolução,
e numa era (1986-87) em que os
“mutantes” gerados por exposição
a radioatividade substituíam os

› Argumento de
Silverio Pisu, desenhos
de Milo Manara
O REI MACACO
Arte de Autor. 90 pp. 20 Euros

› Argumento e
desenhos de Paolo
Eleuteri Serpieri
DRUUNA
(MORBUS GRAVIS
& DELTA)
Arte de Autor. 150 pp. 21 Euros

“zombies” enquanto “leitmotiv”
desestabilizador, “Druuna” pode
ser lida como glosando os perigos
e a opressão de um mundo tecnológico que perdeu a alma. Ou
enquanto desculpa para um registo
de erotismo “soft-core” com

variantes S&M às quais a protagonista é submetida, por necessidades
narrativas, e de modo algum por
facilidade ou voyeurismo... Ou, sem
ironia (até porque a edição é “para
adultos”), como ambas as coisas.
De facto, o desenho de Serpieri é

J

desfoca-se, surgindo, então, uma
maior densidade conseguida pela
sua disponibilidade significativa,
a qual ganha um valor que é já
simbólico.
Com efeito, há na poesia de MA
derivas como esta. Particularmente
no Auto de António, elas decorrem
tendo presente um segundo plano
ou fundo histórico, o qual confere
um tom “elevado” que corresponde a uma apreciação das chamadas
lições da história que, no entanto,
fazem com que essa poesia seja
mais ética que épica.
O Prior do Crato é no livro
uma figura exemplar. Geralmente
a historiografia tradicional vê-o
como um exemplo de quem lutou
por uma independência nacional.
Não nos esqueçamos, todavia,
que Oliveira Martins – que tanto
influenciou Junqueiro que o cita em
Finis Patrae – vê no Prior do Crato
alguém que apenas se dispôs “a
repetir a história de 1835” e que,
a partir de Lisboa com o apoio de
uma “plebe desvairada”, vai criar
“um reinado da demagogia” que
compara à Comuna parisiense
de 1871, a qual tanto perturbou a
nossa Geração de 70.
Manuel Alegre, alheando-se
desta imagem que Oliveira Martins

› Manuel Alegre

AUTO DE ANTÓNIO

D Quixote, 48 págs.. 9.90 euros

fabuloso dentro do género realista,
a história interessante e o universo
convincente (sobretudo nas partes
mais esquálidas). Apesar de tudo,
“Druuna” mantém qualidades e
merece ser (re)apreciada hoje, sobretudo por quem não a conhecer.
Um outro autor da mesma
geração em que a editora aposta é
Milo Manara (n. 1945), lançando o
mais recente (a excelente primeira parte de “Caravaggio”) e um
dos mais antigos, “O Rei Macaco”
(1977), uma colaboração com o
argumentista Silverio Pisu (19372004). É certo que é inevitável
ligar “Druuna” às “mulheres de
Manara”, considerando, não só
o traço de ambos os autores, mas
o modo estereotipado com que
retratam figuras femininas, e
ao facto de Manara ter a mesma
tendência de Serpieri para descair
num erotismo avulso (como muitos
pintores “clássicos” que raramente
são criticados por isso, poder-se-ia
argumentar). Mas o preto e branco
de “O Rei Macaco” está muito
distante, por exemplo, de “O Clic”.
O argumento de Pisu recria a antiga
lenda chinesa do mesmo nome,
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nos dá, aproxima-se mais de
um historiador dos nossos dias,
António Borges Coelho, que, aliás,
aparece referido em três notas
finais do Auto de António. Borges
Coelho vê em D. António alguém
que se uniu ao povo, ao baixo clero
e a jovens fidalgos, naquilo que
talvez se pudesse quase entender
como uma aproximação, aliás
muitíssimo diferida, do que seria
uma luta de classes.
É também um diferimento, mas
de outra natureza, aquele que se dá
na poesia de MA se se considerar
aquela disponibilidade significativa a que atrás nos referimos.
Ela será a clave – e esta palavra
de procedência musical vai muito
ao encontro do modo como há na
poesia de Alegre uma musicalidade
que, por exemplo, é assumida pela
rima nos seus versos – a partir da
qual se pode ler a parte final de um
dos seus poemas: “António estava
aqui sem estar aqui/ andava pelo
Mundo e era do Mundo/ com muita gente dentro dele e solitário/
senhor da sua amada melancolia/
rei sem reino em Londres e Paris/
de si mesmo disse/ o que outro
António foi:/ Só./ E mesmo sem
país foi um país”. E este outro poema, cujo título “Fala de um e do
outro” não deixa de ser significativo, quase poderia ser interpretado
como uma espécie de arte poética,
a qual acaba por se estender e dar
sentido a todos os outros versos
deste livro: “Um poema permite
mudar lugares/ países tempos
amores/ permite até juntar pessoas/ séculos/ colocar um onde devia
estar o outro/ ou onde nenhum
sequer devia estar./ Permite juntar
e separar e misturar/ vidas e factos
e fragmentos./ Por isso eu fui a
Alcântara e não perdi/ e agora sou
António/ e estou aqui.”J

seguindo os principais momentos
do protagonista homónimo de
forma bastante fiel, da cosmologia
à evolução do herói (de rebelde, a
imortal, a burocrata, a libertador,
a prisioneiro). Injetando aqui e
ali modernidade nas lições sobre
crescimento, poder e orgulho que
estão na base da narrativa. Mas esta
é uma história imaginada na Itália
dos anos 1970, e alguns elementos
não budistas ou taoistas refletem
também um momento sociopolítico
mais ou menos revolucionário (se
bem que não cego, nem dogmático), ao qual a história (também) de
adapta.
Na verdade, se há crítica a
fazer às excelentes edições de “O
Rei Macaco” e “Druuna” é que se
perdeu a oportunidade para uma
contextualização apropriada, que
vincasse o seu lugar histórico.
Mesmo que os livros “valham por
si mesmos” e apenas se tenha
pensado num público que já os
conhece (o que é legítimo, mas
redutor), já não são exatamente
os que foram lidos há 30-40 anos.
O mundo mudou, e poucos livros
ficam na mesma. J
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OS DIAS DA PROSA

Miguel Real

Bocage
Erotismo e pornografia

O

penúltimo JL dava o devido e justo destaque
Bocage é um poeta da Transgressão (com inicial maiúscula, porque
à publicação de Bocage – Antologia de Poesia
característica constitutiva da sua vida). Os seus versos não integram Erótica, organizada por Fernando Pinto
apenas – uma poesia da rebelião, da revolta, da raiva individual, não.
Amaral, entrevistando o antologiador. Do
Em Bocage, a raiva, os gestos de revolta, assentam num espírito de
mesmo modo, é igualmente justo referir que
permanente transgressão.
Daniel Pires acabou de publicar o primeiro
Considerado por Jacinto do Prado Coelho o mais importante poeta
de três volumes da Obra Completa de Bocage,
português do século XVIII, o seu prérromantismo é fruto de uma
intitulado justamente Poesias Eróticas,
hipostasiação sentimental do Eu conjugada com uma impossibilidade
Burlescas e Satíricas, provocando uma verdade integração social normal, um Eu incapaz de se adaptar às exigências
das instituições, vigiadas severamente por Pina Manique, intendentedeira revolução nos estudos bocageanos.
Partindo da única compilação com aquele título atribuída a (Manuel -geral da Polícia, atento à adesão de portugueses aos ideais da Revolução
Maria Barbosa du) Bocage, publicada em 1854
Francesa e da Maçonaria e à relaxação dos
(50 anos após a sua morte) em “Bruxelas”,
costumes. Símbolo da contestação literária ao
mas verdadeiramente em Lisboa, por antoloAntigo Regime, em conjunto com marquesa
de Alorna e Filinto Elísio, Bocage, antes de
giador anónimo, na realidade por Inocêncio
evidenciar-se como poeta, já desertara, aos
Francisco da Silva, que, sendo um prestigiado
16 anos, em 1784, do quartel do Regimento de
bibliófilo (o mais importante de todos no
Infantaria nº 6, em Setúbal, onde se alistara
século XIX, autor do famosíssimo Dicionário
voluntariamente, fugindo a pé para Lisboa,
Bibliográfico Português, 1858), não desejava
e, em 1789, em Damão, como tenente da
que o seu nome ficasse ligado à publicação, na
Academia dos Guardas-Marinhas.
sua edição das Obras Completas de “Elmano
Sadino”, de um volume com poesias obscenas
Do mesmo modo, regressado da Índia a
ou imorais. Daniel Pires, após uma minuciosa
Lisboa via Macau, frequenta as “quartas-feiras
e criteriosa investigação (ver critérios na p.
do Lereno” e integra-se na academia poética
34 ss.), divide o volume de Inocêncio em três
dominante, instituição oficialmente promotora
partes distintas: os poemas indubitavelmente
da poesia, a Nova Arcádia. No ano seguinte,
da autoria de Bocage (pp. 43 – 134, onde se
1791, Bocage publica o 1º volume das Rimas.
incluem os famosos “Epístola a Marília”, mais
Simultaneamente, inicia em Lisboa a frequência
Em Bocage, a raiva, os gestos de revolta, assentam
conhecido pelo seu primeiro verso “Pavorosa
dos botequins, cafés e tabernas, tornando-se
num espírito de permanente transgressão
Ilusão da Eternidade” (que o antologiador
uma personagem lendária como poeta popular
considera o grande manifesto do Iluminismo
satírico e repentista. Rapidamente, corta com
em Portugal) e “Cartas de Olinda e Alzira”
os saraus do “Lereno” e com os poetas da Nova
(que Daniel Pires considera ser o primeiro
Arcádia, designando-os por “corja vil, adula“manifesto feminista” português, p. 33); os
dora, insana” (nomeadamente José Agostinho
“poemas atribuídos a Bocage de autoria duviAo publicar o primeiro de três de Macedo). E passa a frequentar a “Sociedade
Rosa”, de D. Leonor de Almeida, marquesa
dosa” (pp. 137 – 190) e os “poemas atribuídos
volumes da Obra Completa de da
de Alorna, até ser mandado prender, em 1797,
indevidamente a Bocage” (pp. 193 – 258).
Nestas duas últimas partes, Daniel Pires,
Bocage, Daniel Pires provoca pelo intendente-geral, acusado de escrever
“papéis sediciosos, ímpios” e suspeito de livreinclui, por exemplo, na primeira, “Da grande
uma verdadeira revolução
Manteigui, puta rafada”, e, na segunda, o
-pensamento: Bocage teria aplaudido a vitória
nos estudos bocageanos
“Ribeirada”, dois poemas verdadeiramente
de Napoleão sobre os Estados Pontifícios, crime
pornográficos.
de lesa-pátria em tempo de “Viradeira”.
Neste sentido, Bocage seria um poeta erótiMais tarde, é transferido das condições abco, compondo versos sobre o amor carnal, rejetas da prisão do Limoeiro para o convento de
São Bento e, posteriormente, entregue para recuperação
lativos ao tema do desejo, da paixão refreada, mutilada
aos oratorianos do Convento das Necessidades. Em 1794,
ou proibida, mas não pornográfico, penetrando numa
já não estará presente nos saraus do Castelo de S. Jorge,
linguagem obscena e ordinária.
organizados por Pina Manique em honra de D. Maria I.
Como se evidencia, a nova divisão dos poemas
Diferentemente, sente-se deslumbrado pelas experieróticos e satíricos de Bocage operada por Daniel
Pires constitui uma autêntica revolução nos estuências científicas de Vicente Lunardi, comprovando-se
assim a sua adesão aos ideais do Iluminismo e operandodos bocageanos que, sem negar o caráter erótico
e socialmente transgressivo da sua poesia, exclui,
-se a sua adesão à Maçonaria com o nome simbólico de
porém, o apodo de pornográfica. Para o autor desta
“Lucrécio” (nome altamente sugestivo). Passa a frequennova edição, os poemas considerados pornográficos
tar assiduamente o Botequim das Parras (ficaria ao lado
pertencem a Pedro José Constâncio, um amigo de
atual café Nicola) num gabinete a que chama “Agulheiro
› Bocage
Bocage mentalmente instável (sifilítico), encontrandos Sábios”. Em 1799, publica Rimas II e, em 1804, Rimas
III,
vivendo de traduções do latim e do francês até ao
do-se vazados num único caderno que Inocêncio
POESIAS ERÓTICAS,
ano da sua morte, assim pobremente se sustentando e a
Francisco da Silva, desconhecendo quais os poemas
BURLESCAS E
sua irmã (informações sobre a sua vida em Daniel Pires,
de Constâncio, quais os de Bocage, entre 17 não assiSATÍRICAS
Bocage, A Imagem e o Verbo, IN – CM, 2015, e Adelto
nados (p. 34), publicous em 1854 como sendo do poImprensa Nacional – Casa da Moeda,
280 pp., 20 euros.
Gonçalves, Bocage. O Perfil Perdido, Caminho, 2003).J
eta de Setúbal, anotando em rodapé as suas dúvidas.

“
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Eugénio de Andrade: a grande Poesia
A partir de 2013 a Assírio & Alvim, que
desde o tempo de Hermínio Monteiro se
distinguiu na edição de poesia, começou a
dar a lume a poesia de Eugénio de Andrade
(1923-2005), em volumes incluindo um
só dos seus livros, conforme inicialmente
publicados, ou juntando dois deles, dos com
menos poemas. Assim, os dois primeiros
volumes dados a lume foram, em fevereiro
daquele ano, o que reuniu Coração do Dia
e Mar de Setembro, e o que incluiu apenas
Ostinato Rigore - havendo um, entretanto, que reuniu Primeiros Poemas, As mãos
e os frutos e Os amantes sem dinheiro. E
o critério manteve-se, por aí fora, até à
edição, em 2016, de O outro nome da terra e
Vertentes do Olhar, ambos autonomamente. Agora aparece o volume que reúne toda
a (título) Poesia, que o próprio poeta não
excluiu, desde os Primeiros Poemas (dez que
Eugénio ‘salvou’ dos seus primeiros livros,
Adolescente, de 1942, e Pureza, de 1945 sendo As mãos e os frutos, de 1948, que o
afirma desde logo com o grande poeta que
é) até Sulcos da sede (2001).
Esta Poesia (quase) toda foi preparada,
pois, por Eugénio de Andrade, com “notas”

FICÇÃO

Contos de Anne
Frank
O Diário da
menina judia,
escrito enquanto
esteve escondida
em Amesterdão,
antes de ser
capturada
pelos nazis e
deportada para um campo de
concentração onde morreria,
faz agora 70 anos de publicação.
E tem tocado gerações em todo
o mundo. Mas Anne Frank,
durante o tempo em que esteve
nesse esconderijo, escreveu
também ficção. Do seu espólio
em papel fazia, de resto, parte
o livro de Contos, de que deu
notícia no seu diário, a 7 de
agosto de 1943: “Há algumas
semanas, comecei a escrever
um conto, algo que inventei do
princípio ao fim, e gostei tanto
que os frutos da minha pena
se estão a acumular”. Passou
a limpo esses contos num
caderno preto de capa dura, o
primeiro dos quais com a data
de 8 de dezembro de 1942, e
escreveu na primeira página
“Contos e acontecimentos
do anexo descritos por Anne
Frank”. São essas histórias
inventadas e outros textos que
se publicam em Contos e Outros
Escritos, seguindo uma edição
de 2001, um volume integrado
na coleção Dois Mundos. É a
primeira vez que se publica em
Portugal a produção literária de
Anne Frank, que incluía ainda

O retrato de Jorge Pinheiro, que ‘abre’
uma edição anterior de Poesia

› Eugénio de Andrade
POESIA

Assírio & Alvim, 672 pp., 44 euros

memórias, reflexões ou uma
novela inacabada.

› Anne Frank

CONTOS E OUTROS
ESCRITOS

Livros do Brasil, 200 pp, 15,50 euros

uma das escritoras espanholas
mais reconhecidas na arte do
thriller. Com Tudo Isto te Darei, o
romance que lhe valeu o Prémio
Planeta 2016, comprova a sua
originalidade, no deslindar de
um acidente mortal, na Galiza.

› Dolores Redondo

Um thriller
premiado

TUDO ISTO TE DAREI

Planeta, 576 pp, 21,95 euros

A Trilogia do
Baztán lançou-a
internacionalmente
e Dolores Redondo,
nascida em San
Sebastian em
1969, tornou-se

A carne é forte

A sedução, o envelhecimento,
o amor, a morte, são temas
recorrentes na literatura e já
deram muitas e boas tramas
romanescas. Rosa Montero,

Gertrude Stein
A escritora norte-americana
Gertrude Stein (1874-1946) fixou-se
na Europa no início do Séc. XX e
tornar-se-ia uma figura da vanguarda parisiense. Da sua vivência e
convivência com artistas e escritores,
como Matisse, Picasso, Hemingway
ou Pound, dá conta, num estilo claro,
direto e contundente, com muitos
episódios surpreendentes e anedóticos à mistura, na sua autobiografia,
que escreveu em seis semanas em
1932. Uma narrativa “irreverente, que
a Modern Liberary coloca entre as
20 melhores obras de não ficção em
língua inglesa, com a particularidade
de ter sido escrita como se se tratasse

› Gertrude Stein,

AUTOBIOGRAFIA DE
ALICE B. TOKLAS
O MUNDO É
REDONDO

Ponto de fuga, Respetivamente,
256 pp e 160 pp, 18,80 euros e15,
50 euros

J

finais suas, notas com o que entendeu por
bem dizer/esclarecer sobre alguns dos
livros ou poemas que a integram. O volume,
como tal, teve a sua última edição já há seis
anos, em 2011, com a chancela da Modo
de Ler, que no mesmo ano publicou outro
volume com toda a sua Prosa, e em 2012 um
terceiro com as Traduções.
De capa dura, com uma pintura de Ilda
David, esta nova edição, da Assírio, abre
com um prefácio do poeta, ensaísta e cronista José Tolentino Mendonça, intitulado
“Eugénio de Andrade: em vez de um retrato”. Ou seja, o prefácio substitui, de certa
forma, os retratos seus, de vários artistas,
que o poeta pôs no pórtico de vários livros
seus; no caso da Poesia (quase toda), retrato
por Jorge Pinheiro. E são, como expectável
atendendo ao autor, quatro expressivas e
bonitas páginas sobre Eugénio e a sua obra.
Escrevendo, a certo passo, Tolentino:
“Já passou uma década do seu desaparecimento, e o tempo encarregar-se-á de
revelá-lo, sempre mais decididamente,
como um clássico da literatura portuguesa
e europeia. Há que dizê-lo com as letras
todas: Eugénio de Andrade revolucionou a
nossa poesia. Até ele a poesia portuguesa era
maioritariamente uma espécie de ponto de
passagem para outra coisa, representação de
uma realidade anterior ou para lá do próprio
poema. Com ele a poesia deixa de ser veículo
e torna-se substância de si.”J

jornalista e uma
das escritoras
mais estimulantes
da atual literatura
espanhola,
acrescenta mais
algumas páginas
a esta inesgotável
narrativa, com o seu novo
romance A Carne. A partir
da sua protagonista, uma
sedutora de 60 anos, interpela
uma vez mais o universo das
relações afetivas e sexuais.
E ficcionalmente a carne é
forte…

› Rosa Montero
A CARNE

Porto editora, 192 pp, 16,60 euros

de um relato da sua companheira, Alice
B.Toklas.
A Autobiografia de Alice B. Toklas,
agora com uma primeira edição portuguesa, com tradução e notas de Nuno
Quintas, revela-nos, desse modo, num
jogo de espelho, uma das mais singulares personalidades literárias do romance moderno.É o seu mais famoso título,
mas uma perspetiva mais alargada do
universo literário de Gertrude Stein,
autora de Ida, entre outros, é agora
possível, em português, com uma outra
obra vocacionada para os leitores mais
jovens, O Mundo é Redondo. Uma edição bilingue, que surge quase 80 anos
após a sua publicação. A magnífica
tradução é de Luísa Costa Gomes e o
livro tem ilustrações de Rachel Caiano,
que seguiu a evocação cromática
definida pela autora para os desenhos
de Clement Hurd, que figuravam na
edição original. J

O vendido

“Pode ser difícil
de acreditar, vindo
de um homem
negro, mas nunca
roubei nada. Nunca
fugi aos impostos
nem fiz batota a
jogar cartas. Nunca
entrei à socapa no cinema
nem deixei de devolver o troco
em excesso aos empregados
de caixa, indiferentes
aos procedimentos do
mercantilismo e às expectativas
do ordenado mínimo. Nunca
assaltei uma casa. Nunca roubei
uma loja de bebidas.
Nunca entrei num autocarro
ou metro apinhado, me sentei
num lugar reservado para
os idosos, peguei no meu
pénis gigante e me masturbei
alegremente com uma
expressão pervertida, mas,
ainda assim, desanimada.
No entanto, aqui estou, nas
cavernosas salas do Supremo
Tribunal dos Estados Unidos
da América, com o carro
estacionado ilegalmente,
um tanto ironicamente, na
Constitution Avenue, com as
mãos algemadas e cruzadas
atrás das costas, tendo há
muito acenado adeus ao meu
direito de permanecer em
silêncio, enquanto me sento
numa cadeira almofadada
que, muito à semelhança deste
país, não é tão confortável
como parece”, é assim que
arranca O Vendido, de Paul
Beatty. E se é verdade que as
primeiras linhas de um livro
podem ser o decisivo início de
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uma comprometida relação
com o leitor, estas prendemno irremediavelmente a uma
narrativa, que se confirma
poderosa, sobre a insistente
matéria da segregação racial
nos EUA. Não é por acaso que
o romance ganhou, no ano
passado, o Man Booker Prize.

› Paul Beatty

O VENDIDO

Elsinore, 320 pp, 19,99 euros

Corpo
misterioso
Um mistério por
desvendar pode
sempre revelar
uma pulsão
literária. É o caso
do misterioso
aparecimento
numa praia
australiana, Somerton, em
1948, de um homem de fato
e gravata, com um cigarro
atrás da orelha e, no bolso, um
papel rasgado com as palavras
Tamam Shud (este é o fim), de
uma edição de Rubaiyat, do
poeta persa Omar Khayyam.
Nunca se deslindou esse
caso, mas de alguma maneira
Rodrigo Magalhães inspirouse nele, desdobrando e
entrecruzando várias histórias
e perspetivas para criar Os
Corpos. É o romance de estreia
do livreiro, nascido em 1975.

› Rodrigo Magalhães
OS CORPOS

Quetzal, 296 pp, 18,80 euros

POESIA

Antologia
de W. B. Yeats
Em edição
bilingue, Poemas
Escolhidos, de W. B.
Yeats (1865 - 1939),
em tradução de
Frederico Pedreira.
O poeta, em 1923
distinguido com o
Nobel da Literatura, o primeiro
irlandês a recebê-lo, é um dos
grande nomes da poesia de
língua inglesa, e esta antologia,
ao longo das suas mais de 360
páginas, disso e da evolução da
sua obra dá expressiva mostra
ao longo das suas mais de 360
páginas. O tradutor, recorde-se,
é poeta e após um mestrado em
Londres fez um doutoramento
em Teoria da Literatura, sobre a
ideia de “estranheza”, tema do
seu livro editado pela Imprensa
Nacional/Casa da Moeda aqui
noticiado.

OUTROS

Crenças

Em 1995, o
escritor V. S.
Naipaul, que
receberia o prémio
Nobel da Literatura
seis anos mais
tarde, fez uma
viagem por vários
países muçulmanos não árabes,
Indonésia, Irão, Paquistão e
Malásia. Para Além da Crença,
agora editado no nosso país,
resulta dessa deambulação, em
que o escritor se confronta com
as mudanças e o choque cultural,
social e político, decorrentes
da conversão ao Islão. “Este é
um livro sobre pessoas. Não é
um livro de opiniões. Descobre
pessoas, busca histórias”
adianta. “E as histórias, que
nascem umas das outras,
ganham um padrão específico
e definem cada país e suas
motivações”.

desafiante. Ciente, porém, de não haver soluções na
criação literária, mas interdições. O próprio ato de
pensar propunha-me uma zona de sombras onde o
mistério se refugiava, para eu não o alcançar.

PARA ALÉM DA CRENÇA

Quetzal, 608 pp, 22,20 euros

Nélida Piñon

Mais três
Livrinhos de
Teatro, da coleção
editada pelos
Artistas Unidos e
pela Cotovia. Desta
feita, um convite
à descoberta do
teatro argentino
contemporâneo,
com a edição de
textos de três
dramaturgos,
encenadores e
atores; Matías del
Federico (1981), com
duas peças, Em Terapia, a peça
de estreia, já muito representada
na Argentina, e Somos Childfree;
Daniel Veronese (1955), fundador
do grupo Periférico de Objetos,
com Mulheres Sonharam
Cavalos e De Carro, textos já
traduzidos em vários países; e
Claudio Tolcachir, fundador da
companhia Timbre 4, em Buenos
Aires, com A Omissão da Família
Coleman, já representada em
Portugal, em 2009, no CCB, e
Terceiro Corpo.

› Matías del Federico

EM TERAPIA;
SOMOS CHILDFREE

› Daniel Veronese

MULHERES SONHARAM
CAVALOS; DE CARRO

› Claudio Tolcachir

› W. B. Yeats

A OMISSÃO
DA FAMÍLIA COLEMAN;
TERCEIRO CORPO

Relógio d’Água, 376 pp., 18 euros

Todos da Artistas Unidos e Cotovia, 7 euros

POEMAS ESCOLHIDOS

Nélida Piñon
‘A sarça ardente’

› V. S. Naipaul

Teatro argentino
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Filhos da América é o último livro de Nélida Piñon,
lançado em Portugal na passada 2ª feira, 23, com
apresentação do poeta e ensaísta José Tolentino
Mendonça. E com a presença da autora, uma vez
mais em Lisboa, para participar na reunião do júri do
Prémio José Saramago, que integra. Nélida é, como
se sabe, uma das mais destacadas escritoras brasileiras e de língua portuguesa, com uma vasta obra
distinguida com importantes prémios, no Brasil e
fora dele, como o Jabuti, o Rosalía de Castro, o Casa
de las Americas, etc. Entre esses prémios se podendo
realçar dois: o Juan Rulfo, talvez o mais importante
da América Latina, e o Príncipe de Astúrias das Letras
- em ambos os casos sendo ela o primeiro escritor da
nossa língua a recebê-lo. Além disso, e muito mais, a
autora de A República dos Sonhos foi a primeira mulher
a presidir à Academia Brasileira de Letras, ou a qualquer grande academia congénere.
O livro agora lançado e sobre o qual a ouvimos,
reúne textos, de vária índole, sobre escritores já clássicos como Machado de Assis e José de Alencar, mas
também sobre Rachel de Queiroz e Antônio Torres,
sobre a atriz Marília Pêra, a famosa agente literária
e amiga Carmen Balcells, de par com outros sobre
a Galiza da sua infância, os familiares que com ela
vieram para o Brasil e outras memórias, mormente a
propósito de alguns dos seus livros de ficção.
Jornal de Letras: Qual é o sentido de Filhos da
América, neste momento da sua criação literária?
Nélida Piñon: Avancei pela criação de Filhos da
América superando os pedregulhos da linguagem.
Enquanto, atada a conceitos estéticos, fazia um
balanço da existência, sem fugir das lembranças pungentes. Conduzia-me a fome pela vida que ainda me
sobrava. Via-me em um espelho realista que em geral
contrariava meus interesses. Não queria ser Nélida, a
escritora, mas antes a vizinha dos demais. Pois, associada aos sinais impercetíveis do cotidiano, era serva
das turbulências humanas. A mulher que arde como
uma sarça ardente.
Pode-se considerar o seu texto como que uma
antologia de reflexões, assumindo esse espaço como
motivo de entendimento do mundo?
Para o livro tinha à disposição um repertório criativo

A sua assumida formação na cultura da antiguidade
clássica é neste livro ampliada pela evocação da cultura milenar do Novo Mundo?
Certo espírito que me inquieta reflete-se no cotidiano
literário. Presente nos textos atuais, registro neste
livro a minha estética narrativa, minha renovada
aliança com culturas milenares que foram alicerces
do meu imaginário. Desde cedo fruí da escrita alheia
e da minha, em graus variados, o que foi um martírio
para a minha curiosidade. Lutei, para não 'cair', no
meu contínuo esforço em galgar as pirâmides, o
Anapurna, a cordilheira dos Andes, meus patamares
estéticos, paragens onde iriam desaguar os saberes.
Talvez estes Filhos da América expressem mudanças
sofridas, que bem sei quais foram. Pressinto que
cada frase do livro superou minhas intenções iniciais.
Quisera ter fracassado, porque peco por ser frondosa.
Nunca fui franciscana. Sou quem visita o avesso e as
vísceras das frases. Tudo na ânsia de transmitir ao
leitor meu derradeiro frémito.
Heródoto é guia para o caminho dos leitores, iluminando a identidade da autora, sempre presente na
sua escrita. No livro, o papel iniciático é explícito:
“Introduziu-me ao banquete encantatório da história
antiga.” Nesta frase, está a chave da sua personalidade
literária?
No ensaio-confissão “Heródoto“, submeto-me aos
questionamentos da arte que exerce seus plenos
poderes sobre o escritor. Sei, porém, que o desastre
acaso constatado no livro não é culpa da arte, mas de
quem usou seu santo nome em vão. Como o escritor
vaidoso que sem preparo ou descortino humanístico
desafiou as regras básicas da criação literária.
O afeto é um dos sentimentos maiores em todas as
dimensões de sua criatividade. No ensaio também?
Desejo que meus ensaios, conquanto racionais, se
submetam aos acordes do coração coletivo. Querome assertiva na defesa da solidão que elegi, povoada
de intensas memórias. No arcabouço da minha vida,
nada ficou atrás, não há sobras, nem convicções
daninhas.
Quais são hoje, escritora tão consagrada na imensidão
da viagem, as suas inquietações?
Indago o que motiva uma vida, como a minha, a
devotar-se apaixonadamente à arte. Acaso é uma
decisão crucial, irrevogável, que justifica tanto sacrifício? E que leva a renunciar a pompas e circunstancias
que circundam os entretenimentos frívolos? Para ter a
coragem de expulsar da escrita o que lhe pareceu em
certo momento perfeito, mas que não passava de uma
joia falsa?J LEONOR XAVIER

› Nélida Piñon

FILHOS DA
AMÉRICA

Temas e Debates, 360pp.,
18.80 euros
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Laurence Ferreira Barbosa
Portugal, o paraíso perdido
Manuel Halpern
À sexta longa metragem, a
realizadora francesa Laurence
Ferreira Barbosa regressa
à terra do avô que nunca
conheceu. Em Todos os Sonhos
do Mundo, conta a história de
uma jovem lusodescendente
que vê em Portugal a terra da
felicidade. Um filme feito com
não atores, recrutados em
coletividades de imigrantes
portugueses em França, que
vivem embrenhados entre dois
mundos: o país onde vivem e
um Portugal rural e 'profundo',
paraíso perdido, todos os
verões reencontrado.
Laurence Ferreira Barbosa
nasceu em Versailles, em 1958.
Tem uma longa carreira de
argumentista e realizadora,
destacando-se os filmes as
Pessoas Normais não têm Nada
de Especial, Detesto o Amor e
Ou Morro, ou fico Melhor. Todos
os Sonhos do Mundo estreiase nas salas portuguesas,
amanhã, quinta-feira, 25.
JL: Quais são os pontos
coincidentes entre a suas história e
a das personagens do filme?
Laurence Ferreira Barbosa: Não é
de todo um filme autobiográfico.
É o retrato de uma filha de
emigrantes portugueses. O que
me interessou foi abordar os
portugueses em França, que
são muitos. Uma comunidade
bem conhecida por todos, mas
que a fundo não a conhecemos
bem. Os portugueses são muito
discretos, bem integrados, e não
se exprimem muito no espaço
público. Por isso quis saber
como são. A personagem está
mais próximo de Pamela, que
faz o papel principal, do que
de mim. A Pamela não é uma
atriz profissional e eu inspireime naquilo que ela me contou
da sua vida para construir a
personagem.
Mas a Laurence tem um apelido
português... Qual é a sua história
com Portugal?
Não tenho qualquer história
com Portugal. Sou francesa.
O meu avô morreu quando
o meu pai tinha dois anos.
Temos muito poucas
informações sobre ele. É por
isso que tenho um nome de
família português, o que é
importante para mim, mas
não sou portuguesa, nem
sequer filha de imigrantes.

J

Sim, existe, que eu estive lá.
Este mundo não foi criado.
Os portugueses deixaram as
aldeias que amavam. Quando
voltam a Portugal, voltam para
a província. Há uma ligação
muito afetiva com as aldeias.
Os filhos dos emigrantes
têm uma outra relação com
Portugal. Para eles é o país
das férias. E estamos sempre
felizes nas férias. Por isso,
para eles é um país que existe,
mas que, ao mesmo tempo, é
demasiado idealizado. Onde
se passa o mês de agosto com
uma enorme liberdade. Mas
não é a realidade quotidiana.
Muitos filhos de emigrantes
dizem que o seu coração está
em Portugal.
Curiosamente, segundo o
que mostra no filme, não têm
interesse em ir a Lisboa…
Para eles Portugal é a aldeia
dos pais. E não têm interesse
em ir a Lisboa. Mas isso está
a mudar. Começa a acontecer
recorrentemente que passam
15 dias na aldeia e outros 15 a
viajar pelo país.
Parece que nessas
comunidades de emigrantes
as normas morais ficaram
cristalizadas no seu
conservadorismo, tal como
a receita de bacalhau. Mais
intactas do que as daqueles que
não decidiram partir do país...
As pessoas que ficaram a
viver em Portugal mudaram
de hábitos. Aqueles que
partiram, esforçam-se por
conservar a sua cultura, as
suas ideias, os seus hábitos
alimentares. Têm essa
necessidade, de manter a
identidade, acima de tudo
porque não estão no país.

Todos os Sonhos do Mundo Um olhar
sobre a comunidade portuguesa em
Paris (em cima), Laurence FerreiraBarbosa (em baixo)

Portugal não esteve presente
na minha infância. Eu e o meu
pai viemos pela primeira vez
a Portugal já depois do 25 de
Abril, quando eu tinha 17 anos.
Contudo, aprendeu a falar
português…
Comecei a aprender muito
recentemente, há cerca
de cinco ou seis anos, por
causa deste filme e do
documentário Volta à Terra
[filme de João Pedro Plácido
em que Laurence trabalhou no
guião e na produção]. Achei
que era importante saber
comunicar com os atores, com
as pessoas. Durante muito
tempo, tinha vergonha de
falar português, por causa
dos erros e da pronúncia. Este
filme obrigou-me a fazê-lo.
O primeiro assistente falava
português, mas para mim era
importante falar diretamente
com as pessoas da aldeia, sem a
barreira da língua.
No entanto, o filme não deixa
de ser uma busca dessas raízes
ancestrais.
Não posso dizer isso. É mais
uma espécie de homenagem,
de querer criar uma ligação
com este avô. Quando não
se conhecem as pessoas,
imaginam-se muitas coisas.
Coloquei-me muitas perguntas
sobre ele e não obtive respostas,
porque ninguém sabe. Mas
construí a sua imagem no meu

espírito. Isso despertou-me
a curiosidade por Portugal,
apesar da minha identidade
e da minha cultura, como já
disse, serem francesas.
Isso levou-a também às gerações
de lusodescendentes?
Pelo meus motivos. Tornei-me
sensível a essa comunidade,
por causa da origem do meu
nome.
Usou atores não profissionais…
Como os escolheu?
À exceção dos dois
rapazes, os atores não são
profissionais. Fiz um um
'casting selvagem', em todos
os lugar onde podíamos
encontrar portugueses,
como associações, grupos
recreativos, etc. Encontrei
e escolhi o pai, a mãe e a
Pamela.
O que procurava em Pamela?
Ela é muito reservada.

Contou-me coisas da sua vida.
E tudo o que ela me contou
me inspirou bastante. Não é
a história dela, não se trata
de um documentário, mas
há uma parte importante da
personagem que é ela.
O argumento foi escrito com as
histórias dos atores?
Só o caso da Pamela.
Encontrei-a há muito tempo,
seis anos antes de fazer o filme,
e desde aí comecei a escrever
o argumento, mantendo-me
sempre em contacto com ela.
O filme acaba por ser uma
revelação sobre a comunidade.
Portugal aparece como uma
terra prometida…
Eu diria o paraíso perdido. É
essa a ideia
Esses emigrantes vivem e
sonham com um Portugal
de outros tempos, que ficou
parado, e agora já não existe...

Muita vezes o perigo dos
elementos das comunidades,
sobretudo a segunda geração,
é o de não pertencerem a lado
nenhum.Sente-se isso em
França?
Os lusodescendentes têm uma
cultura dupla. Mas acredito
que não é um problema,
que tal não diminui, apenas
acrescenta: eles sentem-se
franceses e portugueses. Não é
assim tão complicado.
A grande libertação de Pamela
é o voo para Lisboa. Liberta-se
dos pais indo para a terra dos
pais.
Sim, ir a Lisboa, despedindose do trabalho, é um grande ato
de autonomia e rebeldia.
É ao mesmo tempo um filme
sobre a adolescência?
É sobre uma rapariga que se
emancipa.
E agora? O que vai filmar a
seguir?
Uma comédia, algo muito
diferente deste filme. J
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BAIRRO EUROPA
Visitas-Debate / sábados
17h Garagem Sul

25 nov / ArquiteturA
Nuno Grande
2 Dez / estAdo sociAl
Marisa Matias

C u R A Do R i A

9 Dez / PArticiPAção
Ana Bigotte Vieira
Grupo Baldio

Nuno Grande e Roberto Cremascoli

14 nov A 11 Fev

16 Dez / informAção
Cândida Pinto
6 JAn / PolíticA
Convidado a anunciar
13 JAn / Arte
Ângela Ferreira
20 JAn / migrAções
Jorge Sampaio

CoPRoDução Direção Geral Das artes e Centro Cultural De Belém
PATRoCíNio DA exPoSição otiima
APoioS MeCeNáTiCoS e PATRoCíNioS Do CCB/GARAGeM Sul amorim isolamentos / ikea / uniCer
PARCeiRoS Do CCB/GARAGeM Sul FaCulDaDe De arquitetura Da universiDaDe De lisBoa / orDem Dos arquitetos
trienal De arquitetura De lisBoa / universiDaDe lusóFona De lisBoa / Departamentos De arquitetura
MeCeNAS e PARCeiRoS DA DGARTeS - lA BieNNAle Di VeNeziA 2016 FunDação eDp / FunDação millennium BCp
lusitania seGuros / CanaDian Centre For arChiteCture / siC

26x31 Neighbourhood17.indd 1

27 JAn / rePresentAção
Roberto Cremascoli
3 Fev
Debate de encerramento
com Ricardo Agarez e Tiago Mota Saraiva

18/10/17 16:29
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MÚSICA
Manuela Paraíso

Músicas de ontem e de hoje
Desde há muito, a música
que se ouve, por esta altura do
ano, na Igreja de São Roque e
noutros dois espaços da Santa
Casa de Misericórdia de Lisboa,
o Convento de São Pedro de
Alcântara e o Mosteiro de
Santos-o-Novo, tem um espetro
temporal amplo, traçando um
arco que frequentemente abrange
sacro e profano desde o período
medieval à contemporaneidade,
em programas cuidadosamente
concebidos. Mas um aspeto que
sobressai nas linhas condutoras
da programação é a inclusão, em
vários concertos, de repertórios
nacionais, frequentemente com
obras em estreia, moderna ou
absoluta. Na edição deste ano, em
curso até 19 de novembro, vão ser
apresentadas em primeira audição
novas obras de Nuno Côrte-Real
e Nuno da Rocha, respetivamente
compostas sobre textos poéticos de
Santa Teresa de Ávila e de Leonor de
Almeida Portugal, 4ª Marquesa de
Alorna, e em estreia moderna três

obras dos compositores setecentistas
João Cordeiro da Silva, António Leal
Moreira e João José Baldi.
A peça de Nuno Côrte-Real,
Quatro Canciones de Santa Teresa de
Jesús, resultante de uma encomenda
para esta Temporada de Música em
São Roque, será estreada no dia 29,
às 16h30, no Mosteiro de Santos-o-Novo. É um ciclo de quatro canções
para voz e guitarra, o qual, segundo
as notas de programa, aborda a
predisposição da vivência dos quatro
estágios da ascensão da alma, que
constituem a essência do pensamento místico da religiosa e teóloga.
A obra integra o programa contrastante de música de câmara para soprano, guitarra e percussão proposto
pelo L’Effetto Ensemble, que inclui
também uma seleção de um género
muito popular em Portugal no final
do século XVIII, modinhas, lundus e
cançonetas, de compositores como
António da Silva Leite e Manuel José
Vidigal.
A obra de Nuno da Rocha, Alcippe, com textos da Marquesa de

Alorna, escrita para coro, cravo, violoncelo, dois violinos, flauta de bisel
e órgão, utiliza e desconstrói referências tonais, sob a perspetiva de
se “escutar música do séc. XXI num
espaço temporal já passado”, como
refere o compositor. “Exatamente
o contrário do que acontece hoje.
Como se fosse possível.” No mesmo
programa, pelo Instituto Gregoriano de Lisboa, a 19 de novembro, às
16h30, na Igreja de São Roque, figura
outra peça do mesmo compositor,
sobre textos de José Tolentino Mendonça, uma obra de Alfredo Teixeira,
sobre textos de Maria Teresa Horta, e
uma seleção de canto gregoriano.
O mesmo espaço recebe dois
concertos que propõem a primeira
reposição, em tempos modernos, de
obras de compositores de notoriedade diferente mas todos eles marcantes na segunda metade do século
XVIII português. No próximo dia 27,
às 21h, a Orquestra de Câmara de
Sintra com um elenco de excelentes
solistas recriam a oratória Salome,
Madre de' sette martiri maccabei,

Nuno Corte-Real A peça Quatro Canciones de Santa Teresa de Jesús será estreada
no Mosteiro de Santos-o-Novo

composta em 1783 por João Cordeiro
da Silva, para ser apresentada no
Real Palácio da Ajuda. A 3 de novembro, às 21, o Ensemble MPMP
oferece um programa exclusivamente com repertório português
de à volta de 1800, com o destaque
para o monumental Te Deum de
Marcos Portugal, que será realizado
pela primeira vez a partir da mais
recente revisão da edição crítica pelo
musicólogo António Jorge Marques,
e com as estreias modernas da Sinfonia em ré maior, de António Leal
Moreira, e da Missa em mi bemol
maior, de João José Baldi, cujas edições em partitura foram preparadas
pelo MPM – Movimento Patrimonial
pela Música Portuguesa.

TEATRO

Helena Simões

Mariana de Lorca
Mariana Pineda, a segunda peça
(por ele considerada a primeira)
do poeta e dramaturgo espanhol
Federico García Lorca (1898-1936),
foi estreada em 1927, no Teatro Goya,
em Barcelona, e depois em Madrid,
no Teatro Fontalba. Dirigida pelo
próprio Lorca e com cenário de
Salvador Dali, teve como protagonista a célebre Margarita Xirgu, a
intérprete de eleição do poeta. Drama
de tradição popular foi o seu primeiro
sucesso como dramaturgo, pois até
aí as formas poéticas e musicais eram
preponderantes na sua escrita, muito
inspirado no folclore e pela amizade
com Manuel de Falla, tendo Lorca
publicado sobre arte do flamenco. Os
seus poemas e baladas, e sobretudo
o Romancero Gitano, descreviam e
celebravam a verdadeira Andaluzia.
Essas influências poético-musicais
perpassam esta pequena peça, baseada na lenda de Mariana Pineda, que
Lorca ouvia na infância como romance

popular que os meninos cantavam nas
ruas e cuja história lhe aparecia “com
contornos fabulosos e imateriais”.
Embora baseada na personagem histórica que viveu no início do século XIX,
presa num convento e garroteada em
1831, pela ação política e revolucionária que desenvolveu em favor da causa
liberal contra o regime autoritário de
Fernando VII de Espanha, Lorca efetua
uma transposição poético-dramática
em que reduz o seu envolvimento
político e recria a personagem como
um canto de amor, honra e liberdade
oferecido a Granada.
Proibida em Portugal (e em Espanha) até à democracia, a sua estreia no
século XX, em Portugal, ocorreu na
igualmente estreia do Grupo de Teatro
Hoje, em julho de 1975, com encenação e dramaturgia de Fiama Hasse Pais
Brandão, música de Jorge Peixinho e
com Elisa Lisboa no papel titular.
Associando-se às Comemorações
dos 150 Anos da Abolição da Pena

Mariana Pindeda García Lorca na Barraca

de Morte em Portugal pela Câmara
Municipal de Lisboa, a peça é de novo
levada à cena, 90 anos depois da sua
estreia, pelo grupo de teatro A Barraca, de Maria do Céu Guerra e Hélder
Costa, que cujo nome justamente é
uma homenagem ao Teatro Universitário La Barraca, criado por Lorca
e que a partir de 1932 se apresentou
em todas as províncias de Espanha,
constituindo o novo fôlego na política
cultural da II República, na qual o
poeta pôde consolidar a sua arte de
dramaturgo e de homem de teatro.
Céu Guerra encena este espetáculo de forma simples, poética e
musical, a partir de um palco circular
em madeira, rodeado por cadeiras

de onde os atores, sempre presentes,
acedem ao tablado quando intervêm,
assim assistindo a toda a representação. Dispositivo brechtiano que justifica a vertente de leitura encenada
desta peça lírica escrita em verso.
Também se privilegiam as canções
que plasmam a história real no imaginário popular. Neste sentido vai o
aplauso para Mariana Abrunheira e
para o seu canto suavíssimo, acompanhado pelo talento do guitarrista
Pato. De realçar, de igual modo, a
prestação de Adriana Queiroz, cuja
alegria não consegue contrariar a
clausura de sua amiga Marianita. Música, canto e dança, neste espetáculo,
constituem-se assim como metáforas

Entre a programação de Música
em Roque, destacam-se também
o concerto do agrupamento La
Batalla, de Pedro Caldeira Cabral,
a 5 de novembro, no Mosteiro de
Santos-o-Novo, com uma seleção de
Cantigas de Santa Maria compiladas
por Alfonso X, Rei de Leão e Castela,
e duas propostas com elementos
comuns, de encontros de culturas:
o programa de canções da diáspora
do ensemble Sete Lágrimas, a 8 de
novembro no Convento de São Pedro
de Alcântara, e, no mesmo espaço,
dia 12, o concerto encenado com
música portuguesa, europeia e sul-americana dos séculos XVI a XVIII,
pelo Americantiga Ensemble e pelo
coletivo 33 Ânimos.J

da paisagem quente e airosa, símbolo
de liberdade para Lorca.
Rita Lello constrói a protagonista com complexidade dramatúrgica
a conceder sobriedade, doçura e
até ingenuidade à sua desditosa
personagem, numa espera ansiosa
enquanto borda a bandeira liberal;
a tensão febril que os seus movimentos denotam apontam para o
perigo e opressão a que sua vida
está sujeita, vigiada e assediada
pelo impetuoso e hipócrita superintendente Pedrosa (João Maria
Pinto) e estremecida pelo amor por
Don Pedro (Ruben Garcia) fugido
e perseguido pelas autoridades. Se
no início a causa do seu elã revolucionário é o amor romântico, este
torna-se revolucionário por sua
abnegação ética em não abandonar
a causa nem delatar os companheiros.
A morte de Mariana transfiguram-na em heroína de Granada e faz
ecoar em nós a morte por fuzilamento de Lorca, 105 anos depois, no
início da Guerra Civil de Espanha, a
19 de agosto de 1936. J

› MARIANA PINEDA
de Federico García Lorca, tradução de Miguel Martins, encenação e figurinos de Maria do Céu Guerra,
Cenografia Miguel Figueiredo, música original e
arranjos Pato, com Rita Lello, João Maria Pinto,
Mariana Abrunheiro, Paula Guedes, Ruben Garcia,
Samuel Moura, Sérgio Moras, Sónia Barradas, Carolina Medeiros, Cláudio Castro, Henriques Abrantes.
Teatro Cinearte – A Barraca, quinta a sábado
às 21h30, domingo às 17h. Até 3 de dezembro.
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O Aqui
CIM - Companhia de Dança revisita espetáculo que cruza linguagens e procura um espaço de igualdade. Dias 27 e 28 de outubro no TNSJ

ÁgueDA

AVeIRO

M Semibreve

e exposição de Pintura de Sérgio Pombo

Centro de Artes de Águeda

Teatro Aveirense

e In Full Light

e Viagens na Minha Terra

T O Pato Selvagem

M Noite de Halloween
31 de outubro – 22h
M Budda Power Blues & Maria João

Exposição de fotografia de Herb Ritts.
até 21 de janeiro 2018

M Vitor Bacalhau & Cinelli Brothers

CASTeLO BRANCO

M Bragafado 2017

Centro Cultura Contemporânea

R. Joaquim Valente Almeida, 30. Tel.: 234 180 151
Exposição de fotografia de
Augusto Brázio e Nelson D’aires.
D AS 14 H 00

ÀS

18 H

até 29 de outubro

e A Coleção (Reloaded).
Coleção Norlinda e José Lima
3 ªA D OM ., 14 H

ÀS

18 H

27 a 29 de outubro

R. Belém do Pará. Tel.: 234 400 920
Texto original de Henrik Ibsen. Encenação
de Tiago Guedes. Interpretação de Anabela
Almeida, Gonçalo Waddington, João
Grosso, Lúcia Maria, Margarida Correia.
27 de outubro – 21h30

M Raíces - extremadura Flamenca
31 de outubro – 21h30

A Festival do Cinema Francês

até 30 de dezembro

2 e 3 de novembro

M Misty Fest: Sean Riley
& The Slowriders: Farewell

ALMADA
Teatro Municipal Joaquim Benite

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

T História do Cerco de Lisboa

A partir de José Saramago. Encenação
de Ignacio García. Interpretação de
Ana Bustorff, Elsa Valentim, João Farraia,
Jorge Silva, José Peixoto, entre outros.
4ª

A

S ÁB .,

ÀS

21 H ; D OM .,

ÀS

16 H

até 3 de novembro

4 de novembro – 21h30

M Crassh – Stage: X Tour
5 de novembro – 17h

M Benjamin Francis Leftwich e Sivu

M Benjamin Francis Leftwich + Sivu
5 de novembro – 21h30

Centro de Arte Contemp. graça Morais
R. Abílio Beça, 105. Tel.: 273 302 410
A

D OM .,

DAS

10 H

18 H 30

ÀS

3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

13 H

ÀS

E DAS

14 H

ÀS

COIMBRA
Convento São Francisco

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

e Disruptive Order

T Do Bosque para o Mundo

Exposição de arte têxtil de Dvora Morag.
até 29 de outubro

Museu do Abade de Baçal

M Ana Moura

T ODOS

3ª

OS DIAS , DAS

9 H 30

ÀS

17 H 30

até 31 de outubro

Theatro Circo

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

T em Pessoa

Textos de Fernando Pessoa. Dramaturgia
e encenação de Sílvia Brito. Interpretação de
André Laires, António Jorge e Eduarda Pinto.
25 de outubro – 11h e 15h

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

D OM .,

DAS

09 H 30

ÀS

12 H 30

E DAS

14 H

ÀS

18 H

e Quando as Periferias São Centro:
a Indústria de Tecelagem e das Sedas
até 31 de dezembro

CALDAS

DA

RAINHA

Museu da Cerâmica

R. Dr. Ilídio Amado. Tel.: 262 840 280
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

e exposição de Cerâmica
de eduardo Constantino
até 26 de novembro

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

M Recitais de Piano aos Domingos

Por Tiago Mileu.
até 17 de dezembro - 15h

10 H

ÀS

18 H

e 2º edição Prémio Paula Rego
26 de outubro a 15 de janeiro 2018

e Paula Rego: Pra Lá e Pra Cá
26 de outubro a 15 de abril 2018

Centro Cultural de Cascais

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

DAS

10 H

ÀS

18 H

e Convidados do Instante

Exposição de pintura de Lourenço Lomelino.
até 29 de outubro

e BD Redux

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 exposição de Pintura de Renata Carneiro
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

3ª,

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

A

Cocriação de Joana Gama e Victor
Hugo Pontes. Direção de Victor Hugo
Pontes. Interpretação de Joana Gama,
Paulo Mota e Victor Hugo Pontes.
5 de novembro – 16h
6 de novembro – 10h (escolas)

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

Casa das Histórias Paula Rego

3ª

T Noturno

Museu Nacional Machado de Castro

CASCAIS
OS DIAS , DAS

3 e 4 de novembro – 22h

até 19 de novembro

Museu José Malhoa

T ODOS

18 H

e Cristina Rodrigues – Retrospetiva
até 10 de dezembro

BRAgANçA
3ª

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 272 348 170

Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa
e exposição de Pintura de Sivan Rotem

A partir do conto de Hans Christian Andersen.
Criação de Sara Henriques e Rui Rodrigues.
Interpretação de Sara Henriques. Produção Red
Cloud Teatro de Marionetas.
28 de outubro – 16h
29 de outubro – 11h

4 de novembro – 21h30

até 31 de dezembro

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

T A Menina Que Vendia Fósforos

3 de novembro – 22h

e graça Morais: A Coragem e o Medo

BRAgA
R. dos Bombeiros Voluntários. Tel.: 253 273 706

até 30 de dezembro

2 de novembro – 22h

De Miguel Fragata. Texto de
Inês Barahona. Interpretação de
Anabela Almeida e Manuela Pedroso.
27 de outubro – 10h (escolas)
28 de outubro – 16h

7 de novembro – 21h30

e Correr o Risco

Exposição de desenho de João Gaspar.

até 7 de dezembro

Exposição de desenho de Elizabeth Casqueiro.
até 26 de novembro

DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

e Pintores Poetas. Pintura e
Caligrafia na Coleção Camilo Pessanha
A partir de 28 de outubro

T O Criptopórtico de Aeminium

Teatro de sombras. Mediante inscrição.
29 de outubro – 11h

Teatro Académico de gil Vicente
Pç. da República. Tel.: 239 855 630

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

Exposição de Andrea Inocêncio.
até 31 de outubro

M Super-Artista Incógnita

De Andrea Inocêncio. Música ao
vivo/guitarra por João Castro Gomes.
31 de outubro – 21h30
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ESPINHO

E Llave del Romance Mudo de
la Vida de San António de Padua

Ignacio García. Interpretação de ana
Bustorff, elsa Valentim, João Farraia,
Jorge Silva, José Peixoto, entre outros.
7 a 12 de novembro

LAGOS

Auditório de Espinho

até 31 de dezembro

M Mark Eitzel

até 31 de dezembro

M William Parker

FARO

M Dorian Wood

Teatro das Figuras

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

T Single Story, uma
Conferência em Forma Teatral

E Tauromaquia - Serigrafia
Digital de José Fu en tes Esteve

E Cantão e a Rota Marítima da Seda

R. 34, 884. Tel.: 227 341 145
28 de outubro – 21h30
31 de outubro – 21h30
3 de novembro – 21h30

De anabela almeida e Sara Duarte.
25 de outubro – 10h e 11h30

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 Instruções para o Início de um Diálogo

exposição de obras das coleções
helga de alvear e Teixeira de Freitas.
até 4 de fevereiro 2018

E Uma Fresta de Possibilidade

R. Lançarote de Freitas 7. Tel.: 282 770 450
3ª

GUARDA

T António e Cleópatra

Texto e encenação de Tiago Rodrigues.
Interpretação de Sofia Dias e Vítor Roriz.
27 de outubro – 21h30

M Música de Pais Para Filhos

Por ana Maria Moura e Paulo Cunha.
28 de outubro – 10h e 11h

3ª

a

D oM .,

DaS

10 h

a

S áB .,

DaS

10 h

àS

18 h

E Exposição de Pintura de Timo Dillner
até 30 de dezembro

Museu Regional da Guarda

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

ÉVORA

Centro Cultural de Lagos

àS

19 h

LAMEGO
Museu de Lamego

Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230

até 26 de outubro

E Sentidos, Fotografia - João Cutileiro
até 30 de novembro

2ª

a

D oM .,

DaS

10 h

àS

18 h

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

Teatro Municipal da Guarda

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

M Teatro Municipal da Guarda
26 de outubro – 22h
M Click

LISBOA
Arquivo Nacional Torre do Tombo
al. da Universidade. Tel.: 217 811 500

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

28 de outubro a 21 de janeiro 2018

M Murcof x Vanessa Wagner

27 de outubro – 21h30

Igreja de S. Francisco

M O Barbeiro de Sevilha

3 de novembro – 22h

E Intervenção Total.
Obras de Reabilitação 2014-2015

Direção de Martin Mázik e Constantin
Rouits. encenação de Roberta Mattelli
e Matteo Peirone. Interpretação por
solistas, coro e orquestra da Ópera 2001.
2 de novembro – 21h30

E Abolição da Pena de
Morte e Cidadania Europeia

Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo

A 18ª festa do Cinema Francês

De Tennessee Williams. encenação
de Jorge Silva Melo. Interpretação de Isabel
Munoz Cardoso, João Pedro Mamede, José
Mata/Guilherme Gomes e Vânia Rodrigues.
4 de novembro – 21h30

GUIMARÃES

E I Try

Pç. 1º de maio. Tel.: 266 704 521

até dezembro

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

a

D oM .,

DaS

10 h

àS

28 de outubro – 21h30

7 a 10 de novembro

18 h

E Vir Ver

Teatro Lethes

E Legado Francisco Barahona Fernandes

T História do Cerco de Lisboa

até 5 de novembro
até 31 dezembro

R. de Portugal, 58. Tel.: 289 878 908
a partir de José Saramago. encenação de

E Óscar Lopes, O Homem
dos Sete Instrumentos

M Norton

até 14 de dezembro

T Jardim Zoológico de Vidro

até 31 de julho 2018

Atelier Natalia Gromicho
R. da Misericordia, 14.

exposição de pintura de Natália Gromicho.
até 30 de outubro

Casa da Memoria

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

E Memento. Raimundo Fernandes,
Um Colecionador de Guimarães

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.: 217 982 000

E Os Carmelitas no Mundo Português

4 de novembro a 4 de março 2018

até 18 de novembro

Centro Cultural Vila Flor

até 18 de novembro

E Delfim Maya (1886-1978)

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

E Prémio Nacional BIG Bienal de Ilustração de Guimarães
3ª

a

S áB .,

DaS

10 h

àS

13 h

e DaS

14 h

àS

19 h

até 31 de dezembro

M Som de GMR: Ana
T O Olhar de Milhões

Criação e direção artística de Raquel Castro.
Texto de Joana Bértholo a partir de
improvisações dos intérpretes. Interpretação de
anaisa Lopes, David Marques, João Villas Boas,
Marco da Silva Ferreira e Teresa Coutinho.
4 de novembro – 21h30

av. Conde Margaride, 175. Tel.: 253 424 715
D oM .,

DaS

10 h

àS

13 h

e DaS

14 h

àS

19 h

E A Arte como Experiência do Real
até 15 de outubro

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

E Luís Filipe de Abreu, Ilustrador.
Prémio Carreira BIG 2017
até 31 de dezembro

E Mumtazz: Hilaritas

27 de outubro a 4 de fevereiro 2018

E Extática Esfinge.
Desenho e Animismo Parte II
27 de outubro a 4 de fevereiro

T Auto das Máscaras

Inspirado na Coleção de
Máscaras de José de Guimarães.
28 e 29 de outubro – 21h30

E A Biblioteca dos Passeios
e Arvoredos (Lisboa, 1875)
E Oh, Vida, Sê Bela! Alberto
de Lacerda (1928-2007)
até 13 de janeiro 2018

M Música na Biblioteca:
Orquestra Metropolitana de Lisboa

obras de D. Schostakovich, F. Mendelssohn.
27 de outubro – 13h

M Viola e Violão em Terras de S. Sebastião
30 de outubro – 18h

Centro Internacional
das Artes José de Guimarães
a

até 30 de dezembro

até 30 de dezembro

3 de novembro – 23h

3ª

E Portugal Futurista e
Outras Publicações de 1917

E Mário Saraiva: o Percurso
de um Doutrinador

Mostra evocativa do médico, escritor
e pintor cujo espólio foi doado à BNP
em 2013, integrando o arquivo de
Cultura Portuguesa Contemporânea.
6 de novembro a 30 de dezembro

Casa-Museu Dr. Anastácio gonçalves
av. 5 de outubro, 6. Tel.. 21 354 0923

E Fórmulas Naturalistas da Arte Moderna
até 29 de outubro

Centro Cultural de Belém

Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
3ª

a

D oM .,

DaS

10 h

àS

18 h

M Carta Branca a Ricardo Ribeiro.
Tributo a José Afonso ( Zeca)
26 de outubro – 21h

M Jack Broadbent

27 de outubro – 21h
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M Camerata Nov’Arte

E A Sedução da Modernidade 1850-1910

M Quarteto Lopes-Graça

E Género na Arte. Corpo,
Sexualidade, Identidade, Resistência

Obras de G. Mahler.
28 de outubro – 21h

até 15 de abril 2018

Programa: integral da música
de câmara de Joly Braga Santos.
2 de novembro – 19h

até 11 de março 2018

Museu Nacional de Etnologia

M Misty Fest: Rui Massena Band

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

2 de novembro – 21h

3ª,

M Identidade F, Fado e Flamenco

Com os fadistas Diana Vilarinho,
Sérgio da Silva, Maura.
3 de novembro – 21h

M Sir Scratch
M Norton

Direção e apresentação de Pedro
Carneiro. Encenação de Teresa Simas.
Obras de G. Grisey e J. Haydn.
5 de novembro – 17h

Cinemateca Portuguesa

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

E O Cinema e a Cidade
19 H 30

ÀS

até 30 de novembro

3ª

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

A Doclisboa - 15.º Festival
Internacional de Cinema

Programa e informações em doclisboa.org.
até 29 de outubro

E Time Capsule. A Revista
Aspen, 1965-1971
até 7 de janeiro 2018

E Splitting, Cutting, Writing,
Drawing, Eating… Gordon Matta-Clark
até 7 de janeiro 2018

Pç. das Amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
ÀS

18 H ;

ENCERRA

2ª

E FERIADOS

E Artes e Letras – Edições da
Galeria Jeanne Bucher Jaeger
até 21 de janeiro 2018

E Vasco Futscher: Manual de Instruções II
C ASA -A TELIER V IEIRA D A S ILVA

até 21 de janeiro 2018

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

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

ÀS

18 H

M Solistas da Orquestra Gulbenkian

Obras de Almeida Prado, Chopin,
Prokofiev e Luís de Freitas Branco.
28 de outubro – 19h

M Il Pomo d’Oro

Alina Ibragimova – violino.
Obras de J. A. Hasse, C. P. Emmanuel
Bach, M. Haydn e F. M. Bartholdy.
3 de novembro – 21h

M As Quatro Estações

Pela Orquestra Gulbenkian e David Lefèvre.
Obras de A. Piazzolla e A. Vivaldi.
5 de novembro – 12h e 17h

Galeria das Salgadeiras

18 H

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

E Marie José Burki:
às Vezes Sombra, às Vezes Luz
até 20 de novembro

E Louis Legrand (1863-1951)

DAS

15 H

ÀS

21 H

E Lifeline Series

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

A

2ª,

DAS

11 H

ÀS

26 de outubro a 5 de fevereiro 2018

3ª,

DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

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

3ª,
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

DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

A

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

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

até 29 de dezembro

Palácio Nacional da Ajuda
Tel.: 213 620264
T ODOS

OS DIAS ( EXCETO À

Museu Coleção Berardo

C Almas de Pedra. Escultura
Tumular: da Criação à Musealização

Pç. Do Império. Tel.: 213 612 878

2 a 4 de novembro

19 H

E Anjos. Entre o Céu e a Terra.
Desenho Europeu Séculos XVI-XVIII
até 6 de fevereiro 2018

até 14 de janeiro 2018

até 28 de janeiro 2018

E Modernismo Brasileiro na Coleção
da Fundação Edson de Queiroz

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

Museu da Música

até 3 de dezembro

M Orquestra Gulbenkian

M Bruno Belthoise: Lisboa – Paris
27 de outubro – 19h

10 H

ÀS

18 H

até 8 de janeiro 2018

Campo de Santa Clara. Tel.: 218 854 820

E Manuel de Arriaga e a
Construção da Imagem da República
Picadeiro Real

Pç. Afonso de Albuquerque. Tel.: 213 610 850
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E Há Fogo! Há Fogo! Acudam, Acudam!
até abril 2017

Teatro Aberto

Pç. de Espanha. Tel.: 213 880 079

T Toda a Cidade Ardia

Conferência por Alison Smith.
28 de outubro – 17h30

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

FEIRA ), DAS

E Joan Miró: Materialidade e Metamorfose

até 12 de novembro

De Diego Rodríguez de Silva y Velázquez.
até 14 de janeiro 2018

ÀS

4ª

até 31 de dezembro

E Obra Convidada: Sibila

até 7 de janeiro 2018

até 19 de março 2018

10 H

18 H

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

E Tensão & Conflito.
Arte em Vídeo Após 2008

DAS

ÀS

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

até 12 de fevereiro 2018

D OM .,

10 H

Palácio de São Bento

Panteão Nacional

E Bill Fontana. Shadow Soundings

A

DAS

até 23 de dezembro

E Rembrandt. Elos
Perdidos. Rijksmuseum e
Coleções Reais da Holanda

3ª

D OM .,

E Paulo Azenha a Criação à Flor
da Pele: o ADN de um Itinerário

E Sonia Falcone: Campos de Vida

3ª

Lawrence Foster – maestro.

A

até 31 de dezembro

26 de outubro a 11 de fevereiro 2018

C Reflections on Reflections:
Van Eyck and the Pre-Raphaelites

18 H

Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620

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

até 5 de fevereiro 2018

E Sharon Lockhart, Meus
Pequenos Amores / My Little Loves

E Do Outro Lado do Espelho

ÀS

Museu Nacional do Traje

Pç. do Império. Tel.: 213 620 000

E Quote/ Unquote Entre.
Apropriação e Diálogo

E Ana Hatherly e o Barroco.
Num Jardim Feito de Tinta
até 15 de janeiro 2018

10 H

até 31 de dezembro

Museu Nacional de Arqueologia

19 H

E As Múltiplas Faces de Cristo
até 30 de dezembro

M Músicas do Acervo: Paulo Meirelles

Av. Brasília, Central Tejo

E Lu Nan, Trilogia –
Fotografias (1989-2004)

até 30 de novembro

Pelo Grupo de Música Contemporânea de Lisboa.
27 de outubro – 21h30

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
4ª

A DOM ., DAS

Museu Nacional do Teatro e da Dança

M Peixinho é Fixe

3 ªA S ÁB .,

10 H

10 H

até 31 de dezembro

Benjamin Grosvenor – piano.
Obras de Stravinsky, Grieg e N. Rimsky-Korsakov.
26 de outubro – 21h
27 de outubro – 19h

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

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
A DOM ., DAS

DAS

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

A História do Cerco de Lisboa

Obras de W. A. Mozart e B. Smetana.
27 de outubro – 21h30

Culturgest

3ª

D OM .,

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

M Orquestra de Câmara Portuguesa

14 H

A

Museu Nacional do Azulejo

4 de novembro – 21h

DAS

18 H , 4 ª

até 11 de fevereiro 2018

4 de novembro – 18h

6ª,

ÀS

E De Regresso à Luz. Esculturas
Orientais em Depósito da
Coleção de Victor Bandeira

3 de novembro – 21h

A

14 H

Direção artística de Miguel Abreu.
até 26 de novembro

M Os Azeitonas

2ª

DAS

T Cartas do Novo Mundo

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

E João Leonardo: Decadança
E A Mão-de-Olhos-Azuis de
Candido Portinari (1903-1962)
até 30 de dezembro

Texto e encenação de Marta Dias.
Interpretação de Ana Guiomar, André
Patrício, António Fonseca, entre outros.
4ª

A

S ÁB .,

ÀS

21 H 30; D OM .,

ÀS

16 H

até 29 de outubro

Teatro da Comuna

Pç. de Espanha. Tel.: 217 221 770

T Crise no Parque Eduardo VII
Baseado em “I’m Not Rappaport” de
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Herb Gardner. Encenação de João Mota.
Interpretação de Carlos Paulo, Igor Sampaio,
Hugo Franco, Maria Ana Filipe, entre outros.
26 de outubro a 17 de dezembro

T Mundo distante

De Nuno Costa Santos. Encenação de João Rosa.
Interpretação de Eduardo Frazão e Manuel Coelho.
3 a 26 de novembro

Teatro da Politécnica

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

T a vertigem dos animais antes do abate

De Dimítris Dimitriádis. Encenação de Jorge
Silva Melo. Interpretação de João Meireles,
Inês Pereira, Vânia Rodrigues, entre outros.
3ª

E

4ª,

àS

19 H ; 5 ª

E

6ª,

àS

21 H ; S áB .,

àS

16 H

E

21 H

até 28 de outubro

MoNTijo

M Fink

Cine-Teatro joaquim de almeida

M Madrepaz

R. Joaquim de Almeida.Tel.: 212 327 607

T Tentativas Para Matar o amor

De Marta Figueiredo. Encenação de
Levi Martins e Maria Mascarenhas.
3 e 4 de novembro

PorTo

T antes

Teatro Municipal de São luiz

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

d antropocenas

De João dos Santos Martins e Rita Natálio.
27 a 29 de outubro – 21h

T um espetáculo para os Meus Filhos

2ª A 6ª, àS 10H30 (ESCOLAS); SáB. E DOM., àS 16H (FAMíLIAS)

30 de outubro a 5 de novembro
(exceto 1 de novembro)

Fundação de Serralves

d dancing Grandmothers

25 de outubro – 21h30

M Gonçalo Neto: everything is Waiting

M Concerto Solidário rosa

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música,
sob a direção musical de Stefan Blunier.
Obras de Mussorgski, Liszt, C. Ives, entre outros.
27 de outubro – 21h

M Concerto de Halloween

19 H ; 5 ª

A

S áB .,

àS

21 H ; D OM .,

àS

2 a 19 de novembro
De Raquel André. Cocriação de António
Pedro Lopes, Bernardo de Almeida
e Raquel André. Música de noiserv.
4ª,

àS

19 H 30; 5 ª

A

S áB .,

àS

21 H 30; D OM .,

àS

2 a 12 de novembro

e intervalo

Instalação sonora de João Ferro Martins.
2 a 18 de novembro

Teatro Nacional de São Carlos

R. Serpa Pinto, 9. Tel.: 213 253 000

M Concerto de Câmara

Direção musical de Jan Wierzba. Com a
particapação da Orq. Sinfónica Portuguesa.
Obras de Mozart, Haydn e Beethoven.
28 de outubro – 18h

M Monday

1 de novembro – 21h30

M Pablo lapidusas international Trio
2 de novembro – 22h

M Moullinex presents
HYPerSeX + Xinobi (live)
Pela Orquestra Sinfónica do Porto
Casa da Música e Coro Casa da Música,
sob direção musical de Leopold Hager.
Obras de W.A. Mozart.
4 de novembro – 18h

M Crassh_Stage
4 de novembro – 21h30

M reflexos barrocos

1ª parte: Remix Ensemble Casa da Música,
sob a direção musical de Peter Rundel e
participação de Angel Gimeno (violino).
2ª parte: Orquestra Barroca Casa da Música,
com Huw Daniel (violino e direção
musical) e Nicholas Mulroy (tenor).
Obras de G.F. Handel.
5 de novembro – 18h

M Céu

6 de novembro – 21h

M Tradição Concertante

MaFra
Palácio Nacional de Mafra

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

d blimunda. Sete luas

Baseado em “Memorial do Convento”,
de José Saramago, com percurso e jantar.
11 de novembro – 18h

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

e incerteza viva: uma exposição
a Partir da 32ª bienal de São Paulo
até 5 de novembro

e Haegue Yang: Parque de
vento opaco em Seis dobras

1ª Parte: Orquestra Barroca Casa da Música,
com Huw Daniel e Pedro Castro.
Obras de H. Purcell, W. Corbett,
R. Woodcock, C. Avison, T. Arne.
2ª Parte: Remix Ensemble Casa da Música,
sob a direção musical de Peter Rundel
e com Ilya Gringolts (violino)
Obras de B. Ferneyhough e G. Ligeti
7 de novembro – 19h30

Coreografia e direção artística de Eun-Me Ahn.
3 de novembro – 21h30

M jarboe + Father Murphy
3 de novembro – 23h30

SaGreS
Fortaleza de Sagres

até 7 de janeiro 2018

e D’après Fibonacci e as Coisas lá Fora
até 7 de janeiro 2018

e Novo banco revelação 2017:
Tiago Madaleno

M requiem de Mozart

16 H 30

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

M Sopa de Pedra

3 de novembro – 23h30

T Coleção de Colecionadores

até 3 de dezembro

e Projetos Contemporâneos daniel Steegmann Mangrané: uma
Folha Translúcida, no lugar da boca

M Fernando Miguel jalôto (Cravo)

16 H

T a Tecedeira que lia Zola

Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Stefan Blunier.
Obras de Mussorgski, Liszt, C. Ives, entre outros.
28 de outubro – 18h

Obras de J. K. Froberger, G. Händel e J. S. Bach.
31 de outubro – 19h30

àS

28 de outubro – 17h

e The Portuguese Prison Photo Project

T o ato da Primavera

4ª,

M Nuno Pinto

um espetáculo de Gonçalo Amorim.
Interpretação de Bruno Martins, Catarina
Gomes, Paulo Mota, Sara Barros Leitão.
27 de outubro – 21h30
28 de outubro – 19h

30 de outubro – 21h

De Tiago Rodrigues. Interpretação de Beatriz
Brás, Cristina Vidal, Isabel Abreu, João Pedro
Vaz, Sofia Dias, Vítor Roriz.

25 a 29 de outubro

a 18º Festa do Cinema Francês

até 10 de novembro

Teatro Nacional d. Maria ii

T Sopro

e Projeto 17

M jack broadbent · Marc ribot
& The Young Philadelphians

M Peter evans ensemble

Conceito e coordenação artística de Lígia Soares.
28 de outubro, 4 e 11 de novembro – 16h30

Pç. D. João I.. Tel.: 223 392 200

e retratos Sem Medo

28 de outubro – 22h

Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800

Teatro rivoli

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

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

Com Cátia Oliveira, Diogo Aranha e Francisco Sobral.
27 de outubro – 20h30

27 e 28 de fevereiro – 21h30

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310

até 29 de outubro

M Fado à Mesa

M Frankie Chavez: double or Nothing

Centro Português de Fotografia

Casa da Música

26 de outubro – 22h

Texto e encenação de Pedro Penim.
Interpretação de Bernardo de Lacerda,
Frederico Serpa e Pedro Penim.
25 de outubro – 21h30

8 de novembro – 21h30

e Contratempo

M antony left

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

um filme de João Botelho. Interpretação
de Cláudio da Silva, Cassiano Carneiro,
Pedro Inês, Jani Zhao, Catarina Wallenstein.
31 de outubro – 21h

até 22 de outubro

25 de outubro – 21h

Teatro da Trindade

a Peregrinação

7 de novembro – 22h

até 7 de janeiro 2018

até 7 de janeiro 2018

e Coleção de Serralves: 1960-1980
até 21 de janeiro 2018

e Primeira vista: Coleção de livros e
edições de artista da Fundação de Serralves - Museu arte Contemporânea
até 11 de fevereiro 2018

M angela bulloch & david
Grubbs: The Wired Salutation
26 de outubro – 22h

M Mark Fell: intermetamorphosis
23 a 26 de novembro

Tel.: 282 620 140

e adN – Somos Todos Primos
até 30 de novembro

SaNTaréM
Casa do brasil

R. Vila de Belmonte 13
3ª

A

S áB .,

DAS

9H

àS

12 H 30

E DAS

14 H

àS

17 H 30

e Santarém Cidade em Crescente
até 7 de fevereiro 2018

SeTúbal
Quartel do onze

Av. Luisa Todi. Baluarte do Cais, 5.
3 ª A 6 ª , DAS 11 H àS 13 H E DAS
14 H àS 18 H ; S áB ., DAS 14 H àS 18 H

e dois Pássaros a voar
e outras Narrativas Sobre
a última bolacha do Mundo

Mosteiro São bento da vitória

Exposição de pintura de Mário Vitória.
até 11 de novembro

T Marionetas Tradicionais
de um País Que Não existe

viSeu

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

Espetáculo de Igor Gandra. Interpretação
de Diogo Martins, Dóris Marcos, Filipe Moreira, Gisela Matos, Igor Gandra.
5ª

E

6ª,

àS

21 H ; S áB .,

àS

19 H ; D OM .,

àS

16 H

26 a 29 de outubro

Teatro Carlos alberto

R. das Oliveiras, 43. 223 401 900

T retrato de Família

Encenação de Manuel Tur. Interpretação de
Ângela Marques, Iris Cayatte, Romi Soares,
Simão Do Vale, Tiago Correia, entre outros.
4 ª E S áB ., àS 19 H ; 5 ª E 6 ª , àS 21 H ;
D OM ., àS 16 H (25 DE OuTuBRO – 21 H )

até 29 de outubro

Museu Nacional Grão vasco
Adro da Sé. Tel.: 232 422 049
3ª,

14 H àS 17 H 30; 4 ª A D OM .,
10 H àS 12 H 30 E DAS 14 H àS 17 H 30

DAS

DAS

e olhares viajantes o Tempo e o espaço de Memórias
até 5 de novembro

Quinta da Cruz

R. São Salvador. Tel.: 232 423 343
3ª,

14 H àS 18 H ; 4 ª A D OM .,
10 H àS 13 H E DAS 14 H àS 18 H

DAS

DAS

e da Coleção em viseu:
a Minha Casa é a Tua Casa
até 4 de março 2018

Teatro Nacional São joão

Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900

d o aqui

Coreografia de Ana Rita Barata. Interpretação
de Bruno Rodrigues, Cecília Hudec, Diana Bastos Niepce, Diletta Bindi, entre outros.
27 de outubro – 21h
28 de outubro – 19h

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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CLÁSSICA

Os melhores
argumentos
da Reforma

No final
deste mês,
cumpremse 500 anos
sobre a
publicação
das 95 teses
de Martinho
Lutero, em Wittenberg, cinco
séculos sobre a Reforma
Protestante, que pôs em causa
o poder de Roma. O impacto foi
imenso a nível político e social,
ainda perdura, e a música foi
uma das mais importantes
manifestações e também
um dos mais importantes
instrumentos no processo. O
agrupamento Vox Luminis,
de Lionel Meunier, reúne
neste volume alguns dos mais
determinantes compositores
desse período de afirmação
e difusão do protestantismo,
indo sobretudo do
Renascimento alemão, no
século XVI, à expressão do
Barroco intermédio, no século
seguinte, em que nasceriam
expoentes da síntese tardia,
como Johann Sebastian Bach,
Georg Philipp Telemann ou
George Frideric Handel. A
época era arrojada e a música
era vital. Lutero foi um dos
principais impulsionadores da
prática, na Alemanha, quer
através da criação de escolas
em todas as igrejas reformadas
e dos seus respetivos coros
– Kantorei –, quer através
da composição de corais
para a nova liturgia, que
se manteriam na tradição
protestante e que viriam
a ser citados, abordados,
retomados, ao longo dos
séculos seguintes, pelo mais
diferentes compositores, no
desenho de todo o tipo de
peças vocais e instrumentais.
O título do álbum, aliás,
é o primeiro verso de um
dos mais cantados e citados
salmos da Bíblia, em todas as
línguas e todas as confissões
cristãs do mundo – “Ein Fest
Burg ist unser Gott”/”Deus
é a minha fortaleza” –, que
Lutero transformou em hino.
Os compositores do programa
demonstram o impacto da
“revolução” empreendida
e documentam a evolução
verificada ao longo de quase
120 anos, de prática musical,
com todas as suas certezas e
riscos mais do que assumidos.
A sequência é notável. Reúne
Johann Walter (1496-1570),
Joachim Burck (1546-1610)
e Michael Praetorius (15711621), Johann Hermann
Schein (1586-1630) e Samuel
Scheidt (1587-1654), Heinrich
Schütz (1585-1672), Thomas

artes * 27

POP

Fado Llansol
virtuosismo vocal. E assim desenvolveu
Quando se fala de Aldina Duarte não se
o seu estilo, assumindo a palavra como
pode falar apenas de uma voz, no sentido
a quintessência do fado, construindo
estrito do termo. Ela é muito mais do
pontes entre o fado e a literatura. Assim,
que isso. É uma personalidade musical
uma das suas características, é esta
e poética criada através de múltiplas
hábil ligação entre o fado tradicional e a
dimensões em que a voz é apenas uma
poesia, descobrindo a ‘passagem secreta
vertente ou instrumento. Aldina traçou
entre a cultura popular e
o percurso único no fado
erudita, aprofundando laços
contemporâneo de enorme
que já haviam sido traçados
coerência interna, conciliando
por Amália/Oulman,
elementos aparentemente
entre outros. Tal era para
díspares. Aldina tem os pés
demais evidente nos álbuns
bem assentes na tradição.
anteriores,conceptualmente
Aliás, continua a cantar
bem definidos, com a escrita
regularmente no restaurante
de Maria Rosário Pedreira :
O Senhor Vinho (de Maria da
Contos de Fados um discoFé), assumindo as casas de
contos e Romance, um discofados, e o meio tradicional,
romance. Aqui dá um passo
como um lugar privilegiado
quiçá ainda mais ousado.
de permanente aprendizagem.
Envolve-se na escrita de
Sabe perfeitamente o que é o
› Aldina Duarte
Maria Gabriela Llansol,
fado, suas balizas e fronteiras.
QUANDO SE AMA
autora conhecida pelo seu
Também sabe bem que a arte do
LOUCAMENTE
hermetismo.
fadista está mais nos detalhes
Amália disse um dia
da interpretação do que no
Sony

Selle (1599-1663), Andreas
Hammerschmidt (c.1611-1675)
e Christoph Bernhard (16281692).
Os dois discos deste volume
jogam com a alternância
de peças para órgão, como
o prelúdio e as fantasias de
Scheidemann, Paul Siefert
e Michael e Hieronymus
Praetorius, com obras vocais, de
Burck, Schütz, Schein, Scheidt
e Bernhard. O primeiro disco
organiza-se em função da
sequência de tempos litúrgicos,
ao longo do ano (advento,
natal, quaresma, páscoa, tempo
comum), permitindo contrastes
de acordo com a época, do mais
festivo ao mais grave e viceversa; o segundo disco reúne
sobretudo peças da liturgia,
como o Magnificat, as missas,
as paixões e o requiem, sempre
em alemão, língua dominante
na prática religiosa protestante
na zona de influência alemã,
contrariando o latim que se
imporia até à segunda metade do
século XX, na igreja católica.
Esta recolha da formação Vox
Luminis sucede à que dedicou
aos compositores da Reforma,
na grande coletânea de 8CD e
diversos intérpretes, organizada
pela Ricercar, no início da década,
“Reforma e Contra-Reforma”.
Agora, destaca-se mais uma vez
a coesão, o sentido da palavra e
a expressão dos Vox Luminis e
a interpretação de Bart Jacobs,
em órgão. A direção de Leonel
Meunier é primorosa, assim como
as 104 páginas de história, que
acompanham os CD.

› Vox Luminis, de Lionel Meunier
EIN FEST BURG IST UNSER
GOTT

2CD Ricercar

O intérprete
de Beethoven

Evgeny
Kissin foi
o prodígio
do piano
na década
de 1980, o
aluno recémformado no
Conservatório de Moscovo que
deslumbrou plateias ocidentais e
a crítica internacional, nos anos
de 1984-86, com os primeiros
discos na soviética Melodiya
, na Sony ou na RCA. Kissin
garantiu então lugar entre os
grandes pianistas do século.
E manteve-o. Hoje, o cidadão
israelo-britânico de origem
russa tem 45 anos e regressa à
Deutsche Grammophon, quase
duas décadas e meia depois do
anterior álbum na editora alemã
– com os concertos de Prokofiev,
o maestro Claudio Abbado e a
Filarmónica de Berlim –, para
inaugurar o novo contrato de
exclusividade com um longo e
memorável “recital Beethoven”,
em que nada parece faltar. Aqui
estão as Sonatas N.º 14, op. 27
N.º 2, “Moonlight”, N.º 23 op.
57, “Appassionata”, a N.º 26, op.
81a, “Les Adieux”; aqui estão as
32 Variations em Dó menor WoO
80, e aqui está também uma das

que Camões era um grande fadista.
Não se pode dizer que Aldina tenha
transformado Llansol numa grande
fadista. Até porque a sua abordagem
foi necessariamente outra, uma vez
que a autora não escreveu versos de
métrica fixa, adaptáveis ao fado. Aldina
fez algo de mais arriscado: as frases
de Llansol, uma das suas escritoras de
eleição, servem de mote para as letras
que escreveu para o disco. E todas as
letras são da sua autoria, a exceção de
Beijo Enganador (de Maria do Rosário
Pedreira) e Quando se Ama Loucamente
(música e letra de Manuel Cruz). O
resultado é um objeto belo e lúcido, de
uma profundeza oceânica, que empresta
ao fado camadas de densidade interior.
O disco começa de forma idílica,
com Conto de Fadas, com um arranjo
surpreendente para o Fado Santa Luzia.
Segue por esse fado a fora, com conceito,
mas sem preconceitos, com grandes
momentos, como Beijo Enganador (Fado
Cravo), Anjo Azul (Fado Menor do Porto)
ou Terra Prometida (Fado Zé Negro).
O disco termina com a leitura de um
excerto de Maria Gabriela Llansol pelo
maior especialista na autora, João
Barrento. J MANUEL HALPERN

mais impressionantes leituras
da derradeira e sublime Sonata
N.º 32, op. 111, do Mestre de
Bona. Todas as gravações foram
feitas ao vivo, na verdade da
interpretação integral e, no final
de todas elas, é fácil adivinhar as
ovações. Kissin impõe clareza,
precisão, mesmo ou sobretudo
nos momentos mais fortes.
Naquele que também é o primeiro
“álbum-recital” do pianista,
ao fim de quase uma década, a
Deutsche Grammophon dedicalhe uma capa profundamente
clássica, no preto e branco
da imagem, com a “etiqueta
amarela” mais próxima do seu
desenho clássico, agora retomado
– lembrando até um pouco a
“marca” dos mais antigos álbuns
de Wilhelm Kempff e Emil Gilels,
dois dos maiores intérpretes de
Beethoven.

› Evgeny Kissin
BEETHOVEN

2LP/2CD, Deutsche Grammophon
MARIA AUGUSTA GONÇALVES

JAZZ

Irmãos
com unhas

Atravessam este disco duas
guitarras ‘apenas’. Mas chegase ao fim e jura-se ter ouvido
uma voz, talvez uma cantora
brasileira. E não houve um piano
destrambelhado ali pelo meio?
Ou umas percussões? Não,

‘apenas’ duas
guitarras. As
dos irmãos
André Santos e
Nuno Santos. E
já chega. Duas
guitarras sem
acompanhamento, em idioma
jazz, mas que chega também à
bossa-nova e até ao blues. Há por
aqui temas de Benny Goodman
com Jim Hall, Tom Jombim
com Vinicius de Moraes e Hank
Jones. Há a bela versão de um
tema de Thelonious Monk, aqui
adaptada do piano original para
ser tocada por duas guitarras.
No entanto, ambos os irmãos
contribuem com composições
originais, perfazendo mais de um
terço deste álbum, um volume
2 que surge três anos depois
do primeiro volume destes
manos do Funchal. Existem
momentos mais experimentais
e arriscados, outros quase ao
estilo big-band e até por vezes
um toque tradicional, que faz
lembrar música folclórica. É
inegável a interação entre André
e Bruno e em especial evidência
na versão de Tom Jobim. Este
volume 2 de Mano a Mano é
um disco surpreendente, que
supera as aparentes limitações
auto impostas, com descarado
brilhantismo. Os irmãos provam
bem que quem tem unhas…

› André Santos & Bruno Santos
MANO A MANO VOL. 2

Ed. autor
ANDRÉ PINTO
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As eleições autárquicas e a ‘geringonça’
No passado dia 1 realizaram-se as eleições para as câmaras, assembleias municipais e juntas de freguesia. Mau grado
terem decorrido três semanas após esse sufrágio, não perdeu atualidade nem pertinência a análise dos seus resultados -análise global, dos principais partidos e das eventuais consequências em relação à atual situação governativa, do PS com
sustentação, à esquerda, do BE e do PCP

HETERODOXIAS POLÍTICAS

a

A teoria sobre as chamadas
«eleições de segunda ordem»
foi desenhada em 1979, aquando
das primeiras eleições para o
Parlamento Europeu (PE), por
dois politólogos, Karlheinz Reif
e Hermann Schmitt, e dada à
estampa em 1980 num artigo
do European Journal of Political
Research (ver Freire e SantanaPereira, 2017). As eleições de
segunda ordem são escrutínios
em que o que está em jogo é
muito menos importante do que
nas eleições de primeira ordem,
nomeadamente o controle do
poder executivo (legislativas:
primeira ordem) ou falta
desse controle (PE: segunda
ordem). Daí que as consultas de
segunda ordem sejam muitas
vezes disputadas pelos mesmos
atores e em torno de temas
associados ao poder político
nacional, apesar de serem para
escolher eurodeputados (ou
autarcas). Dado que o controle
do poder executivo não está
em jogo, os eleitores estão
relativamente mais livres
para «votar com o coração»
(isto é, ideologicamente)
ou «com os pés» (isto é, em
protesto) do que da forma
mais usual nas legislativas,
ou seja, «com a cabeça»
(isto é, estrategicamente:
com vista à produção de
soluções de governo). As
eleições locais, porém,
configuram uma situação
intermédia entre as eleições
de primeira (legislativas)
e as de segunda ordem
(europeias) por excelência:
o poder executivo local está
também em jogo, embora os
resultados sejam relativamente
menos importantes para o
funcionamento do sistema
político no seu conjunto, e a
importância dos fatores locais

(candidatos, temas, campanhas)
nas estratégias dos partidos
e no voto são também mais
determinantes.
Em Portugal, verificou-se
que quer nas eleições europeias,
quer nas eleições autárquicas, foi
encontrada abundante evidência
a comprovar o seu caráter de
eleições de segunda ordem
(ver Freire e Santana-Pereira,
2017). Assim, os governos
nacionais, sobretudo quando
relativamente impopulares e
quando as consultas de segunda
ordem ocorrem a meio do
mandato das eleições nacionais,
são geralmente penalizados.
Os partidos médios e pequenos
têm geralmente melhores
desempenhos nas eleições de
segunda ordem do que nas de

JOSÉ CARLOS CARVALHO

André Freire

António Costa O secretário-geral do PS e o primeiro-ministro, a falar na noite eleitoral

Tabela 1. Ciclos eleitorais no Portugal democrático, 1976-2015: alterações no voto a favor do
governo nacional em eleições de segunda ordem e tendências de popularidade

DATA E TIPO DE ELEIÇÕES
DE SEGUNDA ORDEM

ALTERAÇÃO DAS PERCENTAGENS DE VOTO DO PARTIDO (OU PARTIDOS) QUE
CONTROLA(M) O GOVERNO NACIONAL: ELEIÇÕES DE SEGUNDA ORDEM EM COMPARAÇÃO COM AS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS ANTERIORES (OU REALIZADAS EM SIMULTÂNEO)

Lua-de-mel:
0-12 meses após
as eleições legislativas
1976: L
1979: L
1982: L
1985: L
1987: PE
junho 1989: PE
Dez. 1989: L
1993: L
1994: PE
1997: L
1999: PE
2001: L
2004: PE
2005: AL
2009: PE
2009: AL
2014: PE
2017: AL

Período intermédio
13-36 após as eleições
legislativas

Período final:
37-48 após as eleições
legislativas

-1,7
+2,1
-5,7
+4,2
-12,8
-17,5
-15,7
-16,9
-16,2
-3,6
-0,6
-7,7
-15,6
-9,8
+0,01
+1,06
-14,39
+6,7

Fontes: No que se refere aos resultados eleitorais, os dados foram preparados pelo autor com base nos resultados eleitorais oficiais
disponíveis em www.cne.pt.
Notas: L = eleições locais; PE = eleições europeias.

primeira, os primeiros mais nas
locais e europeias, os segundos
apenas nas europeias. As
autárquicas são muito exigentes
para os partidos pequenos: a
baixa magnitude média dos
círculos cria elevados limiares
de representação e o número de
competições, muito exigente
logisticamente, dificulta-lhes
a vida. Nestas eleições, o bom
desempenho dos partidos
médios deve-se sobretudo ao
PCP-PEV e à força dos seus
bastiões. Nas europeias, a
existência de um único círculo,
menos exigente do ponto de
vista logístico, e o relativamente
elevado número de lugares em
disputa, 23-25, facilita a vida aos
pequenos e médios partidos.
Analisemos agora os
resultados das autárquicas de
2017 à luz destas teorizações,
para depois refletir sobre os
possíveis impactos sobre o
modelo de governo nacional em
funções, a dita «geringonça». O
primeiro dado notável é a vitória
do PS. Para estimar os efeitos
nacionais, o procedimento usual
é compararmos os resultados
do partido que está no governo
nas legislativas imediatamente
anteriores com as os resultados
das eleições de segunda ordem
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só nas autárquicas permite
candidaturas não partidárias,
é o crescimento dos grupos de
cidadãos. Com 17 presidências
de câmara são claramente
um conjunto em progressivo
crescimento desde 2001 e
destacam-se como a quarta
força em termos autárquicos.
Passemos agora aos casos do
PCP e do BE (ver Tabela 2). Por
um lado, há traços de grande
permanência e que tem a ver
sobretudo com a natureza das

“

Os governos
nacionais, sobretudo
quando impopulares
e quando as
consultas de segunda
ordem ocorrem a
meio do mandato das
eleições nacionais,
são em geral
penalizados

MARCOS BORGA

(europeias ou locais): subtração
da primeira percentagem
pela segunda (depois de
desagregados os resultados de
eventuais coligações). O que se
pode verificar na Tabela 1 é que
a vitória do PS é extraordinária
a três títulos: é a maior de
sempre para um governo em
funções, 1976-2017; já não
ocorria com esta magnitude
desde 1985; ocorre a meio do
mandato nacional. Acresce que
o PS ganhou o maior número de
câmaras (159/161) e de maiorias
absolutas de sempre (142).
A popularidade do governo,
sobretudo entre os eleitores de
esquerdas (ver Freire, 2017), os
bons resultados na economia,
a recuperação de rendimentos
e direitos, a melhoria do rating
da dívida da República, etc.,
tudo terá concorrido para esta
resultado.
O negativo da vitória do
PS é a estrondosa derrota do
PSD. Teve o pior resultado de
sempre em número de câmaras
ganhas, maiorias absolutas e
percentagens de votos (neste
último caso, excetuando 1976,
1979 e 1982, ou seja, no período
de menor concentração de voto
nos dois maiores partidos). O
caráter devastador desta derrota
é relativamente consensual
e está bem evidenciado no
processo de mudança de líder
em curso no PSD. Quer no caso
do PS, quer no caso do PSD, há
claramente efeitos nacionais
e efeitos locais por detrás dos
resultados, como mostra a
diversidade de tendências
nos diferentes municípios.
Outro elemento notável nestas
eleições, e especificamente
de âmbito local, já que a lei

ENSAIO

Quer no caso do PS,
quer no caso do PSD,
há efeitos nacionais
e locais por detrás
dos resultados, como
mostra a diversidade
de tendências
nos diferentes
municípios

eleições em causa, e com os
legados do passado. Primeiro, o
PCP continua a ser um grande
partido autárquico, o terceiro
mais forte do sistema em
percentagem de votos (9,45) e
em número de presidências de
câmara (24); o BE continua a
ser um partido bastante fraco
em termos autárquicos com 3,3
em termos de percentagem de
votos, e nenhuma presidência.
Todavia, em termos de

Tabela 2: Percentagens de votos e de mandatos das esquerdas portuguesas em eleições
autárquicas (Câmaras Municipais – executivo)
PCP/FEPU/APU/CDU

Eleições
1976
1979
1982
1985
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013
2017

BE

PS

Votos

Mandatos

Votos

Mandatos

Votos

Mandatos

17,7

14,0 (37)

-

-

33,2

36,3 (115)

20,5

16,5 (50)

-

-

27,7

27,0 (60)

20,7

16,7 (55)

-

-

31,8

32,9 (83)

19,4

15,4 (47)

-

-

27,4

28,8 (79)

12,8

12,6 (50)

-

-

32,3

36,4 (116)

12,8

12,2 (49)

-

-

36,1

39,5 (126)

12,0

11,7 (41)

-

-

38,1

43,0 (127)

10,6

9,7 (28)

1,2

0,3 (1)

34,1

40,6 (123)

11,0

9,9 (32)

3,0

0,3 (1)

35,8

41,6 (109)

9,8

8,4 (28)

3,0

0,4 (1)

37,7

44,3 (132)

11,1

10,2 (34)

2,42

0,4 (0)

36,3/36,8

44,2/44,5
(149/150)

9,45

8,2 (24)

3,3

0,6 (0)

37,8/38,6

45,9/46,4
(159/161)

Fontes: estatisticas eleitorais oficiais (defnitivas, CNE, e provisórias, STAPE/DGAI/SGMAI).
Notas:
1) Nas colunas referentes às percentagens de “Mandatos”, apresentamos entre parêntesis o número absoluto de Presidências de Câmara.
2) Sobre as regras de desagregação em matéria de coligações, ver March e Freire, 2012, Parte II.

tendências os resultados são
bastante piores para o PCP,
perdeu 10 presidências e teve a
pior percentagem de sempre em
autárquicas, do que para o BE,
pois este teve o melhor score de
sempre em eleições locais, seja
em termos de percentagens de
votos para os executivos (3,3),
seja em termos de mandatos (12
em 2017, para 8 em 2013 e 9 em
2009).
Do lado dos efeitos locais, os
resultados do PCP poderão ser
explicados pela usura do poder
(em muitas das presidências
de câmara perdidas estava
há 40 anos no poder) e pelo
acréscimo de concorrência
no seu flanco esquerdo (BE) e
direito (PS), além dos grupos
de cidadãos. No caso do BE, a
sua fraqueza estrutural tem
que ver com a natureza dos
escrutínios autárquicos. Do lado
dos efeitos nacionais, claro que
o refluxo que agora se verificou
no PCP-PEV pode ter a ver com
a participação na «geringonça»
e uma eventual falta de
explicação aprofundada dos seus
contributos específicos para o
sucesso desta solução especifica,
o reverso podendo ser dito para
o BE.
Todavia, sobretudo no caso
do PCP, há que relativizar quer a
magnitude dos efeitos nacionais,
quer a dimensão do refluxo. Por
um lado, quando comparamos
as percentagens de votos nas
autárquicas de 2017 (9,45%)
com os das legislativas de 2015
(8,25%), vemos que o PCP-PEV
até progrediu. Por outro lado,
é verdade que os comunistas e
verdes tiveram o menor número

J

de presidências de câmara de
sempre (24), mas o refluxo de
2017 (menos 10) é menor do que
o verificado em 2001 (menos
13 presidências face a 1997),
quando não havia «geringonça»
nenhuma. Mais, como é sabido,
o PS propôs ainda em inicio de
2017 alianças de esquerdas nos
grandes municípios, mas os
partidos da esquerda radical
recusaram (ver Freire, 2017, pp.
23-24), pelo que só se podem
queixar mesmo de si próprios.
Muito mais preocupante,
para o futuro da «geringonça»,
do que os resultados eleitorais
dos comunistas, foi a forma
algo nervosa e contraditória
como estes reagiram a quente.
Todavia, em muitos municípios,
nomeadamente na Área
Metropolitana de Lisboa, a
necessidade de alianças póseleitorais entre as esquerdas
para a formação de governos
autárquicos estáveis é hoje
mais premente do que em 2013
(ver Nobre e Paixão, 2017). Por
isso, este será o grande teste
«Geringonça»: se as três forças
de esquerda (PS, BE e PCP-PEV)
forem capazes de cooperar
(mesmo quando não são as
três aritmeticamente precisas,
como em Lisboa), o governo
de esquerdas sairá reforçado
(nacional e autarquicamente);
caso contrário, poderá perder
élan… e coesão… e sentido
de futuro…Uma coisa devem
as três forças ter bem ciente:
sucessivas sondagens (2009,
2012, 2014, 2016: ver Freire,
2017) mostram que uma maioria
de votantes de todos e cada um
dos três partidos de esquerda
apoia esta solução. Serão as
elites partidárias das esquerdas
capazes de continuar à altura
dos seus constituintes? A bem
da República, seria desejável
que sim! Mas o futuro está em
aberto… J
Referências bibliográficas
Freire, André (2017), Para lá
da «geringonça»: O Governo
de Esquerdas em Portugal e na
Europa, Lisboa, Contraponto.
Prefácio do primeiro-ministro,
António Costa.
Freire, André, & SantanaPereira, José (2017), Integração
europeia e alinhamentos
partidários: o caso português
como exemplo para as
democracias do Leste Europeu,
in Nuno Severiano Teixeira
& António Costa Pinto
(organizadores), A Europeização
da Democracia Portuguesa,
Lisboa, Imprensa de Ciências
Sociais, pp. 147-178.
March, Luke, e Freire, André
(2012), A Esquerda Radical em
Portugal e na Europa: Marxismo,
Mainstream ou Marginalidade?,
Porto, Quid Novi.
Nobre, Adriano, e Paixão, Paulo
(2017), A prova dos nove da
‘geringonça’, Expresso, 7-10, p.
14.

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.102 (03-08-18 07:41)

J

ENTREVISTA

25 de outubro a 7 de novembro de 2017 * jornaldeletras.pt

Irene Flunser Pimentel
O julgamento da Pide

linchamento popular. Por isso, muitos
pides se entregaram, porque tiveram
medo. Também houve um suicídio
de um informador. Foco esses casos,
mas foram muito limitados, porque o
processo esteve nas mãos das Forças
Armadas. O curioso é que a Pide acabou por transformar-se no paradigma
da ditadura.
Corporizou-se na polícia política a
condenação à repressão do regime?
Exatamente. Digamos que foram
considerados os inimigos principais, e
criminalizados. No entanto, nada aconteceu ao presidente Américo Tomás ou
ao chefe do governo, Marcelo Caetano,
inicialmente enviados para a Madeira e
depois para o exílio no Brasil. Tomás até
acabaria por voltar muitos anos depois
a Portugal. Marcelo nunca o quis. Nem
se condenou os que mandavam nessa
polícia política, sequer o ministro
do Interior, que a tutelava: embora
tivessem sido presos, foram libertados e
depois absolvidos.

A polícia política do Estado Novo já tinha sido objeto da sua investigação,
mas a “História nunca está terminada”, como garante, e a historiadora
voltou ao assunto para responder à questão “Foram julgados os principais
agentes da ditadura portuguesa?” A pergunta é o subtítulo do seu novo
livro O Caso da Pide/DGS, que será lançado no sábado, 28, e sobre o qual
ouvimos a autora, que adianta algumas respostas e conclusões a que
chegou neste trabalho sobre a “justiça transicional, no pós-25 de Abril”
Maria Leonor nunes

Jornal de Letras: Depois de ter feito A
História da Pide, a sua tese de doutoramento, volta agora ao tema. O que lhe
interessou ainda investigar?
Irene Flunser Pimentel: Este foi um trabalho de pós-doutoramento em que me

AVANÇOS E RECUOS

Ainda não tinha força a ideia da responsabilidade política?
Não só a ideia de responsabilidade
política como a de Direitos Humanos.
O caso português ocorreu ainda em
plena Guerra Fria e analisando os vários
processos de justiça de transição depois
de Nuremberga, vemos que os baseados
nos Direitos Humanos foram já depois
desse período. Houve toda uma evolução, mas o processo português estava
ainda baseado na lógica ideológica da
Guerra Fria. O facto de terem escapado
algumas figuras principais tem que
ver, de resto, com a própria vontade do
MFA de não haver, logo no início, uma
grande clivagem. Até porque se tratou
de um golpe de Estado e nunca se pensou que a população viesse para a rua.
E houve a necessidade de não provocar
um vazio de poder.
LUÍS BARRA

Nas paredes, havia ao tempo muitas
inscrições que sentenciavam “Morte
à Pide”. E terá sido uma palavra de
ordem gritada em manifestações. Houve
noticia de prisões, rendições, destruição
de documentos, logo a seguir ao 25 de
Abril. Porém, ficou um certo sentimento de impunidade ao nível do senso
comum. “Se perguntarmos às pessoas,
elas possivelmente vão dizer que os
agentes da Pide/DGS não foram julgados
e condenados”, adianta a historiadora
Irene Flunser Pimentel. Ela própria
tinha essa ideia, quando em 2013, com
uma bolsa da Fundação para a Ciência e
Tecnologia, partiu para a investigação,
no âmbito de um pós-doutoramento,
que agora dá um livro, O Caso da Pide/
DGS – Foram julgados os principais agentes da ditadura portuguesa?, uma edição
da Temas e Debates/Círculo de Leitores.
Uma obra em que recupera dos arquivos
um processo com “muitos avanços e
recuos”, em consonância com a própria
evolução política portuguesa.
Irene Flunser Pimentel, 67 anos,
historiadora e investigadora do
Instituto de História Contemporânea da
Universidade Nova de Lisboa, distinguida com o Prémio Pessoa em 2007, tem
incidido o seu estudo sobre o Estado
Novo e, de uma forma alargada, o século
XX português. Assim, publicou títulos
de referência como A História da Pide, A
cada um o seu Lugar, Salazar, Portugal
e o Holocausto, Mulheres Portuguesas,
A Mocidade Portuguesa Feminina, Os
Espiões em Portugal durante a Segunda
Guerra ou O Comboio do Luxemburgo.
Neste novo livro também analisa
comparativamente outros processos de
justiça transicional, na Grécia, Espanha,
Argentina, Chile ou Brasil. E afere a
singularidade do processo português,
ainda no contexto da Guerra Fria. "É
preciso olhar historicamente a justiça
e a memória", diz ao JL, "para melhor
compreendermos a democracia".
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Irene Flunser Pimentel ‘A nossa democracia está naturalmente marcada pela
ditadura, pela forma como caiu e por todo o processo que se seguiu’

interessou voltar a estudar a Pide/DGS,
em particular a chamada justiça transicional, do ponto de vista histórico, uma
vez que a politologia até tem pegado no
tema. Ou seja, a justiça que tem lugar
num processo de transição de uma ditadura, de uma guerra, para uma situação
de paz ou de democracia. No caso de
Portugal, há uma ideia muito difundida
na opinião pública de que nada foi feito
aos agentes do regime ditatorial, especialmente aos agentes da Pide.
Foi essa ideia que motivou o seu estudo?
Sim, quis estudar o que realmente tinha
acontecido.
E fez-se ou não justiça em relação aos
agentes da Pide?
A resposta, de um modo geral, pode ser
a do copo meio cheio e meio vazio.
Depende do ponto de vista?
Houve detenções logo a seguir ao 25 de
Abril e até 1975. Isto pela própria forma
como a ditadura caiu, fazendo apenas

quatro mortos, mas vários feridos,
justamente ainda às mãos da Pide, o
que causou impacto na opinião pública.
E pela força das elites da oposição ao
antigo regime. Tudo isso criou desde
logo a impossibilidade da continuação
da Pide, ainda que tenha continuado nas ex-colónias em guerra, outro
aspeto que tento abordar – embora me
ocupe sobretudo do que se passou no
continente, procurando perceber como
correu todo o processo –, desde que os
agentes se entregaram ao MFA, muitos
até para não sofrerem violência por
parte da população.
Houve perseguições, tentativas de
justiça popular?
Nas ruas, nas manifestações, gritava-se “Morte à Pide” e havia referências
contra a Pide nos discursos políticos. É
engraçado que no primeiro 1º de Maio,
o discurso mais violento contra a Pide
foi o de Mário Soares, embora posteriormente não fosse tão radical. Mas
houve apenas uma ou outra tentativa de

O que caracterizou a justiça transicional portuguesa?
O que concluí é, antes de mais, que
existiu esse processo de julgamento
dos pides, e daí o tal copo meio cheio…
Isto embora tivesse tido avanços e
recuos, consoante a própria evolução
política portuguesa. Primeiro, a Junta
de Salvação Nacional tentou controlar a
questão, até porque tutelava a Comissão
de Extinção da Pide, a seguir controlada
pelo Conselho da Revolução. As coisas
foram variando, mas eles estiveram
presos, ainda que a maior parte das
pessoas possa pensar que não. Com o 25
de Novembro, mudou-se, no entanto,
a dinâmica que se tinha verificado até
então.
Em que sentido?
Acompanhou-se a própria situação política, que tinha acabado com o PREC.
Verificaram-se aí algumas alterações.
Houve primeiro uma criminalização
dos elementos da Pide/DGS, através de
uma lei especial. Uma criminalização
que seria limitada por dois diplomas,
já no pós-25 de Novembro. Um deles,
por exemplo, considerava atenuantes
o facto de os elementos da Pide terem
colaborado com as Forças Armadas
no terreno da Guerra Colonial, antes
e depois de 1974. E outras atenuan-

tes, como terem mais de 70 anos.
Finalmente, a partir de 1976, os pides
começaram de facto a ser julgados, em
Tribunal Militar. Isto depois de uma
discussão sobre o tipo de tribunal que
os iria julgar, se devia ser especial, se
Nuremberga seria um modelo a seguir.

CONDENAÇÕES E ATENUANTES

Como foram os julgamentos?
De um modo geral, os juízes acabaram
por tomar os anos de prisão preventiva
como uma espécie de tabela para as
penas. Por exemplo, se tinham estado
presos preventivamente um ano e meio,
eram condenados a um ano e meio
de prisão, de modo a saírem logo em
liberdade. Ou a um pouco mais, consoante as acusações. Aliás, a maior parte
dos pides, depois do 25 de Novembro,
aguardaram já em liberdade os julgamentos. Portanto, houve processos
instruídos, condenações, embora muitas
com perdões e atenuantes. Exceção feita
a crimes de sangue, como o do agente
que tinha morto o escultor José Dias
Coelho, em 1961, ou o caso de Humberto
Delgado, que também tento analisar.
As penas não foram em geral pesadas?
Não, não foram nada gravosas. Mais ou
menos um ano e meio, dois no máximo. Prisão maior só em crimes de sangue ou a agentes conhecidos por serem
grandes torturadores. Por exemplo, o
Tinoco, o Mortágua ou a Madalena. Falo
igualmente desses casos.
E o que se passou com os informadores
da Pide?
Essa é uma outra questão muito interessante, porque se os pides se renderam
ou foram presos, eles continuaram
clandestinos, no seio da população. A
Comissão de Extinção da Pide tentou
apurá-lo, mas foi uma tarefa difícil.
Até porque no próprio dia 25 de Abril,
Álvaro Pereira de Carvalho, que era o
diretor do serviço de informações da
Pide, queimou uma série de papelada na
sede, relativa precisamente aos informadores, o que dificultou as possíveis
investigações futuras. De qualquer
modo, também se prenderam informadores, numa fase inicial. E lembro
que essa era, aliás, uma das figuras que
as pessoas mais odiavam. Claro que se
compreende, porque eram aqueles que
estavam no meio dos grupos e traíam,
enquanto os agentes eram 'funcionários
públicos'. Mesmo quando se discutiram
as penas, pensou-se que deviam ser
como as dos agentes. Tentou-se desculpar mais os empregados de escritório,
os motoristas. Mas é verdade que alguns
também participavam na tortura do
sono. A sociedade civil, que era na altura muito fraca, mas que teve, durante
um ano, um movimento de politização
radical muito forte, deixou, na verdade,
todo esse processo nas mãos dos militares. É essa a minha interpretação. Se
a questão da memória, da justiça estava
presente, discutia-se a construção do
novo presente e do futuro. Em nome
disso, a própria questão da Pide foi aparecendo e desaparecendo da luz do dia.
Houve momentos em que esteve mais
na ordem do dia.
Sim. Por exemplo, na altura da fuga
de Alcoentre. Aí, as pessoas ficaram
revoltadas, porque se percebeu que
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outubro, apesar de toda a informação meteorológica apontar para um outubro escaldante.
Apenas começa aí. Este ano cerca de metade
do território ardido na União Europeia ardeu
em Portugal. Espanha, com um território mais
do que cinco vezes maior do que Portugal teve
apenas um quarto da área ardida no nosso país.
O que há a fazer é um esforço enorme. Que
passa pela mobilização de todos os recursos
nacionais. Em 2017, Portugal perdeu soberania
sobre uma parte substancial do seu território. O
chamado “interior” foi primeiro despovoado.

VIRIATO SOROMENHO-MARQUES

O ardente crepúsculo de Portugal

“

E

havia grandes cumplicidades que permitiram a fuga dos pides. Mas foi um
momento em que, por outro lado, se
acelerou a criminalização, a instrução
dos processos.

RELATÓRIOS E ARQUIVOS

Como foi o trabalho da Comissão de
Extinção?
Foi muito importante e ao mesmo tempo
marcado politicamente, consoante as
pessoas que a integravam. Houve debate,
fizeram-se muitos interrogatórios para
perceber como a Pide tinha funcionado.
Como os militares não sabiam muito
sobre esse funcionamento, recorreram
a pessoas do Partido Comunista ou da
antiga oposição ao regime. E fizeram-se
relatórios muito interessantes.
Recorda algum em particular?
Por exemplo, sobre o relacionamento,
ao longo dos anos, entre a Pide/DGS e
as empresas.
As empresas?
Exatamente. Muitas empresas públicas
e privadas solicitavam a Pide para
montar sistemas de informação lá
dentro, como forma de controlar os
trabalhadores, para não haver greves,
que aliás eram proibidas. E pagavam
à Pide por esse serviço. Esse relató-

O chamado ‘interior’
foi primeiro
despovoado. Está agora
a ser desertificado pelos
incêndios, aumentando,
com isso, a intensidade
do despovoamento

RUI DUARTE SILVA

m dois dos seus mais importantes
livros sobre filosofia política, De
Cive (1642) e Leviathan (1651),
Thomas Hobbes descreveu os
horrores do “estado de natureza”:
a vida coletiva, de angústia, incerteza, desconfiança e medo, sem a segurança da
lei e o braço protetor da justiça do Estado. O 15
de outubro de 2017 português ficará como mais
um capítulo, desta vez empírico e histórico, de
que o estado de natureza existe mesmo, não se
tratando de uma mera ficção racional. Se em
17 de junho de 2017, no sangrento incêndio de
Pedrógão, o Estado falhou pela desorganização
e incompetência de quem tinha a missão de
coordenar, em 15 de outubro o Estado pura e
simplesmente não estava lá (faço aqui exceção
da ação meritória de muitas autarquias fazendo
dilatar os seus escassos meios até ao impossível).
Morre-se sempre sozinho, mas mais ainda
quando quem era suposto estar a nosso lado,
para a defesa da vida e da propriedade, aquele
mínimo que até os anarquistas neoliberais
consentem para o Estado, prima pela ausência.
Não quero repetir o que já disse em tantos artigos sobre as razões conjunturais e estruturais
do problema dos incêndios florestais no nosso
país. Hoje quero apenas partilhar convosco as
minhas certezas. O que aprendi com este quatro
meses de brasa é que não existe solução à vista.
O governo de António Costa não me parece

J

“O que fracassou, sem apelo nem agravo, foi um modelo de enfrentar os incêndios florestais com mais
de 20 anos de vigência”

em condições de resolver o problema. Nem a
oposição.
Na verdade, o que fracassou em 2017, sem
apelo nem agravo, foi um modelo de enfrentar
os incêndios florestais com mais de 20 anos de

rio foi feito por Pereira de Carvalho,
que inicialmente deu consultadoria
à comissão, em liberdade, tendo sido
preso depois. Para quem queira estudar
a Pide, os arquivos da comissão são
muito interessantes. Ainda não estão
completamente abertos, mas, além do
arquivo da Pide, na Torre do Tombo,
permitirão aprofundar mais a História
dessa polícia política.
Ainda há muito por aprofundar?
Claro. Haverá sempre. A investigação da
História nunca termina. Até porque consoante as épocas e as pessoas, as interpretações vão variar. E é preciso continuar
a estudar, até porque essa polícia e esse
período marcaram muito a nossa História
recente, durante muito tempo.
Depois de ter feito a sua História, o que
a surpreendeu nesta nova investigação?
Eu própria tinha as minhas ideias feitas
sobre o assunto, pensava que muito
pouco tinha acontecido em matéria de
julgamentos dos pides, sabia vagamente que tinha havido uma comissão de
extinção. À medida que fui investigando, fiquei surpreendida com o modo
como eram mesmo ideias feitas. Aliás,
quando estudei a Pide, também as
tinha, algumas das quais acabei por
pôr em causa. Por exemplo, que a Pide
prendia toda a gente, mas na verda-

vigência, que António Costa bem conhece, e
que não deixa de fora nenhum dos grandes partidos portugueses. A responsabilidade política
não termina, pois, na decisão absurda de ter
dispensado 30 dos 48 meios aéreos no dia 1 de

de prendia as pessoas que atuavam.
Por isso, quis investigar mais sobre
os mecanismos de repressão e depois
sobre o julgamento desses protagonistas. Também procurei ver, embora
brevemente, como foi a discussão
sobre a justiça, na Constituinte. Como
historiadora, não me abalanço para os
tempos atuais, mas parece-me que isso
também terá tido alguma influência
no modo como a justiça hoje funciona.
Porque antes havia juízes nomeados
pelo governo, dependentes, e depois
houve a preocupação de garantir a
independência dos juízes. A ditadura serviu como modelo do que não
se queria fazer no futuro. E também
se aboliu qualquer possibilidade de
uma justiça especial, política. A nossa

“

Nem se condenou os
que mandavam na
polícia política, sequer
o ministro do Interior,
que a tutelava: embora
tivessem sido presos,
foram libertados e
depois absolvidos

Está agora a ser desertificado pelos incêndios,
aumentando, com isso, a intensidade do despovoamento. Para inverter esta lógica destrutiva
será necessário uma inteligência, uma energia
e uma persistência, que, existirá certamente na
sociedade portuguesa, mas que não me parece
visível na nossa elite política. Portugal precisa de
realizar uma nova Reconquista de um território que só é seu nominalmente! Estamos num
daqueles momentos históricos em que vemos
o problema, identificamos os caminhos de
solução, mas falta-nos o sujeito capaz de fazer
a ligação entre uma coisa e outra. São nestes
momentos que o valor existencial de um país e a
fortaleza de um Estado são colocados perante a
suprema prova.J

democracia está naturalmente marcada
pela ditadura, pela forma como caiu e
por todo o processo que se seguiu.

UM PROCESSO ORIGINAL

Concentrou o seu estudo no período
até 2000.
Exaustivamente, até ao início dos anos
80, à extinção da Comissão e ao fim do
caso Delgado. Depois de Nuremberga
ou do julgamento de Eichmann, em
Jerusalém, em 1961, o caso português
foi dos primeiros processos de transicional, juntamente com o da Grécia.
Faz, de resto, a comparação com o que
se passou noutros países.
Sim. Sobretudo com os casos que ocorreram no mesmo período, na Grécia
e em Espanha, procurando perceber
as diferenças e as semelhanças. E a
verdade é que, por exemplo, na Grécia,
até há pouco tempo ainda havia pessoas presas que tinham sido agentes da
ditadura militar. Alguns foram mesmo
condenados à morte e essas penas
foram comutadas para prisão perpétua.
Aliás, os próprios presos políticos
gregos e seus familiares tiveram a iniciativa de processar esses agentes. Em
Portugal, não aconteceu nada disso.
O que não deixa de ser surpreendente.
Pois é, dá a impressão que estamos

sempre à espera do que de cima
venha… A própria Comissão chegou a
culpar alguns presos políticos por não
testemunharem contra os elementos da
Pide, não fornecendo provas. E os presos políticos diziam que não estavam
disponíveis para estar ao mesmo nível
que os torturadores. Isso fez com que,
a partir de determinada altura, não
houvesse tantos testemunhos.
Tivemos, em seu entender, um processo de justiça transicional singular?
Sem dúvida. Marcado pela própria
opinião pública e pela evolução política.
Foi muito original e não havia estudos
sobre isso. Comparei também o caso
português com os casos mais emblemáticos da Argentina, onde foi levado
mais longe esse processo de justiça, já
baseado nos Direitos Humanos, e do
Chile. Também do Brasil, um pouco
pelas questões da língua, onde houve
tardiamente uma Comissão Nacional
da Verdade, que apurou muita coisa,
embora sem efeitos judiciais, um pouco
antes de Dilma Rousseff, que a tinha
criado, ter sido destituída. Estudei
igualmente um pouco da África do Sul.
Tentei compreender fundamentalmente
de que forma esses processos tiveram
repercussões sobre a própria memória
das ditaduras e sobre a construção da
democracia.J
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A Brecha, escrita de coragem
É o quarto romance de João Pedro Porto, que também escreveu as letras para o álbum Terra
do Corpo, da dupla Medeiros/Lucas, ou seja, os açorianos Carlos Medeiros, que canta, e
Pedro Lucas, autor das músicas. E é este, radicado na Dinamarca, criador do projeto “O
Experimentar Na M’Incomoda”, que aqui escreve sobre o livro do seu parceiro naquele álbum
Pedro lucaS
Para arrancar este texto com uma referência da cultura popular vou parafrasear muito
livremente o vocalista da banda americana
LCD Soundsystem que nos diz que o pretensiosismo é um ato de coragem, de movimento em direção a um desconhecido, e que,
em suma, é coisa boa. Acrescento eu que
muitas vezes vemo-los, aos pretensiosos, em
queda livre abaixo um buraco negro mas há
também alturas, ou há deles, que se mantêm
de pé, nem que seja pela valentia com que se
batem ao fazer esse movimento.
Escrever como o João Pedro Porto exige
muita coragem. Não estou a falar do seu
vocabulário rico, ou difícil, ou barroco, ou
como quer que o queiram adjetivar, mas da
ambição dessa escrita. É um misto de bravura e de pretensiosismo do bom, capaz de
misturar todo o tipo de referências da história do pensamento ocidental, de abordar
temas clássicos (o assassínio dos deuses, a

luta do homem com a natureza, etc.), de lhe
juntar esse vocabulário esplendoroso e de ter
uma personagem principal com a mais cândida e pretensiosa das intenções: descobrir
um sentido para isto tudo.
Nos dias que correm - de um cinismo generalizado, de uma normalização
asfixiante do “gosto”, de uma desconfiança muito pedante em relação ao ato
intelectual (sobretudo os mais ambiciosos) - uma só destas alíneas daria já por si
direito a sobrolho franzido. A Brecha (Ed.
Quetzal, 280 pp., 16,60 euros) é, por isso
e não só, um verdadeiro ato de braveza.
Independentemente da sorte e do percurso
que a história lhe dê - o autor deste texto
não tem jeito nem para profeta nem para
crítico literário - isso já será vitória suficiente para qualquer homem.
Há em A Brecha uma miríade de referências clássicas que nos vão saltando à
cabeça, muitas delas de viagem (o Cândido,
a Divina Comédia, a Utopia ou o Quest for the
Holy Grail dos Monty Python, por exemplo),

João Pedro Porto “Uma miríade de referências
clássicas”

mas que se vão liquidificando, levando
atrás a geografia, o tempo e todos e qualquer pilar onde nos possamos querer agarrar nessa viagem. Como em todos os livros
do João Pedro Porto, todas as referências e
todos os referentes se misturam e oscilam entre si. Entre o individual e o social,
entre o sujeito e o objeto, entre o familiar

e o exótico, entre o momento (isto poderia
ser tudo só um sonho) e o eterno, entre o
consciente e o inconsciente, entre os arquétipos e a mitologia. Não se distingue onde
acabam uns e começam os outros. Junte-se
o tal vocabulário “esquisito” e tudo isto é de
uma riqueza simbólica e semiótica que não
se encontra em objetos textuais amiúde.
Trata-se de uma verdadeira explosão da
imaginação, com todos os somatismos que
lhe possam ser associados - e verdadeiramente emocionante a partes!
No entanto a história do livro, enxuta, é
de uma simplicidade que não tinha encontrado antes nos seus livros. Uma história
capaz de emocionar no movimento do conteúdo e na forma da escrita, como momentos absolutamente deliciosos no que toca à
sensualidade e ao prazer da leitura. Há uma
morte por afogamento que mais parece uma
metamorfose entre um marinheiro e todo
o mar, há episódios de deuses mortos em
tabernas contados com requintes shakespearianos, há aventuras com exotismo de
selva à interioridade de um homem-personagem, há solilóquios na primeira pessoa
sobre a teoria da relatividade aplicada à
consciência e um final de narrativa que nos
faz sentir o sol na pele, de olhos fechados,
naquela morna estival antes de um sono que
poderia muito bem ser o último.
E, senhoras e senhores, não é preciso andar sempre atrás do dicionário. Muitas vezes
o efeito fonético dessas palavras desconhecidas da escrita do João já trazem sentidos
mais que suficientes. Além disso o rapaz é
matreiro - inventa e mente uma parte delas
- e a sua escrita merece que se ultrapasse em
muito essa espuma das palavras.J

Do Alandroal ao resto do mundo
Paulo Sucena
Acabada a leitura de Contos e Crónicas do
Alandroal e do Resto do Mundo, de Domingos
Lopes (DL), surgiu-me, de imediato, a ideia
de considerar distintas as duas partes do
livro, a primeira composta de contos e a segunda de crónicas, distintas pelas diferenças
dos discursos e das suas instâncias produtoras. O narrador dos contos desenvolve
uma sintagmática que pretende, através de
pormenores, dar sentido à intriga e mostrar-nos a realidade humana e social de terras à
beira Guadiana, no concelho do Alandroal. O
narrador das crónicas não pretende mostrar,
aspira umas vezes a questionar, outras a
refletir.
As histórias são protagonizadas por gente
das camadas sociais mais pobres (a maioria dos atores) acompanhada de uma outra
provinda de estratos remediados e de um
ou outro lavrador rico, habitantes de uma
comunidade com suas grandezas e misérias,
crenças e mitos, passividades e rebeldias. À
maneira de Flaubert, DL indaga e mostra os
interstícios do quotidiano coletivo e pessoal
de personagens controversas sem omitir o
que de irracional há por vezes no comportamento humano nem quanto o sonho se pode
sobrepor a uma realidade adversa.
É o mundo dos deserdados, dos excluídos, dos que insensivelmente transpõem o
silêncio e solidão das planuras e das cha-

Domingos Lopes Contos de terras à beira
Guadiana

padas alentejanas para a ‘bacidão’ das suas
almas, que capta a atenção do narrador,
de tal modo que ouso dizer que a instância
produtora destes contos tem raízes naqueles
homens que afogavam em vinho o fardo de
viver, por vezes tão pesado que os suicídios
marcam a sua presença. O narrador sabe
tudo deles, tanto que os contos se revestem
de um pendor antropológico, quando, por
exemplo, na toalha do texto são colocados

os lambiscos mais apreciados pelas personagens. Personagens que sendo de camadas
sociais semelhantes às dos contos de Manuel
da Fonseca diferem no entanto delas porque
nestes o centro do mundo era um espaço
aberto, o largo, e nos DL é um espaço fechado, a taberna.
Sendo fácil construir uma isotopia da
“mágoa” nos contos deste livro (Âncora Ed.,
128 pp, 12,50 euros) vou dispensar-me disso
assinalando, no entanto, o conto “Pedras de
Água”, que dessa isotopia faria parte, tendo
em conta, em primeiro lugar, a sua construção inusitada entregue a dois narradores
diferentes. Um assume o discurso dizendo “a
carrinha Bedford avança avassaladora rumo
ao Alandroal indiferente ao calor seco e espesso”, colocando o leitor perante uma narrativa de primeiro grau; outro é responsável
por uma narrativa de segundo grau encaixada
na primeira. Sob este ponto de vista, topamos
com um conto singular na medida em que
a responsabilidade do discurso é repartida
por um narrador extradiegético, produtor
da narrativa de primeiro grau, e por um
narrador intradiegético, um dos ocupantes
da carrinha, que conta a sua separação do pai
ainda em criança, num tom pungente que nos
comove pela intensa e pura humanização das
relações entre pai e filho. E quanto mais pesado é o sofrimento do narrador mais humano o
seu perfil nos surge.
De ressaltar ainda os contos de DL
“dispensarem” os heróis. Mesmo quando

personagens como Zé Inácio, do conto “A
Greve”, ou João Comprido, do conto “A
viagem do Comprido ao mundo dos sorvetes”, se afirmam pelo seu caráter, valentia,
a sua ação ao longo da narrativa não se
compagina com “os traços característicos”
do herói. É nestes cenários de desencanto e
desespero, de angústia e alienação, que se
recorta, numa relação extravagante a eles,
o perfil do coronel Austiclínio, Clínio para
os íntimos, casado com Clélia. É uma das
personagens mais bem conseguidas destes
contos. Um narrador cruel só nos informa
daquilo que pode apoucar ou cobrir de
ridículo a figura do militar, homem glutão,
submisso a Clélia que lhe dava reguadas
quando se sujava ou se sentava à mesa sem
maneiras, de raciocínio primário e linguagem quadrada, aprendida na cadeia militar
de comando.
É o momento de fazermos referência
às crónicas do resto do mundo, nascidas
de viagens de Domingos Lopes ao Chile, à
Jordânia, ao Nepal, à Síria, à Birmânia, a
Malaca e a Aracataca, terra natal de Gabriel
Garcia Márquez que de algum modo inspira o
autor quando escreve textos impregnados de
um realismo fantástico. Numa visão global,
as crónicas do Resto do Mundo oferecem-nos
um diversificado conjunto de reflexões sobre
a morte e a efemeridade da vida, a materialidade e a espiritualidade dos humanos, a
relação dos homens com os deuses e o papel
de Portugal na história da humanidade.J
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Rui Costa, Mike Tyson

E

stávamos em 1990, 1º ano do
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e para perder. Sabia que guardaria nos poemas tudo
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não é falta de coragem. Diante do desafio ele nunca
deixaria de dar o passo. O medo do Rui seria muito
mais um alerta constante, como consciência quase
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injustiça e um processo de solidão.
Julgo que ele esteve quase sempre só. Estava
connosco de ar pouco comprometido, a parecer que a
cada palavra se despediria. Demorava invariavelmente
impaciente. Uma impaciência discreta, mas que estava
sempre lá. Era de sorriso Mona Lisa. Decifrávamos
muito mal o que sentia.
A Assírio & Alvim dá à estampa Mike Tyson para
principiantes, uma antologia que reunirá o essencial da
poesia do Rui Costa. Com organização de André Corrêa
de Sá, António Aguiar Costa, Cláudia Souto e Margarida
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PRETEXTOS
Helder Macedo

Otimistas e pessimistas

E

judeus renitentes. Mas agora, até na Espanha pós-inquisitorial,
stou a lembrar-me mais uma vez daquela
o governo democrático conseguiu perder a razão que tivesse
história do otimista e do pessimista. Diz
dando ao separatismo catalão razões que não teria tido. Com
o pessimista: “Isto não pode ser pior.” E o
hábitos repressivos antigos a gerarem novas revoltas. Pois é, o
otimista: “Pode, pode.” Mas se calhar são
franquismo está ainda mais presente em Espanha do que o salaintermutáveis. Olho em volta e, querendo
ser mais otimista do que pessimista, não
zarismo em Portugal. Onde também continua a existir, deixemsei como separar o bom do mau.
-se de ilusões. Seja como for, os nacionalismos separatistas nem
Nos Estados Unidos, as bacoradas do
sempre produzem soluções recomendáveis. São consequências
Trump podem piorar? Claro que podem.
e não causas. Mas não é à porrada que isso se resolve. Nem com
Mas ainda não bombardeou a Coreia do Norte. Por enquanto
um reizote a armar-se em carapau de corridas.
só também ameaçou o Irão. A UNESCO talvez sobreviva mais
Mas a propósito de bons e de maus ou de inocentes e de culpacoesa sem os dólares americanos. O Acordo de Paris sobre o
dos, já que a conversa derivou para os filmes de cobóis: também
aquecimento global ainda não colapsou. O sistema nacional de
há algo de suspeitamente ambíguo na justa fúria acusatória consaúde deixado pelo seu antecessor talvez ainda se mantenha.
tra o grotesco potentado hollywoodesco Harvey Weinstein. Toda
Toda a gente sabe que o muro que pretende construir na frona gente em volta sabia que ele era como era e que fazia o que fazia.
Rodeado de vítimas coniventes e de cúmplices aquiescentes.
teira com o México é inútil. E, quando vier a Londres, afinal
Todos eles e todas elas a faturarem chorudos salários. Incluindo
não será em visita de Estado, a dar direito a coche e cavalivárias das atrizes em quem ele exercia o seu líbido corporativo.
nhos, só irá tomar chá com a rainha. Há portanto razões para
Tão ciosas das suas
otimismo, tudo pode
desejáveis carreiainda a ser muito
pior.
ras quanto ele do
E no Reino Unido,
seu indesejável cio.
as negociações sobre
Corrupção no poder,
o Brexit podem cocomo as ditaduras.
E agora lava-se e
lapsar? Sim, também
fica tudo limpinho a
podem. Deixando
parecer novo, como
o país emaranhado
as democracias? Até
entre nada e coisa
a Hilary Clinton, cuja
nenhuma. Como
campanha eleitoral
disse alguém há
foi profusamendias, quando se
fazem ovos mexite subsidiada por
Harvey Weinstein,
dos é impossível
saiu-se há dias com
desmexê-los de novo
um comentário
crus e intactos para
indignado em que
dentro da casca. Mas
relacionava, aliás
por enquanto está-se
com toda a razão,
numa boa, com a
esse comportamenlibra só desvalorizada 30%, um governo
to com os hábitos
que não sabe a quanpredatórios do atual
da Casa
tas anda, e onde o
Atualmente é difícil distinguir entre os bons e os maus ocupante
Branca. Elogiando,
apalhaçado ministro
também com toda
dos Estrangeiros,
da fita. Dantes era sempre. Os cobóis eram brancos e
a razão, a coragem
o bully balofo Boris
bons e os índios vermelhos e maus.
das mulheres que
Johnson (uma
Os inquisidores eram justos e os judeus renitentes
(mesmo se tardiaespécie de Trump à
inglesa adestrado em
mente, acrescento
Eton, na grande eseu) acabaram por se
revoltar. Pois é. Mas
cola de perpetuação
também houve aquela coisa do marido da mesma Clinton com
elitista britânica), ainda não é primeiro-ministro. Portanto
uma menina de lábios frouxos, ajoelhada a babar-se no vestido
carpe diem (esses rapazolas citam sempre os clássicos no origique depois arrumou sem sequer o lavar, como um troféu de glónal), gozemos a folga que sobra enquanto sobra.
Em contrapartida nós, em Portugal, tivemos um chefe do
ria. Ou as clandestinidades mais sinistras do Presidente Kennedy
Governo que vai ser julgado por corrupção. Na altura ninguém
na mesma Casa Branca. “Happy birthday, Mr. President.”
deu por nada, tudo parecia estar a andar normalmente. O que
Quero concluir esta crónica numa nota otimista, como
não deixa de ser um retrato do país. Essa normalidade levou
me cumpre. Com a ajuda do nosso melhor Presidente da
agora a um processo judicial de quatro mil páginas. Logo se
República. Não, não esse, mas Manuel Teixeira Gomes, que
verá se ele é culpado ou não. Mas diria um pessimista que tudo
exerceu o cargo de 1923 a 1925. Disse o seguinte sobre a conisso é um desperdício de papel em tempos de austeridade.
dição das mulheres no seu tempo: “É fora de dúvida que nem
Quando toda a gente sabe que, por exemplo, no Brasil (para
sempre foram assim, e reconhecem os historiadores de boa fé
só mencionar um entre vários outros possíveis exemplos no
que antes da idade ‘patriarcal’ houve uma idade ‘matriarcal’,
mundo lusófono) a corrupção é qualidade indispensável para
durante a qual se lançaram as grandes bases da civilização
exercer um cargo equivalente. A concluir que assim nunca
altruísta. […] O facto, porém, é que no período patriarcal as
mais seremos um país moderno e progressivo.
mulheres passaram por tratos de polé, e causa admiração que
Sim, desatento leitor, estou a brincar com coisas sérias. Mas
se não concertassem mais cedo para obter regalias e direitos
já disse que atualmente é difícil distinguir entre os bons e os
iguais aos dos homens. Mas entraram já no bom caminho que
maus da fita. Dantes era sempre. Os cobóis eram brancos e bons
percorrem a passos de gigante.” Mas ele disse isto, lembraria
e os índios vermelhos e maus. Os inquisidores eram justos e os
agora o pessimista, já há quase cem anos.J

“

O HOMEM
DO LEME
MANUEL HALPERN

O único
animal que...

O

homem é o único animal
que bebe leite em idade
adulta", dizia-me ela, em
pose científica e doutrinária, enquanto dava golos
suaves na coca-cola light.
Não sei se com aquilo pretendia a minha
conversão a alguma seita desnatada, ou se limitava a expor uma evidência. Pelo sim pelo
não, deixei ficar bem claro que, o leite ainda
vá que não vá, mas que jamais me converteria a uma religião que não me permitisse
comer queijo.
O homem é o único animal que... Nem
sei por onde começar... O Prior da Igreja
da minha infância dizia que o homem era o
único animal capaz de fazer o sinal da cruz.
Uma descriminação positiva a seu ver. Mas
lembro-me de ter pensado que um chimpanzé bem amestrado seria seguramente
capaz de repetir o gesto. O escritor britânico T. H. White diz que o homem é o único
animal capaz de distinguir a água benta da
água comum. Desta o Senhor Prior não se
lembrou. Naturalmente porque não leu T. H.
White. Eu, de resto, também não. Encontrei
a citação num livro de Augusto Abelaira,
chamado precisamente O único animal que?,
assim mesmo, com um ponto de interrogação, publicado primeiramente em fascículos
no JL. É um romance e não um compêndio
dos atributos exclusivos do homem.
O homem é também o único animal
que cozinha os alimentos, come legumes
salteados, transforma farinha em pão e uvas
em vinho. O homem é o único animal que
se veste, que se despe, que vai ao cinema,
discute este e outros assuntos, que faz fogo
e tenta extingui-lo. O homem é o único
animal que come tofu. E li no outro dia no
facebook que o homem é o único animal que
deita árvores abaixo para fazer o papel onde
escreve "não deitem mais árvores abaixo!" A
civilização faz parte da nossa natureza, não
temos como fugir dela. A nossa natureza é
humana.
Entre as muitas características que nos
distinguem dos outros animais, não destacaria propriamente a de beber leite após
o período de lactação. Desconfio mesmo
que tal prende-se em grande parte com o
desenvolvimento de técnicas de ordenha,
porque os gatos bebem leite de bom grado
e até se lambuzam quando devidamente
servido num tigela. O desenvolvimento das
técnicas de ordenha remonta ao à sedentarização do homem e domesticação dos
animais, no período neolítico, quando deixou de ser caçador recoletor. Pessoalmente,
não estou muito interessado em regressar
ao paleolítico, porque tenho medo de me
constipar.
O homem é o único animal que consegue
ler esta crónica, embora um cão possa despedaça-la com imensa facilidade e graça. J
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Seven hill street blues
- ou o lado imundo do espelho
NA HORA DE COMER O TREINADOR

O

meu dia
começa
à meia
noite.
Um piano não
toca os
acordes
certos
mas devia como naquela série de
polícias de Nova Iorque que dá na
televisão com o Capitão Furillo
sempre a anunciar o dia com palavras sábias. O meu turno já está
de uniforme laranja e reunido em
círculo na entrada e eu sou a última a chegar. Fazemos a ronda das
presenças, informamo-nos sobre
a meteorologia e sobre as estradas
cortadas, contamos os imprevistos
do dia anterior, corrigimos as falhas no percurso para o dia de hoje
e pomos uma ou outra conversa
em dia antes de nos distribuirmos
pelas viaturas e pelos percursos.
Esta semana estou com os indiferenciados, os contentores mais
pesados e as noites com dois ou
três fretes antes de despejar o carro
e o entregar na garagem. Hoje vou
lá dentro, a conduzir, o Zé e a Antónia vão nos estribos. Sintonizo a
rádio no Oceano Pacífico RFM. O
serviço começa ao som de Bonnie
Tyler, Tina Turner e Princes cheios
de Purple Rain.
Conheço Lisboa como mais
ninguém e como ela é quando estás
de olhos fechados. Trabalho na
escuridão para que a cidade possa
funcionar. Se me disseres em que
rua moras saberei dizer-te muito
sobre os teus hábitos domésticos. Onde fazes as tuas compras,
que marcas preferes, se comes
refeições empacotadas e as aqueces
no micro-ondas ou se cozinhas
vegetais frescos diariamente; se te
mudaste recentemente para aquele
bairro, se tens filhos, amantes,
amigos para jantar com regularidade. Sei tudo pelo que deitas fora.
E tu, como eu, como nós, acabas
por deitar algum dia tudo fora.
Roupa, armários, tupperwares,
brinquedos, ferramentas mas também gatos mortos, colchões com
dinheiro, comida intacta, insígnias
nazis, documentos oficiais, casacos de astrakan, terços de ouro,
gira-discos, medalhas desportivas,
troféus, peixinhos de plástico,
aquários partidos, tacos de golfe
made in china, óculos, relógios,

porcelanas, luzes de natal, explosivos… Sim, encontrei uma vez uma
granada, depois disso o nosso chefe
até organizou uma ação de formação para evitar acidentes.
Quando faço o turno dos
indiferenciados já sei que a dona
Palmira vai fazer pontaria ao meu
carro e atirar o saco da janela do
seu 3º andar na rua do Menino de
Deus, mesmo ali ao pé do castelo,
protesta há meses por termos deslocado os contentores 100 metros
na rua, obrigando-a a descer as
escadas. Aí há uns anos atirou-se
um senhor para a trituradora do
meu carro enquanto eu recolhia
um contentor. Fomos quatro a
puxá-lo lá de dentro enquanto ele
vociferava: eu sou uma merda, eu
sou uma merda, levem-me que sou
uma merda! O pobre coitado queria
matar-se, dizia que tinha batido na
mulher e que se arrependera, dizia
que já nem dignidade tinha, depois
de muita insistência e uma fila de
carros atrás de nós, lá desistiu de
se triturar e pediu para o levarmos até à esquadra da polícia mais
próxima que ele a pé, sozinho, não
se aguentava. Deixámo-lo no restaurante do Eurico aqui na Rua de
São Cristovão, as meias doses são
baratas e serve papas de sarrabulho
a partir das cinco da manhã.
De vez em quando descobre-se um morto, sozinho, em casa,
sem familiares ou amigos que o
reclamem. Os vizinhos telefonam a
queixar-se do mau cheiro julgando
que não deitam o lixo fora. Mas o
mais chocante nem me aconteceu
a mim, aconteceu a um colega meu
que encontrou um recém-nascido

“

ILUSTRAÇÃO DE PATRÍCIA PORTELA

Patrícia Portela

Até chegar à cloaca,
o lixo de uma cidade
mostra todas as feridas
de uma população,
deixando-as expostas,
ao ar livre, a feder até
eu passar com o meu
camião municipal
e as despejar para
que ninguém leia
na imundície da
madrugada o que o
verniz de uma cidade
iluminada tende a
encapotar
a chorar, embrulhado numa manta, num contentor em Moscavide.
Entregou-o à polícia e despediu-se
no dia seguinte.
O lixo revela os segredos de uma
cidade que esbanja num lado aquilo que vive à míngua no outro. Na
Lapa os sacos de plástico cheios de
outro tanto plástico de pacotes take
away ou novos gadgets e se multiplicam enquanto na Picheleira
só sobra a casca de ervilha para
recolhermos, tudo o resto foi aproveitado. Somos uns 400 a varrer
da noite o esterco que se produz
durante a luz dos dias. Cem carros
do lixo, atilhos de cores diferentes

para identificar cada saco do lixo,
embalagens, indiferenciados, biológico. O biológico é quase simbólico, uma questão mais política do
que de higiene da cidade. O cartão
é um assunto à parte.
Sou boa a fazer marcha atrás
nas encostas. A desviar-me dos
elétricos sem ter de recuar na entrada da Rua de São Tomé. A descer
em contramão se há um carro mal
estacionado que impede a circulação habitual para evitar chamar o
reboque. Fiz greve uma vez durante
três dias e percebi que a minha
profissão deveria ser elevada à de
um salvador nacional. Eu sou a
heroína da manutenção, o óleo da
carroçaria olissiponense. Mas só
penso assim nos dias mais animados. Na maioria das vezes os insultos dos transeuntes noturnos que
nos culpam de tudo o que é atirado
para a rua, ou o calvário que é
subir a Rua do Norte no Bairro Alto
numa sexta feira às três da manhã
com jovens a fazer pontaria às janelas abertas com copos de plástico ainda cheios de cerveja não dão
muito espaço para imaginar o possível glamour do meu quotidiano.
Por vezes vingo-me nas histórias
que invento antes de me deitar.
Imagino-me assim em dias como
estes que agora passaram, 35ºC em
pleno inverno, o clima a mudar, os
recursos cada vez mais escassos,
a terra sem produzir, queimada
pelos incêndios ou abandonada
pelos que correm atrás do sonho
de viver numa capital e imagino os
Departamentos de Higiene urbana
como os novos banqueiros, os
guardiães das minas de lixo, o único lugar onde se poderá em breve
encontrar tanto um microchip de
tântalo de um telemóvel partido
como um diamante de um anel de
noivado de um casamento desfeito.
Nessa altura que deve estar quase
a chegar a recolha do lixo será privatizada e será lucrativa, e eu serei
um segurança no aterro mais inóspito onde nem o cheiro mais fétido
afastará a alma mais gananciosa
ou o mafioso mais chique. Serei a
rainha do mercado negro durante
o dia, e a mais nobre varredora do
lixo durante a noite, com contrato,
segurança social, benefícios e prémios ao final do mês se encontrar
algo mais precioso ou inesperado
nos meus percursos.
Mas para já definho sem entrar
em rota de colisão total. Jackpots
nesta profissão só os vi uma vez e
foi no meu primeiro ano de serviço,
em 76. Namorava então um moço
que partilhava comigo os turnos,
os nossos trajetos eram passeios
quase românticos, as ruas lisboetas

J

só para nós, tanto luar refletido
no capot verde do carro ao som
de música clássica na Antena 2.
Ele descrevia-me com exatidão
todos os quadros que tinha visto
nos museus parisienses quando lá
vivia com os pais até regressar a
Portugal. Um dia encontramos uma
pintura na rua. Ele reconheceu o
traço, ele tinha a certeza de que era
um Delaunay verdadeiro. Eu ri-me,
achei que era uma declaração de
amor o que me dizia. Ele pediu-me
dinheiro emprestado, apanhou
um autocarro para Paris, vendeu o
quadro num leilão por uma fortuna,
inscreveu-se numa escola francesa
de restauro e nunca mais o vi.
Termino sem pausas o circuito
fixo por volta das três da manhã, despejo o carro, como uma
pequena refeição com os colegas
e regresso à garagem por volta
das cinco para tomar um banho,
apanhar o primeiro autocarro até
à Praça do Comércio, se já amanhece e não chove por vezes faço o
caminho a pé, apanho o cacilheiro
para Almada com duas ou três pessoas quando vem cheio na direção
contrária, depois um autocarro até
Paio Pires. Chego a casa e encontro
a minha Renault 4 que emprestei
ao meu filho mais velho espatifada
à porta de casa e bloqueada porque
mal estacionada.
Os esgotos são a consciência da
cidade, um lugar onde não há segredos, onde a distinção de classes
é irrelevante e a sociedade pode ser
observada ao microscópio com toda
a merda que fica a nú e é a mesma,
seja a do fidalgo seja a do camponês. Mas a merda, enquanto ainda
é lixo, revela as nossas diferenças,
acusa as desigualdades ainda no
caixote, revela a nossa conta bancária, descreve os nossos hábitos,
os preconceitos, os defeitos diários,
as nossas ignorâncias e vícios. Até
chegar à cloaca, o lixo de uma cidade mostra todas as feridas de uma
população, deixando-as expostas,
ao ar livre, a feder até eu passar
com o meu camião municipal e as
despejar para que ninguém leia na
imundície da madrugada o que o
verniz de uma cidade iluminada
tende a encapotar.
Deito-me quando o meu marido
sai para trabalhar nos jardins municipais ali para Xabregas, depois
de levar os meus filhos mais novos
à escola e quando muitos de vocês
acordam para se deslocar aos vossos
trabalhos sem dar pelo que já fiz.J
Dedicado à dedicada equipa do
Departamento de Higiene Urbana da cidade
de Lisboa, em particular ao engº Fernando
Santos e a Victor Vieira que me levaram num
passeio noturno de recolha do lixo em julho
de 2010. O projeto a desenvolver ainda está
prometido e para acontecer em breve.
Banda Sonora da crónica: Hill Street
Blues https://www.youtube.com/watch?v=Je2fGzKiqRM
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