Júlio Resende O centenário de um pintor exemplar
Texto de Laura Castro

PÁGINAS 16 A 18

Sandro William Junqueira
A tristeza dos homens

Entrevista e crítica de Miguel Real PÁGINAS 9 E 10

JORNAL
DE LETRAS,
ARTES E
IDEIAS

Onésimo Teotónio Almeida
O ‘emigrês’ de João Magueijo
Ano XXXVII * Número 1230 * De 22 de novembro a 5 de dezembro de 2017
* Portugal (Cont.) €3 * Quinzenário * Diretor José Carlos de Vasconcelos

André Freire
Catalunha, e agora?

PÁGINAS 32 E 33

PÁGINA 27

Joaquim Pais de Brito

O ‘pássaro’
do antropólogo
É um dos principais cientistas nessa
área, dirigiu o Museu Nacional de
Etnologia e vai publicar um livro
de memórias/histórias intitulado
Em muitas coisas e um pássaro.
Entrevista de Maria Leonor Nunes
e pré-publicação

JOSÉ CARLOS CARVALHO

PÁGINAS 23 A 26

O Festival Morabeza, por Álvaro Laborinho Lúcio * A hora da Estrela de Clarice, por
Miguel Sanches Neto * Os inimigos da ciência, por Carlos Fiolhais * As colunas e crónicas de
Eduardo Lourenço, Eugénio Lisboa, Fernando Guimarães, G. d’Oliveira Martins, Gonçalo
M. Tavares, Helder Macedo, Patrícia Portela, Valter Hugo Mãe e V. Soromenho-Marques

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 06:54)

2*

destaque

jornaldeletras.pt * 22 de novembro a 5 de dezembro de 2017

J

› b r e v e e nc o n t ro ‹

Dario Oliveira (Porto/Post/Doc)

Memória num festival

A IV edição do Porto/Post/Doc, festival de cinema do real, que
decorre de 27 de novembro a 3 de dezembro, no Rivoli, Passos Manuel
e outros espaços da cidade, conta com uma centena de filmes e uma
programação focada na ideia de memória e arquivo. O JL falou com o
diretor Dario Oliveira e ficou a saber com que linhas de programação
se cose o festival.
JL: O arquivo e a memória são questões transversais ao próprio
cinema, que tornaram o tema desta edição do festival. De que
forma são abordados?
Dario Oliveira: É um tema universal, as nossas memórias passam pela
imagens e pelas história. No festival temos o fórum do real dedicado à
pós-memória, com três painéis, com académicos, cineastas e críticos,
que abordam um tema ligado à História de Portugal: a colonização e a
herança dos regimes fascistas. Por outro lado, criámos uma nova secção do festival chamado Arquivo: Memória com filmes variados.
Este ano há vários realizadores em focos. Também estão ligados a
essa questão da memória?
Sem dúvida. Assinalamos o centenário do
nascimento de Jean Rouch. E trazemos o
trabalho do suíço Peter Mettler e do checo
Miroslav Janek. São cinematografias muito
sensoriais, com histórias que passariam
invisíveis se não fosse a dedicação destes
cineastas. Mas o arquivo e a memória dizem
respeito a todos, porque todos temos uma
relação intensa com a nossa memória fotográfica e cinéfila. E por isso propomos que
cada espectador encontre o seu percurso pessoal dentro do festival.
De que forma é que o Porto/Post/Doc se quer afirmar no
panorama dos festivais portugueses?
Cada festival tem o seu trajeto, a sua história. O nosso lema, desde o primeiro momento, é que as nossas histórias são reais. Contudo selecionamos os filmes pela sua qualidade intrínseca. E, apesar de ser um festival
de cinema do real, a imaginação não é de todo posta de parte, não temos
filmes em fórmula pré-fabricadas de reportagem. E depois temos uma
vertente muito importante que é o projeto educativo, para nos assegurarmos de que o futuro dos festivais e do cinema seja uma realidade. Damos
prioridade educar o público mais jovem, do jardim de infância à universidade. Por isso temos um programa diário dedicado às escolas.
Onde se enquadra o foco na dupla de realizadores André Santos e
Marco Leão.
Sim, eles estarão no festival durante toda a semana, a trabalharem
com os alunos, a darem aulas de cinema, a apresentarem filmes...
Apesar de ser um festival internacional. Há um grande destaque
para o cinema português.
A secção Cinema Falado é composto por filmes em português. Mas
também há cinema português na competição, no Transmission (secção dedicada à música)... Entre 100 filmes, 20 são portugueses, o que
é significativo.
Há uma nova secção, chamada Highlights, com várias anteestreias. A ideia é equilibrar a programação entre apostas seguras
e desafios para o público?
Nessa secção há filmes que já tiveram alguma rotação no circuito
dos festivais internacionais, como o da Sofia Coppola, do Terrence
Mallick, Robin Campillo... Mas gostaríamos que os espectadores que
venham ver esses filmes fiquem com curiosidade para ver outros,
como os da competição internacional, que mostram que o cinema
está de boa saúde.J

Nos 30 anos da Quadrado Azul “O que pode a arte?”, este o desafio
que o curador Miguel von Hafe Pérez lançou aos artistas da Quadrado
Azul. As respostas seriam sob a forma de obras inéditas, que
equacionam a questão em ligação com a prática
artística de cada um. O resultado pode ser visto
nas coletivas QA XXX (P3) e (P4), em Lisboa e no
Porto, com inauguração a 23 e 25, respetivamente.
As exposições encerram o ciclo comemorativo
dos 30 anos da galeria iniciado em novembro com mostras do próprio
acervo. Estão representados Ana Santos, Artur Barrio, Francisco
Tropa, Gonçalo Sena, Hugo Canoilas, Isabel Carvalho, José de
Guimarães, Paulo Nozolino, Pedro Tropa ou Zulmiro de Carvalho.
FIGURAS DA FICÇÃO
EM COIMBRA
Uma conferência de Carlos
Reis, ensaísta, professor
e diretor do centro de
Literatura Portuguesa (CLP)
da Universidade de Coimbra
(UC), encerra hoje, 22, o V
Colóquio Internacional Figuras
da Ficção, que ao longo de
três dias reuniu uma centena
de participantes de 15 países,
na Faculdade de Letras de
Coimbra.
Marie-Laure Ryan, Brian
Richardson e Raphäel Baroni,
figuras da primeira linha dos
estudos narrativos internacionais, foram alguns dos
especialistas convidados do
encontro, organizado peloCLP
da Uc, em que se procurou
refletir sobre a personagem,
“uma entidade dinâmica que
não existe apenas na literatura”, segundo Carlos Reis.

CLÁSSICOS EM CENA
O Teatro Maizum, com direção
artística de Silvina Pereira, promove a 2ª edição de Clássicos
em cena, de 25 nov. a 2 dez., na
Livraria Sá da Costa, em Lisboa.
Uma semana para descobrir
o Teatro clássico português,
com leituras encenadas de
comédias quinhentistas, os
autos Da Natural Invenção,
a 27, Os Sátiros, a 29, E El-rei
Seleuco, a 1 dez. Participam
os atores Diogo Dória, Luís
Lucas, Ana Sofia Santos, João
d’Ávila, Isabel Fernandes e Sofia
Rodrigues, entre outros.
A obra Dramas imperfeitos,
terá uma sessão de lançamento
a 26, com apresentação de José
Augusto Cardoso Bernardes. E
Guilherme d ‘Oliveira Martins,
a 25, irá abordar a exposição de
Jorge Ferreira de Vasconcelos,
na reitoria da Universidade do
Minho, até 30.

90 ANOS DA
PRESENÇA

MODERNISMO
EM COLÓQUIO

Os 90 anos da revista
literária Presença, fundada
por José Gaspar Simões e
Branquinho da Fonseca,
são assinalados com um
Congresso Internacional,
que decorre de 23 a 25 de
novembro, na Faculdade de
Letras da Universidade do
Porto e no Teatro Municipal
e Centro de Memória de
Vila do Conde. Entre outros,
participam António Pedro
Pita, Joana Cunha Leal, Laura
Castro, Rui Maia. Fernando
Cabral Martins, Maria do Céu
Estribeira, Bernardo Pinto de
Almeida, Maria Luísa Costa
Aguiar e António Preto.
Também estará patente
a exposição "Mapas da
Imaginação e da Memória 3"
e será apresentado um documentário sobre José Régio.

"O modernismo como obstáculo" é o tema de um congresso
realizado na Universidade
Nova, em Lisboa, dias 22 e 23 de
novembro, com oradores portugueses e brasileiros. As conferência serão sobre temas como “Um
elenco dos obstáculos” (Osvaldo
Manuel Silvestre), "Os outros
mapas do modernismo brasileiro" (Alfredo César Melo), "Egitos
e Mesopotâmias, Caldeias e
Babilônias: o obscurecimento do
moderno na Invenção de Orfeu"
(Gustavo Rubim), "Não, Virgílio,
não: a épica época segundo
Drummond" (Joana Matos
Frias), "O dia 8 de junho de 1931
em São Paulo – A Experiência
Nº 2 de Flávio de Carvalho como
emblema de um Modernismo
outro" (Alva Teixeiro) ou "Mário
de Andrade, centralidade excêntrica” (Ivan Marques).
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Manuel Alegre homenageado
pela Universidade de Pádua
¶ Manuel Alegre recebe hoje, quarta-feira, 22, o grau de doutor honoris
causa pela Universidade de Pádua,
uma das universidades mais antigas
do mundo (criada em 1222) e das
mais importantes de Itália, onde já
existe uma cátedra com o nome do
poeta a quem foi este ano atribuído o Prémio Camões. À cerimónia,
bem assim à abertura do colóquio
internacional dedicado à sua obra,
que decorre também hoje e amanhã,
presidirá o reitor, Rosario Rizzuto.
Naquela abertura participa Anna
Bettoni, diretora do Departamento
de Estudos Linguísticos e Literários
da Universidade, e estarão presentes
o embaixador de Portugal em Roma,
Francisco Ribeiro Teles, e o novo
presidente do Instituto Camões, Luís
Faro Ramos.
Na primeira sessão do colóquio, a
que preside também o reitor, falarão
Sandra Bagno, profª da Un. de Pádua
e responsável pela cátedra Manuel
Alegre, Paula Morão, profª da Un.
de Lisboa e especialista da obra
do poeta, e José Manuel Mendes,
presidente da Associação Portuguesa
de Escritores – havendo ainda um
“testemunho” do diretor do grupo
Leya, editor de Alegre, Isaías Gomes
Teixeira. Nas sessões seguintes
intervirão Giulia Lanciani, uma das
principais professoras, tradutoras e

EDITORIAL
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

A CPLP e a UCCLA

N

Manuel Alegre

especialistas italianas de literatura
portuguesa e brasileira, José Carlos
de Vasconcelos, Marco Fazzini e
Paola Mildonian (ambos da Un.
Ca’Foscari), Teresa Carvalho (da Un.
de Coimbra) e Jorge Maximino (da
Un. de Pádua) – havendo ainda o testemunho da editora Cecília Andrade,
e sendo as sessões presididas por

Casa de Llansol em
Campo de Ourique
A nova casa de Maria Gabriela Llansol, na Rua Saraiva
Carvalho, 8, 1º andar, em Lisboa, é inaugurada a 24, dia
do aniversário da escritora, que nasceu e cresceu naquele
bairro lisboeta, onde viveu até ao seu exílio na Bélgica,
e que visitou frequentemente depois do seu regresso a
Portugal, nos anos 80, até à sua morte.
O espólio de Llansol, antes guardado no seu Espaço, em
Sintra, onde tem sido trabalhado por uma equipa dirigida
por João Barrento, muda-se agora para a chamada “Casa
de Julho e Agosto”. Na sessão que assinala o seu “regresso
às origens”, às 18h, serão lidos pelo ator Diogo Dória textos do período entre 1949 e 2004 dos Cadernos de Escrita,
um deles inédito, em que a autora de Com um Falcão
no Punho, O Livro das Comunidades, Livro de Horas ou
Amigo e Amiga, se refere a Campo de Ourique. J

Conferência
de Rui Chafes
O escultor Rui Chafes vai apresentar uma comunicação
sobre o tema Tempo sem espaço, espaço sem tempo, a 24,
às 18,30h, na Fundação Carmona e costa, em Lisboa.
É a terceira conferência do ciclo Os anjos não têm costas,

outro destacado lusófilo, o prof.
Giuseppe Tavani, por Elsa Rita dos
Santos e João Céu e Siva. No encerramento, será Mário César Lugarinho,
da Un. de São Paulo, autor de estudos
sobre a obra do autor de Senhora
das Tempestades, a falar sobre ela,
fechando a sessão com leitura de
poemas de e por Manuel Alegre. J

mas têm sempre asas, com curadoria de Manuel Costa
Cabral, que está a decorrer naquele espaço, desde o final
de outubro, em que já participaram Filipa Oliveira, com a
conferência-exposição-performance Para tua liberdade
bastam minhas asas, e o pe Mário Rui e o próprio curador,
numa reflexão sobre a exposição Mater Dei.
O crítico e ensaísta Alexandre Melo é o quarto conferencista, com Anjo da guarda, a 6 de dezembro. E Philip
Cabau apresentará uma palestra, Desenhar um anjo, na
sessão de encerramento, a 15 dez.

Estreias no Temps
d’Images
Dois filmes portugueses, nunca as minhas mãos
ficam vazias, de Miguel Munhá, e Silêncios do
olhar, de José Nascimento, estreiam no Temps
d’Images, um festival, organizado em Potugal,
pela Duplacena, em que se cruzam as artes
performativas e visuais, cuja 15ª edição decorre até
5 de dezenbro, em vários espaços de Lisboa.
O filme de Munhá acompanha as intervenções
em Lisboa do bailarino e coreógrafo congolês Faustin
Linyekula, convidado da Bienal Artista na cidade, no
ano passado, enquanto que José Nascimento evoca a vida
e obra do cineasta José Álvaro de Morais. São exibidos,
respetivamente, a 24, e de 25 a 29, no Cinema Ideal, sempre
às 19,30h. O Temps d’Images contou com 37 artistas
portugueses e estrangeiros, num total de 36 apresentações
de espetáculos, exposições ou instalações. J

a última edição referi o encontro de escritores de língua
portuguesa na Praia, capital de Cabo Verde, país e cidade
que se têm mostrado particularmente empenhados e
ativos no domínio da lusofonia (ler, na pg. 7, o texto de
Álvaro Laborinho Lúcio sobre o Festival Morabeza). De
tal modo que naquele encontro, o segundo aí realizado
da série de sete até agora promovidos pela União das Cidades Capitais
de Língua Portuguesa (UCCLA), foi assinado um protocolo entre esta
instituição e aquela autarquia nos termos do qual anualmente a Praia
acolherá a iniciativa – sem prejuízo, decerto, dela também poder vir a
ocorrer em outras cidades. O que aqui já escrevi foi essencialmente sobre
o Tarrafal, o sinistro campo de concentração criado pelo salazarismo
na ilha de Santiago, a cerca de 70 kms. da capital. E disse então que
voltaria ao tema "encontro", para a seu propósito falar da UCCLA e da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
É o que faço, para sublinhar que, no âmbito de intervenção das duas
instituições, me parece haver uma nítida diferença de visão, empenhamento e dinamismo entre o que faz a UCCLA e o que (não) faz a CPLP.
Mormente no essencial domínio da nossa língua comum e das várias
culturas que nela se exprimem. Aliás, tive oportunidade de estar na sede
do Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP), também sedeado
na Praia, que é a imagem viva do insucesso, melhor se dirá: fracasso, do
grande projeto, ou sonho, a que com a sua criação, em 1982, se tentou
começar a dar o corpo que nunca, substancialmente, chegou a ter… Não,
no IILP, por culpa de Cabo Verde nem de quem tem estado à sua frente,
mas da sua completa falta de meios e recursos. Não, na CPLP, só por culpa de quem tem estado à sua frente, mas também com culpas de alguns
ou muitos que têm estado à sua frente…
Com um profundo empenhamento, desde o início, nesse projeto (por
convicção, opção e, em consequência, ligação estreita ao seu principal
edificador, José Aparecido de
Oliveira), ao longo dos anos nesta
coluna denunciei e critiquei a
situação, as graves omissões e
os não menores erros, a falta de
Parece haver uma
vontade política para fazer o que
nítida diferença de
se impunha ser feito. Sem qualquer resultado, o que me levou
visão e dinamismo
a praticamente desistir de tratar
entre o que faz a
o assunto. Embora assinalando
UCCLA e o que (não)
sempre o que se me afigurava ser
a abertura de uma janela de espefaz a CPLP
rança. Que nunca se concretizou.
Mas é ainda uma nova janela de
esperança – embora porventura
ténue, dados os antecedentes – que me faz regressar ao tema. De facto no
encontro da Praia, ao falar na sessão de encerramento, o atual primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, enfatizou muito a importância da língua e da cultura para uma nova, indispensável, dinâmica
de aproximação/ação dos países de idioma comum. Prometendo que
quando o seu país assumir a presidência da CPLP, na Cimeira da próxima
primavera, nisso se empenhará. Ora, acontece que na mesma altura o secretário-executivo da organização passará a ser português – pela primeira vez e só por dois anos, após um processo lamentável. Não querendo eu
sequer admitir a hipótese da escolha do nosso governo recair em quem
não tenha provas dadas de militância nessa “causa” e capacidade para
por ela lutar, trabalhar, poderão estar reunidas condições para a CPLP
avançar. Aliás, Ulisses Correia e Silva foi exatamente o anterior presidente da câmara da Praia, e da própria UCCLA, que contribuiu para o seu
fortalecimento e esteve na base do protocolo assinado com ela, através do
então, e agora, seu secretário-geral, o português Vítor Ramalho.
Talvez ‘felizes coincidências’. A que se poderão porventura juntar
as mudanças no poder em Angola – e até em Moçambique, já há mais
algum tempo –, tudo podendo contribuir para que a CPLP caminhe mais
no sentido de cumprir enfim, da forma e na dimensão exigíveis, a muita
importante missão e o muito importante papel que lhe compete e para
que foi criada.J

“
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Artes na serra e no mar

GONÇALO M. TAVARES

1

ANA CRISTINA CÉSAR

Poema de julho de 1969, “Confissão”.

“meus cavalões irmões
eu rimei falso
eu menti mal
eu perdi o júbilo
eu desorganizei florestas
eu pronunciei eu
não sei de nada
quebrei o juízo
parti anéis de vidro
desertei sem delongas
Me ABAIXEI!
meus pais
me espanquem
e aos cavalões também”

2
3

“E do meu pai marceneiro
herdei este ritmo de serra”

Ana Cristina César (1952-1983),
nascida no Rio de Janeiro, morte
trágica. Tradutora, crítica literária,
jornalista.
A Companhia das Letras do Brasil além de
Poética (2013), publicou A teus Pés (2016),
poesia e prosa editada em vida, e Crítica
e Tradução (2016) – traduziu Katherine
Mansfield, Sylvia Plath, Emily Dickinson entre outros. Escreveu sobre cinema e autores
malditos.
Uma forma rápida de viver e de escrever
“houve um poema
que guiava a própria ambulância
e dizia: não me lembro
de nenhum céu que me console,
nenhum”

Não só é possível ter arte na cozinha, como as
artes do espetáculo se podem ligar apetitosamente à comida. É o que irá acontecer de hoje,
22, a 25, em Aljezur, com um “concerto que
também se come”, no festival Lavrar o Mar,
como adianta Madalena Victorino, que dirige o
projeto com Giacomo Scalisi. Conciorto é uma
criação de uma dupla de músicos italianos, Gian
Luigi Carlone e Biagio Bagini, que vêm da Banda
Osiris, uma orquestra que junta a música ao
humor. Neste caso, vai usar os vegetais como
instrumentos e ingredientes. Os espetadores
podem mesmo ir à horta do restaurante onde se
realiza, o Várzea Horta & Bistrot, e ver de perto
os legumes e depois escutar como soam.
Promete ser de comer e tocar por mais.
Mas o Lavrar o Mar, na segunda edição, vai
ter outros pratos fortes. É o caso de Vassilissa,
uma encenação de Letizia Quintavalla para
o Bando, “uma obra-prima do teatro para a
infância”, segundo a programadora, um espetáculo sobre a coragem, a partir de um conto
russo, para toda a família, que se apresenta
em Aljezur, no Espaço +, a 30 nov. e 1 dez., e
em Monchique, na antiga Serração, a 10 e 11
dez. “O projeto de Lavrar o Mar pretende criar
uma dinâmica cultural nas duas vilas, durante
o inverno, numa altura em que não há tanto
turismo e vive-se uma espécie de hibernação
à espera que venham novos turistas. A nossa
intenção é enriquecer e dar vida económica
a este território”, sublinha. “E há uma sede
de coisas bonitas que possam trazer à serra
e junto ao mar, nesses dias, a mais-valia das
artes em diálogo com a natureza e a cultura
local, tentando envolver artistas que residem
na região e a população, para oferecer a todos
os que vivem aqui experiências diferentes”.
A ideia do festival, que se realiza nomeadamente com o apoio das câmaras municipais de
Monchique e de Aljezur, dos programas 375 e
Crescer Algarve, ou do Ministério da Cultura,
é misturar o regional, com o internacional, a
música com a dança, a performance, o teatro
ou o novo circo, as ementas da região com as
de outros países, a “gastronomia com o que há
de melhor nas artes do espectáculo contemporâneo”: “Queremos adicionar uma cultura
artística a esta zona de Portugal, também com
uma componente de ‘cultivação’ para as artes
do espectáculo, como um enriquecimento,
além da televisão e do entretenimento”.
Esse é, segundo Madalena Victorino, “um
olhar sobre as artes como uma linguagem que
traz ao ser humano uma outra compreensão do
mundo, que sensibiliza e rasga horizontes, dá
mais tolerância, e uma capacidade de entendimento mais transversal e divergente”. Para,
acrescenta, “pensarmos também o futuro, os
novos paradigmas, a partir da convivência com

Da horta à mesa, passando pela música, os vegetais em concerto no festival Lavrar o mar

o universo da arte performativa, uma oportunidade de viver numa ambiência de pensamento e sensibilidade, estética, mas também
política, social e humana, o que poderá ajudar
o desenvolvimento do nosso país”.
A programação arrancou com a “versão algarvia” do espetáculo Pasta e Basta, de Afonso
Cruz, Giacomo Scalisi e Miguel Fragata, com a
participação de pessoas da comunidade local.
E à gastronomia italiana e chinesa, que fazem
parte do menu original, acrescentou-se a batata-doce, que por estes dias tem um festival
que lhe é dedicado em Aljezur, e os enchidos,
característicos da mesa da região. Para ver
ainda a 30 nov. e 1, 2 e 3 dez., no Parque da
Mina, em Caldas de Mochique.
O primeiro momento do Lavrar o Mar,
que tem a colaboração do Instituto Italiano de
Cultura, no ano em que se festeja a gastronomia
italiana no mundo, culmina com um espetáculo de novo circo, Klaxon, pela companhia
francesa Akoreacro, de 28 de dezembro a 1 de
janeiro. “Os músicos, que tocam ao vivo, e
os acrobatas, com um trabalho aéreo belíssimo, vão fazer certamente o público ficar de
respiração suspensa”, adianta a coreógrafa. Um
espetáculo “festivo”, que pode ser uma boa
maneira de entrar em 2018. Além das acrobacias circenses, haverá, nessa passagem do ano,
champanhe, como é da praxe a nível internacional, e algumas “delícias” locais, como filhós,
características da matança do porco, na região.
Tudo à volta de uma grande fogueira, no heliporto de Monchique. E, no dia de Ano Novo,
haverá uma matiné. “A ideia é atrair também os
turistas que normalmente escolhem o Algarve
para o período de réveillon”.
A primeira edição do festival, no ano passado, teve uma recetividade que entusiasmou
os programadores, mas desta feita, decidiram
fazer algumas mudanças. Uma delas foi, preci-

samente, desenvolver a programação, em vários momentos, até maio, e não de uma forma
concentrada: “Aprendemos que seria melhor
programar com mais calma, numa periodicidade mais alargada. Uma coisa de cada vez, é o
que vamos experimentar este ano”.
Haverá ainda três residências artísticas. É o
caso do projecto Mar Adentro, a desenvolver
nas piscinas municipais, uma “experiência
performativa ou como trazer o Atlântico ao
espaço confinado de um teatro aquático”,
uma criação da própria Madalena Victorino
e Remi Gallet. Outra realiza-se em torno do
medronho, nas destilarias, com as famílias que aí trabalham. À volta de um texto
de Brecht, Santa Joana dos Matadouros, a
companhia flamenga Laika virá, por seu lado,
criar Cantina, ligando a população e a criação
artística, para abordar, por exemplo, as
relações entre patrão e trabalhadores, e outras
de caráter social e político caras ao universo
brechtiano. Uma produção em parceria com
Valetta Capital Europeia da Cultura.
Já na primavera, o Lavrar o mar propõe
Bestias, da companhia francesa Baro D’Evel,
a realizar no campo de futebol de Odeceixe,
que vai questionar a relação dos humanos
com os animais. Madalena Victorino garante
que será um dos momentos altos do festival,
tal como Credo, o concerto de encerramento,
pela Orquestra di Piazza Vittorio com o maestro Mario Tronco: “É o encontro com a natureza mais fulgurante do lugar, o oceano, ao
pôr-do-sol, na praia de Monte Clérigo, onde
vamos escutar o encontro com os deuses”.
O convite do Lavrar o Mar é fazer da região
um “território de desejo não só em termos
paisagísticos, mas também de atividade cultural e humana”. Para marcar na agenda, por
exemplo, nos fins-de-semana prolongados ou
festivos. J MLN

Silva Rocha, nome para Museu de Aveiro?
Há anos já circulou um abaixo assinado
defendendo que o Museu de Arte Nova de
Aveiro deveria ter o nome de Francisco
Augusto da Silva Rocha (1864-1957), inaugurado em 2009 com uma exposição sobre a
obra desse arquiteto e artista daquela cidade
Foi comissária da exposição nossa colaboradora Maria João Fernandes, segundo a qual
Silva Rocha é “autor do mais importante

núcleo artístico desse estilo em Portugal”
e de toda uma “obra de referência internacional” - obra que muito terá contribuído para José-Augusto França considerar
Aveiro a “capital da Arte Nova portuguesa”.
Esse abaixo-assinado foi então subscrito
por diversas personalidades de diferentes
setores, de Álvaro Siza Vieira a Eduardo
Lourenço e ao atual Presidente da República,

Marcelo Rebelo de Sousa. Entre as obras de
Silva Rocha na cidade contam-se a Escola
Industrial Fernando Caldeira, o Hospital da
Misericórdia e o edifício desenhado para
Mário Belmonte Pessoa. Aquela mesma
crítica de arte pretende agora relançar o movimento que esteve na base do abaixo-assinado, entendendo ser de elementar justiça o
que nele se propõe.
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´
Terra, Agua,
´
Fogo, Ar e Eter
Para Aristóteles os astros eram seres vivos e os cinco
elementos, onde incluía o éter, eram a matéria de todos
os fenómenos existentes entre a Lua e a Terra. Furacões,
sismos, arco-íris e muitos outros fenómenos temporais
são investigados em Meteorológicos, tratado de filosofia natural, nunca antes traduzido para português,
obra que Aristóteles provavelmente redigiu nos anos
trinta do século IV a. C. Recopiados, traduzidos ou
comentados, os textos do tratado tiveram um papel
fulcral na progressão do saber científico, sobretudo na
Idade Média e no mundo árabe, caindo no esquecimento com o advento da ciência moderna, a partir do século XVII. Traduzido a partir do grego e comentado por
Cláudio William Veloso, Meteorológicos integra as
«Obras Completas de Aristóteles» na Biblioteca de Autores Clássicos, numa edição da Imprensa Nacional.

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

Untitled-13 1
Meteorologicos-254x300_JL.indd
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Breves
O ALBERGUE ESPANHOL, editado
pela Rosa de Porcelana, romance de Jorge
Carlos Fonseca, Presidente da República
de Cabo Verde, será lançado em Portugal,
amanhã, dia 23, às 18 horas, no Grémio
Literário, em Lisboa, com apresentação do
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
MODA E FEMINISMOS EM
PORTUGAL- O GÉNERO COM O
ESPARTILHO, novo livro de Cristina L.
Duarte, com apresentação de Zília Osório
de Castro, no Museu Nacional Machado
de Castro, em Coimbra, sábado, dia 25 de
novembro, às 15h00.

TOMAZ HIPÓLITO, exposição 2017
reset_01, na Porta 14, na Calçada do Correio
Velho, de 22 de novembro a 17 de dezembro.
QUARTETO CORDA & CANTO, com
Maria Eugênia, Luiz Chaffin, Pedro Braga e
Edilson Morais, em concerto na Casa das
Galeotas, quinta-feira, dia 23 de novembro,
às 21h30.

MUSEU NACIONAL SOARES DOS
REIS acolhe a exposição José de Almada
Negreiros: desenho em movimento, de 30
de novembro a 18 de março.

ECO, exposição de Rui Sanches, na
capela da Travessa da Ermida, em Belém, de
2 a 30 de dezembro.
TEATRO EXTREMO arranca com mais
uma edição de Sorriso de Natal, uma peça
de teatro em digressão pelas escolas de
Almada, até 15 de dezembro.
OS MALEFÍCIOS DO TABACO, uma
peça de Anton Tchekhov, com representação de Guida Maria e encenação de Paulo
Ferreira, no Auditório da Biblioteca do
Espaço Cultural Cinema Europa, em Campo
de Ourique, dias 23, 24 e 25 de novembro
às 21h30.
JOÃO SALAVIZA E PAULO
PATRÍCIO foram os vencedores da
59.ª edição do ZINEBI - Festival de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao,
com as curtas-metragens Altas Cidades de
Ossadas e Surpresa.

TWENTY OF 17, exposição de 20
artistas, entre eles Rui Sousa, Susana Bravo
e Catarina Machado, e muitos outros, na Da
Vinci art gallery, no Porto, até 13 de janeiro.
MUNDO DISTANTE, de Nuno Costa
Santos, interpretada por Eduardo Frazão
e Manuel Coelho, na Comuna Teatro de
Pesquisa, até 26 de novembro.
POÉTICAS DA TERRA: A POESIA
CONTEMPORÂNEA DA CPLP, conferência apresentada por Mauricio Salles
Vasconcelos, da Universidade de São Paulo,
com moderação de Ana Paula Tavares, da
Universidade de Lisboa, e participação
de Mariano Marovatto, no auditótio da
UCCLA, hoje, dia 22 de novembro, pelas
18h00.
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A inovação do outro lado do espelho
Nos próximos dias 27 e 28 realiza-se na Gulbenkian uma conferência internacional sobre “Novas
Perspetivas para a Inovação Social”, uma das prioridades estratégicas da Fundação, que a organiza
em conjunto com a Comissão Europeia e o governo português. Por isso na sessão de abertura
estarão presentes o primeiro-ministro, António Costa, a ministra Mª Manuel Leitão Marques,
o comissãrio europeu Carlos Moedas e, claro, a presidente da FGC, Isabel Mota. O programa,
com muitas intervenções, pode ser consultado em gulbenkian.pt/novas-perspectivas-para-ainovacao-social/27-novembro-2017/ - mas aqui escreve sobre o tema, o evento e sua importância
o diretor-adjunto do Programa Gulbenkian Desenvolvimento Humano
Luís Jerónimo
Num primeiro olhar, o
entendimento que sempre se tem
acerca do conceito de inovação
aproxima-o das questões
científicas e tecnológicas.
É inegável o impacto da
valorização da inovação nestes
campos, facto que se refletiu
no desenvolvimento de novas
tecnologias, produtos e serviços
que muito contribuíram para o
desenvolvimento das sociedades
contemporâneas.
Contudo, a inovação também
aconteceu e acontece no domínio
social. Muito do que hoje
tomamos como indispensável
para o funcionamento das
sociedades foram, na altura
da sua criação, tidas como
inoportunas ou impossíveis
de realizar. São os casos, por
exemplo, da criação dos sistemas
nacionais de saúde ou da rede
pré-escolar. O que antes era
tomado como utópico é hoje um
dado adquirido devido ao seu
impacto na melhoria da qualidade
de vida das pessoas.
Estes dois exemplos
demonstram que a inovação
social sempre aconteceu, mesmo
quando este conceito ainda
não era utilizado. A sua recente
conceptualização veio não
só reconhecer a importância
vital da inovação nas questões
sociais como também atestar
a necessidade de incorporação
desta abordagem na resolução dos
desafios que a nossa sociedade
enfrenta.
Mas o que é, afinal, inovação
social? Hoje, como desde sempre,
a inovação social acontece
quando se encontra uma nova
e melhor resposta para uma
determinada necessidade social
não satisfeita. Com efeito, a
inovação social está associada
à procura e consolidação de
soluções mais eficientes e eficazes
para as necessidades sociais das
nossas comunidades.
As Fundações, pela sua
independência, flexibilidade,
capacidade de assumir riscos
e de mobilização de recursos,
são espaços privilegiados para a

Cartaz da conferência sobre Novas Perspetivas para a Inovação Social

promoção da inovação. No caso
particular da Fundação Calouste
Gulbenkian, este conceito tem
guiado a sua atuação desde a
sua origem. Com efeito, desde o
seu começo que a forma como
a missão da Fundação Calouste
Gulbenkian foi entendida,
no âmbito das suas áreas de
atuação, apontou sempre no
sentido de promover novas
e diferentes respostas nestes
campos.
Um exemplo paradigmático
dessa abordagem é o caso das
Bibliotecas Itinerantes, altamente
disruptivo quando foi lançado,
respondendo a necessidades
fundamentais como é a do acesso
e promoção da leitura.
Mais recentemente, a
Fundação tem dado crescente
protagonismo à promoção de uma
agenda partilhada de inovação
e empreendedorismo social,
assumindo-os como vectores
transversais da sua estratégia de
atuação, quer no apoio à inclusão
dos grupos mais vulneráveis da
população, quer na capacitação
das organizações sociais.
A agenda inovação social tem
ganho particular destaque nos
últimos anos, nomeadamente

ao nível da Comissão
Europeia, sendo atualmente
considerada estratégica para o
desenvolvimento de sociedades
mais coesas e sustentáveis.
Portugal tem desempenhado
um papel importante no
desenvolvimento desta agenda.
De acordo com o Social Inovation
Index 2016, realizado pela The
Economist Intelligence Unit,
Portugal é hoje um dos 7 países
no mundo com políticas públicas
neste domínio, sendo neste
momento um dos casos de estudo
a nível europeu pela utilização
inovadora de fundos comunitários
para a promoção da inovação e
investimento social no nosso país.
Por outro lado, muitos projetos
de inovação social portugueses
tem hoje amplo reconhecimento
ou até replicação a nível
internacional. São os casos,
por exemplo, do ColorADD,
um sistema de identificação de
cores para daltónicos, o Speak,
projeto de ensino de línguas e
intercâmbio de culturas focado
na integração de migrantes e
refugiados, a plataforma Patient
Innovation, onde soluções
de saúde desenvolvidos pelos
próprios doentes ou seus

cuidadores, são validadas e
partilhadas, ou do Laboratório
de Investimento Social, que tem
estudado a viabilidade e testado
a utilização de novas ferramentas
de financiamento do sector
social, como é o caso dos Títulos
de Impacto Social, promovendo
a ligação entre as organizações
sociais e potenciais financiadores.
Reconhecendo toda esta
dinâmica a Comissão Europeia
decidiu realizar em Lisboa, a
conferência acima referida.
Nela será analisada a evolução
da agenda da inovação social a
nível europeu, as suas principais
tendências nos dias de hoje
e os próximos desafios que
se lhe colocam. A agenda da
Conferência - organizada entre
sessões plenárias e paralelas,
mostra de projetos e espaços de
networking – permitirá conhecer
melhor as oportunidades e
barreiras de geração, apoio e
financiamento de projetos de
inovação social, nomeadamente
nas áreas da inclusão social,
emprego, educação e saúde.
Participam nesta conferência
empreendedores, investidores
sociais e decisores de toda a
Europa. J
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Festa do Livro, Cabo Verde 2017
Morabeza: literatura, língua, ‘sodad’
Foi na Praia, capital de Cabo Verde, de 30 de outubro a 5 de novembro, a primeira “festa do livro”
que pretende ser o maior evento literário dos Palop. Aqui contado, com sabedoria e sabor, por um
dos escritores participantes, outrora muitas coisas mais...
Álvaro laborinho lúcio
Estava pouca gente. Viriam mais
tarde. Até serem tantos como na
véspera. Mas àquela hora estava
pouca gente. “N’cria ser poeta” era
o tema da mesa. Iria perguntar-se,
“escolhe-se ser poeta ou é a poesia
que nos escolhe?”. E a conversa
levou ao “antes” e ao “depois” do
poema. Ao lado de Silvino Évora,
jovem cabo-verdiano, de sorriso
largo como o futuro, rejeitando-se
ainda como poeta até que um dia
possa sê-lo, sentava-se Jaime Rocha.
Coube-lhe o antes e o depois. Na
véspera, quando a sala se enchia de
gente, correra ele ao Tarrafal. Levara
memórias e lembrara Adorno. Não
haverá mais poesia lírica depois de
Auschwitz, dissera este. E foi o que
levou consigo. Essa desistência do
poema. Esperava-o uma escola.
As crianças. A professora Natércia.
E ele, entre o antes e o depois! Já
longe dali, aguardava-o o pesadelo
que lhe trouxe a precoce alvorada no próprio dia da mesa que o
reclamava, com pouca gente na
sala. E, do Pesadelo, do Tarrafal, da
Escola, das Crianças, da Professora,
da Memória, do Antes, do Depois,
nasceu o Poema. Poema Seco, como
lhe chamou, quando deu início à leitura. A violência interior da emoção
parou-lhe a fala. Uma. Duas vezes. E
ele não viu como cada paragem era
apenas uma porta aberta para que a
emoção de quem o ouvia entrasse no
poema, se fizesse poema também,
se recusasse a repousar, à escolha
de cada um, no antes ou no depois.
Assim, escrito sem revisão que o
defendesse, Jaime Rocha entregou-o
à Biblioteca Nacional de Cabo Verde.
Àquela Biblioteca, naquela sala,
onde, naquela manhã, àquela hora,
era ainda tão pouca a gente.
Tinham chegado, vindos de vários
continentes. Eram escritores, poetas,
pensadores. Unia-os uma mesma
língua, escreviam em português,
mas era diferente o linguajar que lhes
moldava o pensamento. Confessaria,
mais tarde, Filinto Elísio, “todos os
meus poemas em língua portuguesa foram pensados, sonhados, em
crioulo”, e falou de uma verdadeira
“comunidade de língua portuguesa
com profunda identidade cabo-verdiana”. Na orla do mesmo pensamento, José Eduardo Agualusa, diria
depois ser “a língua uma construção
constante de todos os seus falantes”.
Era, afinal a Literatura, bem mais

Festival Morabeza, em Cabo Verde Jorge Carlos Fonseca, Presidente de Cabo Verde (à esq.ª), Arménio Vieira e Laborinho Lúcio (à dt.ª)

do que a Língua, que os reunia ali.
A todos. E com ela e a partir dela o
Livro e a Leitura.
Cabo Verde reivindicava, naquele
tempo e naquele lugar, a condição de
centro e chamou, para o caracterizar, o sentimento de Morabeza, que
deu nome à sua Festa do Livro. Para
discorrer sobre o sentido próprio de
Morabeza, chamou à mesa, sob a
condução de Fátima Fernandes, responsável pela Biblioteca Nacional, o
ministro da Cultura e das Indústrias
Criativas, Abraão Vicente. Diante
da inteligência perscrutante de Ana
Margarida de Carvalho, o “sentimento”, distraído, deixou-se
arrastar para os domínios perigosos
onde se elabora o “conceito”. Ela,
expectante, aguardava. Lançara para
a contracena o tema da “identidade
portuguesa na Europa”, que haveria
de vir a ser pegado depois, quando
Carlos Morais José e Valter Hugo
Mãe se entregaram à observação
da transformação do Portugal do
Império no Portugal Periférico e
perguntaram como lidará o escritor
jovem com a “nostalgia” que por
aí anda a rondar. Era, porém, de
Morabeza que se falava agora, e
a sala, onde estava muita gente,
participava. Dei comigo a recordar
tempos de escola e a convencer-me
de como tinha razão sempre que,
interrogado sobre o significado de
um termo ou expressão mais difícil,
respondia, “sei o que é, mas não
sei explicar”. E deixei-me ficar.
Morabeza! Temo que, explicando,
acabemos por não saber o que é.

As idas às escolas, naturalmente remetidas para os bastidores
do Encontro, estiveram no centro
do desígnio maior deste. Calhoume a Universidade e, nela, as
Humanidades. Para me conduzir
por entre os escaninhos do debate
com estudantes e professores estava,
à minha espera, Mariana. A profª
Mariana Faria. Formal. De discurso
perfeito, como se fora escrito para o
diálogo entre clássicos. Levou-me
à sala de aula. Entre o português do
livro que escolheu da minha escrita
principiante, ia fazendo caber a tradução para crioulo, trazendo as duas
línguas a uma conversa entre elas
e, a partir delas, com quem a ouvia.
Ainda mal refeito, eu, desta aparente
transformação do formal, em livre
criatividade, eis que a Mariana, à capela, canta a Morna – e que bem que
ela canta - e, por ela convocados,
todos, professores e estudantes, com
ela cantaram também. Estava previsto que durasse uma hora. Durou
duas. O Livro e a Leitura tinham-se
intrometido ali. Trazidos pela mão,
culta e sensível, de uma professora.
Foi, por isso, “natural” o encontro
casual, na rua, à beira do almoço,
com o poeta Arménio Vieira, Prémio
Camões, leitor de filosofia.
A abertura solene do Festival
aguardaria pela brisa da noite e pelo
desfilar das autoridades que haveriam
de trazer a dignidade institucional
com que aquele fora concebido e
tornado realidade. Sucederam-se,
pois, os discursos até se acomodarem na qualidade das palavras do

ministro da Cultura e, a terminar, na
intervenção superior de Jorge Carlos
Fonseca, Presidente da República de
Cabo Verde e, também ele, escritor. “Sodade – esta língua que nos
separa”, dava o mote, lembrando
Inglaterra e os Estados Unidos, esses
dois “países irmãos, separados pela
mesma língua”.
Percebia-se agora bem o objetivo
que animou a realização da Festa do
Livro. Por um lado, como primeira
intencionalidade, a promoção da leitura e do livro; por outro, como efeito
mediato, mas querido, a divulgação e
a internacionalização da literatura cabo-verdiana. Temas que, desse modo,
saltaram para as mesas de debate
às quais se chegavam os inúmeros
convidados. Foi nestas que se instalou
um diálogo contínuo, representado
por protagonistas que, bem diferentes entre si, se identificavam na sua
condição comum de autores.
Diogo Vaz Pinto quis saber das
bocas de Afonso Cruz e Dina Salústio
se “a palavra é mais poderosa
quando cantada?”. E eis que se
mistura Bob Dylan, Jacques Brel, a
Morna, a Oratura. Fala-se de “boa”
e “má” literatura. O Afonso lembra o
esquecimento a que foi votado Platão
durante mil anos, realça o valor do
tempo, lembra Emilio Salgari e a
transformação do seu juízo crítico,
desde a adoração juvenil até à pobreza literária que hoje identifica no
autor. Dei comigo a concordar com
ele, sem esquecer embora o vale de
lágrimas em que me perdi aquando
da morte de Sandokan, comigo de

cama, a curtir o sarampo, depois do
exame do segundo ano do liceu.
Emergiu então o debate que, vindo de dentro da literatura, conduziu
à leitura e ao leitor. Falou-se da “novidade” da “leitura silenciosa”, coisa
recente – disse-se – e entrou por aí a
Oratura. E, com ela, a tradição cabo-verdiana. Juntavam-se Literatura,
Oratura e Música.
E a vida, no cada-momento que a
faz, veio ao Festival. Discreta. Apenas
para alguns. Vagueávamos pela sala de
embarque. Estávamos prestes a partir
de regresso. Discreto como a vida, o
Valter acenou-me, convidando-me a
sentar-me. “Ouça” - disse-me - “Aí
atrás”. Quase encostada a mim, costas
com costas, uma mulher. Crioula.
Vestida de negro. Telemóvel no ouvido.
Uma conversa cantada. Chorada. Um
embalo de dor. Sem lágrimas. Estava
de luto. Um luto nascido num tempo
ali ao pé. Interrompia, aqui e acolá,
para ouvir. E voltava ao cântico. E
o horrível vestia-se de belo. E a dor
fazia-se arte. Ali. Com tanta gente à
volta. Com tão pouca gente a ouvir.
Mal sabia ela que o Festival não tinha
acabado. E que fora ela a trazer-nos o
derradeiro sopro para o encantamento.
Verdade e Literatura. D. Quixote e
Sancho Pança. A literatura conta estórias, diz José Rodrigues dos Santos,
outro adianta que os escritores fazem
perguntas, não dão verdades. Entra
em cena Joaquim Arena e quer saber
se “a literatura ainda consegue mudar o mundo”. A interrogação fica
no ar, sem resposta. Como voltaria a
ficar no dia seguinte, lançada, então,
por Germano Almeida. Lembrome da mesma demanda dirigida
a Brecht, acerca da capacidade do
teatro para mudar o mundo, e da
sua reposta, “pode, mas apenas se o
mundo ainda for suscetível de mudança”. E falou-se de literatura comprometida. E citou-se Houellebecq.
Em campos e tempos distintos, Vera Duarte e Alexandra Lucas
Coelho colocaram a Mulher no centro do debate, no meio dos livros, sob
o juízo da literatura. “Pode ou deve o
autor ser injusto com os seus personagens?”, perguntava Tito Couto. E
ali, no meio do Atlântico, sob o olhar
atento e distanciado de Germano
Almeida, falou-se livremente de
escravatura, de esclavagismo, numa
aproximação entre o juízo da História
e a ânsia de Liberdade. Houve discussão. Breve. Será o presente a arena
onde se digladiam o passado e o
futuro? Mas como, se a literatura não
é História!? E ficou a suspensão…
Virada a página, do Oriente,
houve tempo ainda para ouvir as
vozes distantes de Camilo Pessanha
e Wenceslau de Moraes, trazendo ao
calor da Festa um bafo do seu calor.
Vieram muitos. Outros, mais. Todos
envolvidos aqui, na própria ausência
dos seus nomes.
Alguém lembrava Vergílio
Ferreira, “da minha língua vê-se o
mar”. Carlos José tomou a língua
como “mátria”, e asseverou que a
nossa língua reproduz o mar. Então,
Vergílio Ferreira, revisitado, emendou: “Da nossa língua vê-se o mar”.
E regressaram. Todos.
Sodad.
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Sandro William Junqueira
‘A tristeza é a condição natural dos homens’
Com Quando as Girafas Baixam o Pescoço, regressa ao romance, com o seu estilo 'fragmentário', para nos falar de um prédio,
de um bairro, de uma cidade, através de personagens sozinhas e 'suspensas no tempo'. O escritor, 43 anos, conversa com o
JL sobre a obra e o ofício e Miguel Real escreve sobre este seu novo livro

c

Manuel Halpern

Certo dia decidiu dedicar-se apenas
à escrita e abandonou o emprego
estável que tinha como designer
gráfico numa empresa algarvia.
Desde aí publicou seis livros, num
caminho cheio de alegrias e frustrações, num compromisso entre o sonho e o pragmatismo, em que se vê
obrigado a complementar a escrita
com outras atividades, sobretudo
ligadas ao teatro, para 'pagar as
contas'. Nascido na Rodésia, em
1974, mudou-se, com a família,
para Portugal quando tinha dois
anos, tendo fixado residência em
Portimão, em 1986 (recentemente,
mudou-se para Lisboa).
Editou o seu primeiro livro, O
Caderno de Algoz, em 2009.
Seguiram-se, Um Piano para Cavalos
Altos (2012), No Céu não há Limões
(2014), além dos livros infantis A
Cantora Deitada (2015) e A Grande
Viagem do Pequeno Mi (2016). Na sua
obra tem desenvolvido um estilo
narrativo, com pequenos capítulos,
fragmentados e densos, que quase
se podem confundir com microcontos. É o que acontece neste seu
mais recente romance, Quando as
Girafas Baixam o Pescoço, um retrato
cinzento de uma sociedade urbana e
depressiva.
JL: As personagem de Quando as
Girafas baixam o Pescoço vivem
quase todas no mesmo prédio.
Onde 'mora' este livro?
Sandro William Junqueira: Na
minha experiência da observação.
Sempre residi em prédios. E nunca
no campo nem em casas térreas.
Sempre tive esta experiência de
haver pessoas a viver por cima e
por baixo. Viviam pessoas ao nosso
lado que eram perfeitamente desconhecidas, porque os meus pais
eram muito zelosos da privacidade.
Contudo, apesar desse desconhecimento, os ruídos dos vizinhos atravessavam as paredes e interferiam
com a nossa existência.

humanidade. Eles habitam o lote
19, mas quase não falam entre
eles, o que há são umas ligeiras
pulsões, uma coisa animal.
A relação com o mundo animal
ressalta logo do título, não é?
Essa relação está muito presente
no livro. Nós enquanto espécie afastámo-nos da natureza, em busca do
bem-estar e para combater imprevisibilidade, com o sonho de um dia
poder controlar a natureza. Criámos
distâncias e barreiras, erguemos
cimento, mas a natureza nunca sai
de dentro de nós.
Acaba por usar personagens
tipo, como a mulher gorda ou o
adolescente musculado. Porquê?
Tenho uma grande dificuldade em
batizar as personagens. Neste livro,
pela primeira vez consegui fazê-lo,
em alguns casos. Muitas vezes os
nomes tiram alguma força. Se eu
nunca situo geográfica e temporalmente os livros, também não quero
que os nomes os localizem.
Sandro William Junqueira Um novo romance

Esse tipo de relação, que não se
sabe, mas se adivinha, acaba por
estimular a imaginação?
O papel do escritor é tentar imaginar o que se passa nas vidas dos
outros. Um exercício que exige
muita imaginação, porque se nós
sabemos pouco sobre nós próprios
menos sabemos sobre os outros. Há
aqui um problema da modernidade.
Os mesmos metros quadrados que
serviam para quatro cinco pessoas,
albergam agora centenas, porque se
constrói em altura. Nunca estivemos a viver tão próximos uns dos
outros, e a o mesmo tempo tão sozinhos e afastados.
O oposto da vida no campo.
Somos tribais. A partir do momento em que se mete muita gente
no mesmo espaço a coisa complica-se. Nas aldeias, problema é
outro. Como acontecem poucas
coisas é preciso inventar, porque a
realidade por si só não sacia a nossa
necessidade de contar e ouvir
histórias.
Pode dizer-se que este é um livro
urbano-depressivo?
Sim. Apesar de em termos de

temáticos estarem lá vários
assuntos recorrentes nos meus
livros. Julgo que os romances
anteriores eram mais distópicos.
A paisagem deste livro é mais
próxima da realidade, o leitor
identifica-se logo.
E é uma paisagem que tem mais
sombra do que luz...
Estas personagens estão em suspensão, num intervalo, a contrariar a velocidade do mundo. Por
circunstâncias distintas foram
obrigadas a parar, a estarem consigo próprias. Ao ganharem esse
tempo, começam a ser assaltadas
por fantasmas, pelo vazio, pelas
perguntas. Estão numa vertigem,
há qualquer coisa limite, prestes a acontecer. Há por isso uma
tristeza que trespassa o livro.
A tristeza é a condição natural
dos homens. E ela torna-os mais
profundos. Porque quando não se
consegue responder às perguntas,
fazem-se novas perguntas. Nunca
há respostas, e vai-se 'entrando'
cada vez mais fundo. Eu gosto daquela coisa do "é tão bonito, mas
tão triste". Ou, como dizia Rilke:
“A beleza apenas é o começo do

“

Nunca estivemos a viver
tão próximos uns dos
outros e, ao mesmo
tempo, tão sozinhos e
afastados
Gosto muito de me
surpreender. Se
soubesse o livro que
ia escrever não o
escreveria
O escritor é uma
esponja. Anda a apanhar
o mundo e depois
espreme-se

terrível que só a custo podemos
suportar”. Contudo, nessa suposta
depressão também há uma certa

Cria alguns pares, como a mãe e
filha, as duas Cátias, os gémeos
que lutam no interior da barriga
da mãe.
A minha escrita é muito instintiva. Surge uma personagem e
eu escrevo. Depois surge outra e
o livro vai sendo construído. Há
alguns anos havia umas irmãs
gémeas no prédio, não sei se foi
por isso. Mas sim, não há dúvida,
acabei por fazer pares.
Diz que a sua escrita é intuitiva,
mas, ao mesmo tempo, na
estrutura adivinha-se grande
racionalidade...
Sim. Há dois momentos.
Primeiro quando as coisas
surgem e começo a escrever.
Nessa fase não deito nada fora,
aproveito tudo. Quando tenho a
matéria bruto, o livro já está ali.
Começa então a outra parte, que
é muito dolorosa, de cortar, limpar os excessos. Demoro muito
tempo a elaborar a linha narrativa. A primeira parte vem desse
lugar desconhecido. O Cormac
McCarthy diz que o livro já está
escrito antes de o começar a
escrever. É o que eu sinto. Mas
tenho medo de perder a imaginação, desta torrente secar e não
sair de lá nada. No entanto, gosto muito de me surpreender. Se
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soubesse que livro iria escrever
não o escreveria. O Manoel de
Barros tem um verso que diz: “A
curva é uma reta que sonha”. Eu
prefiro as curvas às retas.
O ponto de partida da escrita
tem que ser de grande ingenuidade, para que ela possa ser
fresca e forte.
É essa intuição que o leva a fazer
textos curtos, titulados, para que
mais tarde seja mais fácil organizálos?
Sim. Alguns surgem maiores e
depois divido-os. É uma forma
de mentalmente fazer o mapa.
Embora aconteça alterar muito a
forma dos textos. O livro era muito
maior. Foi cortado até ao osso.
Da sua voz não faz parte apenas
a forma de escrever mas também
essa estrutura…
Tem sido apurado ao longo dos
livros. Eu tento escrever o melhor
livro que conseguir, esteticamente
e eticamente. Criar uma obra de
arte e, ao mesmo tempo, abordar
assuntos que sinto ter o dever
ético de tratar. E o meu sentido
estético aprecia aquela forma.
Nunca penso nos leitores, escrevo
o livro que gostaria de ler. A escrita e a estrutura ligam-se muito
bem. Julgo que já consegui criar
esse espaço, que permite tornar
identificável um texto da minha
autoria.
Tem a preocupação de isolar os
capítulo como microcontos de
leitura autónoma?
Não. O que se passa é que vou até
ao limite, a limpar tudo. Levo muito a sério a ideia de que escrever
é cortar. Talvez devido à minha
ligação com a poesia. A energia
vai-se acumulando e depois transforma-se quase numa bomba que
se consegue ler isoladamente.
Fala da ligação com a poesia. E a
ligação com o teatro?
Dentro das artes já experimentei tudo. Já pintei, já esculpi...
Escrever um livro é como fazer
escultura. Tem-se a terra em
bruto, depois tira-se o supérfluo até descobrir o objeto atrás
da pedra. Assumi a escrita muito tardiamente, aí aos 26 anos.
Comecei pela poesia, mas era
muito mau poeta. Depois tentei
o conto, sem me aperceber que
é das técnicas mais difíceis. Fui
falhando até chegar ao primeiro
livro. Todas as experiência que
tive, incluindo o período em
que trabalhei como designer
gráfico, influenciaram a minha
escrita. Encontrei o teatro na
mesma altura que decidi começar a escrever.O teatro entra na
montagem, no colocar das personagens em confronto. E também o teatro escrito também é
muito despojada. Também gosto
muito de cinema. E gostaria
de um dia fazer um filme. O
escritor é uma esponja. Anda
a apanhar o mundo e depois
espreme-se.

ENTREVISTA, CRÓNICA

Tem a angústia de não conseguir
acabar o livro?
Constantemente. Sofro imenso. Tenho amigos escritores que
quando começam já sabem para
onde vão. Eu não sei nada, por
isso sofro mais. Isso acontece-me
em todos os livros. Por vezes,
tenho que parar, que me afastar.
E depois, passado um mês, volto
e penso que aquilo afinal não está
assim tão mal. O livro tem que
me 'excitar', tem de me transmitir
eletricidade. Mas questiono-me
muitas vezes se sou escritor, se
vale a pena. Sou muito duro comigo mesmo.
Falou de várias referências
literárias, a maior parte das vezes
para o consolar da solidão do
processo de escrita...
É verdade... Estou a acabar de ler a
Paris Review e adoro as entrevistas
por isso. Por me fazerem comungar com um grupo de pessoas que
passa pelo mesmo. O teatro é uma
coisa coletiva, na escrita está-se e
só se pode estar sozinho. Quando
estou no momento criativo não
consigo fechar a porta e viver a
vida. Às vezes torno-me insuportável. Claro que também há os
momentos bons. Quando sinto que
o livro está a acontecer, a alegria
é muito grande. O melhor de tudo
é quando termino… Quase que
choro. Não sei se ganhei ou perdi a
maratona, mas cortei a meta.
E depois? Passa logo para o
seguinte?
Penso sempre que tão cedo não me
vou meter noutro. Mas, passado
uns meses, começo a sentir um
incómodo, uma comichão e volta
tudo ao início.
E em que fase está agora?
Estou a meio de um novo livro.
Então não é uma fase boa para
conversas…
[Risos] É um livro que comecei a
escrever há dois anos. Gostava que
terminasse para o ano, mas não
sei… A ideia anda a tanto tempo
comigo que não está a ser fácil.
Como é ser escritor em Portugal?
É muito duro e muito triste. Há
uma ideia de que os escritores são
ricos. Não poderiam estar mais
enganados. Para mim um escritor
tem que o ser a tempo inteiro. Mas
não se consegue sobreviver, eu
pelo menos não consigo, tenho
que fazer outras coisas. Não é fácil
estar a trabalhar três anos num
livro e receber o que se recebe.
Há uma sensação de injustiça. São
muito poucos os períodos que estou apenas a escrever, como gostaria. Quando há estas interrupções, demoro um mês para voltar
a entrar dentro do livro. Contudo,
também não sei se aceitaria esta
pressão do mercado para publicar
anualmente. Os livros precisam de
muito tempo. E eu sou um escritor
lento, ainda sofro mais. Nos dias
melhores escrevo uma página e
meia. JL
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Miguel Real

Destroços

A

utor de três romances, O
Caderno do Algoz (2009),
Um Piano para Cavalos
Altos (2012) e No Céu não
há Limões (2014), subindo
fortemente de qualidade literária do primeiro
para os dois restantes,
Sandro William Junqueira
(SWJ) publicou agora Quando as Girafas Baixam o
Pescoço este Outono.
Nos dois últimos romances, prenunciadas já no
primeiro, SWJ criou sociedades claustrofóbicas,
ditatoriais, verdadeiras distopias, desprovidas dos
clássicos sentimentos humanos positivos, substituídos pela ferocidade racional e tecnocrática
de um universo concentracionário. Exemplo: em
Um Piano para Cavalos Altos, os chefes de uma
sociedade fortemente hierarquizada, rodeada
de muros, sustentada pelo medo, alimentam a
população com empadas confecionadas da carne
transformada dos mortos. Como já escrevemos:
“SWJ evidencia-se, na sua ainda diminuta obra,
como um mestre na criação de mundos reclusos,
ditatoriais, despóticos, socialmente apodrecidos,
ainda que virtuosamente perfeitos, mundos à
beira do fim, frios”. Este seu novo romance narra
a aplicação destes mundos tirânicos à vida individual das personagens, ou, dito de outro modo,
de como o todo influencia, desorienta e perverte
cada elemento constituinte do conjunto.
Assim, após dois romances distópicos, SWJ
apresenta-nos agora os destroços soltos, avulsos,
daquelas sociedades totalitárias. Se os anteriores
romances possuíam uma unidade temática e uma
estrutura coesa, este, ora publicado, vive, no
presente, dos seus restos, uma espécie de ruínas
da decadência e desagregação do todo social. Por
isso, não é organizado por capítulos. Limita-se
a reunir um conjunto variadíssimo de textos
(cerca de cem) descrevendo episódios os mais
banais dos habitantes de um bairro em torno da
projetada construção do edifício, o lote número
17. Porventura, o autor quererá indiciar que já
hoje, aqui, o racionalismo tecnocrático conduziu
a uma sociedade autoritária, mesmo despótica,
a que se opõe de um modo firme a atitude do
“Velho”, depositando no buraco do estaleiro
sementes de flores (p. 15). Porém, conhecendo-se
a obra anterior do autor, pode – outra hipótese entender-se o todo de Quando as Girafas Baixam
o Pescoço como vestígios, destroços avulsos ou
ruínas perturbadores das sociedades anteriormente descritas.
O homem é um ser altivo, digno, criador,
psíquica e eticamente tão “alto” quanto as girafas, mas, como estas, tem, para sobreviver em
certos períodos e em certas organizações sociais,
de baixar o pescoço (notas sobre a girafa, p. 70).
As personagens de Quando as Girafas Baixam o
Pescoço sobrevivem ora um estado de letargia,
como o “Homem Desempregado”, em estado de
“inércia e desânimo” (p. 24), ora em estado de
sonho, de ilusão, como o “Homem Que Gosta de
Livros”, obcecado pela frase alheia "Viver é viver
como viveríamos se vivêssemos" (p. 22).

Sandro William Junqueira

A realidade é demasiado abjeta, atormentadora e sofredora para que seja vivida, todos tentam
escapar-lhe, como as relações falaciosas entre o
Pai e o Filho (pp. 28/29) ou entre Vera e Matias
(pp. 30/34), ou o desejo ilusório, vão, de um
futuro esperançoso do “Adolescente Musculado”
ou o desejo absurdo da “Rapariga Magra” (pp.
67/68), ou a luta interminável (“guerra” escreve
o narrador) entre as irmãs “Kátia com Kapa” e
“Cátia com C de Cão” (pp. 104/106).
Assim prosseguem as inúmeras história deste
romance, desenhando a vida “normal” das
personagens, vida tecida, devido ao todo social,
de verdadeira “anormalidade”. Os desejos não
se realizam, a realidade (o tempo, a idade, a
profissão, a família…), sempre enviesada, é um
permanente obstáculo. Mesmo quando o cenário
é de “beleza” e a atmosfera ridente, algo de
torcido acontece que frustra o desejo e enraivece
a multidão: “o Adolescente Musculado não estava
satisfeito. Queria mais. Queria mais. Quero
mais.” (pp. 58/59).
Ler Quando as Girafas Baixam o Pescoço é
penetrar num universo de escuridão, de ruínas
e escombros, de sombras que furtam a luz, onde
“o tédio é lugar confortável” (p. 77) e o desejo
máximo, “para finalmente alcançar a paz” (id.),
consistiria em “ter aprendido na escola o método
de fazer parar o coração apenas com a vontade”.
Universo de escuridão não como anormalidade
social, mas como profunda e tensa normalidade,
subterrânea, que só a Literatura desvenda e
revela: destroços de uma humanidade que se prometeu a si própria o paraíso e hoje habita entre as
fogueiras do inferno.
Nota importante: é preciso revestir a mente
de uma proteção especial antes de se começar a
leitura. Caímos no perigo de entramos em depressão, prevendo a negridão do futuro.J

› Sandro William Junqueira

QUANDO AS GIRAFAS
BAIXAM O PESCOÇO
Caminho, 191 pp., 14,90 euros.
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Clarice Lispector
Sem medo das palavras
Há quatro décadas foi publicado o "romance mais amado" da grande
escritora brasileira, de crescente projeção universal, que morreu nesse
mesmo ano de 1977. Como Carolina Maria de Jesus, a favelada cujo diário,
Quarto de despejo, de 1960, constitui também um acontecimento. Aqui,
o nosso colunista - ensaísta, crítico, ficcionista e poeta - faz uma leitura
inédita de A hora da estrela (de saiu um bonita edição com manuscritos),
relacionando-o com Carolina e seus diários

DESTINO BRASIL

Miguel Sanches Neto
A década de 1950 distingue-se por uma narrativa afeita às
experimentações. É nela que
está situada Clarice Lispector
(1920-1977), a escritora brasileira
de maior projeção internacional,
com uma nomeada que cresce a
cada ano. Seu discurso sofisticado, sem concessões ao público,
a transformou em um ícone da
escrita moderna, criando uma
receção fanática, que entende
sua obra como altar estético. Esta
mesma devoção, de um leitor que
se sente filosoficamente tocado
pela problemática existencial em
uma nova ordem de linguagem,
particularíssima, sofreu algum
abalo no final dos anos 1960,
quando se cobrava do escritor
brasileiro uma participação
social. Neste período, a escritora
intimista, das complexidades de
espírito, se faz militante. Em 22
de junho de 1968, está em uma
passeata no Rio de Janeiro contra
a ditadura militar, ao lado de
centenas de intelectuais. Agenda
ativista que vai ser mantida nos
anos seguintes.
Na produção bibliográfica, há
uma mudança nítida a partir daí.
Em 1974, publica um conjunto de
contos sobre sexo, encomendados
pelo editor (A via crucis do corpo),
histórias em funcionamento
de verdade, sem o arcabouço
reflexivo da autora. Na apresentação desta coletânea que ocupa
um lugar à parte em sua obra, ela
escreve: “Fiquei chocada com a
realidade”.
Este choque é mais amplo.
A escritora vinha passando
por um dilema: o seu apego
às personagens burguesas, e
suas preocupações estéticas, e
a proximidade afetiva de seres
sólidos, gente pobre e sofrida
em um país convulsionado. Este
contato com um outro tão heterogéneo tem também um marco,
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Recife), locais onde transcorreu
sua infância.
É por razões de identidade
nacional e pessoal que A hora
da estrela coloca em cena uma
personagem nordestina, a pobre
e ingénua Macabéa, ignorada
por todos, explorada no trabalho, vivendo uma existência de
pequenos nadas. Macabéa ecoa
a inexistência social da mulher
pobre brasileira, relegada aos
depósitos cruéis de pessoas descartadas, tema central de Quarto
de despejo. Carolina Maria de
Jesus não deu apenas espessura
humana para a mulher pouco ou
não escolarizada, trabalhadora e
discriminada racialmente, ela a
dotou de espessura estética, tornando-a digna de uma existência
artística.
Assim como Carolina,
Macabéa vive para a escrita.
Enquanto a autora favelada
dedica-se integralmente aos
seus diários, em um jogo de tudo
ou nada com a palavra, Maca é
uma datilógrafa profissional.
Ambas escrevem de forma tida
como errada, expressando-se
dentro de um código popular. O
namorado de Macabéa, ironicamente chamado Olímpico, fala e
pensa por clichês. Estas marcas
da oralidade são absolutamente
novas em Clarice, em uma opção
que a vincula a uma classe social
subalterna. É uma escolha ética
de estar ao lado dos que sofrem,
um esforço imenso da escritora
refinada de encontrar a grandeza
em seres aquém da linguagem
como arte.

“
Clarice Lispector “A hora da estrela já não fazia parte de uma carreira literária, era
a batalha contra o vazio que nos aguarda”

registrado em uma foto e em
uma dedicatória. Em 17 de julho
de 1961, ela se encontra com
Carolina Maria de Jesus (19141977), cujos recentes diários
(Quarto de despejo) já tinham
vendido 80 mil exemplares.
A escritora negra, oriunda da
favela do Canindé e ex-catadora
de lixo, autografa um exemplar
para a já consagrada Clarice:
“À ilustrada e culta escritora
Clarice Lispector. Desejo-te
felicidade na vida”. No contacto
com esta obra forte, em que as
limitações instrumentais não
tiram o grande valor literário e
humano de uma escrita nascida sob o signo da fome e da
humilhação, começa a grande
mudança estética que resultará no romance mais amado de
Clarice, que completa agora 40
anos – A hora da estrela, edição

com manuscrito e ensaios inéditos, Rio de Janeiro: Rocco, 2017.
Neste volume, ela se faz
metonimicamente presente pela
caligrafia, revelando na letra
dolorosa o seu grande esforço
físico, durante a luta final contra
um cancro, para concluir o último projeto – morreria no mesmo
ano. O livro já não fazia parte de
uma carreira literária, era a batalha contra o vazio que nos aguarda. Por isso, a obra ficcionaliza a
desistência iminente da própria
escrita e o compromisso de continuar, não pela escritora em si,
mas pela personagem que tanto
precisa da mão escrevente. Era
também um desejo de pacificação
com seu passado, a afirmação da
brasilidade de uma estrangeira
que, nascida na Ucrânia, foi acolhida pelo Brasil, mais especificamente pelo Nordeste (Maceió e

No contacto com
esta obra forte,
Quarto de despejo,
em que as limitações
instrumentais não
tiram o grande valor
literário e humano de
uma escrita nascida sob
o signo da fome e da
humilhação, começa
a grande mudança
estética de Clarice
Paralelamente a isso, há a
história banal de amor e abandono, culminando em uma
morte irónica. A falta de um uso
mais efetivo da linguagem por
parte da datilógrafa, reprodutora
imprecisa dos textos que lhe são
ditados, encontra uma equivalência no enredo folhetinesco
de uma vida menor. Ousando
perscrutar o sentido das coisas,
em uma busca do conhecimento
pelos programas de rádio, Maca
se constitui uma heroína do saber
em uma faixa social em que esta

é uma palavra de luxo.
O narrador tem esta noção
de que a linguagem ganha uma
essencialidade para ela, e mantém-se próximo de sua fala: “Não
vou enfeitar a palavra pois se eu
tocar no pão da moça esse pão se
tornará em ouro – e a jovem (ela
tem 19 anos) não poderá mordê-lo, morrendo de fome”. Temos
aqui explicado o cuidado narrativo do livro, que entende, na
mesma perspetiva de Carolina de
Jesus, a palavra como alimento.
Eis a razão de a parte dos discursos diretos, raros em outras obras
de Clarice, aparecer enquanto
palavra-pão de personagens simples, que não deve ser dourada
pela literatura.
Mas Clarice não estava falando
apenas de um outro distante. Ela
estava se reconciliando com sua
infância pobre no Nordeste, com
o verbo estropiado das pessoas
comuns, projetando-se, como eu
experimental, nesta personagem,
que é um ser coletivo na medida
em que repete histórias de muitas
outras Macabéas, movidas por
objetivos menosprezados. Não
há como não pensar na dedicatória de Carolina para a ilustrada
e culta escritora quando lemos
esta reflexão em A hora da estrela:
“Felicidade? Nunca vi palavra
mais doida, inventada pelas
nordestinas que andam por aí
aos montes”. O romance pode
ser entendido como resposta a
este confronto de Clarice com a
força existencial e estilística de
Quarto de despejo, permitindo
ler Macabéa como uma Clarice
nordestina, a cumprir aquela
sina, que foi também em alguma
medida a da mineira Carolina.
Esta identificação de género, que a coloca em outra
linguagem, é a maior alteridade
experimentada por Clarice em
seus livros que são sempre um
movimento em direção ao outro.
Para intensificar esta adesão,
ela cria um narrador masculino
(Rodrigo SM) e imediatamente o destitui já na abertura do
romance: “Dedicatória do autor
(Na verdade Clarice Lispector)”.
Há um desejo de verdade que a
leva a se incluir ali, discutindo os
estatutos da escrita na parte mais
intelectual da narrativa, em um
verdadeiro making of. O romance
deve descer à fala e àqueles que
só têm esta precária forma de
comunicação de seus dramas
convencionais. Este narrador
homem/mulher, o primeiro narrador transgénero da literatura
brasileira, surge para fazer com
que a jovem feia (“– Me desculpe
eu perguntar: ser feia dói?”) seja
amada de maneira hiperbólica,
justificando assim a sua breve
vida voltada ao encontro de um
grande amor, que só se cumpre
metaforicamente pela escrita.
Clarice/Rodrigo transformaram Macabéa numa estrela, seu
outro sonho impossível, em uma
afirmação “da grandeza de cada
um”. J
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CRÓNICA DE POESIA
Fernando Guimarães

O silêncio, a concisão e a perda
José Rui Teixeira (JRT) juntou
agora, em Diáspora, alguns
poemas inéditos aos dos seus
livros publicados anteriormente,
os quais foram sujeitos por vezes
a uma reescrita para que deste
modo se conseguisse, como diz
Fernando de Castro Branco num
posfácio do livro, uma maneira
“de filtrar, de reescrever, de fixar,
de inscrever na pedra de uma
consciência poética e ontológica
a súmula de um percurso, o
resultado de uma demanda
decisivamente subordinada a uma
estética da escassez”.
Esta poesia desenvolve-se
através de grandes espaços
verbais – poder-se-ia falar em
temas - que são a “exatidão
da morte”, Deus, o tempo, o
“amor inconfessado”. Para
estes espaços há o que seria o
advento de uma pessoa: “Eu
apertei a carne contra os ossos,/
recolhi pérolas e azulejos no
rasto do fogo,/ descansei as
têmporas sobre as mãos”. É um
encontro consigo mesmo, o
qual, se reveste de um especial
sentido ao longo de vários
poemas quando se adivinha
como ganha corpo a presença
materna, mesmo quando se dá
também a sua ausência: “Trazia/

José Rui Teixeira

os pés descalços sobre muitos
caminhos/ como se não ouvisse
a minha mãe/ a chamar-me para
dentro”.
Depois há a presença dos
mortos, porque está “a morte
espalhada como a roupa/ pelo
chão”, e, também, a do sagrado
como se aí se revelasse uma
secreta e talvez impossível
salvação: “encontrarás Deus
na margem do grande rio”.
Em torno desta voz envolvente
vai-se desenhando o que seria
uma secreta teologia que se abre

BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

Ponte
A essência, resumida, do Festival
de Banda Desenhada da Amadora é
que vale sempre a pena visitar pela
qualidade expositiva e dilúvio de
lançamentos que representa. Há, no
entanto, fragilidades organizativas e
critérios que se têm tornado monocromáticos, evidentes nos prémios
concedidos pelo Festival, de resto
irrelevantes fora do universo estrito
da BD. Dito isto, “Deserto/Nuvem”
de Francisco Sousa Lobo (Chili Com
Carne) é um livro excelente que
merece ampla divulgação, a juntar
aos prémios de melhor álbum
português, e (mais questionável)
melhor argumento.

A obra é, na verdade, composta por dois livros, unidos
umbilicalmente pelos fins, numa
encadernação magnífica, que sublinha o trabalho de autor e editor. O ponto de partida comum é
a vida dos monges no Convento
de Santa Maria Scala Coeli, mais
conhecido como Convento da
Cartuxa, em Évora (no concreto);
e as escolhas radicais de clausura, contemplação, afastamento
do mundo e silêncio, preconizadas pela Ordem fundada por São
Bruno de Colónia em 1084, e de
como se relacionam com outros
modos de vivenciar o catolicismo
(enquanto conceitos).
Em ambos os livros se entranham o desenho e planificação
ascéticos de Sousa Lobo, definidos
por espaços vazios e marcados
por uma única cor a jogar com o
preto e branco. “Deserto” (com
o subtítulo, Francisco Sousa

para os fins últimos: “Desejo que
a morte me encontre/ sozinho
numa tarde de setembro,
cercado/ por tílias”, e, assim,
que seja maior o silêncio para
que ele se torne na voz, no
Verbo, como se procurasse
também as palavras: “Trago o
silêncio para dentro como um
ofício,/ porque ainda não sei
dizer o Verbo/ que no princípio
criou todas as coisas”.
Por vezes o desenvolvimento
da frase em alguns poemas sofre
hiatos, espaços de ausência
de natureza sintática, mas o
pendor expansivo da linguagem
metafórica de JRT vem preencher
essa ausência através de uma
superior revelação que é a
daquelas palavras que, graças
à imagem, à metáfora ou ao
símbolo, a poesia traz consigo.
Será assim que a poesia de João
Rui Teixeira se revela plenamente,
com uma capacidade imaginosa
que se diria algumas vezes quase
surrealizante se não houvesse
nela um ritmo que se equilibra
com essa imaginação, atingindo
um fulgor expressivo que não
deixa de ser perturbador: “As
mulheres são como mesas e os
filhos crescem/ em seu redor.
Com o descuido próprio do

crescer,/ os filhos desarrumam
os afetos. Um dia abandonam/
a casa e deixam os brinquedos
espalhados pelo chão/ e as
mulheres ficam vazias para
sempre”.
O primeiro livro de Luís
Serrano (LS), que saiu em 1983,
apareceu integrado numa
coleção, “Cancioneiro Vértice”,
de certo modo ligada a uma nova
geração em que a influência
neorrealista vinha de outra
coleção anterior intitulada,
como é bem sabido, “Novo
Cancioneiro”. Depois de ter
publicado mais cinco livros, LS
traz, agora, até nós mais um cujo
título, Calavam-se as Estrelas
na Mágoa daquele Inverno, é,
quase anunciadoramente, um
fragmento de um dos seus
poemas. Ora quanto a estes
poemas não podemos dizer
que eles estejam próximos
daquelas derivas que a partir dos
anos 50 marcaram uma certa
recidiva da poesia ainda ligada
ao neorrealismo. Dir-se-ia que
neles o que se revela é um ethos
em que se faz sentir “a dignidade
assumida” pelo homem, o que
o leva a um envolvimento com
personagens ou situações onde
são evocados nomes como os

J

de Albert Camus, Dostoievski,
Camilo José Cela ou o Melville do
célebre romance Moby Dick. Tudo
isto permite que se desenhe nesta
poesia uma visão humanista que
vem já de livros anteriores seus.
Lembremo-nos que foi
nos anos 60 que Luís Serrano
publicou numa revista intitulada
Êxodo, a qual mereceu a atenção
daqueles que se interessavam
por literatura, um conjunto de
poemas. Ora há na poesia que
tem escrito, incluindo a do seu
novo livro, uma característica
que está precisamente em
consonância com a dos anos
60, poesia essa muito orientada
para uma concisão expressiva
que, por exemplo, se faz sentir
agora em poemas como este:
“É um murmúrio de ervas/ um
estremecimento de lágrimas/ que
ouço/ se a música aflora/ ao rés
do pântano// talvez a morte/ seja
assim serena/ quando abraça a
terra// as mãos perdidas/ no rosto
ambíguo/ dos pássaros// o céu
distante/ os astros dispersos/ a
alma cada vez mais diluída/ e o
sono agora próximo/ agora nada”.
Há aqui uma voz extremamente
contida, em que tudo fica
suspenso ou implícito, porque as
palavras apenas afloram o que
“seria do silêncio/ senão a folha/
perdida”.
O livro de Graça Videira Pires
intitulado Duas Cadeiras na
Varanda principia com o seguinte
poema que tem precisamente o
mesmo título: “ Mundo, iremos
nós sentar-nos/ à sombra da
parreira, vendo passar/ quem
passa no arco incompleto/ do
dia? Já o sol se põe/ já as uvas
respiram a frescura/ da sombra
e amadurecem./ Mundo, e cada
um seguindo/ a sua rota noturna

Lobo à volta da Cartuxa) tem a
cor da terra seca do Alentejo, e
nele o autor revela um pouco da
história familiar que culmina
na sua viagem de uma semana, para conhecer o Convento e
os seus habitantes por dentro,
e fazer uma banda desenhada.
Com o azul como cor de acento,
“Nuvem” (Francisco Sousa Lobo
sobre a Cartuxa de Évora) consiste
numa série de cartas gráficas
do autor aos monges cartuxos,
nas quais reflete sobre diferentes aspetos que cruzam visões
da religião (católica) e da arte,
misturados com o seu percurso
e referências pessoais. Cartas
que, dado o isolamento dos seus
destinatários anónimos, nunca
teriam resposta. Uma obra mais
“interna” outra mais “externa”;
uma jogando com princípios (que
talvez nunca se concretizem),
a outra apreciando realidades
que talvez desiludam (por nunca
espelharem a ideia que se tem dos
princípios). Não se trata aqui só de
pensar a contemplação enquanto
arte, mas questionar se não pode
também ser (outra) máscara, se
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de segredos?/ Ou abrimos o
livro das falas/ e escutamos?/
[…] Passam vozes/ na estrada, os
pássaros adormecem./ Mundo,
regressamos também nós/ à nossa
casa comum?”.
Num poema essa casa comum
poderia identificar-se com uma
espécie de árvore genealógica
que, num outro poema intitulado
“Biografias”, é relacionado com
o “livro de linhagens do conde
D. Pedro”, cuja parte final se
passa a transcrever: “Gosto
das listas que D. Pedro coligiu.
E mesmo/ da frase, mil vezes
repetida que as/ sustenta: fulano
casou com beltrana e fez nela.
[…]/ Cada nome guardando os
seus segredos,/ a sua história
única e impossível de contar: os
dias/ de sol radioso, a chuva, o
frio, o crepitar das lareiras/ nas
cozinhas,/ os campos verdes de
Maio, o céu/ estrelado, o balir
das ovelhas nos currais, o cheiro/
a estrume, a feno, a sangue, o
odor do pão, o toque/ da lã, da
seda do vestido que se despe,
o amor talvez ou/ a amizade.
Do nascimento à morte, isso
sabemos,/ em cada corpo um
inseguro coração a bater”.
A partir das duas cadeiras que
estão vazias vê-se, observa-se.
Com efeito, a acentuação deste
livro tende a deslocar-se para um
ato que é o da observação, a qual
se pode distender ao longo das
múltiplas coisas evocadas que
no poema anterior se enumeram
prosseguindo muitas vezes uma
“rota noturna” que vai, afinal,
ao encontro do que é a perda. Daí
um tom displicente com que de
certo modo se defende dela, como
se fosse na figuração irónica,
geralmente dada nos versos finais
de muitos dos poemas deste

livro, que se nos depara um outro
sentido. É assim que se olha para
a “realidade circundante”, para a
própria realidade humana.
Talvez por esse motivo há em
alguns poemas uma referência
a obras de arte; não estamos,
neste caso, perante um bem
conhecido recurso à ecfrase,
que é geralmente a reprodução
verbalizada de um quadro. Há
aqui uma reflexão onde, mais
uma vez, a ironia não deixa de se
evidenciar. E essa ironia aponta
para o sem sentido, a derisão, uma
compassiva denúncia. J

fica algo por dizer no silêncio que
valha a pena ser dito. Até porque,
ao “falar” enquanto autor Sousa
Lobo quebra o ideal que admira,
mas ao qual não consegue aderir.
E, como em outros trabalhos
seus, tocam-se as fronteiras entre
religião organizada e misticismo,
incluindo a instabilidade mental
associada a ambos. E não menos à
Arte, porventura.
No caminho que levou a
“Deserto/Nuvem”, que se pres-

sente longo e hesitante (a vários
níveis), Sousa Lobo tenta construir pontes frágeis entre estes
vários aspetos, como o harmónio
de cartão que une os livros. E,
sobretudo, procura acreditar
nelas. Para além do fascínio com
a vida e opções dos cartuxos, e os
paralelos que o autor estabelece
com a sua arte, este é sobretudo um catálogo de dúvidas sem
resposta. Como se duas obras
semifalhadas ou incompletas se
resgatassem e engrandecessem
mutuamente pela união enquanto
gémeas siamesas invertidas; o
onirismo poético de uma elevando-se na realidade de um
Alentejo moribundo e sem rumo
da outra; a qual, por sua vez, ancora a anterior. Na sua construção
inclassificável este é um excecional trabalho de Francisco Sousa
Lobo, com elogios extensíveis à
Chili Com Carne. Seria uma pena
se (como os trabalhos de autores
como António Jorge Gonçalves,
Tiago Manuel ou Diniz Conefrey)
não passasse bem para lá do universo da banda desenhada e dos
seus rituais. J

› Argumento e desenhos de

Francisco Sousa Lobo.

DESERTO/NUVEM.
Chili Com Carne. 64 + 124 pp., 18 Euros.

› José Rui Teixeira
DIÁSPORA

Ed. Cosmorama, 204 pp.,
15 euros

› Luís Serrano

CALAVAM-SE
AS ESTRELAS NA
MÁGOA DAQUELE
INVERNO

Ed. Chiado, 122 pp., 10 euros

› Graça Videira Pires

DUAS CADEIRAS
NA VARANDA

Ed. ArteComum, 84 pp
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NAS MARGENS DO TEXTO

Agripina Carriço Vieira

‘Como uma claraboia
para dentro do mundo’
Se fosse possível, numa palavra,
caracterizar o último romance de
Pedro Guilherme-Moreira a escolhida seria o adjetivo avassalador. O
seu Saramaguíada, agora publicado,
faz parte daquele grupo (pequeno)
de textos de que falava Proust. Dizia
o autor francês que, de quando em
vez, surge um escritor original que
alicerça o seu texto numa rede de
relações significantes novas e inovadoras que interpela os leitores. A leitura destes textos não se compadece
com imediatismos e linearidades e
se esse facto pode desanimar é apenas porque sentimos que “le nouvel
écrivain est plus agile que nous”.
A afirmação proferida em meados
do século passado aplica-se na
perfeição ao novo romance de Pedro
Guilherme-Moreira. Saramaguíada
é uma preciosidade para os amantes
da literatura, que nos desafia a entrar
num universo mágico, situado fora
de um tempo cronológico, fora de um
espaço geográfico, todo ele feito de
palavras e pensamentos em diálogo, dando amplo e total sentido às
reflexões de Pilar que “sabe que cada
palavra é como um lago profundo que
contém todo o mistério, todo o encanto e toda a explicação das coisas,
mesmos das inexplicáveis” (p. 43).
O título antecipa a centralidade
temática da efabulação, enunciando
desde logo uma clara e inequívoca referência a um dos nomes maiores da
literatura universal, ao único escritor
nacional galardoado com o Nobel,
José Saramago, indiciando igualmente que outros o acompanham nessa
jornada. A magnífica ilustração da
capa, da autoria de Vasco Gargalo,
confirma-nos a interpretação, ao
representar uma imensa estrada
povoada por personalidades maiores
do mundo da cultura e da literatura
que começa em Saramago e termina
na angolana Alda Lara, tendo como
ponto de destino final Paris, metonimicamente representada pela Torre
Eiffel. No entanto, e como adverte o
autor num curioso texto intitulado
“Ordem das coisas”, que antecede o
corpo do texto, neste livro celebra-se
“a literatura e as ideias, que são das
pessoas, mas não as pessoas em si”
(p. 15).
Estamos, pois, no mundo do
pensamento, “ali todos eram ideias,
sonhos ou pensamentos materializados” (p. 65), por isso o herói da
narrativa é Esse, a materialização
do pensamento de Saramago. É um
universo sem fronteiras de tem-

Pedro Guilherme-Moreira

po ou de lugar, onde as criaturas
(ficcionais) dialogam com os seus
criadores, onde Esse e O’Neil viajam
para Lisboa numa barca conduzida
por Confúcio, onde Eça e Esse, em
Tormes, acompanhados por Charles
Robert Anon (heterónimo infantil
de Fernando Pessoa e representado
figurativamente por um desenho que
reproduz uma fotografia do poeta aos
dez anos) discutem o papel social da
literatura. Desta breve apresentação,
surge como evidência que qualquer
apaixonado pelos livros e pela literatura se sente, diante deste romance,
como uma criança numa loja de
brinquedos, levado num turbilhão de
sensações feitas da alegria da descoberta e do entusiasmo da indagação.
Vários elementos concorrem para
a originalidade do romance, que
nasce antes de mais da incorporação
e discussão de obras da literatura
universal, pertença de todos nós,
que aqui ganham novos significados, abrindo-se a novas perspetivas.
No entanto, o exercício de reescrita
empreendido não é apenas e só uma
apropriação de textos da plêiade de
escritores, pensadores, filósofos,
poetas, dos mais variados países e
de vários tempos, convocada pela
efabulação. Com efeito, o leitor é
surpreendido pela afirmação da
paternidade dos excertos textuais
citados (Dom Quixote, de quem
Esse recebe uma missão secreta,
refere-se ao seu criador como “o pai
Cervantes” - p. 68), que surgem em
discurso direto, pela voz dos seus
autores que assumem, por essa via, a
condição de personagens ficcionais.
Por outro lado, constitui ainda marca
de originalidade a série de elementos

paratextuais que ladeiam o corpo do
texto, com particular destaque para
a “Tábua de Personagens e Lugares”,
em que ao traço da palavra escrita,
desafiante e penteada por um humor
fino e desconcertante se alia o traço
elegante e bem-humorado das ilustrações de Vasco Gargalo.
Na viagem por esta saramaguíada, viagem repleta de desafios e
estranhezas, somos conduzidos
por uma curiosa personagem que
assume a condução da narração, mas
igualmente a construção da efabulação. Vai inscrevendo no entrecho
comentários, explicitações de opções
diegéticas, interpelações aos leitores,
convocando-os, desse modo, para
um surpreendente e desconcertante
jogo de interpretação e reconfiguração em busca da intencionalidade
dos textos, procurando desvendar
aquilo que Ricoeur designou como a
“transcendência na imanência, que
se alicerça na construção de redes de
afinadas textuais, não só com os autores que explicitamente são convocados por Pedro Guilherme-Moreira,
mas também com todos aqueles que
o leitor vai encontrando nos trilhos
significantes de que o texto é feito. A
leitura de um livro é por excelência
um ato individual, um constructo,
para o qual cada leitor leva as memórias de outros textos que com este
põe em diálogo. Constituindo-se com
espaço de cruzamento de escritas e
de leituras anteriores, o texto oferece
aos seus leitores uma multiplicidade de relações e significações das
quais destacaria duas em particular:
Utopia, de Thomas More, e Huis Clos,
de Jean Paul Sartre (ficam em aberto
a concretização desses diálogos e o
prazer da descoberta).
As grandes obras, aquelas que
perdurarão na mente dos leitores, são
as que incomodam, porque abalam
certezas, desarrumam pensamentos, desconstroem convenções.
Tudo isto sucede com a leitura de
Saramaguíada de Pedro GuilhermeMoreira, um livro surpreendente
e belo, “como uma claraboia para
dentro do mundo” (p. 318). J

› Pedro Guilherme-Moreira

SARAMAGUÍADA
Poética Edições, 336 pp.,
17,75 euros
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José da Cruz Santos
Os mais belos poemas, escolhidos por 25 poetas
É uma obra a vários títulos excecional,
desde logo pela forma como a ela se chegou
e pela 'dimensão'. Ou seja, primeiro, porque conseguiu que 25 conhecidos poetas
- entre eles nomes cimeiros de várias gerações, com destaque para Sophia e Eugénio
de Andrade, mas também, por exemplo,
Pedro Tamen, Assis Pacheco, Graça Moura,
Fiama, Gastão Cruz, Nuno Júdice, entre
muitos outros – para ela indicassem os seus
poemas de língua portuguesa preferidos. O
que é "obra", que só o entusiasmo e a persistência de um editor como José da Cruz
Santos, e o seu amor á poesia (que tanto
lhe deve, incluindo alguns daqueles poetas,
Jorge de Sena e muitos mais), alcançaria
realizar, ao fim de muitos anos. Segundo,
pela dimensão, em sentido "físico", da
obra, corporizada em dois volumes num
total de 1256 páginas, divididas por dois
volumes, de capa dura, bom papel e grafismo de Rui Mendonça - na linha de outros
livros da mesma chancela, a Modo de Ler.
O título é Os mais belos poemas portugueses escolhidos por vinte e cinco poetas.
Quanto ao "resultado" das escolhas, pelo
menos algumas inclusões são "supreendentes", e algumas exclusões não o são
menos... Os poemas escolhidos, de mais
de 120 autores, vão de Afonso X a Paulo
Teixeira, por ordem cronológica, com
organização, introdução e notas de Luís
Adriano Carlos, prof. da Faculdade de
Letras do Porto, ensaísta e poeta. Mas,
além de editor, o coordenador do livro e
quem teve a sua ideia e iniciativa foi o homem que, muito novo, dirigiu a Portugália,

FICCÇÃO

Che, pelo neto

Do álbum de família de Che chega
agora também às
livrarias portuguesas, uma edição inédita de uma novela
escrita pelo neto,
descendente da filha
mais velha de Ernesto Guevara.
Trata-se de Canek Sánchez
Guevara que, em 33 Revoluções,
dá uma perspetiva desencantada
da sociedade cubana.
O tédio molda a existência
do protagonista do livro, que
decorre na Havana dos anos 90. E
o que nessas páginas transparece
é um pouco do olhar do próprio
escritor. Não se trata, porém, de
um relato de um oposicionista do
regime de Fidel, mas antes de um
frustrado e desencantado com a
revolução cubana e os caminhos
que tomou. “Parece haver só duas
opiniões em confronto, quando
na verdade são muitas mais as
vozes participantes, abafadas
pela gritaria de ambos os lados”,
advertiu um dia, excluindo-se

vas”, de Camilo Pessanha; “Pequena Elegia
de Setembro”, de Eugénio de Andrade; “Nó
Cego, o Regresso”, de Vasco Graça Moura;
“Cabecinha Romana de Milreu”, de Jorge
de Sena; “Meditação do Duque de Gandia
sobre a morte de Isabel de Portugal”, da
Sophia; “Introdução ao Tempo”, de Luiza
Neto Jorge. Estes, entre muitos e muitos
outros. Decidi então preparar uma edição
com todas as respostas. Com as 25 respostas de cada poeta, que só não são 625
porque há repetições, mas que formam, a
meu ver, a mais importante antologia da
poesia portuguesa.
José da Cruz Santos

e, mais tarde, coleções na ASA, fez a Oiro
do Dia, a Inova, etc. Por isso o ouvimos.
Jornal de Letras: Como surgiu a ideia deste
obra?
José da Cruz Santos: Quando há uns anos
pensei publicar 25 Obras-Primas da Poesia
Portuguesa e 25 Obras-Primas da Pintura
Portuguesa pedi a 25 poetas e a 25 artistas, respetivamente, que as escolhessem.
À medida que as respostas iam chegando
dava-me conta de que alguns (em minha
opinião) dos mais belos poemas portugueses não atingiriam a votação necessária
para fazerem parte dos 25.
Por exemplo?
Olhe: “Floriam por engano as rosas bra-

das fileiras dos prós e dos contras.
Carrega o peso de um nome
histórico, mas “a essa condição
de ‘neto do Che’, suficiente
para aguçar a curiosidade do
mundo, juntou-se desde cedo
uma visão muito crítica do
regime cubano, que Canek
nunca escamoteou, embora
recusasse fazer disso um modo
de vida”, escreve Viriato Teles
no prefácio, citando o próprio
escritor, que, de resto, conheceu,
numa visita a Portugal: “Todas
as minhas críticas a Fidel Castro
e aos seus epígonos partem
do seu afastamento dos ideais
libertários, da traição cometida
contra o povo de Cuba e da
espantosa vigilância estabelecida
para preservar o Estado acima
das suas gentes”, disse em 2004
num testemunho à revista
mexicana Proceso. Tornouse assim “mal-amado” pela
esquerda e pela direita, porque
não “renegava a sua origem
familiar e ideológica” e porque
a sua denúncia crítica fez dele
uma “figura incómoda”, devido
também ao peso do seu apelido.
Nascido em 1974, escreveu
contos, poesia, novelas,

Entre os poetas que responderam estão
cinco já desaparecidos, e a Sophia há 13
anos, o que quer dizer que houve um muito
longo período de tempo entre as escolhas,
que não incluem poemas de pelo menos a
última década e meia, e esta edição.
Sim, o tempo foi passando, as dificuldades
foram-se somando numa pequena editora
que nunca teve subsídios, nem quaisquer
apoios, e também não era fácil a organização do volume, nem o seu prefácio e
notas. Um dia bati à porta de um excelente
professor de literatura e também notável
poeta, que tinha e tem o defeito de ser meu
amigo: o Luis Adriano Carlos. E a edição
fez-se com os vagares do rigor que a obra
exigia. Pensei então nela para assinalar os
50 anos da criação da Editorial Inova, que
decorrem este ano, mas quiseram as voltas
que a vida dá que coincidisse também com
as vésperas dos 60 anos sobre a minha primeira edição, já de poesia, em 1958: Poema

Amos Oz

para uma Bailarina Negra, de Alfredo
Margarido.
E quantos livros de poesia já editou?
Este deve ser a 361º ou 362ª. É verdade
que passaram vários anos sobre a sua
escolha, e coordenação, mas passaram
também 52 anos sobre esse monumento
da cultura portuguesa e europeia que é A
Epistolografia em Portugal, da tão excecional como esquecida profª Andrée Crabbé
Rocha, e ainda nenhuma outra lhe pôs o pé
à frente.
Satisfeito com esta edição e o balanço do
trabalho?
Se nasci para publicar esta homenagem
única à Poesia Portuguesa, o único género
literário em que somos iguais aos maiores,
deixem-me com a minha ilusão de que fui
útil e não me perguntem mais nada, porque
também nada peço, aos 70 anos de trabalho e 60 de editor.J

› José da Cruz Santos
OS MAIS BELOS
POEMAS
PORTUGUESES
ESCOLHIDOS
POR VINTE E
CINCO POETAS

Modo de Ler, 1262 pp.,
67,50 euros

Cronovelemas

ensaios, crónicas de viagem,
nomeadamente no seu blogue a
que ironicamente chamou Diário
sem Motocicleta, numa alusão
ao filme de Walter Salles sobre a
viagem pela América Latina do
jovem Che com o amigo Alberto
Granado. Publicaria Os Herdeiros
de Che, com Jorge Mazetti, e
uma versão anotada do Diário
da Bolívia, do avô, com Radamés
Molina Montes; e um livro de
poesia, A Palavra Eletrónica.
Demorou-se sete ano a escrever
33 Revoluções: começou em 2007,
em Paris, e concluiu-o pouco
antes da sua morte, em 2014, no
México, tendo de permeio vivido
dois meses em Lisboa, como se
pode ver numa das fotografias
incluídas na presente edição, com
Fausto (Bordalo Dias), António
Macedo, João Paulo Guerra,
Carmo Pólvora, enquanto noutras
se descobrem retratos de família,
como uma imagem de Ernesto
Guevara, a avó Ilda Gadea e a mãe
Ilda Beatriz, no México, em 1956.

Amoz Oz retorna ao
kibutz da década de
50 onde iniciou a sua
carreira literária, em
oito longos contos,
que retratam uma
experiência social
única, num momento
histórico delicado. Sendo um livro
que levanta questões profundas sobre
a fronteira e as sociedades, aquele
que é o mais conceituado escritor
israelita da atualidade, com grande
habilidade narrativa, faz transpor
personagens de texto para texto,
tornando as secundárias de um conto protagonistas do seguinte. Entre
Amigos foi publicado originalmente
em 2012 e agora chega a Portugal.
Sobre o livro, Alberto Manguel escreveu: “Oz explora os relacionamentos
sempre incertos entre homens e
mulheres, pais e filhos, amigos e
inimigos, numa linguagem clara e
concisa perfeitamente adequada ao
tom lacónico da narrativa”.

Mas afinal o que
é um cronovelema? Não é um
romance, nem
uma novela. É um
neologismo, inventado por Mário
de Carvalho, para
designar estas suas ficções
intermédias que agora aparecem reunidas num só volume.
Primeiro, A Arte de Morrer
Longe, publicado originalmente
em 2010, retrato de uma família lisboeta que não sabe o que
fazer à sua tartaruga doméstica. E, de seguida, Quando o
Diabo Reza, também um retrato
social, onde explana todo o
seu talento de escrita e amplo
domínio da língua portuguesa. Em resumo, reproduz-se
a frase da contracapa: “É sina
dos homens serem sistematicamente traídos pelos caprichos
da realidade”.

› Canek Sánchez Guevara

› Amos Oz

› Mário de Carvalho

Ponto de fuga, 128 pp, 14,40 euros

Dom Quixote, 174 pp, 14,90 euros

Porto Editora, 254 pp, 15,50 euros

33 REVOLUÇÕES

ENTRE AMIGOS

CRONOVELEMAS
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Cem poemas

A escolha é sempre
ingrata e difícil, mas
resulta num livro de referência. José Mário Silva,
poeta e crítico literário
do Expresso, escolheu
cem poemas portugueses
dos últimos cem anos e
compilou-os num só volume. O critério
passou por privilegiar a diversidade
de autores, repetindo de forma apenas
excecional apenas Fernando Pessoa (e
os seus heterónimos). É uma escolha
muito abrangente, que não dispensa os
‘clássicos’, mas não exclui as mais jovens
gerações. Entre tantos outros, encontramos poemas de Camilo Pessanha, Jorge
de Sena, Sophia, Herberto, Alexandre
O’Neill, Fiama, Ruy Belo, Mário de
Cesariny, Eugénio de Andrade, Natália
Correia, António Ramos Rosa, Luiza
Neto Jorge, Carlos de Oliveira, Alberto
Pimenta, Vasco Graça Moura, Vitorino
Nemésio, AI Berto, Maria Teresa Horta,
Pedro Tamen, Rui Knopfli, Ana Hatherly,
Manuel António Pina, Fernando Assis
Pacheco, Jorge Sousa Braga, Adília
Lopes, A. M. Pires Cabral, José Tolentino
Mendonça, Miguel-Manso, Inês Fonseca
Santos e Gonçalo M. Tavares.

› José Mário Silva (coordenação)

OS CEM MELHORES POEMAS
PORTUGUESES DOS ÚLTIMOS
CEM ANOS

Companhia das Letras, 190 pp, 17,50 euros

OUTROS

Ricardo Araújo
Pereira
São mais de cem
crónicas publicadas
originalmente na revista
Visão, entre 2012 e 2017
(embora no livro não
haja nenhuma referência
a terem sido elas aí publicadas, como não a há nos
volumes em que António Lobo Antunes
reúne as crónicas saídas na mesma
revista), coligidas com o título genérico
Reaccionário com dos Cês, Rabugices sobre os Novos Puritanos e Outros Agelastas.
O livro está dividido em quatro partes,
sempre com títulos sugestivos. Na
primeira, “Comente o Seguinte País”,
sempre com o seu humor e perspicácia,
aborda temas como as eleições autárquicas, os vistos Gold, a desertificação do
interior ou os paraísos fiscais. O livro
inclui apenas dois textos inéditos: uma
carta endereçada a Portugal e uma
auto-entrevista. Nesta última Ricardo
pergunta-se: “O que levaria para uma
ilha habitada?” E responde: “Um tigre,
porque prefiro ilhas desertas”.

› Ricardo Araújo Pereira

REACCIONÁRIO COM DOIS
CÊS, RABUGICES SOBRE
OS NOVOS PURITANOS E
OUTROS AGELASTAS

Tinta da China, 260 pp, 15,90 euros
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PRO MEMORIA
Eugénio Lisboa

Alberto de Lacerda
‘Redescobrir a elegância’

P

/ Este requebro / Esta ânfora / Cantante / Esta máscula espada /
Graciosíssima / Capaz de brandir os caminhos todos / De todos os
assaram, em 27 de agosto, dez anos sobre a morte, ares / De todas as danças / Esta voz / Esta língua / Soberba / Capaz
de todas as cores / Todos os riscos / De expressão / (E ganha sempre a
em Londres, do poeta Alberto de Lacerda (AL),
partida) / Esta língua portuguesa / Capaz de tudo / Como uma mulher
encontrado caído à porta do seu minúsculo aparrealmente / Apaixonada / Esta língua / É minha Índia constante
tamento, em Battersea. Assinalando a efeméri/ Minha núpcia ininterrupta / Meu amor para sempre / Minha
de, encontra-se, neste momento, na Biblioteca
libertinagem / Minha eterna / Virgindade”.
Nacional, uma bela e compreensiva exposição
São de notar, neste extraordinário poema, os excessos afirmativos,
dedicada ao grande poeta de Oferenda. Exílio é
os superlativos absolutos simples (fazendo cada um, só por si, um
como se intitula um dos seus mais belos livros e
um longo exílio foi a sua vida, desde que, em 1951, verso: “Assassinadíssima”, “Graciosíssima”), os adjetivos intensos:
“soberba”, “máscula”. Observei algures que, “na
deixou Lisboa, a caminho de Londres, onde, para
sua poesia há sempre uma sedutora tensão entre
sempre, se estabeleceria.
o excesso apaixonado e o mais rigoroso governo
Nascido em 1928, na Ilha de Moçambique
dos constrangimentos que a grande arte clássica
– “festa de luz de mar tranquilo” - , estudante
recomenda.” Dizia Gide que o classicismo – o
pouco convicto do liceu em Lourenço Marques,
verdadeiramente vital – é apenas um romantismo
partiria em 1946 para Lisboa, com os estudos
domesticado. A poesia de AL ilustra, como
liceais mal concluídos e pior amanhados.
poucas, esta asserção: vigorosamente romântica
Cinco anos de vida mais ou menos boémia na
e severamente travada por uma mão que segura,
capital portuguesa, sem concluir estudos que o
com sábia firmeza, o leme. De tudo se alimentava
aparelhassem para uma entrada na universidade,
a sua poesia: tanto das “maravilhas” como dos
AL entregou-se, por outro lado, a leituras
“horrores” da vida. Alimentava-se também,
intensivas e a um convívio literário apaixonado
por certo, da sua prodigiosa e vivíssima cultura,
com vultos de proa do meio literário lisboeta.
municiada por toda uma vida de leituras e
Ao fim de cinco anos, cansado, desiludido,
frequentação de museus, galerias, teatros, salas
magoado, partiu para Londres, sem trabalho
de concerto e de uma voracidade de colecionador
certo garantido, aí vivendo, no meio de grandes
tão insaciável quão desprovido de substanciais
dificuldades financeiras, de colaborações e
meios financeiros. Do pouco soube contudo tirar
alguma locução na BBC, mas sem vínculo certo.
Alberto de Lacerda em retrato de Rui Filipe
muito, numa obstinação sublime e quase roçando
Guloso de conhecimento e de diversidade,
o limiar da loucura.
andou, em 1959 e 1960, pelo Brasil, onde atou
Disse atrás que o Alberto era um aliciante
laços de amizade perene, com figuras como
conversador: nele, a enorme erudição não era
Manuel Bandeira e Cecília Meireles. Em 1967
árida, pelo contrário, era profundamente vivida,
foi ensinar para a Universidade de Austin, no
Uma das mais belas vozes amoravelmente perscrutada e intensamente
Texas, uma experiência de fundo encantamento
doada aos seus ouvintes. A sua conversa era um
e de enorme produtividade poética. Terminado
da poesia portuguesa,
fascínio, a que não faltava o toque de
o contrato, regressou a Londres, mas, em 1972,
com um discurso poético continuado
uma acerada e pessoalíssima ironia. Foi mesmo
foi contratado pela Universidade de Boston e aí
este seu dom que me fez surgir um dia a ideia
ensinou Poética até se reformar.
intenso e castigado,
de propor ao presidente do Instituto de Cultura
Viajante incansável, descobridor de mundos
consegue o prodígio de
e Língua Portuguesa, o prof. Fernando de Mello
e minúcias que a outros escapavam, Lacerda
Moser, a criação de um lugar de super-leitor de
conhecia Londres como ninguém, sendo, da
ser atualmente um dos
literatura e cultura portuguesa, nas universidades
cidade que considerava “o centro da liberdade”,
poetas mais invisíveis e
estrangeiras onde houvesse estudos portugueses.
um admirável e apaixonado cicerone.
E que esse lugar fosse desempenhado pelo autor
Amigo e correspondente de alguns grandes da desdenhados
de Oferenda. Passaria períodos de residência
cultura universal, AL foi considerado por René
de dois ou três meses em cada uma de diversas
Char uma das 15 vozes universais da poesia de
universidades, que até não teriam de ser só
hoje. Co-fundador da Távola Redonda, com um
inglesas. O notabilíssimo animador e sedutor cultural que era AL, por
número dos Cadernos de Poesia inteiramente dedicado à sua poesia
certo daria aos leitorados onde periodicamente residisse um fulgor,
e o seu livro (bilingue) 77 Poems saudado encomiasticamente no
um colorido, uma vitalidade, uma sedução, uma aura que o vulgar
Spectator e no Times Literary Supplement, com mais poemas traduzidos
leitor sediado na universidade não estaria em condições de propiciar.
fora de Portugal do que qualquer poeta português, genial animador
Moser foi sensível à minha sugestão e prometeu tudo fazer para a
cultural e aliciante conversador, Alberto de Lacerda, uma das mais
tornar uma realidade. Infelizmente, viria a falecer pouco depois da
belas vozes da poesia portuguesa, dono de um discurso poético a um
nossa conversa e não voltei a ter ânimo para retomar, com outro, o
tempo intenso e castigado – consegue, no entanto, o prodígio de ser
mesmo projeto.
atualmente um dos poetas mais invisíveis e desdenhados, no universo
Na vida, como na obra, Alberto Lacerda visou sempre a beleza, a
pícaro da nossa república das letras.
liberdade, a simplicidade recheada de conteúdo, a esbelteza. Num
Disse já, algures, que o autor de Palácio “é um poeta que celebra,
texto publicado no Notícias, de Lourenço Marques, e falando da obra
em cada curva do seu discurso, o esplendor da língua e o fulgor da
do escultor Giacometti, o poeta escrevia: “Eu esperava coisas ainda
vida.” O poema que, no livro Exílio, dedicou à língua portuguesa
mais sublimes, simplicidades ainda mais misteriosas.” Alguns meses
é uma das mais belas homenagens prestadas à língua de Camões
antes, no mesmo jornal, escrevera: “É preciso redescobrir a elegância.
e um poema onde todos os excessos são permitidos: “Esta língua
Mas por dentro.” É realmente preciso. Mas faz também parte da mais
que eu amo / Com seu bárbaro lanho / Seu mel / Seu helénico sal /
elementar elegância não fingirmos que não damos por um grande
E azeitona / Esta limpidez / Que se nimba / De surda / Quanta vez
poeta.J
/ Esta maravilha / Assassinadíssima / Por quase todos que a falam
Para o Luis Amorim de Sousa

“
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Uma das figuras de primeira linha da pintura
portuguesa, a partir do final da década de 40 do século
passado, nasceu há cem anos e a efeméride está e vai
continuar a ser assinalada em vário locais (ler caixa),
mormente na Fundação que instituiu, O Lugar do
Desenho. Aqui nos dá uma panorâmica da vasta obra
que nos deixou - e que também se estende à cerâmica,
à cenografia, à ilustração - a que é uma das suas
principais especialistas, ensaísta, crítica, investigadora
do CITAR, presidente do Conselho Científico e diretora
da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa

t
Laura Castro

Tenho escrito em numerosas ocasiões sobre a obra e o percurso de Júlio
Resende (JR). A primeira oportunidade para abordar o seu trabalho
surgiu em 1991 quando, ao decidir
o tema do mestrado em História
da Arte que então frequentava na
Universidade Nova de Lisboa, o meu
professor e futuro orientador, JoséAugusto França, me sugeriu trabalhar sobre um dos grandes artistas
da arte portuguesa do século XX:
JR. Decidi, portanto, elaborar uma
dissertação sobre a obra desenvolvida pelo artista, entre as décadas de
40 e 70. Conheci-o por esses anos.
Precisei da sua autorização para consultar os relatórios de bolseiro que
enviara, em 1947 e 1948, ao Instituto
de Alta Cultura e testemunhei a sua
abertura e afabilidade. Colaborei, na
mesma altura, numa exposição promovida pelo pintor Rogério Ribeiro
na Galeria Municipal de Almada.
Desde então, muitos foram os
momentos em que, por iniciativa

própria ou solicitada por instituições, muito particularmente por O
Lugar do Desenho - Fundação Júlio
Resende (nr: em Valbom, concelho
de Gondomar, no limite do do Porto)
escrevi sobre o artista. Resende
preferia definir-se, sempre, como
pintor, embora o saibamos autor de
uma vastíssima obra de cerâmica,
fresco, vitral, tapeçaria, ilustração
literária, banda desenhada, cenários
e figurinos para espetáculos teatrais
e de dança, trabalhos de design para
publicidade.
Definia-se como pintor e como
expressionista, evidenciando os
traços da sua obra resultantes de
uma necessidade interior, facto que
Eugénio de Andrade comentava,
em 1966, do seguinte modo: “[…]
decidiu-se muito cedo, e de uma vez
para sempre, pelo expressionismo,
revelando-se assim mais sensível aos
valores da alma […] E nunca deixou
de lhe ser fiel, nem sequer durante o breve namoro que teve com a
abstração nos anos 60 e 61 […] onde
o deve ter conduzido, por um lado, a
sua inquietação visceral, por outro,
um acentuado gosto pela matéria”. Mais tarde, em 1989, Joaquim
Matos Chaves, referir-se-ia aos
significados da sua produção com as
seguintes palavras: “nunca abandonaram uma preocupação humanista
mas, também, nunca ignoraram
que toda a forma é, por sê-lo, um
significado”.

ONDE A ARTE DO SÉCULO XX
SE RECONHECE

O trajeto do artista, desenvolvido
em etapas facilmente identificáveis, é absolutamente exemplar, na
cadência regular com que incorpora os paradigmas da pintura
moderna ocidental, os grandes
problemas da pintura e as querelas entre movimentos da segunda
metade do século XX.
Falou-se, a seu propósito, de
neorrealismo, de abstracionismo,
de informalismo, de expressionismo, de exercícios de forma e de
cor, de perspetiva e de movimento,
de estrutura plástica e de figura.
Referiu-se uma obra que reinventava a realidade sem lhe prestar reverência e de um contexto herdeiro
das revoluções estéticas dos anos
10 e 20, que soube redescobrir a
pintura sem esquecer os pretextos documentais e pitorescos dos
lugares e das comunidades abordados. As suas criações permitem
conhecer premissas essenciais da
arte moderna europeia, delineando
um itinerário que sugeriu a JoséAugusto França o termo de Mestre.
Percorra-se brevemente esse
itinerário. Nas peças dos anos
40, Resende procura a forma
que melhor corresponde às suas
preocupações de atualização sobre
as grandes evoluções da pintura.
Nas peças dos anos 50 geometriza,
decompõe e constrói na esperança

“

O trajeto do artista é
exemplar, na cadência
regular com que
incorpora os paradigmas
da pintura moderna
ocidental, os grandes
problemas da pintura e
as querelas da segunda
metade do século XX
Pintor da melancolia,
da sensibilidade
poética, dos valores
expressionistas;
pintor da construção,
da composição, da
plasticidade
de chegar a um conhecimento válido da realidade que vai desfilando
perante o seu olhar atento. Encara
a pintura como construção e
disciplina plástica, análise do real,
fixação de atmosferas, elaboração
mental, na tradição da pintura/
pensamento. Vergílio Ferreira,
em 1957, examina a presença de

LUCÍLIA MONTEIRO

Júlio Resende
(1917-2011)
Um centenário
para celebrar
e cumprir

Portugal e da terra alentejana na
sua obra e descobre a "noite", a
angústia, a amargura dos homens
representados e a cor como veículo
privilegiado destes sentimentos:
"vermelhos como de incêndios
noturnos, verdes lunares, azuis
de gelos longínquos. Um frémito
de tempo, de distância, como um
pano de neblina, amortece essas
cores nascidas para a alegria.
A noite floresceu entre elas." E
completa a análise, mencionando
o esforço inteligente, estruturador que existe na pintura de JR,
chamando-lhe "vontade". Por
um lado, pintor da melancolia, da
sensibilidade poética, dos valores
expressionistas, da paleta surda
conveniente aos temas tratados;
por outro, pintor da construção, da
composição, da plasticidade.
Nos anos 60 instaura a pintura
como pintura e é com obras dos
anos 70 que Resende se liberta das
limitações formais e plásticas que
haviam dominado as suas preocupações, atingindo aquela categoria de signos independentes que
dificilmente se recompõem para
formar figuras acabadas e espaços detalhados. As composições
adquirem maior originalidade,
situando-se excentricamente os
motivos principais, preferindo-se a assimetria e a linha diagonal.
Pouquíssimas concessões se adivinham nesta pintura que perdeu a

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 06:54)

J

JÚLIO RESENDE

22 de novembro a 5 de dezembro de 2017 * jornaldeletras.pt

tensão formal, a rigidez, o peso das
estruturas geometricamente pensadas, para ganhar em flutuação e
flexibilidade.
Vista assim à distância, a
produção de JR evoluiu até aos
anos 70 em sucessiva construção
experimental e enveredou, a partir
de então, pela desconstrução de
todas as lições eruditas. Passaram
a dominar outras lições: o caráter
telúrico, as atmosferas e as culturas
locais. É a uma revelação que se assiste, a um comprometimento direto do pintor com o mundo através da visão essencial, na tradição
da pintura/perceção. O momento
determinante nesta transformação
terá sido aquele em que Resende
visitou o Brasil, no início dos anos
70, altura em que descobriu uma
cultura, também estética, que
influenciou a sua pintura. Depois,
vieram Cabo Verde, Moçambique,
Goa e de todos estes sítios o pintor
trouxe informações que renovaram
a sua obra. O território impunha
a sua matriz e inaugurava uma
prática que, antes de ser artística, é do domínio da indagação
antropológica e do sentimento
humanista. A escolha, a liberdade e a abertura do pintor a novos
modelos, provam a maturidade
exemplar de uma obra que assumiu o risco da renovação. Fê-lo,
quase sempre, por contágio com o
espírito do sítio, em obediência a
um temperamento de experimentação onde cabe o gosto da partida
e da viagem. Nesta pintura não
há argumento ou teoria, apenas a
visão como experiência primordial. José Luís Porfírio afirmaria, em
1990: “O mestre Resende dos anos
90 está muito bem representado
aqui, nestas figuras sem drama, na
mancha que se organiza em forma
a partir do desenho ou da linha,
da mais elementar garatuja (...) a
sua pintura é agora um não saber,
melhor, um não querer saber feito
de uma sabedoria desaprendida,
solta, livre.”

PINTURA, DESENHO
E MUITO MAIS

Desenho e pintura percorreram um
trajeto paralelo que respondia aos
modelos de ensino, numa complementaridade revelada pelo notável
espólio que hoje se conserva no
Lugar do Desenho. O fresco foi
ensaiado nos ateliers de Paris com
Duco de la Haix. A cerâmica foi
uma paixão precoce aprendida no
Alentejo entre artesãos e alunos, no
período em que ocupou um lugar
de professor em Viana do Alentejo.
Prolongaria por muitos anos esta
prática e criaria uma oficina de
cerâmica na Escola Superior de
Belas Artes do Porto, onde iniciou
atividade docente em 1958. Quanto
à ilustração literária, resultou em
edições premiadas e dispersou-se por numerosas obras para a
infância. O artista refere-se a estas
experiências como saídas em “apeadeiros tentadores” que a viagem
da vida lhe proporcionava. Na verdade, o domínio técnico e o entendimento estético que evidencia nas
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Exposições e outras
‘comemorações’

Fragmento da Ribeira Negra

Brasil, 1978

Técnica mista, 1959

Paris, 1947

Óleo, 1951

diversas práticas a que se dedicou,
mostra que, embora subordinasse
à pintura os outros interesses, a sua
obra merece ser estudada na sua
totalidade.
Idêntica situação é válida para
a participação em ações de difusão
cultural e artística, de que destacamos: as Missões Internacionais de
Arte, nos anos 50, as Exposições/
Encontro, nos anos 70, e até as
viagens - residência que realiza, nos
anos 90, em paragens do mundo
lusófono. Tudo revela uma figura
gregária, sociável, que requer a
dimensão de comunidade, sendo
o Lugar do Desenho, instituição
criada em 1993 e inaugurada pouco
tempo depois, uma das últimas
provas deste caráter generoso e
solidário.
Para lá da pintura, nada o terá
motivado tanto como a criação de
obras destinadas ao espaço público
que considerava a grande arte do
passado e a arte social do futuro.
Diversas vezes citado, há um depoimento que exprime claramente esse
interesse: “Um mural num espaço
urbano é o mais justo fim de uma
pintura. Aí atinge plenamente a sua
função social, e é essa a razão de ser
da sua existência”. A sua obra de

“

No Brasil, anos 70,
descobriu uma cultura,
também estética,
que influenciou a
sua pintura. Depois,
vieram Cabo Verde,
Moçambique, Goa
caráter público começa em 1952 e
prolonga-se até 2004. Na exposição
“Júlio Resende – Obra Pública”,
integrada no centenário do artista
que neste ano de 2017 se celebra
e patente na Galeria Municipal
de Matosinhos, o catálogo refere
50 encomendas de arte pública a
que JR deu resposta, sendo 31 de
trabalhos em cerâmica, 6 de frescos,
6 conjuntos de vitrais, 3 tapeçarias e
4 noutras técnicas. A cartografia da
sua obra pública traduz a sua extensão e importância: instalada em escolas, tribunais, postos fronteiriços,
hotéis, espaços religiosos, bancos,
câmaras municipais, hospitais e
centros de saúde, praças, estações

de metropolitano e áreas comerciais, atravessa Portugal do norte ao
sul do país, surgindo em Valença,
Viana, Guimarães, Bragança,
Miranda do Douro, Penafiel, Vila do
Conde, Porto, Espinho, Oliveira do
Bairro, Vagos, Aveiro, Anadia, Vilar
Formoso, Évora e Lisboa.
Nos meados da década de 80
acontece um dos mais extraordinários projetos do artista que dará
origem ao painel cerâmico Ribeira
Negra. Estendendo-se, na ribeira
portuense, ao longo de cerca de
200 m2, a sua história é a história
do tema preferido do pintor, que
entre saídas para outros locais do
país e do estrangeiro, aqui voltará
obrigatoriamente, conhecendo-se
representações alusivas à ribeira
em todas as fases da sua carreira; é
também a história de muitos desenhos, imediatamente preparatórios
ou não, que o painel motivaria; é a
história do painel em polivinil com
pigmentos de negro de fumo e óxido de zinco, realizado em dez dias,
com cerca de 120 m2, oferecido à
cidade, antes da peça cerâmica com
o mesmo tema. Na Ribeira Negra
as figuras e as manchas sucedem-se, formando a conversa, o salto
à corda, o estender da roupa, o

Integradas nas comemorações do centenário de Júlio
Resende, estão patentes ao
público três mostras no Lugar
do Desenho, em Valbom
(Gondomar/Porto): no espaço
principal, uma significativa
exposição antológica, comissariada por Armando Alves;
na Sala do Acervo, Linha do
Tempo, desenhos que caraterizam diferentes momentos do
seu pensamento plástico; e na
Casa-Atelier uma Evocação,
sobre vários aspetos da vida
do artista. Ao longo de 2018,
de par com uma grande exposição retrospetiva no Museu
Nacional Soares dos Reis, entre
julho e setembro, haverá colóquios, concertos, um ciclo de
cinema, a criação de um prémio e outras atividades. Além
disso obras do pintor poderão
ser vistas em Évora, Anadia,
Santo Tirso, Estarreja, Oliveira
de Azeméis, Ovar, Póvoa de
Varzim e Castelo Branco. O
programa das comemorações
prevê ainda a publicação de
uma Fotobiografia e a atribuição do seu nome a uma artéria
do Porto. Recorde-se que Júlio
Resende foi prof. da Escola
Superior das Belas Artes do
Porto e que publicou uma
Autobiografia nas edições O
Jornal. Foram-lhe atribuídos
diversos prémios, do Amadeo
Sousa Cardoso, em 1949, ao
Prémio de Artes Casino da
Póvoa, em 2008.

pesar das sardinhas, o salto para
o rio, num movimento superior e
indiferente aos quadrados regulares
da superfície. A obra corporiza,
quanto à opção técnica tomada e
quanto à garra com que se fixam
as figuras populares da ribeira, o
sentido essencial da obra cerâmica de Resende. A obra pública
permitiu-lhe colaborar, a partir
da década de 50, com arquitetos
como José Carlos Loureiro, Pádua
Ramos, Castro Freire, Rodrigues
Lima, João Andresen, Januário
Godinho, Chorão Ramalho,
Agostinho Ricca Gonçalves, Alcino
Soutinho, Celestino de Castro,
António Afonso, Filipe Oliveira
Dias, Benoliel de Carvalho, Eugénio
Alves de Sousa, Manuel Salgado e
Souto Moura.
Os cenários, figurinos e adereços
em que trabalha a partir da década
de 60, manifestam o gosto pela
experimentação de novos materiais
e da averiguação das suas potencialidades plásticas. Colaborou
com o Teatro Experimental do
Porto, o Teatro Experimental de
Cascais, a Seiva Trupe, o Teatro de
S. Carlos e a Companhia de Bailado
da Fundação Calouste Gulbenkian.
Pintor para quem a cor tem uma
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importância fundamental, JR diz
ter descoberto que nos espetáculos é mais importante pensar
em termos de forma porque a luz
encarregar-se-á de animar a cor. A
transmutação dos materiais pobres
em materiais nobres, a proximidade entre artista e artesão, a procura
de produtos industriais, folha de
zinco ou espuma de nylon, a exploração de texturas e cores dos têxteis
despertavam a sua curiosidade.
Ao observar os estudos preparatórios de Resende para trabalhos
cénicos, figurinos, investigações de
movimento, artifícios de composição plástica, apontamentos de cor
e ensaios de comportamento dos
materiais encontra-se uma enorme
delicadeza a que se adequa bem a
aguarela, o pastel e o guache.
Os seus depoimentos registam
também a especificidade do trabalho para o palco, realizado numa
espiral de ansiedade que aumenta
até à estreia, numa soma de preocupações e ocorrências inesperadas, num conjunto de vozes que
confluem sob a do encenador, no
dinamismo e na sua natureza coletiva, na consciência de pertença a
um dispositivo ritual vasto. No seu
íntimo terá certamente confrontado este ambiente com o do atelier
onde pintava ou com a paisagem
onde se instalava com o bloco de
desenhos e terá sido levado a dizer:
“A experiência foi tão rica como
perigosa. O teatro tem um fascínio
do qual dificilmente nos libertamos.”

JÚLIO RESENDE, ESPETÁCULOS

Apontamento para a intervenção na
sua última aula como prof. da ESBAP;
Autorretrato (à dtª)

PRESENÇA NA HISTÓRIA E NA
CRÍTICA DA ARTE

A obra de Júlio Resende foi acompanhada por uma fortuna crítica
notável iniciada pela pena de Júlio
Pomar que escreve sobre ele em
1945, primeiro num catálogo,
depois no jornal A Tarde. Os escritores manifestaram, desde cedo, o
entendimento feito da empatia de
quem enfrenta problemas comuns:
para lá de Eugénio de Andrade
e Vergílio Ferreira, já citados,
também, Angel Crespo, Fernando
Namora, Mário Cláudio, Vasco
Graça Moura e Vialle Moutinho
escreveram sobre o seu trabalho.
E paralelamente aos pintores e
aos escritores, todos os críticos
analisaram as suas diferentes fases:
Adriano de Gusmão, Bernardo Pinto
de Almeida, Eduardo Paz Barroso,

Flórido Vasconcelos, Fernando
Guedes, Fernando Pernes, Joaquim
Matos Chaves, José-Augusto
França, José Luís Porfírio, Maria
João Fernandes, Mário Dionísio,
Roberto Nobre, Rocha de Sousa, Rui
Mário Gonçalves.

O teatro na Garagem
Maria Leonor nunes
É o próprio teatro que é interpelado em Display, a nova
peça do teatro da Garagem, com
texto e encenação de Carlos J.
Pessoa. Estreia hoje, 22, no Teatro
Taborda, em Lisboa. “Quisemos
repensar o que é o teatro, por
que continua a fascinar e continuamos a fazê-lo”, adianta o
dramaturgo e encenador ao JL.
“E sobretudo tentar perceber o
dispositivo teatral e os diferentes
modos de usar essa espécie de
ferramenta de vida”. Daí o nome
Display, como se a peça fosse
um “manual de instruções sobre
como usar o teatro”.
A ideia tem atravessado, de
resto, a existência da Garagem, já
com 28 anos. Um dos primeiros
espetáculos chamava-se mesmo
Manual de Sobrevivência: “Nesta
altura, não será tanto a questão
de sobreviver que está em causa,
mas pensar para que pode ainda
servir o teatro, qual o seu impacto
não apenas estético, mas também
ético ou o que aprendemos a fazê-lo”. Uma reflexão que se impôs,

Display, de Carlos J. Pessoa, estreia no Teatro Taborda

até porque a companhia está num
daqueles “momentos cíclicos”
em que saem algumas pessoas e
entram outras, nomeadamente
pelo rodar das gerações. “Apesar
das crises e mudanças, há coisas
que sempre foram importantes
e que até nos isolaram um pouco
dentro da cena portuguesa”, diz

ainda o encenador. “Por exemplo,
embora respeitemos os artistas que
a defendem, nunca aderimos à arte
pela arte. Pensamos que a arte pelo
menos transforma o nosso olhar
sobre o mundo. E isso tem um efeito nas nossas vidas, na forma como
nos relacionamos connosco, com
os outros, com a sociedade”.
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Não se prolongou pela última
década do século XX e pela primeira
do século XXI, o aplauso geral da
crítica que a obra do pintor conheceu desde muito cedo. Se é certo
que o tempo de maturidade e de
consagração gera menor expectativa do que o tempo da procura
e da afirmação, há outras razões
que poderão ajudar a perceber o
afastamento institucional e o isolamento a que foi votado o Lugar do
Desenho. Não é este o momento ou
o local para examinar a ausência de
Resende nos contextos académico,
crítico e curatorial, mas a oportunidade exige uma reflexão, ainda que
muito breve.
Depois das Retrospetivas de 1979,
no Centro de Arte Contemporânea,
dirigido por Fernando Pernes,
no Porto, e de 1989, na Fundação
Calouste Gulbenkian, apenas a
Câmara Municipal de Matosinhos,
em 2001, por proposta do pintor
Armando Alves, viria a apresentar
uma exposição abrangente da obra
pictórica do artista, no momento
em que a organização do Porto
Capital Europeia da Cultura não lhe
dedicava qualquer atividade específica. Estas três iniciativas revelam
que a sua obra não teve, ainda, a
sua confirmação e validação num
museu nacional de referência.
À sua obra continua a faltar
também a abordagem académica, a
investigação monográfica sobre as
diferentes dimensões e facetas do
seu trabalho. Enquanto sobre outros
artistas do século XX português,

têm surgido teses de doutoramento
e dissertações de mestrado, JR não
tem despertado idêntico labor no
seio da Universidade, exceção feita
ao trabalho a que aludi atrás.
Ao Lugar do Desenho cabe um
papel mais ativo na recuperação
de uma posição para o artista na
história da arte portuguesa e na
programação das principais instituições museológicas nacionais. À
instituição exige-se a organização
de exposições dotadas de um suporte de investigação, a adoção de um
critério escrupuloso de programação, o reforço de um papel exemplar
quando se trata de divulgar a sua
obra.
Só este múltiplo esforço, a
assumir pelas universidades, pelos
organismos museológicos e pelo
Lugar do Desenho permitirá retirar
a sua obra da teia de divulgação
galerística em que se viu imersa nos
últimos anos do seu longo percurso
e despertar, para o seu estudo, uma
nova geração de estudiosos e críticos. O desejo de ultrapassar o alheamento atrás descrito, deteta-se,
aliás, no apelo à reconsideração da
obra do pintor que a Fundação Júlio
Resende inscreveu como objetivo
do centenário: “É urgente repensá-la e reenquadrá-la na história da
arte moderna e contemporânea. O
centenário do nascimento do pintor
é o momento certo para esta ação.”
A uma obra que se reconhece como
emblemática da arte do século XX,
falta o reconhecimento do século
XXI. J

A ética é, nesse sentido, fulcral
no trabalho de Carlos J. Pessoa. O
encenador, o seu alter-ego, que
criou como personagem central de
Display, é, no entanto, “amoral”,
sem escrúpulos, usando as vidas
das pessoas como matéria teatral,
para conseguir cenas interessantes: Hoje, tudo pode ser tudo,
todas as categorias formais foram
estilhaçadas, a arte contemporânea é completamente livre, mas
penso que continuamos a fazer
teatro, quase como um serviço
público, porque queremos contribuir para esse olhar diferente”.
É isso que a Garagem procura:
“tentar tornar a experiência teatral significativa”. Divertida, não
valerá a pena, assevera, porque já
há muito entretenimento: “Para
nós, o teatro é um ato de pensamento”.
Display tem, por outro lado,
uma “abordagem autocrítica”,
jogando com temas que estão na
ordem do dia, das alterações climáticas às identidades, passando
pela língua. A peça começou por
ser escrita em inglês, no âmbito
de um projeto em que a companhia esteve envolvida, em 2016,
e é representada em português,
inglês e mandarim, com uma
atriz chinesa, Ma Xinyun, no
elenco de que fazem parte ainda
Ana Palma, Elmano Sancho,
Cirila Bossuet, Emanuel Arada e
Maria João Vicente. “A questão da

Língua Portuguesa, ser português sempre nos motivou, desde
o primeiro espetáculo, hoje talvez
se centre mais na procura de uma
língua franca ou no reinventar do
português na coexistência multilingue. A portugalidade é o uso da
língua”.
Uma perspetiva que decorre
também do facto de o Teatro da
Garagem estar envolvido, nos
últimos tempos, em projetos
internacionais, nomeadamente
na Turquia, no Egito e na China.
“Essas experiências acabaram por
reperspetivar não só a nossa relação com a língua, mas com as próprias formas teatrais”, observa, por
outro lado, o encenador. “Vivemos
tempos paradoxais, porque somos
aparentemente mais abertos e
temos mais dificuldade em lidar
com a diferença. A verdade é que a
abertura é difícil, o que está refletido no espetáculo, se equacionarmos uma meditação política que
também lhe está subjacente e que
passa igualmente pela liberdade.
Mas não podemos fechar-nos no
nosso cantinho. É inevitável abrirmo-nos ao mundo”.
O espetáculo está em cena até
2 de dezembro. No dia da estreia
será lançado um livro de Carlos J.
Pessoa, Três Textos Excêntricos,
que junta Display a duas outras peças, Ela Diz e O Raide,
uma edição da Companhia das
Ilhas.J
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MÚSICA
Manuela Paraíso

Lugar interior
Passaram cinco anos e muita água
correu desde a primeira edição do
evento que ao concelho de Idanhaa-Nova tem feito confluir músicas
antigas de matrizes e coordenadas
diversas. O festival Fora do Lugar tem
no currículo passado nomes notáveis
e o importante contributo para a
classificação, em dezembro de 2015,
pela UNESCO, da vila raiana como
Cidade Criativa na área da Música.
Tão ou mais importante, tem sido a
dinamização e valorização desse interior profundo, a construção de uma
identidade cultural moderna, assente
no património, na intersecção de
diferentes experiências e práticas
musicais - o erudito e o popular na
mesma equação, o antigo reencontrado sob a perspetiva contemporânea da interpretação historicamente
informada, o contemporâneo tecido
sobre a tradição. Na sua 6ª edição,
que irá decorrer entre 24 de novembro e 9 de dezembro, o festival
reafirma-se na sua singularidade e
como um exemplo do que deve ser

o trabalho de programação, na conceção de um todo simultaneamente
coerente e contrastante, a partir de
uma escolha criteriosa e articulada
de artistas e repertórios. Dirigido a
diversos públicos, sem esquecer a
comunidade em que se insere. Entre
a abertura com o projeto Danças
Ocultas, que desde há quase três
décadas têm forjado novas vocações
para o tradicional acordeão diatónico,
e o concerto de encerramento com o
duo de Pino De Vittorio, que revisita
as suas origens musicais, a linha de
programação celebra simbioses e
desenvolve temas e conceitos, nas
propostas do ensemble Scaramuccia
(que reconstrói uma seleção de
repertório italiano do início do século
XVIII feita pelo concertino duma orquestra alemã numa viagem a Itália),
do agrupamento Musick’s Recreation
(que especulo sobre o repertório para
flauta de bisel na Itália seiscentista),
de um projeto do ensemble Erin/
Iran concebido para o Festival (que
acopla músicas tradicionais do Irão e

Danças Ocultas Festival 'Fora do Lugar'

da Irlanda e improvisação) e do encontro do pianista Filipe Raposo com
o filme Tempos Modernos, de Charlie
Chaplin, num concerto-sessão de
cinema. Seis concertos com entrada
livre, masterclass, workshops,
programas educativos e ambientais,
provas gastronómicas: Idanha-aNova é cada vez mais o lugar.

CELEBRAR A MÚSICA
PORTUGUESA

A Temporada Darcos está a comemorar 10 anos. Delineada desde o início
pelo compositor e maestro Nuno
Côrte-Real, assente maioritariamente
em concertos do Ensemble Darcos,
por si dirigido, com epicentro em
Torres Vedras e vários concertos agen-

dados também noutros espaços, a programação deste ano tem levado mais
longe o conceito geral, de divulgação
de música de compositores portugueses contemporâneos a par da apresentação de obras do grande repertório
clássico e romântico, sinfónico e de
câmara. É assim o programa dos concertos finais, de 28 e 29 de Novembro,
respetivamente no Teatro-Cine de
Torres Vedras (às 21h30) e no Grande
Auditório do Centro Cultural de Belém
(21h), com uma das mais prestigiadas
orquestras de câmara mundiais, a
Mahler Chamber Orchestra, fundada
por Claudio Abbado, a interpretar
as sinfonias nº 101 de Haydn e nº
40 de Mozart e duas das obras mais
executadas e representativas de Sérgio

Azevedo e do próprio Côrte-Real (a
Sinfonietta Semplice e o Concerto
Vedras). O culminar ao mais alto nível
duma temporada bem planeada, que
ao longo de 2017 deu a ouvir três obras
em estreia absoluta e trouxe para o
universo da música erudita a poesia
de José Luís Peixoto e a improvisação
jazzística de Maria João.
A 25 de novembro, às 17h, no
Auditório Vianna da Motta da Escola
Superior de Música de Lisboa, estreia-se a ópera de câmara O Jardim,
do compositor Tiago Cabrita e do
libretista António Carlos Cortez, que
anteriormente já haviam concebido
juntos a ópera curta A Vida Inteira,
estreada em 2012 no Teatro Nacional
de São Carlos. Este novo trabalho
conjunto parte de um conto de
Rubem Fonseca para encenar a crueldade sem redenção, colocando em
cena duas personagens, interpretadas
pelo barítono Francisco Henriques
e pela soprano Joana Alves. Na
produção, encenada e dirigida por
Sílvia Mateus, intervém o Ensemble
ClusterLAB XL, conduzido por Carlos
Marecos. Um exemplo das dinâmicas
geradas no seio daquela instituição
académica, como laboratório vivo
de criação que, desde cedo e nos diversos níveis, prepara os alunos para
uma prática artística de excelência e,
em fases ulteriores das suas carreiras, lhes proporciona condições para
apresentação de trabalho – caso de
Tiago Cabrita, um dos nomes destacados entre as novas gerações de
compositores formados na ESML.J
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TEATRO

Helena Simões

Palco 13 é a companhia de teatro
formada por um grupo de jovens atores
que desde 2010 tem dado provas de
talento, criatividade e prática regular
de programação para todas as idades.
Constituindo-se como polo cultural
sedeado no Auditório Fernando LopesGraça, no Parque Palmela, em Cascais,
é um espaço aberto e poético a que se
acede por zonas ajardinadas, a criar
atmosferas de envolvimento propícias
ao exercício do teatro.
Desta vez, o Palco 13 comprometeu-se com Shakespeare (1564-1616) e
logo com essa monumental obra-prima
de arquitetura política que é Ricardo II.
Escrita em 1595, no momento inaugural
da modernidade, explana e explora de
forma superiormente artística e radical
os conceitos do Estado político medieval
face ao novo Estado moderno a consolidar-se no contexto da corte inglesa de
Isabel I, na passagem do século XVI para
o século XVII. Porém, não é uma peça
de tese de época, pois a sua capacidade
linguística de representar a complexidade humana, transportam-na para a
contemporaneidade e para as demandas
da conquista e manutenção do poder na
esfera política atual. Ricardo II é sobretudo uma fabulosa tragédia formalmente
lírica e de temática política na qual os
motivos da guerra, das lutas pelo poder,
da traição, da fidelidade, da corrupção
e do amor convergem na personalidade
trágica do rei e na complexidade parado-

ALFREDO MATOS

A que distância estamos de Ricardo II

Ricardo II Shakespeare representado pela jovem companhia Palco 13

xal do seu corpo duplo que Kantorowicz
(1895-1963) analisa em profundidade na
sua monumental obra de teoria política
The King’s two bodies (1957).
Para este espetáculo ousado e minimal, o Palco 13 e o seu encenador Marco
Medeiros conceberam e concretizaram
uma solução, diria, audiovisual, pois
apoia a realização plástica do espetáculo
num excelente desenho de som de João
Cruz (com sonoplastia de Alexandre
Carvalho), e no desenho de luz do
próprio encenador. A banda sonora
(coadjuvada pela iluminação e pela gestualidade dos atores), de facto, desenha

e representa a cenografia, os adereços,
a atmosfera dos lugares representados: castelos, quartos, salões, praias,
paisagens, espadas, espelho, coroa,
manto, cetro, cavalos, flores, chuva,
terra, mar são projetados na imaginação
dos espetadores através de sons e de luz,
convocando-os a participar do cerimonial. Justamente organizado como uma
cerimónia, o espetáculo desenvolve-se
numa arena poligonal de quatro lados,
toda em negro onde pontuam pequenos módulos também em preto que
minimamente servem as marcações.
Aí surgem os atores, semelhantemente

vestidos a executarem movimentos
também formais, como convém a uma
peça de expiação ritual. Porém, o eixo
estilístico para a construção do espetáculo, – a banda sonora que tudo nos
dá a ver –, obriga a que os atores sejam
amplificados, porém sem que a emissão
de voz seja regulada para essa amplificação, nem adequada à área de jogo, pelo
que alguns discursos ficam deformados e tornam-se incompreensíveis. A
excecional poesia shakespeariana (na
tradução da sábia e experiente mão de
Maria João da Rocha Afonso) também
sofre quando a técnica de elocução omite pausas e alguns silêncios necessários.
Justamente organizado como uma
cerimónia, o espetáculo desenvolve-se
numa arena poligonal de quatro lados,
toda em negro onde pontuam pequenos módulos também em preto que
minimamente servem as marcações.
Aí surgem os atores, semelhantemente
vestidos a executarem movimentos
também formais, como convém a uma
peça de expiação ritual. Porém, o eixo
estilístico para a construção do espetáculo, – a banda sonora que tudo nos
dá a ver –, obriga a que os atores sejam
amplificados, porém sem que a emissão
de voz seja regulada para essa amplificação, nem adequada à área de jogo, pelo
que alguns discursos ficam deformados e tornam-se incompreensíveis. A
excecional poesia shakespeariana (na
tradução da sábia e experiente mão de

CINEMA

Manuel Halpern

Verão Danado
Transe geracional
A nova geração do cinema
português, aquela que anda por
aí, de sucesso em sucesso, nos
festivais internacionais, já não é
tão nova quanto isso. Convém não
nos entusiasmarmos apenas por
esses velhos novos e procurar os
novíssimos. Dentro dessa lógica, o
caso de Pedro Cabeleira, é deveras
surpreendente. Verão Danado, o
seu primeiro filme, foi feito a custas
próprias, sem apoios e com escassos
meios de produção, e tem tido um
assinalável percurso pelos festivais,
com destaque para Locarno, de
onde até saiu com um prémio.

Cabeleira surpreendentemente
recusa qualquer filiação no cinema
português, como que sugerindo
um percurso à parte. Ideia imberbe
que serve sobretudo de declaração
de intenções. Embora, pareça
claro que o seu filme terá pouco
a ver com Oliveira ou João César
Monteiro. Talvez tenha alguma
coisa que o aproxime de Pedro
Costa, Miguel Gomes ou João
Nicolau, embora fique muito aquém
do que qualquer um deles.
Até certo ponto, Verão Danado
pode ser visto com um enorme
gesto de liberdade. Não só pela

Verão Danado A longa metragem de estreia de Pedro Cabeleira

independência dos meios de
produção, mas liberdade estética,
estilística, formal e estrutural.
Ao querer dar um retrato de uma
geração (ou de alguns dos seus
elementos), uma geração perdida
ao estilo de Bret Easton Ellis ou de
Larry Clark, investe a fundo rumo
ao vazio. O filme é, na sua essência,
uma sequência de festas, de raves,
com música tecno em volume

alto, tão repetitiva e persistente,
que provoca enxaquecas aos
espectadores, caso não se
prontifiquem a assistir à sessão sob
o efeito de álcool ou drogas.
A câmara, sempre muito solta,
deambula entre as personagens,
criando belos efeitos, através
das cores e dos movimentos,
integrando-se, de certa forma,
o olhar no objeto olhado. O

J

Maria João da Rocha Afonso) também
sofre quando a técnica de elocução omite pausas e alguns silêncios necessários.
Os atores são parte fundamental
neste espetáculo, não fosse Shakespeare
o grande analista das paixões dos humanos. Nesse sentido, grande aplauso
para o grupo coeso de 9 atores, alguns
a desempenharem várias personagens.
Destaque naturalmente para o protagonista, o rei Ricardo – João Vicente – na
corporização da perda vertiginosa de
poder, desde a sua imponência real
e intocabilidade divina, até se cindir
pela ferida essencial a constatar a não
coincidência do corpo majestático com
o corpo mortal e perecível. Excelente
na consumação desesperada dessa
vulnerabilidade até ao avassalador e
solene monólogo da deposição da coroa
em Westminster. Gostámos particularmente de Rita Tristão da Silva – a rainha
– pela justeza da sua máscara de dor a
explorar os limites do sofrimento, e de
João Craveiro, duque de York, tio do rei,
fiel ao princípio da realeza não estática,
transferido para a autoridade do discurso e firmeza de movimento.
Recomendamos vivamente este
espetáculo, a partir da tragédia Ricardo
II, de Shakespeare, a que o Palco 13
confere sentido catártico pela forte
emoção que inspira ao espectador e
pelo qual devolve à pessoa o lugar da
verdadeira realeza.J

› RICARDO II
a partir de Shakespeare, Encenação Marco Medeiros,
Tradução e adaptação Maria João da Rocha Afonso,
Assistência de encenação Gláucia Noémi e David
Ferreira, Movimento Bruno Cochat, Esgrima Mestre
Eugénio Roque, Desenho de Som João Cruz, Desenho
de luz Marco Medeiros, Figurinos Leonor Biscaia e
Maria Camões, com interpretação de Cátia Ribeiro,
Gonçalo Carvalho, João Craveiro, João Vicente, José
Mata, Lúcia Moniz, Luís Lobão, Rita Tristão da Silva e
Romeu Vala. – Produção Palco 13.
Auditório Fernando Lopes-Graça, Parque
Palmela, Cascais, de quarta a sábado às
21h30. Até 2 de dezembro.

único problema é que, tal como
as suas personagens, o filme às
tantas parece perder-se entre
redundâncias, convertendo o
seu frenético movimento na
mais monótona pasmaceira. Às
qualidades de Verão Danado,
que são várias, falta acrescentar
consistência. A partir de meio
do filme fica a clara noção que o
realizador não sabe por onde ir e
por isso repete-se, cometendo o
erro de nem sequer se preocupar em
criar uma curva (preferivelmente
ascendente) rumo a um êxtase ou
descalabro, que era o que o lado
experimental do filme exigia. Só
assim se poderia suportar a ideia
de transe, que é tudo o que o filme
transmite. Isto apesar de estar cheio
de belos pormenores estéticos e até
poéticos e refrescar uma perspetiva
geracional.
Este primeiro e ousado passo de
Pedro Cabeleira serve, acima de
tudo, para mostrar que há formas
muito diferentes de fazer cinema
em Portugal. E também para dar
a conhecer um jovem realizador
com um potencial imenso.
Esperamos ansiosamente pelas
próximas estações. J

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 06:54)

J

22 de novembro a 5 de dezembro de 2017 * jornaldeletras.pt

*

21

Património
Património
Património
onde o passado encontra o futuro

onde
o
futuro
onde o
o passado
passado encontra
encontra
o
Junte-sefuturo
a nós!
Junte-se
Junte-se a
a nós!
nós!

www.anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt
www.anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt
www.anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - centro.lusitania@gmail.com - 172.17.21.101 (03-08-18 06:54)

22 * artes

DISCOS

jornaldeletras.pt * 22 de novembro a 5 de dezembro de 2017

Fado barroco
Há um ano, Os Músicos do Tejo apresentavam em Lisboa, no Grande Auditório
Gulbenkian, o programa que, no final do
ano anterior, tinham levado a Helsínquia,
na Finlândia, a convite do cravista e regente
Aapo Hakkinen, e que Marcos Magalhães
e Marta Araújo então descreveram como
“uma mini-história da música portuguesa,
com a presença central do fado e da música
antiga”. O projeto tomava o nome de “Fado
Barroco”, recuperava testemunhos com
mais de oito séculos, combinava tradição
oral e música escrita e cruzava peças para
guitarra portuguesa, com música medieval,
árabe e galega, expressões do barroco, o
fado e o lundum. Os riscos foram imensos.
Mas foram eles que deram fascínio ao percurso, assim como os intérpretes de exceção
com que Os Músicos do Tejo contaram, a
soprano Ana Quintans e o fadista Ricardo
Ribeiro.
O projeto, exatamente na forma como
foi apresentado na Gulbenkian, em Lisboa,
chega agora em disco, através de uma edi-

JAZZ

100 anos de Ella

O disco
não traz
uma palavra
tentando
explicar qual
o conceito que
lhe subjaz, mas
investigando
fica a saber-se do que se trata:
Someone to watch over me é
editado para celebrar os cem
anos sobre a data de nascimento
de Ella Fitzgerald. Para isso,
cruza gravações originais da voz
de Ella Fitzgerald (nos anos 50
e 60) com novas gravações (em
2017) de arranjos feitos para esta
ocasião e tocados pela orquestra
sinfónica de Londres, uma das
melhores orquestras do mundo.
Apesar de tudo, o único momento
verdadeiramente anacrónico é
logo na primeira faixa, em que o
grande compositor e cantor dos
nossos dias Gregory Porter faz um
dueto com Ella, mas o resultado
é tão bom, que rapidamente
nos esquecemos de eventuais
dogmas. Todos os temas são bem
conhecidos em composições
de Rodgers e Hart, Porter ou
Gershwin. E quanto aos arranjos
musicais, muitos deles do próprio
maestro Jorge Calandrelli,
revelam bom gosto e respeito pela
diva. O som da orquestra está
também muito bem registado,
do ponto de vista técnico, nunca
se tornando desnecessariamente
estridente. Enfim, um disco que
claro que não é comparável a
Sings Cole Porter Songbook, e
não é igualmente - embora tenha
músicas desses míticos encontros
– do calibre de qualquer um

ção da Naxos, que já publicou dois notáveis
testemunhos da orquestra de Marcos Magalhães e do seu conhecimento do Barroco,
através da música de Francisco António
de Almeida: as óperas “La Spinalba” e “Il
Trionfo d’Amore”.
Para “Fado Barroco”, Marcos Magalhães saiu da sua área de especialização – o
Barroco, exatamente –, e atreveu-se por
outras grandes encruzilhadas do mundo.
Identificou influências árabes-andaluzas na
música galaico-portuguesa do século XIII,
que, por sua vez, o levaram a canções de
Abou-Khalil, mas também dos Madredeus,
assim como à música de Carlos Paredes, António da Silva Leite, Miguel Amaral e Johann
Sebastian Bach, de Francisco António de
Almeida e também de Rão Kyao, José Palomino, Alain Oulman e Carlos Gonçalves. No
Grande Auditório da Gulbenkian, a poucos
dias do natal do ano passado, foi inevitável a
entrega à proposta, acompanhar a história,
assumindo que a essência da música portuguesa (da música), a sua riqueza, é essa

dos magistrais álbuns de Ella
com Louis Armstrong. Não é
decididamente um disco para
puristas. Mas Someone to watch
over me é bom para voltamos
a Ella Fitzgerald e também é
importante que exista - nem que
seja para nos lembrar de ouvir
mais vezes aquela que muito
provavelmente foi… a melhor voz
de sempre.

› Ella Fitzgerald with the London
Symphony Orchestra

SOMEONE TO WATCH OVER
ME
Verve 2017, 44’
ANDRÉ PINTO

POP

Sétimo Céu

Mais do que
camaleónico,
como Caetano
Veloso ou
David Bowie,
Beck é um
músico bipolar
(assim como
Neil Young). Ao longo dos tempos
tem alternado entre o rocker
hip-hoper que gosta de mexer
em todos os botões do estúdio, e
o cowboy solitário que escreve
canções à viola. O ponto comum
entre estas duas personas é
sem dúvida a apurada arte de
escrever canções. Se no álbum
anterior, Mornig Phase, mostrava
o seu lado mais calmo, de
encantar rouxinóis, neste Colors
aparece com uma voracidade
eletrónica admirável. Colors é
bem capaz de ser o álbum mais
intrinsecamente eletrónico da
sua carreira. Aparentemente

capacidade de assimilar saber – saberes – de
todas as eras e todos os quadrantes, e de os
transmitir, partilhar. Porque também é assim que a memória do mundo se transmite.
O caminho abre com a guitarra portuguesa de Carlos Paredes. Conta também
com Miguel Amaral, um dos músicos
presentes, e com o século XVIII/XIX de Silva
Leite. A segunda etapa demonstra as raízes
árabes e galaicas, onde cabem Cantigas de
Santa Maria e um “Soneto de Amor”, de
José Régio, na música do compositor árabe
Rabih Abou-Khalil. O Portugal Barroco, no
meio caminho do percurso, recupera áreas
de Francisco António de Almeida, para
desaguar depois no “Fado Puro”, seja tradicional ou de Fernando Farinha e Rão Kyao.
Impõem-se então Lundus e Modinhas, para
se ir, por fim, “mais além”, com Camões
e Alain Oulman, Pedro Ayres Magalhães
e Madredeus, em novas e reconfortantes
orquestrações de Marcos Magalhães.
Passado um ano sobre o espetáculo,
permanecem momentos inesquecíveis: Ana
Quintans, nas árias de Francisco António de
Almeida, em Alain Oulman ou em Madredeus, o seu duo com Ricardo Ribeiro na
Cantiga de Santa Maria, ou Ricardo Ribeiro
na canção de Abou-Khalil. No final, uma
certeza – mais do que fado, há “isto”. O disco inclui ainda uma modinha do século XIX,
extra programa, por Marco Oliveira. Com

segue algum elo perdido dos
anos 80 e 90, numa recilcagem
pessoal. Mas o disco é bastante
mais do que isso. Desmontando
estas canções, aparentemente
apelos primários à pista de dança,
encontramos uma estrutura
altamente complexa. Facilmente
nestes temas encontramos
múltiplas partes: quase todas as
canções têm pré-refrão, refrão e
pós refrão. E em cada uma dessas
partes encontramos pormenores
e variações fenomenais. Beck
trabalha as canções como o pintor
de detalhe, que vai enriquecendo
o mural com pinceladas subtis de
cores variadas, que podem vir do
trabalho das vozes ou de um sem
números de elementos eletrónicos
e elétricos. Por exemplo, apesar
de manter a estrutura circular,
em Seventh Heaven identificamse pelo menos cinco partes, há
até um 'pós-pós refrão', mas cada
uma nos surpreende com os seus
detalhes. Colors é um álbum
merece várias audições e deve ser
escutado bem alto, para que as
suas camadas se desprendam e se
exibem. Isto apesar de também
servir quem apenas se quer
divertir.

› Beck

COLORS

Capitol

Raquel
e Roberto

O que os fadistas melhor fazem
é cantar o fado. Mas, seguindo
o exemplo de Amália, para não
se fecharem demasiado no seu
canteiro, têm aparecido 'fugas',

Os Músicos do Tejo estão Miguel Amaral, em
guitarra portuguesa, Marco Oliveira, viola
de fado, e Jarrod Cagwin, percussão.
(Em memória, permanece igualmente
um programa anterior de Marcos Magalhães e Marta Araújo, no palco da Fundação
Calouste Gulbenkian, “Cinema e Música”,
feito na primavera de 2016, em parceria com
o realizador Pedro Costa. A sequência ia de
Dowland, Purcell, Marini e Bach, a Kurtag e
Eisler, em vozes tão fortes como as de Selma
Uamusse, Anastácia Carvalho e Elizabeth
Pinard. E fica aqui escrito, só para que não
se esqueça). J MARIA AUGUSTA GONÇALVES

› Os Músicos do Tejo,

dir. Marcos Magalhães
e Marta Araújo

FADO BARROCO

Naxos

umas mais
interessantes
do que outras.
A música
brasileira,
também pelo
mercado que
representa,
tem sido um dos reportórios mais
apetecíveis, como que assumindo
a herança lusa de alguns dos seus
dinossauros. António Zambujo
canta Chico Buarque, Carminho
canta Tom Jobim e agora Raquel
Tavares canta... Roberto Carlos.
Entre os três, a única que
encontrou verdadeira pertinência
no registo foi Carminho. Raquel
Tavares dedica-se a uma tarefa
bastante complicada. Não faz
sentido abordar o reportório
de cantor romântico de
Roberto Carlos sem um certo
distanciamento. Ou seja, uma
abordagem contemporânea, para
se tornar interessante, pede uma
postura semelhante à de Tom Zé
(com o pagode), Arnado Antunes
(com o ié ié) ou Caetano Veloso (a
cantar Peninha). Ao contrário dos
exemplos de Carminho e Zambujo,
Raquel Tavares separa bem as
águas: este não é um disco de
fados. O que não é um problema.
Mas cantar simplesmente Roberto
Carlos com orquestra é de menos.
As canções são pobres e não saem
daqui reforçadas, nem ganham
outra perspetiva. Até o dueto com
Caetano, em Debaixo dos Caracóis
dos meus cabelos, é um ato
falhado. Outro fado se impõe.

O voo de Ícaro

› Raquel Tavares

› Brass Wires Orchestra

COMO É GRANDE O MEU
AMOR POR VOCÊ

Sony

J

A ideia de
orquestra no
universo da
música poprock remetenos para os
tempos do
rock sinfónico ou, quanto muito,
para o hip-hop estratosférico,
quando veiculava a ideia de uma
orquestra de um só homem (ou
dois), conseguida através da hábil
manipulação de sons através
de meios eletrónicos. Nem uma
coisa nem outra. A música dos
lisboetas Brass Wires Orchestra
aproxima-se, quanto muito, do
chamber pop. Mas, dentro disso,
trilham o seu próprio caminho. O
som deste segundo disco, Icarus,
é arcado essencialmente pela
combinação de cordas e metais,
com um número invulgar de
músicos (ao sexteto acrescenta-se
uma dúzia de colaborações) que
cria um ambiente etéreo. O disco
é feito de canções ancoradas em
toda esta panóplia instrumental,
não derivando para o rock, mas
para uma certa suavidade pop.
Não é um disco que rompa, parte
antes em busca de uma certa ideia
de beleza. E, a espaços, consegue
encontrá-la. A Brass Wires
Orchestra destacou-se no Hard
Rock Rising, um duelo de bandas
de todo o mundo, organizado por
um festival britânico. E agora quer
voar mais alto.

ICARUS

Ed. Autor
MANUEL HALPERN
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22 de novembro a 05 de dezembro 2017

Desenho em Movimento
A importância da linguagem cinematográfica na obra de Almada Negreiros a partir de 29 de novembro, no Museu Nacional Soares dos Reis

ÁgueDA

M Fados do Lello Perdido

Centro de Artes de Águeda

T Contos de Cartão

24 e 25 de novembro – 22h

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

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

ÀS

18 H

Teatro para a infância de Sara Leite.
Interpretação de César Tejero e Sara Leite.
25 de novembro – 16h
26 de novembro – 11h

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

3ª

A

6ª,

DAS

10 H

ÀS

18 H ; S ÁB .,

13 H

ÀS

18 H

e Desenhos de betão - estudos de Luz

De João Dias.
até 29 de dezembro

e Arborae Trahere

até 7 de janeiro de 2018

e Nuno Alecrim: Sentidos
até 7 de janeiro de 2018

Centro de Arte Contemp. graça Morais

e Cristina Rodrigues – Retrospetiva

e instrumentos de Trabalho ou de Cultura

3ª

5ª A SÁB., DAS 19H ÀS 21H30; DOM., DAS 15H ÀS 19H30

até 30 de dezembro

DAS

10 H

DAS

10 H

ÀS

13 H

E DAS

e graça Morais: A Coragem e o Medo
até 31 de dezembro

Museu do Abade de baçal

T barba Azul

Pax Julia, Teatro Municipal de beja

3ª

Lg. de São João. Tel.: 284 315 090

M orquestra do Alentejo

Obras de F. Mendelssohn e B. Britten.
22 de novembro – 21h30

bRAgA

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

Theatro Circo

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

T Amazónia

e Cerâmica de eduardo Constantino

T Maria Zambrano – A Palavra Dançante

Encenação e dramaturgia de Cristina D. Silveira.
29 de novembro – 21h30

3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

até 26 de novembro

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

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

12 H 30

E DAS

14 H

ÀS

17 H 30

até 26 de novembro

e Cosmos intérieur

Exposição de pintura de Saskia Weyts.
até 3 de dezembro

M Recitais de Piano por Tiago Mileu
ÀS 15 H

até 17 de dezembro

CASCAiS
Av. da República, 300. Tel.: 214 826 970
OS DIAS , DAS

10 H

ÀS

18 H

e 2º edição Prémio Paula Rego
até 15 de janeiro 2018

e Paula Rego: Pra Lá e Pra Cá
até 15 de abril 2018

Centro Cultural de Cascais

Av. Rei Humberto II de Itália. Tel.: 214 848 900
3ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

e Super:Visions

Exposição de desenho de Elizabeth Casqueiro.
até 26 de novembro
A Ilha: Centro Português de Fotografia, no Porto, apresenta trabalhos de Paulo Pimenta

R. das Parreiras. Tel.: 239 801 160

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

Museu Nacional Machado de Castro
Lg. Dr. José Rodrigues. Tel.: 239 853 070
DAS

14 H

ÀS

18 H ; 4 ª

A

D OM .,

DAS

10 H

ÀS

18 H

até 28 de janeiro

M iii Ciclo de Concertos de Coimbra
26 de novembro – 16h

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

T olhar de Milhões

Criação e direção de Raquel Castro.
Texto de Joana Bértholo, a partir de
improvisações dos intérpretes.
22 de novembro – 21h30

A XXiii Caminhos Film Festival

Casa das Histórias Paula Rego
T ODOS

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

e Pintores Poetas. Pintura e
Caligrafia na Coleção Camilo Pessanha

e 8ª MAgA – Mostra de Artes Visuais

D OMINGOS ,

Encenação e texto de Rui Queiroz
de Matos. Interpretação de Micaela Soares,
Rui Queiroz de Matos, Vitor Gomes.
3 de dezembro – 16h
4 de dezembro – 15h (escolas)

3ª,

Museu José Malhoa
3ª

18 H

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

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

ÀS

CoiMbRA

beJA

A

14 H

até 10 de dezembro

18 H 30

ÀS

D OM .,

Convento São Francisco

Teatro Municipal Joaquim benite
Exposição de desenho de João Gaspar.

D OM .,

A

até 25 de fevereiro 2018

Texto e direção: Jorge Andrade. Interpretação
de Bruno Huca, Isabél Zuaa, Jani Zhao, Jorge
Andrade, Marco Mendonça, entre outros.
24 e 25 de novembro – 21h30

e Correr o Risco

3ª

até janeiro 2018

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

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

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 272 348 170

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

CASTeLo bRANCo

e Ana Vieira – uma Antologia

e Coletiva de Pintura “Fazer Sentido”
até 28 de janeiro 2018

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

Museu de Angra do Heroísmo

e Re_ACT Contemporary Art Laboratory

DAS

e in Full Light

Centro Cultura Contemporânea

HeRoíSMo

até 25 de fevereiro

R. da Cerca. Tel.: 212 724 950

M Comemoração do Dia de São geraldo

bRAgANçA

Do

e urban Sketchers

Casa da Cerca. Centro
de Arte Contemporânea

2 de dezembro – 21h30

ANgRA

Ladeira de São Francisco. Tel.: 295 240 800

ALMADA

Exposição de Pintuta de Sérgio Pombo
até 10 de dezembro

M Harlem gospel Choir

1 e 2 de dezembro – 22h

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

até 25 de fevereiro 2018

e estátuas de Pintura

30 de novembro – 21h

Pela Orquestra do Norte,
sob a direção de José Ferreira Lobo.
Obras de M. Portugal, Haydn, Mozart, Beethoven.
5 de dezembro – 21h30

M Corações de Atum

até 30 de dezembro

M Récita 1º de Dezembro

e Leonor beltán: Movimento (1)
até 3 de dezembro

27 de novembro a 3 de dezembro

M Harlem gospel Choir
5 de dezembro – 21h30

Teatro da Cerca de São bernardo

Cerca de São Bernardo. Tel.: 239 718 238

T Clube de Leitura Teatral
5 de dezembro – 18h30

eSTARReJA
Cine-Teatro de estarreja

Av. Visc. de Salreu. Tel.: 234 811 300

D A bela Adormecida

Pela Companhia Russian Classic Ballet.
24 de novembro – 21h30
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M Rogério Charraz
M III Gala Fundação
Cónego Filipe de Figueiredo
M Andarilho 2.0

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

Igreja da Sé
M Festival de Órgão do Algarve 2017

E Mumtazz: Hilaritas

até 30 de novembro

Museu Nacional
Frei Manuel do Cenáculo

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

D oM .,

DaS

9 h 30

áS

17 h 30

E Legado Francisco Barahona Fernandes
até 31 dezembro

Fundação Eugénio de Almeida

Páteo de São Miguel. Tel.: 266 748 300
10 h

àS

13 h

E DaS

14 h

àS

18 h

E Uma Fresta de Possibilidade
até 21 de janeiro 2018

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

até 31 de dezembro

Por Elisa Freixo.
25 de novembro – 21h30

E Monsaraz

3ª

ÉVORA
DaS

E Intervenção Total. Obras
de Reabilitação 2014-2015

Tel. (info.): 266 769 450

T Jardim Zoológico de Vidro

D oM .,

E Luís Filipe de Abreu, Ilustrador

Igreja do Salvador

1 de dezembro – 22h

a

FARO

até dezembro

30 de novembro – 21h

3ª

Igreja de S. Francisco

Pç. 1º de maio. Tel.: 266 704 521

25 de novembro – 22h

Pç. Dom afonso III. Tel.: 289 870829

Paço dos Duques

E Pinturas do Barroco
em Sevilha e no Algarve

T oDoS

R. Conde D. henrique. Tel.: 253 412 273
oS DIaS , DaS

10 h

àS

18 h

E Leonardo da Vinci, o Inventor

até 26 de novembro

até 7 de janeiro 2018

E Praia

Exposição de pintura de ana andré.
até 3 de dezembro

Palacete Santiago

Pç. de Santiago. Tel. (info.): 253 423 910

E Faro, Marcos de Urbanismo
até 31 de dezembro

E Cantão e a Rota Marítima da Seda

E Memórias d´Antigamente:
No Tempo do Pirolito

Mostra de peças do Museu da Cidade
de Cantão que comprovam as relações
multisseculares com a Europa e Portugal
através da rota marítima da seda.
até 31 de dezembro

E Extática Esfinge.
Desenho e Animismo Parte II
até 4 de fevereiro 2018

Museu Municipal de Faro

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

até 4 de fevereiro 2018

T oDoS

oS DIaS , DaS

10 h

àS

17 h 30

E Escritos do Mar da China

E Andorinhas Recriadas

Exposição de fotografia de Manuel Correia.
até 29 de dezembro

até 30 de dezembro

até 24 de março 2018

LAGOS

Teatro das Figuras

Centro Cultural de Lagos

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

T Por Falar Noutra Coisa

Stand-up comedy por Guilherme Duarte.
23 de novembro – 21h30

M Sean Riley & The Slowriders
25 de novembro – 21h30

D O Lago dos Cisnes

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

a

S áB .,

DaS

10 h

àS

18 h

E Mostra de Pintura de Timo Dillner
até 30 de dezembro

LAMEGO

Pelo Quorum Ballet e orquestra Clássica do Sul.
1 e 2 de dezembro – 21h30

Museu de Lamego

FUNCHAL

E Museu de Lamego: Since 2017

Teatro Municipal Baltazar Dias

LISBOA

E Mostra de Artes Plásticas de Marta Ubach
até 27 de novembro

10 h

àS

19 h

até 30 de novembro

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

E Memento. Raimundo Fernandes,
Um Colecionador de Guimarães
até 4 de março 2018

Centro Cultural Vila Flor

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

E Prémio Bienal de Ilustração de Guimarães
DaS

10 h

àS

13 h

E DaS

14 h

àS

19 h

até 31 de dezembro

av. Conde Margaride, 175. Tel.: 253 424 715
àS

13 h

E DaS

14 h

àS

19 h

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

R. da Misericordia, 14.

E Frozen

Exposição de pintura de Natália Gromicho.
até 30 de novembro

Biblioteca Nacional de Portugal

Campo Grande, 83. Tel.: 217 982 000

E Portugal Futurista e
Outras Publicações de 1917

até 30 de dezembro

Centro Int.das Artes José de Guimarães
10 h

Atelier Natalia Gromicho

E Mário Saraiva:
o Percurso de um Doutrinador

1 de dezembro – 23h

DaS

Nos 200 anos da execução de Gomes
Freire de andrade (18 outubro 1817).
até 17 de fevereiro 2018

até 30 de dezembro

M Som de GMR: Smartini

D oM .,

E Felizmente Há Luar...

E A Biblioteca dos Passeios
e Arvoredos (Lisboa, 1875)

De Paulo Ribeiro.
25 de novembro – 21h30

a

Arquivo Nacional Torre do Tombo

até 30 de dezembro

D Walking with Kylián.
Never Stop Searching

3ª

18 h

até 31 de julho 2018

Casa Da Memoria

S áB .,

àS

E Abolição da Pena de
Morte e Cidadania Europeia

GUIMARÃES

a

10 h

até 14 de dezembro

E Sentidos, Fotografia - João Cutileiro

3ª

DaS

E Óscar Lopes, O Homem
dos Sete Instrumentos

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

D oM .,

2 ª a 6 ª , DaS 9 h 30 àS 19 h 30; S áB ., DaS 9 h 30 àS 12 h 30

Museu Regional da Guarda
D oM .,

a

al. da Universidade. Tel.: 217 811 500

GUARDA
a

2ª

até 31 de março 2018

av. arriaga. Tel.: 291 220 416

3ª

Lg. de Camões. Tel.: 254 600 230

E Oh, Vida, Sê Bela! Alberto
de Lacerda (1928-2007)
até 13 de janeiro 2018

E Prémios Nobel da Literatura IberoAmericana
até 31 de janeiro 2018
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C O Modernismo como Obstáculo

E Obra Convidada: Sibila

M Música na Biblioteca: Solistas da
Orquestra Metropolitana de Lisboa

De Diego rodríguez de silva y Velázquez,
pertencente ao museo nacional del Prado.
até 14 de janeiro 2018

E Camarada

até 6 de fevereiro 2018

22 e 23 de novembro

E Anjos. Entre o Céu e a Terra.
Desenho Europeu Séculos XVI-XVIII

obras de K. Weill, Lopes-Graça e A. Zemlinsky.
24 de novembro – 13h
evocam-se os 70 anos da publicação do
primeiro número de Camarada, “o único jornal
infantil para rapazes”, saído em 1 dez 1947.
27 de novembro a 30 de dezembro

E As Ilhas do Ouro Branco.
Encomenda Artística na
Madeira Séculos XV-XVI

C Canadá: 150 anos

M La Notte e La Tempesta

até 18 de março 2018

27 de novembro

Pela orquestra metropolitana de
Lisboa, sob a direção de nuno Inácio.
obras de A. Vivaldi e J. haydn.
25 de novembro – 21h

C Francisco de Holanda:
Pintura e Pensamento
4 de dezembro

Centro Cultural de Belém

Museu Nacional de Arte
Contemporânea - Museu do Chiado

Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
3ª

A

D om .,

DAs

10 h

18 h

às

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

E Os Trabalhadores Forçados
Portugueses no III Reich

3ª

até 22 de janeiro 2018

E Neighbourhood:
Where Alvaro meets Aldo
até 11 de fevereiro 2018

r. Barata salgueiro, 39. Tel.: 213 596 200

E O Cinema e a Cidade
A

6ª,

DAs

14 h

até 30 de novembro

Culturgest

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

E Time Capsule.
A Revista Aspen, 1965-1971
E Splitting, Cutting, Writing,
Drawing, Eating… Gordon Matta-Clark
até 7 de janeiro 2018

T Triste in English from Spanish

conceção e interpretação de sónia Batista.
cocriação e interpretação de márcia Lança,
carolina campos, Isabél Zuaa, Joana Levi,
cleo Tavares, Júlia rocha.
24, 25 e 26 de novembro – 21h30

M Seckou Keita

30 de novembro – 21h30
2 de dezembro – 21h30

T The Script

Texto e direção de Liesbeth Gritter.
espetáculo com pouco texto falado
(em inglês) e com projeções em português.
4 e 5 de dezembro – 21h30

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

às

18 h ;

encerrA

2ª

e ferIADos

E Paisagens Ocultas - Apologia
da Pintura Pura. Óleos, 2014-2017

mostra de trabalhos de nikias skapinakis.
até 14 de janeiro 2018

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

E Vasco Futscher: Manual de Instruções II
até 21 de janeiro 2018

E Do Outro Lado do Espelho
até 5 de fevereiro 2018

Pela orquestra Gulbenkian,
sob a direção do maestro françois Leleux.
obras de W. A. mozart, f. Liszt e f. schubert.
24 de novembro – 21h
25 de novembro – 19h

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, central Tejo
4ª

A

2ª,

DAs

11 h

às

19 h

10 h

às

18 h

até 30 de novembro

E As Múltiplas Faces de Cristo
até 30 de dezembro

M Um Músico um Mecenas 2017

até 15 de abril 2018

r. João de freitas Branco. Tel.: 217 710 990
José carlos Araújo cravo Antunes (1789)
interpreta música portuguesa do séc. XVIII.
22 de novembro – 18h

M Trio Tarantella:

retrospetiva do artista gráfico
holandês conhecido pelas suas
xilogravuras, litografias e meios-tons.
24 de novembro a 27 de maio

3ª

A

D om .,

DAs

10 h

às

19 h

até 14 de janeiro 2018

E Sharon Lockhart, Meus
Pequenos Amores / My Little Loves
até 28 de janeiro 2018

18 h , 4 ª

A

D om .,

DAs

10 h

3ª

DAs

10 h

às

18 h ; 6 ª ,

DAs

10 h

às

12 h

E A Ópera Chinesa
até 31 de dezembro 2018

às

18 h ; 4 ª

A

às

18 h

D om .,

DAs

Museu Nacional do Teatro e da Dança
3ª

10 h

às

A

D om .,

DAs

10 h

às

18 h

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

Museu Nacional de Arqueologia
14 h

10 h

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

Pç. do Império. Tel.: 213 620 000
DAs

A Dom ., DAs

até 31 de dezembro

Av. Brasília, Doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
D om .,

18 h

até 31 de dezembro

até 31 de dezembro

Museu Nacional do Traje

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

até 31 de dezembro

DAs

14 h

às

18 h ; 4 ª

A

D om .,

DAs

10 h

Museu Nacional dos Coches

Av. da Índia, 136. Tel:210 732 319

E Arte de Zagreb em Lisboa

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

D om .,

DAs

10 h

às

18 h

E Rembrandt. Elos Perdidos. Rijksmuseum e Coleções Reais da Holanda
até 7 de janeiro 2018

18 h

até 23 de dezembro

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

às

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

até 31 de dezembro

3ª

18 h

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

Museu do Oriente
A

às

r. madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340

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

até 19 de março 2018

às

Museu Nacional do Azulejo

E Bill Fontana. Shadow Soundings
E Tensão & Conflito.
Arte em Vídeo Após 2008

14 h

Direção artística de miguel Abreu.
Interpretação de f. Pedro oliveira.
26 de novembro – 16h

E Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa

até 12 de fevereiro 2018

DAs

T Cartas do Novo Mundo

E Grada Kilomba. Secrets to Tell
até 5 de fevereiro 2018

3ª,

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

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

até 5 de fevereiro 2018

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

até 11 de fevereiro 2018

E Maurits Cornelis Esche

3ª,

Museu Nacional de Etnologia

Museu de Arte Popular

Av. Brasilia. Tel.: 213 011 282

3ª

E A Sedução da Modernidade 1850-1910

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

30 de novembro – 19h

E Quote/ Unquote Entre.
Apropriação e Diálogo

E Lu Nan, Trilogia Fotografias (1989-2004)

DAs

até 11 de março 2018

Pela orquestra Gulbenkian.
Jean-marc Burfin - maestro.
obras de s. Prokofiev e c. saint-saëns.
3 de dezembro – 12h e 17h

2ª, 4ª

D om .,

Museu da Música

M Pedro e o Lobo /
O Carnaval dos Animais

Pç. Do Império. Tel.: 213 612 878

E Louis Legrand (1863-1951)

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

obras de f. m. Bartholdy, L. van
Beethoven, J. Brahms, J. s. Bach.
2 de dezembro – 19h

Projeção do filme com música interpretada
ao vivo pela orquestra Gulbenkian, sob
a direção do maestro Anthony Gabriele.
8 de dezembro – 19h
9 de dezembro – 21h

E A Mão-de-Olhos-Azuis
de Candido Portinari (1903-1962)

até 11 de fevereiro 2018

M Recital de Piano por András Schiff

Museu Coleção Berardo

Av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044

E Modernismo Brasileiro na Coleção
da Fundação Edson de Queiroz

1 de dezembro – 21h

Fundação Calouste Gulbenkian
A

18 h

às

até 30 de dezembro

M O Feiticeiro de Oz

M Akosh / Benjamin Duboc

A Dom .. DAs

10 h

E Ana Hatherly e o Barroco.
Num Jardim Feito de Tinta

M Vicente Amigo:
Memoria de los Sentidos

até 7 de janeiro 2018

3ª

DAs

até 3 de dezembro

M François Leleux

19 h 30

às

D om .,

Jardim Zoológico de Vidro em cena no Cine-Teatro de Estarreja

até 15 de janeiro 2018

Cinemateca Portuguesa
2ª

A

E João Leonardo: Decadança

3ª

A

D om .,

DAs

10 h

às

18 h

até 3 de dezembro

E Partida da Família
Real para o Brasil – 1807

A pintura de nicolau Delerive representando
o embarque em Belém a 29 de novembro de
1807 da família real Portuguesa para o Brasil
faz parte do acervo do museu nacional dos
coches. A partir desta obra a exposição pretende
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fazer-nos seguir a Viagem que transferiu
pela primeira vez a capital de um estado
europeu para fora dos limites continentais.
30 de novembro a 3 de fevereiro 2018

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

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

Palácio Nacional da Ajuda

Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264

ToDoS oS DIAS (ExCETo à 4ª FEIrA), DAS 10h àS 18h

E Sonia Falcone: Campos de Vida
até 31 de dezembro

E Joan Miró:
Materialidade e Metamorfose
até 8 de janeiro 2018

Pç. de Espanha. Tel.: 217 221 770
De Nuno Costa Santos. Encenação
de João rosa. Interpretação de
Eduardo Frazão e Manuel Coelho.
até 26 de novembro

Teatro da Trindade

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

T Todo o Mundo é um Palco
21 h 30; D oM .,

àS

16 h 30

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

T A Tempestade

Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
Conceito e interpretação de: raquel André.
àS

19 h 30; 5 ª A S áB ., àS 21 h 30; D oM .,
16 h 30; 22 DE NoVEMBro , àS 19 h 30 E 21 h 30
àS

até 22 de novembro

A Lisbon & Sintra Film Festival
23, 24 e 25 de novembro

T Battlefield

Encenação de Peter Brook e Marie-hélène
Estienne. Espetáculo em inglês com
legendagem em português.
23 e 24 de novembro – 21h

M Ciclo Música e Poesia Fantasias e Contos de Fadas
25 de novembro – 18h

T Hearing

A

S áB .,

2 a 17 de dezembro

18 h

até 10 de dezembro

PONTA

DELGADA

Teatro Micaelense

Lg. S. João. Tel.: 296 308 340

àS

21 h 30; D oM .,

àS

r. das oliveiras, 43. 223 401 900

T Olhar de Milhões

M Academia de Música de Costa Cabral

Teatro Nacional São João

M Patricia Barber

T A Promessa

Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900
De Bernardo Santareno. Encenação de
João Cardoso. Interpretação de Cármen
Santos, Élio Ferreira, Joana Carvalho,
João Castro, Jorge Mota, entre outros.

4 ª E S áB ., àS 19 h ; 5 ª E 6 ª , àS 21 h ; D oM ., àS 16 h

até 3 de dezembro

Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310
3 ª A 6 ª , DAS 10 h à S 12 h 30 E DAS 14 h àS 18 h ;
S áB ., D oM . E F ErIADoS , DAS 15 h àS 19 h

E The Portuguese Prison Photo Project

Teatro Rivoli

E Rituais do Ver

T Teoria 5S

até 3 de dezembro

Exposição de fotografia de Fátima Carvalho.
até 18 de março

E Ilha

Pç. D. João I.. Tel.: 223 392 200
Produção Visões Úteis.
24 de novembro – 21h30
25 de novembro – 19h

Exposição de fotografia de Paulo Pimenta.
25 de novembro a 25 de março 2018

A 4º Porto/Post/Doc

Fundação de Serralves

SAGRES

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

27 de novembro a 3 de dezembro

3 ª A 6 ª , DAS 10 h àS 13 h E DAS 14 h àS 17 h ;
S áB ., DoM . E FErIADoS DAS 10 h àS 19 h

Fortaleza de Sagres

E Haegue Yang: Parque de
Vento Opaco em Seis Dobras

E ADN – Somos Todos Primos

até 7 de janeiro 2018

E D’après Fibonacci e as Coisas Lá Fora

Tel.: 282 620 140

Projeto de fotografia performativa, da dupla
Nelda Magalhães (performer) e Fátima Vargas
(fotógrafa), onde o público casual da Fortaleza
de Sagres foi convidado a participar numa sessão
fotográfica com pessoas desconhecidas.
até 30 de novembro

Casa da Música

E Projetos Contemporâneos - Daniel
Steegmann Mangrané: Uma Folha
Translúcida, no Lugar da Boca

M Dois Rios

E NB Revelação 2017: Tiago Madaleno

V ILA N OVA

M Os Azeitonas

E Coleção de Serralves: 1960-1980

Museu do Côa

M Ana Laíns: Portucalis

E Primeira Vista: Coleção de Livros
e Edições de Artista da Fundação de
Serralves - Museu Arte Contemporânea

E Água – Pedra

22 de novembro – 21h30

M Math Trio

23 de novembro – 22h

M A Terceira de Rachmaninoff

Pela orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Takuo Yuasa.
obras de P.I. Tchaikovski e S. rachmaninoff.
24 de novembro – 21h30

até 7 de janeiro 2018
até 7 de janeiro 2018

até 21 de janeiro 2018

até 11 de fevereiro 2018

E Da Coleção de Serralves - Aquisições
Recentes: Tris Vonna-Michell
até 11 de fevereiro 2018

M Mark Fell: Intermetamorphosis
23 a 26 de novembro

M Quinta do Bill:
30 Anos de Canções e Afetos

Museu Nacional de Soares dos Reis

M Sinfonia Grandiosa

E Pratas da Venerável Ordem
Terceira de Nossa Senhora do Carmo

25 de novembro – 22h

Pela orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Takuo Yuasa.
Concerto comentado por Gabriela Canavilhas.
Programa: Sergei rachmaninoff Sinfonia nº 3.
26 de novembro – 12h

27 de novembro – 21h30

16 h 30

Criação e direção artística de raquel Castro.
1 de dezembro – 21h
2 de dezembro – 19h

Pela orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção de Baldur Brönnimann.
obras de Neto da Costa, Lindberg, Stravinski.
2 de dezembro – 18h

até 7 de janeiro 2018

M D.A.M.A

Encenação e direção de Jean Paul Bucchieri.
19 h 30; 5 ª

àS

26 de novembro – 18h

T Esquecer
àS

10 h

M De Coimbra com Amor

Texto e encenação de Amir reza
Koohestani. Espetáculo falado em farsi
com legendagem em português e inglês.
1 e 2 de dezembro – 21h

4ª,

oS DIAS , DAS

E António Menéres, Percursos
pela Arquitetura Popular no Douro

23 de novembro – 21h30

T Coleção de Amantes
4ª,

RÉGUA

DA

22 de novembro – 21h30

Teatro Nacional D. Maria II

M Episódios Sinfónicos

30 de novembro – 22h

Centro Português de Fotografia

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

o clássico de W. Shakespeare reinventado
pela Companhia João Garcia Miguel.
29 de novembro a 9 de dezembro – 21h30

Teatro Carlos Alberto

E Do Tratado à Obra.
Génese da Arte e da Arquitetura
no Palácio Nacional de Mafra

PORTO

Teatro Ibérico

M Tomaga: Understage

M Rebecca Martin &
Orquestra Jazz de Matosinhos

5 de dezembro – 19h30

2 de dezembro – 21h30

até 10 de dezembro

1 de dezembro – 23h30

30 de novembro – 22h

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

M Ricardo Ribeiro

Criação do Arena Ensemble.

M Lotus Fever

29 de novembro – 21h30

M ESMAE Big Band

r. Marquês de Pombal. Tel.: 254 310 190

Encenação de João Mota. Interpretação de
Carlos Paulo, Igor Sampaio, hugo Franco,
Maria Ana Filipe, Miguel Sermão, entre outros.
até 17 de dezembro

Encenação de Sergio Boris.
2 de dezembro – 19h

Palácio Nacional de Mafra

T oDoS

T Viejo, Solo y Puto

M Chico Salem

28 de novembro – 21h30

4 de dezembro – 21h30

Museu do Douro

T Crise no Parque Eduardo VII

M Budda Power Blues e Maria João

3 de dezembro – 18h

MAFRA

PESO

T Mundo Distante

àS

M The Rape of Lucretia

novembro

Teatro da Comuna

S áB .,

r. Serpa Pinto, 9. Tel.: 213 253 000
De Benjamin Britten (1913-1976). Ópera
em dois atos, com libreto de Duncan Grant
(1914-1982) segundo André obey/William
Shakespeare. Direção Musical de João Paulo
Santos. Encenação de Luis Miguel Cintra.
Participação da orquestra Sinfónica Portuguesa.
2 e 5 de dezembro – 20h
7 de dezembro – 16h

até 29 de dezembro

A

Com Miguel Martins.
5 de dezembro – 19h

Teatro Nacional de São Carlos

Palácio de São Bento

5ª

T Clube dos Poetas Vivos

M Recital de Violino e Piano

Por Zofia Wóycicka & olga Vasilieva.
obras de Prokofieff, Woycicki e Szymanowski.
28 de novembro – 19h30

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

até 31 de dezembro

E José de Almada Negreiros:
Desenho em Movimento

DE

F OZ C ÔA

r. do Museu. Tel.: 279 768 260
Exposição de escultura e
fotografia de Sandra Baía e João Vilhena.
até 7 de janeiro 2018

VISEU
Teatro Viriato

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

E Menos 21

Exposição de fotografia de Carlos Fernandes.
2ª

A

6ª,

DAS

13 h

àS

19 h

E EM DIAS DE ESPETáCuLo

até 22 de dezembro

D Box

Conceito de António Cabrita.
Coreografia e interpretação de São Castro.
22, 23, 24 e 26 de novembro – 21h

30 de novembro a 18 de março 2018

Teatro Campo Alegre

r. das Estrelas. Tel.: 226 063 000

T Savar A.M.

Criação e interpretação de Daniel
Seabra, Liliana Garcia, Vasco Gomes.
25 de novembro – 18h e 21h30
26 de novembro- 15h e 18h

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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Joaquim Pais de Brito
Uma arqueologia do viver

Mais do que um convencional livro de memórias, é a “arqueologia” de uma vida, feita ao correr de várias conversas.
Em Muitas Coisas e um Pássaro, o antropólogo Joaquim Pais de Brito, 72 anos, ensaísta e professor emérito do ISCTE, que
foi diretor do Museu Nacional de Etnologia durante 22 anos, revisita o seu percurso a partir de desenhos, fotografias,
textos, sons ou objetos. Um livro que é um “contributo” para a própria história da antropologia em Portugal, segundo a
organizadora Fabienne Wateau. Entrevistámo-lo e antecipamos três textos do livro

d

Maria Leonor nunes

JOSÉ CARLOS CARVALHO

Distingue o chamariz de um tordo
do chamariz de um rouxinol. Sabe
de pássaros. Não se trata, porém,
de um ornitólogo. É antropólogo
e conhece tanto o canto do melro
como o canto do carro de bois. E
um e outro estão implicados no que
é, no caminho e no conhecimento
que construiu. Tanto como os cartuxos de caça do pai ou a primeira
fotografia que tirou a um galo depenado, tendo-lhe posto ironicamente o jornal da paróquia debaixo
da asa. Ou os textos de Aquilino e
as reflexões teóricas. Sempre na
companhia de um pássaro, seu
único desenho, que constitui uma
espécie de alter-ego, crítico, às
vezes “desbocado”, como reconhece. E que naturalmente ‘voa’
também em Muitas Coisas e um
Pássaro, o livro que Joaquim Pais
de Brito agora publica, numa edição Sextante.
Nasceu em 1945, em Nelas, onde
atualmente vive. Estudou Direito
em Coimbra, no final dos anos 60.
Participou intensamente nas lutas
estudantis, fez teatro no CITAC.
Não concluiria o curso. O envolvimento político levou-o a exilar-se
em França. E tomou outro caminho, o da antropologia. O “bichinho” já o tinha há muito, desde
o tempo de adolescência, em que
já datava meticulosamente até as
rolhas de espumante que marcavam os acontecimentos da família
e com as quais fez uma das suas
primeiras coleções. Licenciou-se
na Universidade de Paris VII.
De regresso a Portugal, em 1975,
passaria ao trabalho de campo, em
Rio de Onor, Trás-os-Montes, uma

truir com eles que tivessem a ver
com o meu campo de interesses,
ao longo de muitos anos. Isso foi
muito interessante, porque tomava
sempre entre as conversas dois,
três meses, e levava muito a sério a
sua preparação.

Joaquim Pais de Brito “Transparece muito, neste livro, a minha aproximação aos temas, sempre em torno da dúvida,
da incerteza, da inquietação. Contra o regime da evidência normativa”

investigação com que fez o seu
doutoramento e que daria um livro,
Retrato de Aldeia com Espelho,
prémio Pen de Ensaio 1996.
Professor do Instituto de Ciências
Sociais do Trabalho e da Empresa
há décadas, tendo participado no
grupo que criou a licenciatura em
Antropologia, continua a orientar
doutoramentos. Entre 1993 e 2015,
foi diretor do Museu Nacional de
Etnologia, onde fez exposições de
referência, nomeadamente sobre o
fado, que é, de resto, um dos temas
da sua particular afeição, desde os
anos 70.
Uma vida intensa que Joaquim
Pais de Brito percorre, em Muitas
Coisas e um Pássaro, revelando
memórias e uma multiplicidade
de histórias. Um livro singular
feito a partir de entrevistas dadas
a três antropólogas, Ana Santos,
a brasileira Aparecida Vilaça e a
francesa Fabienne Wateau, realizadas entre 2012 e 2016, a que se

juntam uma galeria de fotografias
e desenhos. Para o antropólogo,
que sempre procurou as “perguntas certas”, contra o “regime da
evidência”, é mais uma forma de
se interrogar, na sua constante
“tarefa de compreender o mundo”,
como diz ao JL, com entusiasmo,
numa conversa sobre a obra e o seu
marcante percurso na antropologia
e na cultura, necessariamente em
vol d’oiseau.
Jornal de Letras: Sentiu que era
importante fazer as suas memórias?
Joaquim Pais de Brito: Não, nunca
tive a ideia de fazer um trabalho
sobre a memória.
Como surgiu então Muitas Coisas e
um Pássaro?
Através da sugestão que me foi feita,
pelas minhas interlocutoras, de pensar o meu percurso a partir de temas
muito precisos, os motivos sobre os
quais me propuseram que falasse.

“

Podemos fazer uma
reflexão sobre a História
dos regimes autoritários
e das democracias, se
fizermos uma análise
da voz, da forma como
foi amplificada ou como
foi usada e associada
a determinadas
expressões

Motivos que, de alguma maneira,
funcionaram como a madalena
de Proust, fazendo espoletar as
memórias?
Foram detonadores, que tomei
como pretexto para me interrogar
sobre que sentidos poderia cons-

Fez um rigoroso trabalho de casa?
Sobretudo procurei ver como em
torno de uma imagem, um texto
ou um objeto, podia descobrir memórias, um percurso cronológico,
e muitos pontos de articulação. Fui
construindo uma rede, uma trama
que mostra como nas atividades
profissionais, por um lado, há uma
formação específica, e por outro,
tudo o que acontece e se articula
no ato de viver. E é aí que vamos
buscar energias, ideias, entusiasmos. Isso constrói-nos como
pessoas e também como alguém,
que num determinado domínio de
conhecimento, se interroga sobre o
que faz, o que antes outros fizeram
ou os que está a formar. A proposta
que me fizeram e que me levou a
empreender a tarefa foi, na verdade muito sugestiva e insinuou-se
no tipo de registo que eu próprio
tenho.
Em que sentido?
Procurando sempre abrir ângulos
de observação diferentes, sondar
aspetos que não seriam óbvios. De
certo modo, é uma forma serena
e muito sincera, quase de quem se
desnuda em público, de dizer como
nos formamos, o que aprendemos,
quais os registos da nossa curiosidade.

REVELAÇÕES E UM
ALTER-EGO DESBOCADO

E tudo parece estar ligado na sua
trama. Uma navalha de buxo e a
memória do seu pai e a hierarquia
dos materiais, no contexto do
trabalho museológico; uma patinha
de pássaro como marcador de um
livro de François Villon, na estante,
os recortes de jornais ou os bonecos
de Rosa Ramalho e a construção
da identidade, a identificação do
território a que pertencemos;
uma ocarina preta e dourada ou
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uma guitarra de cartão, madeira
e cordas de arame, e a construção
do conhecimento; as embalagens
de ameixas de Elvas e o trabalho
de professor, ou a classificação dos
objetos, a sua humanidade, e o que
se pretende mostrar com eles no
museu.
É verdade. Seja qual for a área de
especialização, no percurso de vida
de uma pessoa emergem ocorrências, pessoas, relações, que são
fortemente marcantes. Dou algumas ilustrações disso, neste livro,
porque aborda alguns dos assuntos
que me têm interessado, sobre os
quais tenho trabalhado e continuo
a trabalhar. Muitas vezes demonstram como algumas preocupações,
em relação a determinado tema,
surgiram quase por acaso, em
situações aleatórias.
Por exemplo?
Quando falo da experiência que
tive com a revelação do canto do
carro de bois. Ou de outras situações relacionadas com o universo do fado. Ou dessa espécie de
intimidade mais profunda, onde
o humano se revela, ao falar dos
objetos. Em particular aqueles
ligados ao meu pai, que me ensinou muito precisamente da nossa
relação com os objetos, o que viria
a ser realmente uma das frentes
da minha atividade profissional,
ao dirigir o Museu Nacional de
Etnologia. A reflexão que tive de
fazer corresponde a um inventário interior, a uma arqueologia
da experiência. Experiência que
temos, desde logo na infância e

ENTREVISTA

adolescência, sem suspeitar que
se vai transformar em qualquer
coisa importante, mais tarde. Esse
tipo de ligações e de relações que
faço tornam, de resto, o livro um
pouco difícil de classificar.
Por não ser um livro de memórias
convencional?
Sim. Porque é uma reflexão sobre
um percurso profissional. E também um lugar onde se comenta a
atualidade, com posições críticas.
O livro é uma mistura de muitas
coisas.
E um pássaro, como diz o próprio
título. Esse pássaro que foi
desenhando, ao longo da vida, é
assumidamente o seu alter-ego?
Ah, o pássaro… Sim, é um alter-ego. E ajuda-me muito, completa
as minhas frases e ideias. Às vezes,
é mais claro do que eu, porque consegue ver as coisas de uma forma
simples. Gosto dele.
O seu pássaro seria uma voz crítica
também em relação à própria
museologia, quando, a partir de
2000, esteve envolvido no projeto
do Museu de Marselha. Foi uma
forma de expressar o seu próprio
posicionamento?
Ele aparece e desaparece e vai
participando nas coisas. Entrou
realmente numa atividade frenética, quando, no âmbito dos museus,
comecei a participar em muitas
reuniões e conselhos científicos
aqui, em França e Itália. E começou a debitar de uma forma muito
desbocada.
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Continua a desenhar os seus
pássaros?
Agora estou a ver se reúno as
histórias, algumas que começavam nas páginas em branco de um
livro e acabavam numa folha de
papel. É uma trabalheira juntar
esses rascunhos, às vezes muito
‘despenteados’, porque foi muito à
pressa que o lápis passou por cima
do papel…

A IMPORTÂNCIA DA
ORALIDADE

É curioso que esse pássaro está
também ligado a uma história
deliciosa da sua infância: um
avô que chega muito atrasado a
um almoço familiar, porque se
demorou a contemplar um melro
a apanhar uma minhoca.
O meu pai já estava enervadíssimo e ele chegou à varanda muito
corado e envergonhado a rir-se, porque tinha estado a ver o
pássaro.

“

É preciso descobrirmos
o que há de universal,
nas micro-sociedades,
mais ou menos arcaicas
e tradicionais, para
pensar o indivíduo na
sociedade hoje, quando
se vive em coletivos
ditos globalizados

A sua infância, passada num meio
rural, marcado pela sazonalidade,
pelas atividades do campo, foi
determinante na definição do
que viria a ser o seu percurso na
antropologia?
Sim, tudo isso contou, a ligação
à terra, os ritmos sazonais, as
elaborações culinárias, os rituais,
o calendário. E muito cedo, houve
também a identificação de certas
categorias, sobre as quais iria
refletir e escrever mais tarde. Por
exemplo, a oralidade, o lugar da
palavra. E essa dimensão atravessa tudo, do rural ao urbano. E
é-me muito cara do ponto de vista
físico, teórico e político.
Porquê?
A oralidade implica a proximidade
física das pessoas, a sua descoberta.
E tem um lado encantatório,
desde logo porque tem a ver com
a voz. E a voz é em si mesma
outra categoria perturbadora
e fascinante. Podemos, por
exemplo, fazer uma reflexão
sobre a História dos regimes
autoritários e das democracias,
se fizermos uma análise da voz,
da forma como foi amplificada
ou como foi usada e associada a
determinadas expressões faciais,
a certos gestos, por ditadores ou
homens que querem seduzir a sua
população ou por populistas. Não
é por acaso que a questão da voz
está sempre a saltar nas páginas
do livro e não só quando falo do
som. Mas no universo onde cresci,
também salientaria outra questão: a
curiosidade.

J

RURAL E O UNIVERSAL

Muito ligada ao seu pai, um
agricultor e caçador, uma figura
fulcral na sua formação?
É muito clara a sua importância. O meu pai tinha a pulsão do
inventor, daquele que resolve um
problema, propondo uma solução,
sem a ir buscar a um receituário.
Com duas latas, uma madeira,
um prego ou um elástico fazia um
objeto. E ligado ao gosto de descobrir, a atenção do olhar. Tudo isso
vem desse mundo rural da minha
infância e adolescência e que está,
no entanto, sempre a abrir para
universal, pelas dimensões do humano a ele associado. O espantoso
é que, muitas vezes, confinamos
de uma forma muito limitada o
rural a práticas locais. É importante descobrirmos o que há de
universal, nessas micro-sociedades, mais ou menos arcaicas e tradicionais, para pensar o indivíduo
na sociedade hoje, quando se vive
em coletivos ditos globalizados.
É mesmo como arcaico, distante,
que vemos esse mundo.
Claro que hoje o que existe no
mundo rural é já uma espécie da
sua devolução à natureza. Porque
a sociedade já não se constrói nos
espaços rurais, em torno das atividades que antes os elaboravam.
Ou seja, a agricultura, a relação
com os animais, etc., que fazem
a paisagem, criam as relações
sociais, e, com elas, os sonhos que
se têm à noite, os encantamentos,
os enamoramentos. Isso já não
está lá, mas há uma dimensão

Pré- publicação
OBJETOS, IMAGENS

A palavra imagem refere-se a algo que é um
objeto, o suporte que a delimita, mas referese igualmente a uma construção que nós
representamos cognitivamente, intelectualmente
ou psicologicamente. No museu lidamos com
as duas, mas esta instituição que é a casa que
guarda e expõe objetos é sobretudo um território
de imagens. Um objeto em si não diz nada de
estável, comum para os vários observadores que
o veem. Diz coisas muito diferentes para cada
um deles. O modo como ali está exposto, como
está iluminado, como se combina com outros, é
percebido através de toda a minha experiência
pessoal, o meu trajeto pessoal, a minha educação,
a minha sensibilidade, a minha cultura e projeto.
Aquele objeto gera ou é já um feixe de imagens.
O museu é fundamentalmente um território de
imagens.
O positivismo ligado à construção das disciplinas
científicas no século xix também trouxe para o
museu essa ideia de que há uma substância objetiva
que se materializa à nossa frente e nos diz algo de
preciso na sua configuração: aquele objeto, aquela
série de objetos. De facto não é, pois o museu é um
espaço de transfiguração, é uma máquina produtora
de imagens. E é essa fulguração de imagens,
provavelmente, que cria muito da atração e do
fascínio que ele pode provocar.

Nascimento do pássaro, Nelas, 1970; A raposa, pendurada pelas
patas traseiras, inteiriçou com o frio, Nelas, 1982

O CANTAR DO CARRO

[...] em Rio de Onor [...] Fui com uma família ao
campo carregar um carro de nabos. Muito pesado,
bem cheio, era preciso subir uma valeta ou arreto
para o caminho e eu ajudei a empurrá-lo e então
sou tocado fisicamente pelo barulho que fazia o
eixo do carro. O eixo de madeira é solidário com
as rodas, move-se com as rodas e todo o peso do
carro assenta no eixo e o atrito produz um som
de uma estridência como música eletrónica.
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da natureza que procuramos,
nalguns casos com resultados
bastante interessantes. Aliás, há
que interrogar essas experiências,
em relação com o desequilíbrio do
país, completamente abandonado,
despovoado, com mais de dois
terços do território secundarizado, se não mesmo marginalizado.
Essa é uma realidade que se
tornou gritante com a recente
tragédia dos fogos.
Sim. Muitas daquelas pessoas, nas
suas casas, no meio de um espaço
entretanto invadido de arvoredo,
estavam efetivamente devolvidas
ao esquecimento, à solidão. Houve
todo um desenvolvimento que não
correspondeu a nenhum pensamento político ou estratégico que
as condenou a um território de
abandono, até porque se perderam
laços de comunidade do passado e
alguma ação sobre o seu envolvimento que de alguma maneira as
protegia.

ESCASSO CONHECIMENTO DE
NÓS PRÓPRIOS

A antropologia pode dar um
contributo importante na reflexão
sobre esses territórios?
Diria que a antropologia tende a
afastar-se do mundo rural.
Deixou de ter interesse como
objeto de estudo antropológico?
Por um lado, porque as sociedades
rurais foram-se transformando,
por outro tendo em conta uma
certa necessidade de identificação com o global, a antropologia

passou a abordar uma multiplicidade de temas a partir do
urbano. Portugal, como território,
praticamente deixou de ser uma
inquietação para os antropólogos, talvez nunca o tivesse sido,
tirando os inquéritos extensivos
da equipa de Jorge Dias, depois
de Ernesto Veiga de Oliveira, essa
espécie de identificação do país,
como se lhe referiu José Mattoso.
E não só não interessava como
realidade, quando havia gente nas
suas comunidades, como depois
enquanto território gravemente
afetado pelos problemas de um
desenvolvimento desigual. Tal
como houve um desinteresse ao
nível dos problemas da fecundidade e do envelhecimento ou outros
aspetos que os fogos deste verão
expuseram. Recordo-me que há
uns 15 anos cheguei a dirigir uma
tese sobre os incêndios na zona de
Mação.
Teve resultados práticos?
Criou-se um grupo no ISCTE e
cheguei a propor que se fizessem
estágios anuais, dos cursos de
antropologia, sociologia, gestão,
para se trabalhar com os bombeiros locais. Isso poderia constituir
uma aprendizagem. Na realidade,
a antropologia teria que implicar várias pessoas em diferentes
frentes, por exemplo, no espaço
de um mestrado temático ou de
um centro de estudos, que erguesse uma linha de ação, até para
percebermos por que as pessoas
não querem aqueles lugares e
preferem a cidade. Para melhor
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Essas são apenas um pequeno
manto diáfano de fantasia sobre a
nudez que por lá vai…

Joaquim Pais de Brito

poder pensar outras políticas de
desenvolvimento, de modo que
o território adquirisse um fulgor
através de experiências que não
são dessas regiões. Claro que isso
passa também por utopias, pela
invenção social, mas desde logo
pelo conhecimento de nós próprios, que é escasso neste momento.
Portugal conhece-se mal hoje?
Conhecia-se melhor talvez há 50,
60 anos, nos tempos obscuros do
fascismo, da ditadura, em que
havia um conjunto de atravessa-

mentos do país por muitos intelectuais, não apenas das ciências
sociais, como do teatro, do cinema
e de outras linguagens. E que o
interrogaram de uma forma mais
densa do que hoje o conhecemos.
Sabemos apenas de uma forma
esquemática da existência desse
desequilíbrio, porque o Instituto
Nacional de Estatística nos dá
esses dados concelho a concelho.
Mas falta um conhecimento mais
íntimo e que não são as questões
de reconhecimento como património imaterial que resolvem.

E depois do fado, já foi reconhecido
o cante, o chocalho: É um crítico
dessa classificação?
Não me interessa discuti-lo,
porque julgo que tudo isso não
passa de um equívoco e que irá
durar pouco. É um espaço de
emblematização, que acaba por
ter a sustentá-lo necessidades de
afirmação política, mas que em si
mesmo não constrói sociedade.
Nalguns casos, pode estar ligado à
rentabilidade comercial, industrial, turística do objeto classificado como património; noutros,
política, por dar mais visibilidade
a uma comunidade, a um concelho. E até pode atrair alguns
turistas, que ao fim-de-semana se
deslocam a um sítio para provar a
tal sopa património ou ouvir um
grupo, mas é na verdade exterior
à população que queria emblematizar.

SEGUNDO NASCIMENTO

O seu doutoramento envolveu um
trabalho de campo em Rio de Onor.
Uma aldeia onde tive o maior
conhecimento sobre mim próprio,
sobre o humano, sobre Portugal.
Era um espaço rural, uma sociedade
plena de trabalho, que produzia
o seu tempo, o calendário. E foi o
lugar onde provavelmente mais
aprendi sobre o funcionamento
de uma sociedade, dos indivíduos
dentro dela, ou das relações com os
envolventes, o poder ou o Estado.

CRIME NO COMBOIO

Os homens do concelho de regresso a casa depois de um dia de trabalho nos coutos, Rio de Onor, 1976; Cego mendigo (e moço),
Condeixa, 1933, autor desconhecido, Catálogo Fado, Vozes e Sombra, exposição no Museu Nacional de Etnologia, 1994

Pensei: «Tenho de gravar isto.» Dias depois,
com o gravador, comecei a gravar alguns carros
e numa tarde em que estava sentado com uma
família no terraço, e trazia o gravador comigo:
«Vejam lá se sabem o que isto é?» E aquilo esteve
a tocar uns segundos e... «É o carro do Daniel.»
E de repente uma coisa daquelas que só se podem
aprender quase por acaso: as pessoas conheciam
os carros pelo canto. Os carros cantam. Claro
que os autores que dele falaram se referem ao
som do carro de eixo fixo. Entre o desagrado por
aquele ruído e a descrição sem juízos de valor,
como o faz Fernando Galhano na sua obra de

referência sobre o assunto. Neste como noutros
estudos são descritas as peças de madeira em
contacto com o eixo, entre elas a cantadoira ou
cantadeira e as troiteiras que lhe dão aperto. Mas
o efeito produzido é um som há muito censurado,
reprimido. A sensibilidade urbana não o quer
ouvir. De 26 códigos de Posturas Municipais
relativos a 24 vilas e cidades do país e publicados
entre 1837 e 1957 proíbe-se dentro do espaço
urbano o «chiar», a «chiadeira», «chiadela» ou
«chiada» do carro; apenas num caso (Guimarães,
1851) se diz «cantar ou chiar». [...] Mais: os carros
cantam a duas vozes.

Um dia, no comboio que eu apanhava aqui
quando estudava em Coimbra, há um homem
que levava um acordeão, o comboio ia muito
cheio e no topo da carruagem ia muita gente em
pé, ele não estava a tocar mas levava o acordeão.
Eu perguntei- -lhe... «Tenho fados, sim», «É
que eu gostava de ter alguns, eu não lhe faço
concorrência.» Essa conversa foi andando e a
certa altura perguntei-lhe: «Como é que faz
os fados?», porque ele dizia que era ele que os
fazia e que os mandava imprimir. «Vejo uma
notícia num jornal, um crime, uma coisa muito
sangrenta, uma coisa de que as pessoas têm muita
pena e eu vou lá à terra, sei o nome das pessoas,
sei mais coisas e faço o fado.» Não sei se seria
verdade, nalguns casos era e isso é muito bem
analisado por Caro Baroja no seu Ensaio sobre a
literatura de cordel. E perguntei-lhe: «E qual foi
o fado de que as pessoas mais gostaram, o que
mais sucesso fez?», «Foi uma mulher que matou
o filho bebé, depois foi julgada em tribunal...»
e as pessoas estavam ali à volta a ouvir muito
atentas, e quando ele começa a contar a história
era como se o silêncio tivesse apagado o barulho
do comboio. «... E o juiz perguntou-lhe “e
a senhora não ficou enjoada, não ficou toda
revoltada da barriga, do estômago ao pensar que
estava a comer a carne do seu filho?”, porque ela
fez uma feijoada com a carne do filho. “Sr. Dr.
na altura não pensei porque até estava bom!”»
Aquelas mulheres que ali estavam à volta a ouvir:
«Desgraçada!» Aquilo era o fado sem haver
canto, sem haver guitarra, sem haver acordeão,
sem haver nada, aquilo era o fado.

–
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sempre a interrogar-se. O mais
próprio da sua forma de expressão, as exposições, tem uma
dimensão que deve ser entendida
como um desafio científico, na
medida em que se trata de identificar um tema e falar dele, mas
também crítico, porque é preciso
refletir os limites em que o museu
se situa.

Mas também sobre as vertentes
mais íntimas, que se transmitem
através dos sonhos, das histórias
que se contam à lareira, toda essa
esfera menos materializável e dita,
por ser tão própria do viver de
cada um. Quando chegamos a esse
território da inutilidade estamos
no âmago de uma sociedade. E que
é tão essencial, na relação com o
Outro, com o cosmos.

De que maneira?
No meu caso, quase tinha vindo
diretamente de Paris para aquele
sítio, no canto Nordeste de Trásos-Montes. E estando nesse mundo
longínquo, pleno de sensações e
de acontecimentos, podia refletir
sobre o lugar central de onde vinha.
Percebi, aliás, como esses lugares,
parecendo abandonados, era no
abandono que encontravam uma
certa força.
Como?
Pelas reivindicações que, por exemplo, permitia aos notáveis locais,
usando o discurso do abandono. E
penso numa área mais alargada a
Trás-os-Montes. Além disso, esse
discurso ligava-os como província,
com fortes marcas de identidade.
Lembro-me que alguns amigos que
me foram lá visitar perguntavam-me como conseguia estar num sítio tão isolado. Mas nestas pequenas
aldeias estão sempre a acontecer
coisas, alguém que passa e comenta
sobre a lenha de fulano que estava
mal colocada, sobre uma galinha
que atravessou a estrada quando
estava a passar uma motocicleta e
daí, surge toda uma conversa. Essa
espécie de escuta da reverberação
desse espaço, em que tudo ecoa de
uns lados para os outros, em que

JOSÉ CARLOS CARVALHO

A sua investigação durou 15 anos.
Logo no início, vivi um ano em Rio
de Onor. Cheguei a recensear-me e
a votar lá. Depois, fazia temporadas
mais curtas de um ou dois meses,
durante muitos anos, até sentir
que havia transformações que me
permitiam falar de fases no devir
daquela sociedade.
Como passava lá os seus dias?
Eram dias normais, tal como os
das outras pessoas da aldeia. Na
véspera, já sabíamos o que iria fazer
no dia seguinte, se ia para o campo
com alguma família, ou com os
homens do Conselho da Aldeia para
os trabalhos do coletivo. Era uma
relação de troca, porque as pessoas
também queriam saber quem era,
de onde vinha ou que coisas havia
no mundo de que fazia parte. E,
no começo, tinha ainda o meu
diálogo silencioso com Jorge Dias,
que também tinha estado em Rio
de Onor e publicado o seu livro, em
1953. De vez em quando, estabelecia
algumas relações entre os factos
que observava e o que ele tinha escrito 30 anos antes, o que foi muito
rico do ponto de vista da própria
História da Antropologia. Por outro
lado, quando se está muito longe,
no interior de um país, isso ajuda a
pensar o próprio país.

J

Joaquim Pais de Brito

todos estão ligados pelo silêncio
e pela ressonância, das vidas, dos
passos de cada um, que se tornam
imediatamente públicos, é fantástica. Ainda por cima na situação
paradoxal do antropólogo, que não
sendo do sítio, quase se transforma num de lá. Senti a partilha de
intimidade desse lugar quase como
um segundo nascimento. Qualquer
coisa que passou a ser muito importante na minha história pessoal, na
identidade, que é feita de afetos, de
cheiros, sabores, alegrias. Depois,
houve que resolver um problema.
Qual?
Como equacionar tudo o que vivemos no que temos que escrever e
queremos partilhar com outros, ou
publicar num artigo ou em livro.

CONTRA O REGIME
DA EVIDÊNCIA

Uma dificuldade decorrente de
como trabalhar a subjetividade de
forma objetiva?
A certa altura, no Muitas Coisas e
um Pássaro, a propósito da crítica da
etnografia como texto subjetivo, falo
de como a questão está precisamente
em como utilizar essa dimensão da
subjetividade para construir com ela
o conhecimento objetivo. E lembro
que a literatura consegue descortinar e elucidar aspetos do humano
que nas ciências sociais temos tido
muita dificuldade. Por isso, a literatura, em meu entender, se constitui
como uma antropologia.
A literatura tem, de resto, uma
grande importância no seu
percurso, como deixa claro, quando
fala a propósito do texto. E referese às suas bibliotecas, às estantes
que chegou a desenhar, como aos
textos de cordel, a Aquilino Ribeiro,
ou a numerosas monografias. Não
consegue mesmo eleger um só
texto?
Não. Os textos são infindáveis.

Continuo a ser um leitor
permanente do romance, do conto.
Pelo prazer de ler, pelo ‘filme’
que se constrói quando se lê um
livro, é uma relação pessoal, de
uma interatividade intensa. Mas
uma das dimensões que mais me
atrai é ver como o humano, na
sua complexidade e no contexto
da sua existência, da cidade onde
está, do tempo histórico em
que se encontra, nas crises que
atravessa, se revela. Inclusive
quando preparamos a licenciatura
de Antropologia no ISCTE, cheguei
a propor uma cadeira de literatura.
E quando o pensei, pretendia que
ponderássemos os nossos limites
enquanto antropólogos, lembrando
como há domínios do humano que
provavelmente não conseguimos
traduzir e que tocam o que as
pessoas têm como mais forte, na
sua identidade, na sua memória.
De alguma maneira, procurou fazêlo em Muitas Coisas….
…O que posso dizer é que também

“

Hoje o que existe no
mundo rural é já
uma espécie da sua
devolução à natureza
A literatura consegue
descortinar e elucidar
aspetos do humano
que nas ciências sociais
temos tido muita
dificuldade. Por isso,
se constitui como uma
antropologia

tenho dúvidas sobre a utilidade do
próprio livro.
Porquê?
Confesso que o meu prazer maior
é debruçar-me sobre as coisas,
pô-las no papel e, se possível,
guardá-las, sem ter que as lançar a
público.
Tem muitas gavetas cheias?
Sim, mas não quero falar sobre
isso. Há uma relação de intimidade com as coisas que nos interessam e que, no meu caso, visa
sobretudo encontrar as perguntas para formular. As perguntas
pertinentes, certas, nesta tarefa
de compreender o mundo onde
nos encontramos. E de modo a
poder ter alguma ação sobre ele.
Essa ação não precisa necessariamente de textos. Por exemplo,
na atividade como professor.
A docência sempre foi uma vertente
muito empenhada da sua atividade?
Fundamental. E mais uma vez
tem que ver com a oralidade, com
o que se constrói no espaço da
aula. Numa das conversas, falo
do modo como sempre procurei
usar os ingredientes da própria
vida e tornar os alunos conscientes
de que é muito importante tudo
aquilo de que gostam, não apenas
o que já está classificado como
aquilo de que se deve gostar.
Uma coisa que, por outro lado,
transparece muito neste livro é a
minha aproximação aos temas,
sempre em torno da dúvida, da
incerteza, da inquietação. Contra
aquilo a que chamaria o regime
da evidência normativa. E essa foi
uma preocupação constante.

O FADO, OS ÍNDIOS DA
AMAZÓNIA E A INTERROGAÇÃO

Também enquanto diretor do
Museu de Etnologia?
Sim. Porque um museu deve estar

Houve exposições que o marcaram
particularmente?
Ando, justamente, a fazer uma
reflexão sobre algumas delas. Por
exemplo, a do fado. Foi importante por vários motivos, desde logo
por ser uma data de charneira na
própria história do fado. Foi criado
um grupo de trabalho no âmbito
da Lisboa 94 e, nesse contexto, fui
convidado a fazê-la. Seria a primeira vez que o fenómeno foi problematizado numa exposição.
Já era, de resto, um tema na linha
da frente dos seus interesses: tudo
começou com o velho livro que
encontrou numa arca do seu tio?
Tinha uns 16 anos quando o descobri. E desde os anos 70 que me
tinha ocupado do tema. Uma pesquisa que continuou com a equipa
que trabalhou para a exposição,
situando-o numa esfera mais ampla, que está para aquém no tempo
e no espaço social, do próprio
fado de Lisboa, enquanto forma
musical concreta. Fundamental
para mim foi mostrar a voz como
objeto. Havia verbas e foi possível.
E fazer uma reflexão alargada,
com vários seminários.
Uma reflexão que ainda o ocupa?
Digamos que tenho o fado entre
mãos…. Outra exposição muito
importante, aí completamente no
campo disciplinar da antropologia,
foi aquela que realizamos sobre os
índios da Amazónia. Só ousei fazê-la porque foi possível deslocar-me
ao Brasil e encontrar-me com os
colegas antropólogos brasileiros
que, na altura, estavam a estudar os
índios no terreno.
Um contributo determinante?
Notável. Deu-me uma enorme compensação intelectual e
afetiva. Mas fiz outras exposições
mais pequenas e também muito
estimulantes. Em todas, sempre
um registo de interrogação. Uma
mesma preocupação em várias
frentes, com os textos e as aulas e
a nível expositivo. O livro ajuda a
revelar o imenso sentido que fez
para mim ter sido diretor do museu
e responsável pela realização de
exposições, para o que contribuiu
também a minha experiência no
teatro, no CITAC, em Coimbra, lá
muito atrás. De resto, com Muitas
coisas e um pássaro, de alguma
maneira convido todas as pessoas
a pensar no seu próprio percurso, fazendo essa arqueologia dos
momentos marcantes. E podem,
até, reencontrar-se num certo
apaziguamento, porque andamos
sempre a esquecer, mas importa
lembrar como nos construímos.J
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O direito da Catalunha a decidir
HETERODOXIAS POLÍTICAS

André Freire

Espanha é um Estado multinacional tal como, aliás, muitos
outros na Europa onde, paradoxalmente e apenas por facilidade, se fala de Estado-Nação no
singular, apesar da multiplicidade de nações constituintes: o
Reino Unido, a Bélgica, a Suíça,
a antiga Federação Jugoslava, a
antiga Checoslováquia, a Bósnia,
o Chipre, etc. Ou seja, no caso do
país vizinho trata-se de um Estado
que é composto por várias nações
constituintes com línguas próprias
como principal elemento étnico-cultural diferenciador.
Nestas situações, além das
outras «velhas» clivagens sociopolíticas (Estado – Igreja, Rural
– Urbano, Capital – Trabalho)
está presente também a chamada divisão Centro – Periferia (ver
Lijphart, 2012). Esta clivagem
sociopolítica resulta do longo processo histórico de construção do
Estado-Nação, com a sua centralização e concentração de poder e
recursos (militares, económicos,
financeiros, fiscais, administrativos e culturais) no centro político
(as elites nacionais dominantes, principais construtoras do
Estado Nação, e «ganhadoras» no
processo), usurpando amiúde tais
poderes e recursos às periferias (os
grupos sociais dominados, ou seja,
os perdedores com o processo de
uniformização nacional e correlata
concentração de poder e recursos).
No caso de Espanha, tal processo de uniformização e centralização ocorreu com os chamados
Reis Católicos (Fernando II, Rei
de Aragão, e Isabel I, Rainha de
Castela), em meados do século XV,
e foi essa união dinástica que viria
a criar a Monarquia Católica, mais
tarde (1812) chamada Monarquia
de Espanha. Além da adoção de
uma religião oficial do reino, este
longo processo implicou também
a adoção de uma língua oficial, o
castelhano. Ou seja, as periferias
dominadas (bascos, catalães, galegos) viram as suas línguas subalternizadas em prol do castelhano
e, portanto, neste como noutros
domínios, foram os grupos «perdedores» no processo de construção do Estado-Nação. Tal processo gerou, consequentemente,
oposição das chamadas periferias
dominadas face aos construtores
do Estado-Nação, os grupos sociais
dominantes centralizadores e uniformizadores.
Adicionalmente, sublinhe-se
que a clivagem Centro-Periferia é
uma divisão sociopolítica ami-

úde perpendicular à diferenciação entre a esquerda e a direita.
Ou seja: quer no centro político
(PSOE versus PP, respetivamente à esquerda e à direita), quer
nas periferias (Herri Batasuna/
Heuskal Herritarok versus PNV,
no País Basco, ou ERC versus CiU/
Convergência Democrática da
Catalunha, na Catalunha, respetivamente à esquerda e à direita
em cada região) encontramos
partidos alinhados dos dois lados.
Dito de outro modo, há partidos
de esquerda e partidos de direita
em cada polo da divisão centro-periferia.
Do ponto de vista histórico, tem
havido basicamente duas vias de
saída para a solução do avolumar
de tensões com a clivagem CentroPeriferia. Primeiro, a via da
acomodação, ou seja, a construção
política do Estado transforma-se
para acomodar a diversidade das
unidades nacionais constituintes,
nomeadamente dando-lhe poderes
acrescidos (face à sua simples
dimensão numérica), amiúde
direitos de veto e proteção constitucional. Tal consubstancia-se
geralmente, maxime, no federalismo e numa forte descentralização
política. Por um lado, é reconhecida a multiplicidade das unidades
políticas constituintes da federação
e são-lhes atribuídos órgãos de
governo próprios (parlamento e
governos estaduais ou regionais)
com amplos poderes legislativos e
fiscais, sobretudo quando as minorias (periféricas) estão territorialmente concentradas (como é o
caso em Espanha).
Por outro lado, ao nível nacional
há geralmente um parlamento
bicameral, ou seja, uma câmara
representando os cidadãos de toda
a federação (com um número de
representantes por região proporcional ao seu peso em cada unidade
constituinte) e outra representando
os estados / as regiões / os Länder
/ as Autonomias. No federalismo
forte há em geral um bicameralismo simétrico, ou seja, as duas
câmaras têm idênticos poderes,
e incongruente, ou seja, as duas
câmaras têm distintos constituintes e são eleitos por diferentes
métodos de eleição; e há ainda
uma forte descentralização fiscal e
legislativa entre o centro (governo
federal) e as unidades constituintes
da federação (governos estaduais
ou regionais).
Em política comparada, a
Espanha, com o seu regime das
Autonomias, é maioritariamente

Catalunha Manifestação contra a prisão de dirigentes independentistas

descrita como um «regime quase-federal”. Por um lado, porque é
apenas medianamente descentralizada quando comparada com
os protótipos do federalismo (ver
Lijphart, 2012, p. 202). Por outro
lado, porque é imperfeita do ponto
de vista das instituições típicas do
federalismo, nomeadamente porque o Senado tem poucos poderes
(bicameralismo assimétrico) e é
eleito através das mesmas circunscrições da eleição do Congresso dos
Deputados, ou seja, por províncias
e não pelas Autonomias (como seria se tivéssemos um bicameralismo verdadeiramente incongruente). O PSOE apresentou um projeto
de (aprofundamento da) federalização da Espanha, neste sentido,
em 2013 (ver Page, 2014, p. 5).
Mas, mais importante, durante
o consulado de Zapatero foi aprovada uma reforma do Estatuto (de

“

A questão que está
colocada é, todavia,
mais de índole
política do que
de cariz jurídicoconstitucional.
Numa ordem política
democrática, quando
o Estado de Direito
e a democracia
entram em conflito, é
preciso negociar para
encontrar uma saída

Autonomia) da Catalunha, o qual
foi não só aprovado por 85% dos
representantes no Parlamento da
Catalunha (2005), por 73,2% dos
eleitores na Catalunha, como foi
aprovado (numa versão minimalista) por maioria no Congresso
dos Deputados (2006) (Page,
2014). O problema foi que o PP
pediu a fiscalização constitucional
do Estatuto revisto e o Tribunal
Constitucional (TC) deu-lhe razão
(2010) em cerca de 41 artigos
(Page, 2014). Da iniciativa do
PP e da decisão do TC resultou o
impasse que se vive desde então e
que aponta para a segunda via de
saída para a solução do avolumar
de tensões com a clivagem CentroPeriferia: a secessão territorial.
Daqui decorreram duas eleições
regionais na Catalunha (2010 e
2012), que deram sempre maiorias pró-secessão, e que levaram
à realização do referendo sobre a
independência em final de 2017.
No final do século XX, em
muitos países democráticos a via
secessionista tem sido prosseguida
pacificamente através de processos referendários. Por exemplo:
Quebec, 1995; Escócia, 2014;
Brexit, 2016; Kurdistão Iraquiano,
2017. Os centralistas espanhóis,
liderados pelo PP e por Mariano
Rajoy, pelo contrário, têm tentado,
com o argumento do enquadramento constitucional, por todas
as vias ilegalizar as tentativas
da Catalunha para decidir o seu
destino, seja permanecendo no
Estado Espanhol, seja tornando-se
independente. Para tal, mandaram a Guarda Civil para impedir
a realização do referendo de 2017,
que acabou mesmo por realizar-se,
fecharam sites independentistas,
prenderam líderes de organizações

cívicas independentistas e, posteriormente, prenderam membros do
governo e do parlamento catalães,
a seguir a terem acionado o artigo
155 da Constituição (demitindo
o governo catalão, convocando
eleições antecipadas e congelando
a autonomia), em clara violação
de liberdades e de direitos fundamentais, a que a Espanha está
internacionalmente vinculado,
como já declaram várias organizações (o Conselho da Europa, a
Amnistia Internacional, a Human
Rights Watch ou o próprio Conselho
dos Direitos Humanos das Nações
Unidas).
A questão que está colocada é,
todavia, mais de índole política do
que de cariz jurídico-constitucional, como bem explicaram vários
especialistas em direito internacional e ciência política, num parecer
feito a pedido do governo catalão
(ver Levrat et al, 2017). Por um
lado, se a via secessionista seguida
pelo governo catalão pode estar em
desacordo com o texto constitucional espanhol, também é verdade,
por outro lado, que a Espanha e
a própria constituição espanhola
estão vinculadas a normativos internacionais (da ONU, do Conselho
da Europa, da própria XXXX) que
reconhecem o direito dos povos a
decidirem o seu futuro, o direito à
autodeterminação, como direito
fundamental. E, por outro lado,
não vale a pena absolutizar a
Constituição: numa ordem política
democrática, quando o Estado de
Direito e a democracia entram em
conflito, então é preciso negociar
e deliberar para encontrar uma
saída, necessariamente de índole
política. É isso que tem faltado em
Espanha e na sua relação com a
Catalunha.
Veremos se as próximas eleições autonómicas na Catalunha,
marcadas para dezembro próximo,
voltam a dar uma maioria pró-secessão. Seja como for, o problema
da autodeterminação da Catalunha
vai permanecer e não vai desaparecer com as tentativas de ilegalização do mesmo pelos centralistas
espanhóis. Deliberação e negociação políticas serão, por certo,
necessárias. J
* Referências bibliográficas: AA.VV.
(2013), Keys on the Independence
of Catalonia, Barcelona, Editorial
Comanegra; Levrat, Nicolas,
Antunes, Sandrina, Tusseau,
Guillaume, e Williams, Paul (2017),
Catalonia’s Legitimate Right to
Decide, s.l., s.ed., policopiado,
disponível em http://exteriors.
gencat.cat/web/.content/00_
ACTUALITAT/notes_context/
FULL-REPORT-Cataloniaslegitimate-right-to-decide.pdf
; Lijphart, Arend (2012), Patterns
of Democracy: Government Forms
and Performance in Thirty-Six
Countries, Yale, Yale U. Press; Page,
Rob (2014), Debate on Possible
Independence of Catalonia: Key
Issues, SN06933, UK Parliament –
International Affairs and Defence
Section.
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GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

Antero, hoje

A

atualidade de Antero de Quental é algo que
merece atenção e cuidado. Como há dias Eduardo
Lourenço afirmou, nos Açores, ao Açoriano
Oriental, aquando das jornadas realizadas pelo
Governo Regional e pela Fundação Calouste
Gulbenkian a propósito dos 175 anos do nascimento do poeta micaelense: “Os poetas quando
são verdadeiros não morrem” (9.11.07). E a
afirmação assume uma especial importância, uma
vez que Antero compreendeu, como ninguém, que havia uma mitologia cultural portuguesa que chegava ao fim. E assim o poeta, como tem
afirmado o ensaísta de O Labirinto da Saudade, “viveu a título pessoal a
morte de Deus, como se fosse uma evidência absoluta, e ao mesmo tempo
sem poder aceitá-la”. E é a vivência deste paradoxo que torna o poeta uma
referência multímoda da nossa cultura e o projeta para uma dimensão
universal, em que ele é único no panorama português.
De facto, o autor dos Sonetos pôde ser central na genial geração de
que participou – tornando-se, ao mesmo tempo, sucessor numa genealogia que atinge a maturidade com Camões e chega a Bocage, Garrett e
Herculano, e vai continuar em Pascoaes e na revista Águia, em Fernando
Pessoa e no Orpheu, até aos nossos dias. Estamos, deste modo, num ponto
de encontro e numa espécie de placa giratória, definidores da cultura
portuguesa como um cadinho de diversas influências. E não por acaso
encontramos nesta capacidade de abertura universalista uma das bases
da heterodoxia de Eduardo Lourenço. Longe de uma identidade fechada,
deparamos com a recusa de um qualquer fatalismo ou de complexos de
superioridade ou inferioridade, típicos de culturas ensimesmadas. Se é
verdade que sofremos de uma ciclotimia ou bipolaridade ancestral, o certo
é que o sentido crítico da geração de 1870 contribuiu decisivamente, num
certo tratamento de choque, para a recusa dessa enfermidade estrutural.
Afinal, a projeção global da nossa língua (uma das cinco que mais crescerão
no próximo século) capaz de ser expressão de várias culturas e fundamento de diversas línguas subsidiárias, como os crioulos, corresponde a essa
extraordinária capacidade de integrar poética e culturalmente uma visão
abrangente – não ligada a uma qualquer idiossincrasia tribal ou regional.
Sem ter exata consciência disso mesmo, o poeta açoriano é, nestes termos,
um autêntico símbolo da vocação universalista da cultura portuguesa, que em
nada minora a importância do que nos distingue. E Antero de Quental corresponde à vivência desse universalismo cosmopolita, que mais tarde encontraremos em Pessoa e Mário de Sá-Carneiro. Aliás, Tolstoi e Unamuno testemunham, de modo inteiramente insuspeito, sobre a importância do nosso genial
poeta. Voltando a Eduardo Lourenço: “A literatura condensa a essência de cada
povo, daquilo que ele é e pretende, das vivências que o norteiam e definem”.
No caso de Antero e Pessoa, “ambos se dedicaram a olhar o problema da nossa
identidade, da nossa figura, da nossa imagem no mundo… Não para os olhos
dos outros, mas para os nossos próprios. Isso começou com a geração de 70”.
E é esse sentido crítico, a capacidade de realizar a psicanálise mítica do nosso
destino que torna essa atitude como crucial no sentido de uma emancipação
centrada na compreensão humana e complexa de quem somos.
Em carta, de 1867, a António de Azevedo Castelo Branco, Antero diz
que “a rêverie da saudade é para a alma que se deixa envolver nela como
hera para os muros que veste e abraça. A princípio é um adorno, uma gala.
Mas as raízes vão entrando dia a dia por entre as pedras mais bem ligadas,
abrindo-as, deslocando-as. Quando se lhe acode não é mais já do que uma
ruína – uma ruína encoberta e protegida por uma ilusão”. Recusa-se, deste
modo, uma simplificação melancólica. Mais importante do que o culto de
uma ilusão, importaria ir à substância das coisas e inserir o sentimento poético numa compreensão racional. Trata-se de uma demarcação relativamente a Garrett, como modo de superar a contradição entre razão e delírio.
Haveria que caldear as tradições com a racionalidade e a procura de um
caminho capaz de nos proteger das ilusões. No entanto, o poeta oscilará
entre o misticismo e a “lucidez racional” – entre a poesia e a filosofia. E em
carta a Oliveira Martins, de 1880, dirá: “É incrível a desarmonia que há
entre a minha razão e o meu sentimento, e este, por mais que faça, nunca
chega a afinar pelo tom grave e claro daquela. Que fazer? É evidente que a
poesia sai do sentimento e não da razão”.

Antero de Quental “Um autêntico símbolo da vocação universalista
da cultura portuguesa”

“

O divino paradoxo de Antero põe em
confronto a consciência e a realidade, a
sensibilidade e a razão. E um tal dilema
representa a singular atualidade do poeta

J

A mudança
em tempos
de desespero
Sabe-se como
o desespero não é
bom conselheiro,
mas pode ser
impulsionador de
mudanças. É Slavoj
Zizek quem o diz,
num livro em que
reflete sobre as migrações, o
terrorismo, o islamismo, o
populismo ou o capitalismo chinês.
Em seu entender, tudo faces da
mesma moeda, o capitalismo
global e o seu atual impasse. O
filósofo e psicanalista esloveno,
investigador do Instituto de
Sociologia da Universidade de
Liubliana, um dos mais pertinentes
pensadores contemporâneos,
descortina, porém, nos
desesperados tempos que se vivem,
alguns sinais de mudança. A
Coragem do Desespero, Crónicas
de um ano em que Vivemos
Perigosamente, dá conta desse
otimismo, nomeadamente
decorrente da análise de
movimentos sociais como o
antirracismo ou o feminismo. Uma
obra para acrescentar a BemVindo ao Deserto do Real, Elogio
da Intolerância, A Monstruosidade
de Cristo ou Viver no Fim dos
Tempos, entre outros títulos de
uma irreverente e inconformista
bibliografia, que a mesma chancela
tem vindo a publicar entre nós.

› Slavoj Zizek

A CORAGEM DO DESESPERO

Relógio d’Água, 360 pp, 17 euros

Daí a necessidade que o poeta sente do mundo das ideias – que o leva a
centrar-se na reflexão que se traduzirá na publicação do fundamental ensaio
"Tendências Gerais da Filosofia da Segunda Metade do Século XIX” (1890),
a pedido de Eça de Queiroz para a Revista de Portugal. Já em 1885 dissera a
Jaime Batalha Reis: “Extrair do pessimismo o otimismo, por um processo
racional, tem sido afinal o trabalho da minha vida. Creio que cheguei ao
termo e dou a minha Filosofia por completa e acabada. (…) A dita minha
Filosofia não é original. É antes uma fusão (não amálgama) do Hegelianismo
com a monadologia de Leibniz, dando de si a síntese do idealismo e do espiritualismo num terreno que à 1ª vista se parece com o materialismo. (…) O
meu sistema será pois (como todos, no fundo) um ensaio de interpretação do
Universo no ponto de vista do espírito moderno, interpretado esse mesmo
espírito pela razão crítica. Se conseguir fazer isto satisfatoriamente, não darei
por vão o meu esforço”.
O pessimismo é, no fundo, um caminho, para que a consciência crítica
ilumine a ação. E é da necessidade de não descurar a ligação entre pensamento e ação que resulta o paradoxo de Antero – preocupado com a necessidade
de haver ideias, de existir espírito crítico e de ligar o espírito e a intervenção
cidadã. Daí a complementaridade que sentia haver entre si e Oliveira Martins,
pela necessidade das ideias se traduzirem em consequências práticas. E em
maio de 1887 escreve ao seu dileto amigo, alertando: “Vejo-o caminhar para
um pessimismo negativo, que não posso aprovar e que contrista”. E, depois
de constatar a impossibilidade de penetrarmos absolutamente no problema
da existência, vem dizer: “Desprezar o mundo, desprezar os homens, ver o
vácuo e o tédio como resíduo final de tudo, é o grande pecado do orgulho.
Afinal, o que está está bem, o que vai vai bem. A nós o que nos cumpre é
descobrir o como e o porquê deste paradoxo universal das coisas – na certeza
de que é um divino paradoxo”. Em vez do afastamento do mundo, haveria
que compreendê-lo, em nome da justiça. “A filosofia não pode prescindir
dos dados da consciência; mas, por outro lado, as aspirações da consciência
não podem anular os factos naturais e históricos e positivos” – diz a Ferreira
Deusdado em 1888. O divino paradoxo de Antero põe em confronto a consciência e a realidade, a sensibilidade e a razão. E um tal dilema representa a
singular atualidade do inesquecível poeta. J

A máquina
e o homem
A relação do homem
com a máquina já fez
correr muita tinta, tanto na ficção
como no domínio do
pensamento. E é uma
questão que se reveste
da maior pertinência,
numa sociedade em que as tecnologias estão cada vez mais presentes. Gerd Leonhard, pensador da
era digital, com estudos de teologia
e na área das Ciências Sociais, que
foi músico rock ou ativista dos
Verdes, aborda justamente essa
problemática em Tecnologia versus
Humanidade, uma obra em que reflete sobre as consequências da ‘era
da máquina’ quer no mundo do
trabalho, quer ao nível dos valores
morais e humanos.

› Gerd Leonhard

TECNOLOGIA VERSUS
HUMANIDADE – O
CONFRONTO FUTURO
ENTRE A MÁQUINA E O
HOMEM

Gradiva, 280 pp, 15,25 euros
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EDUARDO LOURENÇO

Poesia, Lucidez e Fé
La lucidité est la blessure plus proche du soleil
					
René Char
O mito é o nada que é tudo…
F. Pessoa

T

odas as verdades são
pálidas à sombra dos
mitos. Neles a nossa
imaginação arquétipa
tocou de uma vez para
sempre o reino luminoso dos arcanos celestes
do homem, a matriz
fecunda das “mães”
goethianas. A ilusão da inteligência é imaginar que as inventa no momento exato em
que se lembra delas. Somente esta visão,
este contacto com o autêntico real, é tão
forte “que nos anoitece”, como diz o nosso
passant considérable Mário Sá-Carneiro.
Esta noite é a inteligência mesma que se crê
o dia. Mas a inteligência é filha da imaginação porque o homem não é o Ser mas
aquele que está em presença do Ser.
Contra esta presença a inteligência é
impotente pois ela não pode fazer mais
que deglutir às escuras a experiência ao
mesmo tempo sombria e luminosa dessa
presença cuja forma é a imaginação. A
nossa presença em face do real - maneira
imaginária de falar mas não há outra – é
imaginária. É a inteligência, filha da
imaginação em desacordo, que se dá
conta da condição imaginária do homem.
Mas é demasiado tarde – e para sempre
– pois este intervalo irrecuperável é o

Hannah Arendt
e Heidegger
São dois dos grandes
pensadores do século
XX. Encontraram-se
na Universidade de
Marburgo. Ela era
estudante, judia, e
tinha 19 anos. Ele
professor, casado, 36,
e com alguma simpatia pelas ideias
nacionalistas. Apaixonaram-se e
tiveram um caso amoroso, porventura contra as probabilidades, mas
que marcou intensamente as suas
vidas. Uma relação que prosseguiria
numa amizade duradoura, depois
do nazismo, mesmo após ela ter sido
obrigada a sair da Alemanha para
viver em Paris, e quando os nazis
ocuparam a França, a fugir, com
o marido, para os Estados Unidos,
onde se fixou, sendo a primeira
mulher catedrática, na universidade
de Chicago, com trabalho sobretudo

pensamento dos homens. Não há regressos
senão ilusórios. O drama quotidiano da
fome de nós mesmos que é a memória
deixa-nos vazios, pois essa fome é
insaciável. A música é em som a repetição
desse banquete numa mesa onde os
convivas nunca se sentam juntos, nunca
se sentarão, ao mesmo tempo, uns ao lado
dos outros. Por isso ela exala a melancolia
irremível da consciência da nossa situação
de origem imaginária.
É imaginária ainda a ilusão de
Proust de tocar através da sonata de
Vinteuil o ser mesmo das coisas e o
diamante virgem da felicidade. Mas
esta experiência imaginária através
através da qual o homem se dá por um
só instante o espetáculo de si como
subtraído ao tempo é, mesmo no deserto
da memória, de uma realidade absoluta
comparada à poeira de pensamento em
que ela converte o homem ao extinguirse. A inteligência é o labirinto onde
jamais encontraríamos o minotauro,

“

É imaginária ainda a ilusão
de Proust de tocar através
da sonata de Vinteuil o
ser mesmo das coisas e
o diamante virgem da
felicidade

na área da filosofia política. Todas as
cartas que Hannah Arendt (19061975), autora de obras de referência
como As Origens do Totalitarismo,
e o filósofo Martin Heidegger (1889
-1976), autor de obras essenciais
como Ser e Tempo, trocaram, entre
1925 e 1975, são agora publicadas
num volume, que acompanha não
só os vários momentos do relacionamento, mas também as suas reflexões. Heidegger afirmou mesmo
que o romance entre eles tinha sido
o “mais excitante, mais orientado
e mais rico período da sua vida”.
Numa das cartas, de 9 de junho de
1925, por exemplo, escrevia: “Minha
querida Hannah, A noite e a tua
carta. Muito obrigado, minha bondosa! As duas dizem-me que ainda
não sou suficientemente forte para o
teu amor. ‘O’ amor absolutamente
não existe (…) Mas tenho o direito
de te pedir, minha amada, que não
te amedrontes diante dessas horas e
dias ‘cansados’ e que não consideres
no futuro como algo que não me

Marcel Proust

o que em nós buscamos, sem o fio da
imaginação. Ou do amor, que é a mesma
coisa em forma de Ariana.
Imaginação e inteligência não são
inimigas. São subordinadas e a lei dessa
subordinação é inflexível. A mitologia, de
uma forma luminosa, exprimiu a lei do
bronze dessa subordinação. Como todas
as leis pode ser invertida (até certo ponto)
mas o resultado humano da inversão é a
inexistência. Os limites da nossa liberdade
são muito estreitos. Só parecem largos
porque certamente confundimos a ilusão
dela com a sua realidade. A ilusão nos
transporta a toda a parte onde julgamos
dever ir para nos alcançar. A realidade,
apenas onde nós estamos, tão escondidos

pertence também. O homem não
é uma coisa entediante que sustem
constantemente o tédio no alto da
admiração, felicidade e risco”.

› Hannah Arendt e Martin Heidegger
CARTAS (1925 -1975)

Guerra e Paz, 410 pp, 27 euros

Problemas
de género
Judith Butler foi recentemente agredida
e insultada à entrada
do Brasil por fanáticos de direita que
erguiam cartazes a
dizer que ela não era
bem-vinda ao país.
Mas isso diz mais sobre o estado
de efervescência social e política
em que se encontra o Brasil do
que da própria autora. Ativista e
estudiosa, profª da Universidade

de nós que não nos apercebemos da escada
de Jacob da necessidade plantada no nosso
coração. Por ela sobem, com a leveza dos
anjos, os gestos da nossa liberdade a escada
interminável do nosso sonho para alcançar
a realidade. Ou antes, a imaginação dela.
Por isso não há liberdade alguma
fora da poesia, imaginação essencial.
A inteligência os paralisa perguntando
pela sua origem. Sobre a alta escada o
movimento entre o céu e a terra que Jacob
estabeleceu sonhando converte-se numa
mecânica vazia, a poesia da poesia, e os
anjos convertem-se em pobres Copélias
sem animação possível.J
* Texto inédito datável do início dos anos 80

da Califórnia, Butler é uma das
principais vozes feministas dos
nossos dias e uma das precursoras
da teoria queer. A Orfeu Negro, que
tem dado espaço a grandes obras
da teoria feminista, publica agora
Problemas de Género, Feminismo e
Subversão da Identidade, uma das
principais obras da autora americana. É a primeira vez que está
disponível em Portugal, 27 anos
depois da sua edição original. No
prefácio da edição de 1989, pode
ler-de: " Este livro é escrito, pois,
como parte da vida cultural de
uma luta coletiva que tem tido, e
continuará a ter, algum êxito em
alargar as possibilidades de uma
vida que possa ser vivida para
quem vive, ou tenta viver, nas
margens sexuais"

› Judith Butler

PROBLEMAS DE GÉNERO,
FEMINISMO E SUBVERSÃO
DA IDENTIDADE

Orfeu Negro, 314 pp, 18 euros

O silêncio

O norueguês Erling
Kagge é um dos
grandes aventureiros
dos tempos modernos,
tendo sido o primeiro
homem a atingir sozinho o Polo Sul (após
50 dias, sem qualquer
sinal de comunicação). Trabalhou
também como o advogado até decidir
estudar Filosofia, em Cambridge.
Este seu tomo, mais do que um relato
sobre as suas viagens, é um pequeno
ensaios sobre a importância e escassez do silêncio na vida urbana contemporânea. É um verdadeiro hino
ao silêncio. No segundo capítulo,
podemos ler: "O Silêncio deve falar,
e devemos falar com ele, de modo a
aproveitarmos o seu potencial".

› Erling Kagge

SILÊNCIO NA ERA
DO RUÍDO

Quetzal, 160 pp, 15, 50 euros
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Q

uando se pensa no futuro de Portugal, com
apenas um pouco de
lucidez, é impossível
não sentir um calafrio.
Na Europa nenhum
país parece tão impreparado para os
sombrios cenários de futuro que se
avizinham. Uma população envelhecida, habitando num território
desordenado e abandonado, em que
quase 6% da área total (incluindo
Açores e Madeira) ardeu em quatro
meses (entre junho e outubro de
2017). Olhando para a frente há perguntas sem resposta. Quando este
ciclo de mundialização se desvanecer (a essência dos ciclos temporais é
serem efémeros), quando o mercado
mundial se reduzir, ou implodir,
como já aconteceu entre 1914-1918,
e entre 1929-1945, onde e como vamos alimentar a nossa população?
O futuro vai trazer uma aceleração ainda maior das alterações
climáticas, com mais desertificação, mais pressão sobe os recursos

hídricos, mais fortes crises de segurança alimentar. Na fragmentação
desgovernada para onde as ruínas da
moribunda União Europeia (UE) vão
desaguar, ninguém pense que será
possível manter o comércio regular
que a paz e uma moeda comum
garantem. Depois do colapso da
UE - que só uma muito improvável
série de milagres poderia travar - o
acesso ao mercado de cereais será
muito mais difícil e oneroso, no caos
de novos e frágeis sistemas monetários e de guerras entre credores e
devedores a que a Europa regressará. Além disso, os países europeus
com saldo agrícola positivo, devido
a anos agrícolas cada vez mais incertos, tenderão a aumentar as suas
reservas em vez de canalizarem os
seus excedentes para a exportação.
Como é sabido, apesar das melhorias
na agricultura na balança comercial,
Portugal não é autossuficiente em
cereais. Apenas exportámos trigo
entre 1839 e 1855, e no biénio de
1934-1935, no auge da “campanha

do trigo”, que se explica, justamente, por uma brutal diminuição do
comércio mundial após o “crash”
bolsista de 1929.
O futuro, porém, também nos
reserva o aumento da erosão e intrusão costeiras, com a acelerada subida
do nível médio do mar (NMM).
Portugal, que deve a sua existência
à sua imensa linha de costa vai ter
de selecionar onde deverá ser feito
investimento para proteger por mais

“

Não consigo ver nas
atuais ‘forças vivas’
músculo moral e
vigor intelectual para
mobilizar e preparar
o nosso povo para
transformar o futuro

Filipe Luís
Os cinco Presidentes
Filipe Luís, 56 anos, é jornalista desde
- começou ainda em O Jornal, depois
‘transformado’ em Visão, revista de que
é atualmente editor executivo. Sempre
trabalhou, e continua a trabalhar, na
área da política nacional, como repórter
e comentador - que tem sido também,
com alguma frequência, nas televisões
- e em 201X deu a lume um livro intitulado A troika XXXXXX. Agora publica
Presidentes que mudaram Portugal - A
vida, as histórias e as polémicas - sendo
Presidentes apenas os eleitos após o
25 de Abril de 1974, incluindo o atual.
Ou seja, e por ordem cronológica de
ocupação do cargo: António Ramalho
Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio,
Aníbal Cavaco Silva e Marcelo Rebelo
de Sousa. Falamos com o autor sobre a
obra, jornalística, no sentido comum do
termo, e não de análise política.
Jornal de Letras: Porquê e como surgiu a
ideia deste livro?
Filipe Luís: A eleição de Marcelo Rebelo
de Sousa foi o o seu ‘desencadeador’ ou
pretexto inicial. O contexto político e a
sua personalidade justificavam perfeita-

mente uma espécie de «sinal de alerta»:
o órgão de soberania «Presidência da
República» voltava a ter interesse outra
vez, depois de um lento processo de
deterioriação, nos últimos anos.
Porquê o contexto?
Porque o novo Presidente aparecia numa
altura em que o País experimentava uma
inédita solução de Governo. Ainda por
cima, vinha de uma área política diferente; e de uma campanha presidencial
sui generis, sem grande envolvimento
de partidos e com um discurso de
conteúdo político neutro mas muito
próximo das pessoas, pela nova razão de
Estado a que chamou «afetos».
E porquê a personalidade?
Porque Marcelo Rebelo de Sousa tinha
(tem) um passado político também
sui generis, não só por efeito das suas
características pessoais, que faziam
dele uma personalidade imprevisível,
mas também porque construíu a sua
notoriedade ao longo de quase duas
décadas de exposição como comunicador, nomeadamente na televisão.

Filipe Luís

Ou seja, Belém tornava-se outra vez o
centro das atenções. Assim, apesar de
protagonizar o capítulo que encerra o
livro, Marcelo como que foi o ponto de
partida para fazer um livro que pretende
dar a conhecer - num único pequeno
volume, de leitura fácil, destinado ao
grande público - o percurso político,
pessoal, cívico e profissional das cinco
pessoas que elegemos desde 1976 para a
chefia do Estado. , com o essencial sobre
as personalidades e a sua época.
Em sua opinião, que características aproximam e separam os vários
Presidentes?
Eanes é o homem austero, Soares o político por excelência, Sampaio o homem
emotivo, Cavaco o português normal e

LUCÍLIA MONTEIRO

A guerra pelo futuro

algumas décadas esta ou aquela
cidade, esta ou aquela infra-estrutura. Mas, se pensarmos a 100 anos,
iremos assistir a um movimento
populacional inverso ao do século
XX. Com imensa probabilidade, e
isto se formos poupados nesse longo
período a uma guerra mundial com
armas de destruição maciça, assistiremos a um aumento da população
nas cidades do “interior”, e a uma
gigantesca destruição de ativos e
património, construído e natural,
nas zonas litorais.
Lamento muito, mas não consigo

ver nas atuais “forças vivas” do
nosso país, o músculo moral e o
vigor intelectual que poderiam
mobilizar e preparar o nosso povo
para transformar o futuro, apesar
das suas enormes ameaças, em algo
de habitável. No limite, trata-se de
um teste à sobrevivência do próprio
regime democrático. Se este falhar
na guerra pelo futuro, isso significará que o despotismo, como no
passado, poderá voltar a ser visto
como uma ilusória alternativa para
vencer os desafios imensos que nos
aguardam.J

Marcelo o comunicador nato. Todos são
muito diferentes e, às vezes, opostos.
Eanes tem uma forte influência militar
em toda a sua ação: rigoroso, legalista - o
mais intransigente dos Presidentes no
cumprimento da Constituição - probo,
sério, pouco sorridente e com pouco jogo
de cintutra para a política partidária.
Soares é o homem paradoxal: ou se gosta
ou se odeia. Mesmo assim, conseguiu
o pleno durante o primeiro mandato.
O povo chamava-lhe o “bochechas”,
vincando o seu lado bonacheirão e a
proverbial bonomia. Os seus pares políticos chamam-lhe o “velho leão”, em
homenagem à forma implacável como
define e prossegue os seus objetivos
políticos. Sampaio é muito sério, cosmopolita, quase estrangeirado, com sólida
formação teórica, e disfarça uma certa
dificuldade em decidir pelo primado do
coletivo, da colegialidade, do aconselhamento e do estudo. Mas consegue
um improvável link com os portugueses
através da emoção. Cavaco é o homem
prático, o professor que veio de baixo e
subiu a pulso, o político contrafeito que
prefere a ação às palavras, com cultura
humanística deficiente mas um sexto
sentido apurado na identificação com o
homem da rua, cujas aspirações conhece
bem. Finalmente, Marcelo representa
uma elite bem portuguesa que faz a sua
viagem de aproximação ao homem comum, que gosta de ser gostado, que quer
ser compreendido e faz da intuição e da
sua curiosidade inata uma arma política.

No trabalho que desenvolveu para
escrever o livro, quais foram as maiores
surpresas que teve?
Talvez a “portugalidade” dos cinco. Isto
é: afinal, não tinham nada de especial, a
não ser o facto de, por características de
personalidade a que se poderá chamar
carisma, vincarem, um pouco mais
do que o comum dos cidadãos, as suas
qualidades - e defeitos - de portugueses
típicos. De uma certa forma, muito diferentes entre si, todos eles são cidadãos
comuns, iguais ao homem da rua. Só
que a sua capacidade de potenciar a
maneira de ser lusitana faz com que as
pessoas se identifiquem mais facilmente
com eles - e os tenham eleito. E isto
parece falar mais alto do que os programas ou as ideologias. Até porque foram
eleitos em momentos psicológicos do
País muito especiais. Por exemplo, em
dois casos: a seguir ao homem austero,
vem o degelo - de Eanes para Soares,
de Cavaco para Marcelo. Pelo meio, há
um PR de transição entre os dois tipos
(Sampaio). Previsivelmente, será esse o
caso, a seguir a Marcelo...J

› Filipe Luís

PRESIDENTES
QUE MUDARAM
PORTUGAL

Ed. Desassossego, 256 pp.,
16, 60 euros
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A Ciência e os seus Inimigos
Com o título acima, vai sair dentro de dias um novo livro da autoria de dois bem conhecidos cientistas e divulgadores
de Ciência, o físico Carlos Fiolhais, a quem acaba de ser atribuído o Grande Prémio Ciência Viva Montepio 2017, e o
bioquímico David Marçal. Aqui antecipamos parte substancial do prefácio da obra, sobre a qual - e sobre o galardão que
agora lhe foi outorgado - ouvimos o primeiro dos autores

Carlos Fiolhais
e DaviD Marçal
Vivemos num tempo indiscuti‑
velmente marcado pela ciência:
praticamente toda a nossa vida
depende do conhecimento cientí‑
fico, através da tecnologia que dele
bebe. Hoje é possível fazer um tele‑
fonema com imagem para qualquer
sítio do planeta. Servimo‑nos de
fontes de energia renováveis como
o vento e o sol. Usamos materiais
com propriedades extraordinárias
feitos à medida de necessidades
específicas. Tomamos antibió‑
ticos que curam rotineiramente
infecções que ao longo da história
foram fatais. Por causa das vacinas
que as previnem, há doenças
de que já nem nos lembramos.
Sujeitamo‑nos, se necessário, a
complexos transplantes de órgãos
que nos podem salvar a vida.
Foram anos e anos de desenvolvi‑
mento da ciência e da tecnologia
que permitiram as nossas actuais
condições de vida. E, previsivel‑
mente, será a continuação desse
esforço que nos permitirá uma vida
ainda mais longa e melhor.
No entanto, e paradoxalmen‑
te, vivemos num mundo onde a
ciência tem cada vez mais inimi‑
gos, alguns deles em degraus altos
da escada do poder. Um exem‑
plo emblemático foi a eleição de
Donald Trump para a presidência
dos Estados Unidos no final de
2016, apesar de o seu discurso ser
anticientífico.
Para além de uma aversão estrita
à visão da ciência — aos factos da
ciência e ao método científico que
os permite apurar, como é bem
ilustrado pelas suas posições sobre
o aquecimento global, as vacinas e
os vírus —, parece ter uma aversão
à própria noção de realidade e
ao pensamento racional. Fala‑se
hoje de «factos alternativos» e de
«pós‑verdade » simplesmente para
negar a verificação da realidade e
das consequências racionais que
se podem assumir com base nessa
verificação. Esta mundividência —
chegada a um alto cume da política
— encontra ressonâncias em posi‑
sões ditas pós‑modernas, há muito
aparecidas, que são críticas da
ciência. Segundo elas, a ciência não
passa do linguajar dos cientistas,
sendo essa forma de comunicação
tão útil ou inútil como outra qual‑
quer forma de comunicação numa
qualquer outra comunidade.
A ciência resultaria de um
consenso num grupo, e seria tão

legítima como outros consen‑
sos noutros grupos. Por outras
palavras, a realidade não existiria,
assim como não existiria um méto‑
do privilegiado para a representar
e comunicar. Esta é evidentemente
uma visão totalitária, que, como
a História ensina, pode condu‑
zir às maiores desgraças. Não é a
primeira vez que a ciência é negada
desde que existe, mas bastariam
os exemplos extremos dos regimes
de Hitler e de Estaline, respecti‑
vamente na Alemanha e na União
Soviética, para nos lembrar dos

perigos das posições anti‑cientí‑
ficas.
Se as provas não interessam,
ficamos reféns da autoridade da
hierarquia, justificada por alegadas
necessidades conjunturais, auto‑
‑investidas de noções enviesadas
de um qualquer «bem maior» e
que se sobrepõe à realidade. Se
descartarmos o pensamento racio‑
nal, ficamos no pantanoso domínio
dos mitos e das ideologias, onde
podemos soçobrar.
É preciso falar hoje dos inimigos da
ciência, os quais, como procurare‑

mos mostrar, são dos mais variados
tipos, não se encontrando adstritos
a correntes políticas. Começaremos
por falar dos ditadores como
inimigos da ciência — uma vez que
ciência e liberdade estão intima‑
mente associados — para depois
falarmos dos ignorantes (Trump
é um ignorante e não um ditador,
dado o país onde vive; noutro
ambiente sabe‑se lá o que seria),
dos fundamentalistas (discutiremos
a questão das relações por vezes
tensas entre ciência e religião), dos
vendilhões (aqueles que não hesi‑

Carlos Fiolhais
A ciência está ameaçada
- e com ela o nosso futuro
Prof. catedrático da
Universidade de Coimbra, de cuja
Biblioteca Geral foi diretor, autor
de uma vasta obra científica e de
divulgação, Carlos Fiolhais, 61
anos, receberá o último prémio
com que foi distinguido, acima
referido, na próxima sexta‑fei‑
ra, 24, Dia Nacional da Cultura
Científica, às 16.00, na Galeria
da Biodiversidade, na Casa
Andresen, no Porto, na pre‑
sença do ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior,
Manuel Heitor. Entretanto, vai
surgir nos escaparates o livro que
aqui se antecipa e sobre o qual o
ouvimos
Jornal de Letras: Qual o objetivo
fundamental deste seu livro, de que
é coautor David Marçal?
Carlos Fiolhais: Mais do que fazer
uma apologia da ciência ‑ a ciência
está por todo o lado e defende‑
‑se muito bem uma vez que é um
dos maiores empreendimentos
humanos ‑ ele trata de desmontar
as posições de alguns que procu‑
ram diminuir ou ignorar o valor
da ciência. O título inspira‑se,
evidentemente, na obra de Karl
Popper A Sociedade Aberta e os
seus Inimigos. Popper criticava
Platão, Hegel, Marx, por o seu
pensamento conduzir a sociedades
sem futuro.

ser ao continuarem no erro. Neste
mundo de ‘factos alternativos e de
pós verdade’ a ciência está ame‑
açada. E, com ela, está também
ameaçado o nosso futuro. A ciência
esta longe de ser tudo na vida, mas
sem ela não teremos vida na Terra.

Carlos Fiolhais

A democracia, que Popper advoga,
precisa da ciência para assegurar
prosperidade...
E a ciência, por seu lado, precisa da
democracia para assegurar liberdade
de pensamento. Assim, criticamos
um conjunto de adversários da
ciência, que categorizamos. São
eles, por exemplo, os ditadores, que
querem impor à força o pensamento
único, os ignorantes, como o actual
Presidente dos Estados Unidos, que
recusam a ciência só porque ela não
serve os seus propósitos, os funda‑
mentalistas religiosos, como aqueles
que continuam a ver na Bíblia
verdades científicas, os vendilhões,
que comerciantes querem ganhar
dinheiro vendendo qualquer banha
da cobra, os obscurantistas, que e
qualquer maneira tentam confundir
tudo e todos, e, inclusivamente,
alguns cientistas que abdicam de o

Que significou para si este Grande
Prémio Ciência Viva que agora lhe foi
atribuído?
Fiquei muito feliz pelo. É um estímu‑
lo para prosseguir a vida que escolhi
de ensino, investigação e espalha‑
mento da cultura científica. A ciência
cedo me seduziu no percurso escolar
e tudo tenho feito e tudo continuarei
a fazer para mostrar como a ciência
é extraordinariamente sedutora. A
ciência baseia‑se na curiosidade, que
todos temos, e no espírito crítico, que
todos devíamos ter. São estas atitu‑
des que o Ciência Viva, obra desse
grande cientista e político português
que foi José Mariano Gago, tem pro‑
curado fomentar. Na Universidade
de Coimbra dirijo um Centro Ciência
Viva, intitulado Rómulo em homena‑
gem a Rómulo de Carvalho, que pro‑
cura disseminar ciência, derrubando
as falsas barreiras entre a cultura
científica e a cultura literária. O
Prémio dá‑me ânimo para continuar
nessa tarefa, que será sempre inaca‑
bada, com muitos amigos da ciência.
A ciência é de todos e, por isso, deve
ser dada a todos.

tam em falsificar a ciência se vêem
uma oportunidade de negócio), dos
exploradores do medo (que agitam
papões que servem para alimentar
os seus interesses), dos obscuran‑
tistas (que semeiam a confusão,
por a preferirem à claridade que
os ofuscaria) e, finalmente, dos
cientistas tresmalhados (sim, a
comunidade científica tem dentro
dela, quais cavalos de Tróia, alguns
dos seus inimigos). Claro que alguns
inimigos da ciência podem incluir‑
‑se em várias categorias, pois estas
não são exclusivas: pode‑se ser
ignorante e fundamentalista, pode‑
‑se ser vendilhão e explorador do
medo, só para dar exemplos de duas
combinações possíveis. Há outras.
Buscámos inspiração para o nos‑
so título na obra maior do filósofo
britânico nascido na Áustria, Karl
Popper, A Sociedade Aberta e os
Seus Inimigos, por encontrarmos
a ligação, que o próprio Popper
descortina, entre ciência e socieda‑
de aberta, ou democracia liberal, ou
simplesmente democracia. (...)
O livro de Popper, logo aplaudi‑
do pelo filósofo e matemático britâ‑
nico Bertrand Russell, teve uma in‑
fluência enorme no Ocidente, tendo
sido incluído na prestigiada colec‑
ção «Modern Library» formada por
uma centena de livros. Em Portugal
saiu, numa primeira edição, só em
1990, o que revela desde logo o
atraso do nosso debate filosófico e
democrático. Mas não foi por acaso
que o editor da Gradiva, Guilherme
Valente, intitulou o n.o 100 da co‑
lecção «Ciência Aberta» (fundada
por si) A Cultura Científica e os Seus
Inimigos. É seu autor o historiador
e filósofo da ciência americano
Gerald Holton, e tem como título
original Einstein, History and Other
Passions. Saiu na tradução portu‑
guesa em 1998, escassos dois anos
depois do original. Já nesse período
de fin de siècle eram dissecados os
perigos que a ciência enfrentava,
apesar ou talvez mesmo por causa
dos seus indubitáveis triunfos. A
questão da confiança na ciência
era amplamente discutida, assim
como as críticas à ciência feitas
por românticos e pós‑modernos,
que são os românticos dos tempos
modernos.
Também não foi por aca‑
so que, passada uma década, o
jornalista e escritor americano
Timothy Ferris escreveu Ciência
e Liberdade. Democracia, Razão e
Leis da Natureza (no original, The
Science of Liberty — Democracy,
Reason, and the Laws of Nature),
que a Gradiva publicou, na mesma
colecção «Ciência Aberta», pas‑
sados três anos, assinalando o n.o
200. Pode‑se dizer que o editor
fechava cada ciclo de uma centena
de livros, apresentações populares
sobre os mais variados temas cien‑
tíficos, com duas súmulas filosófi‑
co‑políticas sobre o significado da
ciência e da cultura científica.
Vale a pena referir que a oposi‑
ção à ciência, que é de resto salu‑
tar, pois a ciência não é nenhuma
«vaca sagrada», é tão antiga como
a própria ciência. J
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João Magueijo, Olifaque
O emigrês ao vivo e em vernáculo
É um dos mais conhecidos, polémicos, cientistas portugueses, autor da Teoria VSL (Velocidade
Variável da Luz) e prof. de Física Teórica no Imperial College, em Londres - além de ensinar ou
ter ensinado em diversas outras universidades, como em Roma. E como em Toronto, no Canadá,
onde conviveu com os imigrantes portugueses, do que ‘resultou’ um seu novo livro, com o título
acima, a que acrescentou: “Uma farsa em emigrês - Amizades impossíveis, choques culturais e a
eterna nostalgia da portugalidade”. E quem melhor, para escrever a propósito do que outro prof.
português, no caso nos EUA, escritor, filósofo e muito mais, autor de uma vastíssima obra em
vários domínios, parte dela tendo a ver com esse tema?

TIMES & TEMPOS

Há semanas, gravei duas conversas
televisivas com João Magueijo para um
programa que há décadas mantenho no
Portuguese Channel, de New Bedford,
Massachusetts. O tema de um deles foi o
seu novo livro, Olifaque (Clube do Autor,
280 pp., 15 euros). Durante a conversa,
naturalmente disse o título. Mas não o
fiz naturalmente, isto é, com naturalidade. Após o programa, referi esse pormenor ao autor e logo tomei consciência
de que ele se tinha apercebido. É que
eu falava para um público luso-americano para quem o termo "Olifaque"
é um palavrão. Foi por isso também
que não pedi ao autor que lesse no
programa algumas passagens do livro.
Eu não queria exercer qualquer censura
e receei que ele, ousado como é, fosse
escolher algumas mais escabrosas. Ora
eu conheço bem o meu público, e ele
não é nada portuense. É que este é um
livro desbragado e já a isso iremos, mas
depois de um breve recuo no tempo.
A diáspora é tema de pouco interesse
para os leitores do Retângulo, por mais
universalistas que se afirmem os portugueses. A saudosa Olga Gonçalves,
com o seu Este Verão o Emigrante Là-Bas
ainda conseguiu atrair relativa atenção
de um setor do público, mas foi quase
uma exceção. Portugal canta-se universal mas, no que respeita aos seus, é em
regra umbilical. Custa-lhe enxergar para
fora do centro, e esse… é Lisboa. Não
que faltem escritos surgidos nos meios
emigrantes, mas dificilmente penetram
no mercado livreiro lusitano. Uma
grande razão, portanto, para louvar a
coragem do Clube do Autor por ter ousado publicar este livro que não só é um
livro sobre a diáspora como está escrito
em émigrés, na variante de uma muito
específica comunidade de Portugal fora
de muros (emigrês é termo de Eduardo
Mayone Dias, a quem o João Magueijo
(JM) reconhece a importância de um seu
livro sobre o tema, pois foi-lhe útil).
Quanto ao livro, Olifaque, ele é uma
novidade inesperada. Quem iria alguma
vez imaginar que o físico teórico, autor

de Mais Rápido Que a Luz, viria a publicar o atrevido retrato dos ingleses que é
Bifes Mal Passados? E quem, imaginando o autor a saltar profissionalmente
entre Londres e Roma, haveria de
prever o aparecimento deste livro sobre
a comunidade portuguesa de Toronto?
Um dia, surgiu-me o nome do JM no
ecrã do computador. Surpreendido, fui
dar com o manuscrito (ainda se usa o
termo mesmo para textos digitalizados)
de Olifaque. Perguntava-me se eu teria
tempo e paciência para dar uma olhada.
Não demorei a imprimir e a embrenhar-me nele. Custou foi interromper a
leitura por causa de obrigações diversas,
mas a ela voltei sempre que pude. Fui
desde logo agarrado pela temática, que
me intrigou de imediato. Como teria JM
ido parar a Toronto e desaguar nos bares
dos clubes portugueses?
Na leitura fui percebendo e o resto foi
sendo composto com dados posteriores
vindos daqui e dali: levou-o ao Canadá
uma aventura de um grupo de investigadores em física teórica patrocinado
por um mecenas milionário. Durante
os primeiros quatro dias da semana
estava no Perimeter Institute, em
Waterloo, mas à sexta-feira trabalhava
Universidade de Toronto. A grande
cidade atraiu-o e era lá que passava o
fim de semana. Cedo, porém, sentiu que
precisava de encher o vazio nos tempos
fora do gabinete e dos debates com
os colegas de trabalho, e foi encalhar
num local de ajuntamento de patriotas.
Aventureiro como é, em breve se sentia
em casa e os patrícios locais o sentiam
como seu. Durante dois anos conviveu
com imigrantes, sobre copos e comezainas ouviu estórias, dramas de faca
e alguidar, tragédias, muita conversa
de macho português que aproveita a
ausência das mulheres para gabarolices
por vezes imaginárias, de machão para
impressionar os comparsas. E foi-lhe ficando no ouvido uma música de fundo,
uma linha melódica que se desprendia da cacofonia babilónica das falas
portugas oriundas de todos os pontos

GONÇALO ROSA DA SILVA

Onésimo Teotónio Almeida

João Magueijo Dois anos de convívio com imigrantes, uma música de fundo no ouvido

“

Agarrou uma barulhenta
multiplicidade de
sons a que encostou
um empático ouvido,
e acabou criando
dentro do seu mágico
computador um exímio
narrador que habilmente
conseguiu sintetizar
as vozes daquela
camaradagem do bar
do Retângulo, mas sobretudo do Norte,
bem como de quase todas as ilhas dos
Açores e mesmo de todos os quadrantes
do antigo império hoje denominado
lusofonia.
Ainda há dias ouvi a comunicação
académica de uma estudiosa dedicada à
aural literature. Pensava eu que o termo
se escrevia como em português – oral
– literatura oral - mas não senhor. Era
aural, de ouvido. É a escrita influenciada

pelo ouvido do escritor. A estudiosa
mostrava como os três grandes nomes
do cânone brasileiro, Machado de Assis,
Clarice Lispector e Guimarães Rosa
– este ainda muito mais obviamente –
escreviam influenciados pelas linguagens que ouviam. Pensei de imediato
no manuscrito enviado pelo JM, em
que o autor agarrou uma barulhenta
multiplicidade de sons a que encostou
um empático ouvido, e acabou criando
dentro do seu mágico computador
um exímio narrador que habilmente
conseguiu sintetizar as vozes daquela
camaradagem do bar.
Assim nasceu o narrador deste livro,
omnisciente a valer - pois sabe tudo
sobre as festanças e a vida dos amigos, que mantém uma forte relação de
amizade com o doutor, a personagem em
que o autor se disfarça quase até ao final
do livro, onde surge a confessar-se. (Por
sinal num capítulo que é um verdadeiro
minitratado sobre o desdém nacional
em relação aos emigrantes, e à diáspora
apenas lembrada no 10 de Junho). Em
cena entra ainda a Cangrua, a parceira do
doutor que, por ser australiana, foi assim
batizada pelos portugas tendo a alcunha
colado bem à própria bonitona, falante de
um português carregado de sotaque.

J

São coloridíssimas as personagens e
estórias que entram num encadeado de
narrativas onde predomina a marca da
oralidade nortenha, solta e desinibida,
escatológica e cheia de pilhéria, a matéria prima que Camilo tinha à mão de
semear. Ou melhor, de colher.
Falei em “encadeado de narrativas”
porque este não é propriamente um
livro de contos independentes, mas algo
a ser inserido na tradição inaugurada
por Sherwood Anderson com o seu
Winesburg, Ohio, em que cada narrativa acrescenta às anteriores mais um
ângulo, ora do cenário social, ora de
uma personagem, contribuindo assim
para avolumar a densidade do conjunto
e aprofundar o retrato dos figurantes
principais e do seu complexo universo. A linguagem do narrador acaba
entrando no ouvido do leitor e estou
convencido de que, exceto nos vestíbulos auriculares mais puritanos, acabará
por tocar aqueles leitores de nervo mais
sensível à sua linha melódica.
O autor soube instruir o seu narrador acerca dos segredos do controlo
da linguagem formal, mesmo a mais
escatológica, mas soube também – e
isso cativou-me de modo particular –
moldá-lo com o tal caráter empático
atrás referido. O leitor acaba envolvendo-se também, sentindo-se apanhado
por esta dupla autor/narrador, um par
de improváveis amigalhaços que o acaso
um dia inverosimilmente juntou e que,
sem a menor preocupação com juízos
morais sobre cada uma das estórias
contadas, mantém uma atitude ética de
total tolerância e compreensão, como
se convencida de que tout comprendre,
c’est tout pardonner. Ao fim e ao cabo,
lá bem no fundo, as personagens das
estórias aqui narradas são seres humanos que se viram na triste necessidade
de largar a pátria, e carregando com
ela às costas transformada em saudade,
foram refazer a vida no longe, passando
as passas do Algarve para se adaptarem,
sobreviverem e darem aos filhos aquilo
que eles próprios não tiveram, mesmo
que isso signifique dar-lhes uma outra
pátria, onde as saudades não habitam.
Essa empatia nada tem de paternalista e
cativa o leitor precisamente por isso.
Quando me enviou o manuscrito
digitalizado, o autor não fazia ideia de
que antes dele havia uma razoável fila
de outros que escreveram sobre as suas
experiências emigrantes. Um deles foi
por sinal o autor destas linhas. Escrevi
em 1977 uma peça de teatro em l(USA)
landês, o português luso-açoriano,
mais propriamente açor-americano,
que na Costa Leste – e, já agora diga-se,
também em Toronto - é sobretudo
micaelense. Muito embora JM o refira
sempre como açoriano, tal como se faz
constantemente na metrópole). Depois
escrevi um livro de contos, (Sapa)teia
Americana, publicado em 1983 em
Lisboa. Na altura, o nosso ambiente
cultural ainda tinha ouvidos muito pios,
daí eu não ter podido escapar a críticas
devido a alguns supostos excessos de
linguagem. Na verdade, fui deveras comedido, se comparado com o que este
Olifaque consegue fazer. Despudorado
inclusive na sintaxe, o arrojo do autor
decidiu ignorar a gramática dos livros
e captar a gramática viva, autêntica
que se solta da boca da gente que,
na luta pela vida na estranja, tem de
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adaptar, recriar e inventar uma língua
de sobrevivência. Para ajuda do leitor,
o final do livro traz um glossário, mas
limitado ao léxico. Quanto à sintaxe, a
única solução é o leitor mergulhar nas
águas profundas deste livro e respirar
a gramática que página a página se vai
conjugando lógica e coerentemente.
Por tudo que atrás fica dito, agradeço ao João Magueijo ter-se lembrado
de me enviar o manuscrito (nunca me
explicou de onde lhe veio essa ideia).
Ele fala mais rápido do que a velocidade
do som e o seu narrador também, por
isso aqui deixo um conselho prático ao
futuro leitor: sempre que tropeçar em
palavras desconhecidas, sugiro que
avance, pois aos poucos a letra acabará
por apanhar a música.
Quando eu era estudante, tive um
professor de Matemática do 7º ano que
nos fazia decorar teoremas diversos.
Dizia que eles eram como uma música e
então desbobinava uns quantos com uma
rapidez supersónica. Um dia chamou um
aluno ao quadro, o meu amigo Gualter,
e pediu-lhe que enunciasse o teorema não-recordo-qual. O Gualter, que
sempre foi um rombo assumido, incapaz
de entoar duas notas seguidas, mas dono
de um esplêndido sentido de humor, respondeu: Senhor professor, eu já apanhei
a música; falta-me agora é a letra.

“

São coloridíssimas
as personagens e
estórias que entram
num encadeado
de narrativas onde
predomina a marca da
oralidade nortenha,
solta e desinibida,
escatológica e cheia
de pilhéria, a matéria
prima que Camilo
tinha à mão de semear

Assim será com este livro. A princípio o leitor captará a música – um
fio melódico andante, ritmico, mas
também agile, enérgico, muitas vezes,
accelerato, sempre animato, não raro
impetuoso e mesmo strepitoso. A letra
irá surgindo desse registo espressivo
(penseroso deveras, no capítulo em que
fala o doutor) frequentemente allegretto
vivace, invariavelmente affetuoso e,
em momentos vários, passionate aqui,
dolcissimo ali, a cada página com alcuna
licenza que alguns acharão troppo e
outros ordinario, mas tudo em contínuo
crescendo. Aposto que, ao fim chegados, não poucos leitores farão como eu:
Da capo. Voltei ao princípio para reler
tudo. E, na segunda leitura, eu que
aprendi bem a letra do emigrês e por
isso ela fluira sempre, consegui apreciar-lhe a música ainda melhor. Faço
votos de que aconteça o mesmo com os
leitores dispostos à aventura. Fica aqui o
convite. Enfatico. J

Mário Soares: a amizade
‘fixe’ com Vítor Ramalho
Se fosse vivo, Mário Soares faria 93 anos a 7 de dezembro
próximo. Assinalando a data, dias antes, a 5, pelas 18 e 30,
na sede da UCCLA, em Lisboa, será apresentado, pelo padre
Vitor Melícias, o livro Crónica de uma amizade fixe, da autoria
do que foi um dos seus mais constantes companheiros e
acompanhantes das últimas três décadas – Vítor Ramalho
(VR). Ao longo desse tempo pelo menos os mais atentos
habituaram-se a vê-lo ao lado do fundador e secretário-geral
do PS, primeiro-ministro, Presidente da República, e muito
mais. A vê-lo, a VR, advogado, deputado, militante e dirigente
do PS que Soares chamou para secretário de Estado do seu
governo do “bloco central” (e sê-lo-ia também num governo de
António Guterres), seu assessor em Belém, indefetível apoiante
e colaborador em numerosas iniciativas políticas que Soares
promoveu ou em que teve intervenção muito ativa. Aliás,
quando se via VR ligado a algum desses ‘acontecimentos’, logo
isso era interpretado com tendo ele o patrocínio ou apoio de
Soares.
Atualmente secretário-geral da UCCLA (União das Cidades
Capitais de Língua Portuguesa), após ter sido presidente do
Inatel, VR, nascido em Angola, 69 anos, decidiu então publicar
este que considera ser, disse ao JL, “um livro diferente sobre a
personalidade de Mário Soares, porque intimista, baseado em
factos reais que vivi com ele, mas com um fio condutor coerente
do principio ao fim, como se estivesse a contar uma estória”.
Das páginas do livro, que chagaré ás livrarias na próxima
semana, ressalta uma enorme admiração pelo “amigo”, com
muito de encomiástico e de homenagem – e com menos, quase
nenhuma, daquelas histórias mais inesperadas e divertidas
em que Soares era pródigo, e que se esperava(m) presentes
numa obra deste género. “Num mundo incerto que desvaloriza
a politica e os políticos eu quis valorizá-los e de forma
pedagógica” – sublinha o autor do livro. “Pedagógica sobretudo
para os mais novos, sem esquecer nunca interrogações que
nos fomos pondo, em inteira liberdade, sobre o futuro coletivo
de Portugal e o papel dos partidos incluindo neles o Partido
Socialista. A ideologia ou a ausência dela em favor de um
pragmatismo sem norte não poderia deixar de estar presente”.
Enfim, conclui Vítor Ramalho, “escrito com total sinceridade
é um livro que fará pensar por sobre a personalidade de um
homem invulgar, que teve a seu lado sempre durante 67 anos

Pré-publicação
A pretexto da existência do memorando de entendimento, outorgado pelo Governo anterior, do PS, presidido por José Sócrates comummente referido como «memorando da Troika» -, e que alegadamente justificara as medidas políticas que Pedro Passos Coelho
passou a aplicar, Mário Soares sempre entendeu que estas foram, de
forma desnecessária e grave, muito para além do razoável. Desde
logo no corte de salários e pensões, mas também nas privatizações
alargadas a empresas e sectores na primeira revisão do documento
inicial, sem solicitar a auscultação e menos a participação dos partidos da oposição com assento na Assembleia da República.
A evolução da situação, dando causa ao agravamento
das condições de vida com sérias repercussões nos mais
desfavorecidos e também na classe média, não poderia, de forma
alguma, deixar indiferente o meu amigo na avaliação que passou
a fazer do Governo e do grau de transigência perante meros
técnicos dos representantes da Troika, que não se coibiram de dar
conferências de imprensa anunciando orientações e até medidas
que o País deveria assumir.
- Acha que é aceitável que técnicos, não eleitos por quem quer
que seja, nos deem ordens??
-Não, não acho. Quando o senhor foi primeiro-ministro,
logo no Primeiro Governo Constitucional e mais tarde no Bloco

LUÍS BARRA

J

Mário Soares Retratado num livro de Vítor Ramalho

uma mulher também invulgar, Maria Barroso obviamente, de
quem também falo muito”. O JL antecipa um excerto de Crónica
de uma amizade fixe.J

Central, e o FMI teve de ser chamado a intervir, era impensável
que isso ocorresse- respondi.
-É muito grave que estes tipos não entendam que somos um
país soberano e temos uma História de mais de oito séculos. É
difícil aceitar isso. Eu não aceito.
-É verdade. É também uma questão de dignidade e de
patriotismo. Ser patriota não é ser nacionalista. Hoje ser patriota
é um conceito cada vez mais de esquerda. A direita acabou por
vender o País a retalho. É gravíssimo termos perdido o domínio
sobre todas as empresas que são estratégicas. As últimas foram a
ANA, os CTT, a REN, a EDP, a GALP, a maioria das seguradoras, os
banco, a PT…
-Os bancos, diz bem. Os bancos… Uma pouca-vergonha o que
ocorreu em alguns e a roubalheira que se viu.
-E como é que agora, sem empresas estratégicas sob domínio
nacional, o País internacionaliza a sua economia se são as
empresas que o fazem?
-Tem razão. O Partido Socialista tarde ou cedo tem de
equacionar esta questão.
Seja como for, teria sido possível a constituição de um Governo do
Partido Socialista apoiado pelos partidos à sua esquerda se as assembleias
na Aula Magna não tivessem ocorrido, como ocorreram, com
palestrantes prestigiados das esquerdas? Interroguei-me muitas vezes
sobre isso. Mário Soares só não fez iniciativas similares no Norte do País,
como previsto, porque personalidades partidárias do PS contactadas, do
Norte, entenderam não existirem condições para o efeito.
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m dia, o meu pai desapareceu.
Podia ser que lhe tivesse dado
uma lonjura, uma angústia
contra nós, outro sonho, outra
mulher e outros filhos, podia
ser que lhe tivesse dado a
morte. Havia o café e o bulício
do café, e os clientes todos os
dias. Trabalhar era como estar
à mostra. Toda a gente perguntava pelo senhor Jorge.
Dizíamos que tinha feito férias. Viria depois, descansado
do corpo e da alma. Naquele tempo, essas férias eram
invenção dos ricos. O conceito soava estranho se aplicado
ao cidadão comum. Além de não se trabalhar, nenhum
outro significado poderia ter a palavra férias. A minha
mãe, por alarme, telefonou a toda a família informando
e socorrendo-se, mas todos responderam sem grande
valentia e sem notícia. Ponderavam, estava desaparecido
por lonjura, angústia contra nós, outros sonhos, outra
mulher e outros filhos, pela morte. Ninguém sabia de
nada. Lamentavam muito, faziam preleções ocupadas,
imaginavam tremendismos e faziam de conta que
era nada. Voltaria
em dias. Ia voltar.
Diziam: Toninha, tenha
paciência, foi alguma
coisa que lhe deu e que
No natal dessa morte
lhe passa.
Foi por novembro.
comemos como se a
Começámos, depois, a
boca nos fosse muito
habituar cada tarefa,
cada alegria e cada
pequenina. Os meus
tristeza, ao tamanho
avós paternos sabiam
diminuído da família e,
lentamente, a vida era
disso. A boca era muito
entre nós. Não havia
pequenina. Em alguns
notícias e a vida ficava
como mais pequena e
dias, nem as palavras
a ser, inelutavelmente,
cabiam
normal. Passar assim
o natal foi fulcral. Era
o ponto de nenhum
regresso. Julgávamos
que se algo de bom o tivesse levado, nunca o demoraria
no natal. Se ele estivesse bem, nunca se haveria de
demitir do natal.
Havia uma quietude inesquecível. Jantámos. O natal
era, afinal, jantar. Nenhum regresso, nenhuma notícia.
Lembro-me de adormecer a fazer contas aos azares que
podiam acontecer, que eram muitos. Depois, fiz contas
à sorte que poderia justificar tal ausência, que era tão
pouca, tão difícil de crer. Pensei que o meu pai voltaria
milionário, cheio de uma fortuna que tivesse ganho
de herança, em segredo, com direito a uma casa no
Porto, com direito a um quintal como o que tivéramos,
grande, grande para o cão correr extasiado. Uma casa
extasiante, onde eu pudesse ter uma biblioteca com os
livros organizados pelo nome do autor.
Os tios todos telefonaram. Para confortar e
lamentar. Íamos ter uma festa sozinha, pouquinha, sem
sabermos nada. Os tios todos telefonaram e não havia
notícias. Era sem mais nada o desaparecimento do meu
pai. Muitas palavras coitadinhas, muito telefonema.
Nós já nem tínhamos o que dizer. Estávamos quase
normais. Éramos menos mas quem é menos também é
normal.

“
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Foi talvez fevereiro, talvez ainda janeiro, quando
saí num fim de tarde, já escuro, pela porta do café e um
tio me veio dizer que entrasse num carro, aquele carro
tão ali. Onde estavam o meu pai e a minha avó paterna.
Sorridentes e cheios de medo da minha mãe. Dera-lhe de
ir para França a ver se lá trabalhava em coisa melhor e se
punha rico. Fizeram segredo para que a minha mãe não
se zangasse. A minha mãe zangou-se. Nem sei como lhe
perdoou e se perdoou de verdade.
Subitamente, ele próprio dizia aos clientes que fora
de férias. Muitos tinham-nos visto chorar, pela lonjura,
pela angústia contra nós, outros sonhos, outra mulher
e outros filhos, pela morte. As férias com ida a países
eram ideia dos ricos. Que ridículos ficámos sem melhor
mentira.
Por crueldade ou ternura, as coisas tristes também
podem deixar nostalgia. Uma nostalgia complexa por
haver prova de sobrevivência e de outros amores. Quero
dizer, o disparate do meu pai fez da minha mãe uma
heroína absoluta e essa memória haverá de ser grata para
todo o sempre. O regresso do meu pai nunca apagaria essa
glória, que é o mesmo que dizer que nunca apagaria uma
certa saudade de termos sobrevivido sem ele, com outra
coragem, outra idade, outra lucidez. Os meses da sua
primeira morte foram uma vitória nossa contra a morte,
a mentira, a dificuldade do trabalho, contra a sua família
que acolheu e incentivou a ideia mas nos disse nunca ter
notícias.
Ainda hoje penso na coragem que a minha avó
paterna teve de deixar passar aquele natal à espera
que nos devolvessem um corpo náufrago, um corpo
mutilado e podre encontrado numa curva de estrada,
um corpo furado por uma bala qualquer. No natal
dessa morte comemos como se a boca nos fosse muito
pequenina. Os meus avós paternos sabiam disso. A boca
era muito pequenina. Em alguns dias, nem as palavras
cabiam.J
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PRETEXTOS
Helder Macedo

A tirania da virtude

E

Mas havia as leis e as punições. Havia uma tirania exercida
stá a haver uma grande revolução nas aticomo virtude. Incongruentemente, o adultério praticado por
tudes face à sexualidade nalgumas socieum homem (habitualmente com uma mulher…) era aceite com
dades ocidentais. Desde tempo imemorial
bonomia, mas quando praticado por uma mulher (geralmente
que a sexualidade masculina se afirmou na
com um homem…) ela podia ser punida com a morte. Como
subjugação da mulher. Consequentemente,
aliás foi aprovativamente invocado por um juiz português, no
a sexualidade feminina tem-se manifestado
recente caso da senhora que havia sido conjuntamente agrenuma real ou aparente submissão ao homem. Ovídio, na Arte de Amar, usa símiles
dida com um cacete de pregos (ah, a simbologia fálica!) pelo
militares para caracterizar as relações entre
marido traído e pelo amante rejeitado. O caso foi amplamente
homens e mulheres. E esses símiles são retomados por Sade e
comentado, e não só em Portugal. Não há muito mais a dizer,
por Laclos quando descrevem os comportamentos dos bravos
exceto talvez para acentuar que o terceiro agressor nessa
libertinos em relação às suas virtuosas vítimas. Eles eram os
patética parceria masculina foi o psicopático juiz, obviamente
conquistadores, elas as conquistadas. Fortificações a derrua sentir-se tão corneado como os outros dois energúmebar. Eles eram por isso socialmente admirados, e elas ficavam
nos. Bom, sim, mas o acordão também foi assinado por uma
socialmente desgraçadas. A desgraça delas era o triunfo deles.
mulher: uma juíza cuja justificação foi dizer que não tinha
A lei garantia que assim fosse. O poder económico, político e
lido o que o varonil colega escreveu e ela se limitara a assinar.
social estava com eles. A mulher era o veículo biologicamente
À patologia social acrescentou portanto a irresponsabilidade
necessário para a transmissão do poder de um homem para
profissional. Com hábitos antigos de submissão feminina à
outro homem. A verdadeira luta era portanto entre homens. De
autoridade masculina… Mudam-se as leis, mas a tirania pode
um lado, o pai ou o marido proprietários da mulher; do outro, o
sempre arranjar novos modos de persistir. E assim (parafraamante violador da proseando o velho Fernão
Lopes) se vai continuanpriedade. A mulher não
era o sujeito da contenda
do, com boas leis e maus
mas um objeto passivo
costumes, que é cousa
da conquista usurpadora
gravosa de ver.
de uma rival autoridade
É no entanto inegável
masculina.
que muitas coisas mudaO libertino Don Juan
ram no nosso tempo. E
(ou, na ópera de Mozart,
que continuam a mudar.
Don Giovanni) assalta
Com novas e melhores leis
Donna Anna e depois
facilitando uma crescente
mata-lhe o pai. É por esta
paridade social, política e
subsequente violação que
económica entre homens
vai ser punido. Quer isto
e mulheres. Com o devido
também dizer que havia
acesso das mulheres
– e continua a haver –
à educação e a cargos
uma fundamental condiretivos. Com o direito
“A sexualização do poder é uma consequência económica, política e social”
ao aborto, que nenhuma
fusão do poder político,
mulher deseja praticar
económico e social com
mas que é o seu direito
a sexualidade. Mesmo
decidir se sim ou não.
na perceção social da
Com casamentos entre
homossexualidade mashomossexuais, quando
culina foi sendo feita, ao
ainda há pouco tempo, na
longo dos séculos, uma
Mudam-se as leis, mas a tirania pode sempre
liberal Inglaterra, teriam
incongruente distinção
sido presos e podiam ser
entre o “viril” agente
arranjar novos modos de persistir. E assim
legalmente submetidos
ativo e o “efeminado”
(parafraseando o velho Fernão Lopes) se vai
à castração química.
recetor passivo. Como se
Numa recente entrevista,
o exercício da sexualidacontinuando, com boas leis e maus costumes,
o grande ator shakespede humana fosse assim
que é cousa gravosa de ver
tão unidirecional. Ou se
ariano Ian McKellen, ao
reduzisse a entradas e
ser muito elogiado por ter
saídas. Fosse como fosse,
“saído”, pondo em perigo
as leis contra a homosa sua carreira profissional,
comentou cansadamente que melhor seria se o que cada um
sexualidade masculina foram tantas que só isso bastaria para
faz com quem – homens e mulheres – em relações consensuais
demonstrar que era uma prática disseminada e persistente.
deixasse finalmente de ser um assunto relevante.
É certo que, também desde sempre, houve mulheres que,
Também ouvi há dias uma sensata deputada trabalhista
mais ou menos disfarçadamente, se não submeteram ao
acentuar que o crescente e generalizado protesto contra
poder masculino. Tanto em relações de intimidade sexual
os assédios sexuais ultimamente (e finalmente) revelados
com outras mulheres quanto na clandestinidade do adultéem vários países e em todos os setores da sociedade têm
rio com homens. Levando, por exemplo, os albigenses (que
sobretudo a ver com o exercício ilegítimo do poder político,
iriam ser militarmente destruídos em cruzadas vingativas) a
económico e social. Nenhum dos homens acusados de
uma subversiva valorização espiritual do amante em relação
assédio sexual era dependente das mulheres ou dos
ao marido, opondo o verdadeiro amor à conjugalidade.
rapazes que assediaram, mas todas elas e todos eles eram
E, na sexualizada linguagem sociológica oitocentista de
profissionalmente dependentes desses homens. A conclusão
Proudhon, a uma fundamental distinção entre a “proprieé evidente. A sexualização do poder é uma consequência
dade” como um roubo personificado no poder legal do maeconómica, política e social. Que afeta todos nós, mulheres e
rido e a “posse” como um direito consensualmente exercido
homens. J
pelo amante.

“

O HOMEM
DO LEME
MANUEL HALPERN

O capacete

O

capacete era a melhor forma
de estar consigo própria. De
mergulhar nos seus fantasmas, no seus desejos. Uma
trip de LSD, sem recurso a
ácidos, sem atacar o estômago sem causar danos cerebrais. Quanto muito
psicológicos, mas também seria o melhor
terapeuta. Aparentemente estava isolada do
mundo. Mas se tivéssemos a possibilidade de
monitorizar a sua experiência, de ver o que ela
via do lado de dentro da capacete, rapidamente compreenderíamos que por ali moravam
dezenas de outros. Não eram entes palpáveis,
no sentido em que nada pode substituir o
toque da carne, mas holográficos, que a sua
imaginação e memória recriavam, traduziam em corpo, parco de carne mas pleno de
alma. Mais ainda, o capacete permitia-lhe
que ganhasse essa consciência holográfica
de si própria, colocando-a em igualdade de
circunstâncias com as outras figuras. Os vultos
surgiam assim, desafiando as fronteiras do espaço e do tempo, de forma desordenada, como
nos sonhos. Ninguém escrevera o argumento
daquele jogo de computador. Não era um jogo,
mas antes a própria vida, naquilo que tinha de
mais profundo e ilusório.
Naquele dia ela vira a sua avó, de que tanto
gostava e que morrera quando ainda era criança.
A avó jogava com ela às cartas, numa batota
que só as avós sabem fazer, para deixar ganhar
os netos. Viu os filhos bebés, recuperou as suas
gracinhas, pegou-os ao colo, adormeceu-os e
ficou a vê-los dormir. Sentou-se na primeira
fila da sala de aula, a contar os segundos para o
toque e gritou "férias", lançando os cadernos ao
ar. Mergulhou no oceano, encheu-se de areia
e voltou a mergulhar outra vez. Encontrou-se
com o marido, muito mais jovem, os dois muito
mais jovens, e fizeram amor delicadamente num
campo de giestas, como nunca haviam feito.
Depois ouviu um barulho estranho, uma interferência, um sinal contínuo. As imagens destorceram-se em pequenos píxeis, até finalmente estagnarem, como se fosse um ficheiro vídeo
em pausa, uma realidade congelada. Retirou o
capacete lentamente. Não era falta de bateria,
apenas uma medida de segurança imposta ao
fabricante, após vários casos de clientes encontrados mortos, de fome e desidratação, por
passarem dias a fundo sem sair do capacete.
Olhou em volta. Pela janela, observou os vizinhos da frente, ainda de pijama, lado a lado,
de mãos dadas, cada um com o seu capacete.
Amar-se-iam ali mais do que na realidade?
Toda a realidade estava ali dentro. Ela foi até
à cozinha e retirou uma refeição rápida, pré-preparada, emborcou uma bebida energética
e fez dez minutos de passadeira, para manter a
forma e ajudar o tempo a passar. Voltou à sala.
A realidade parecia-lhe turva. Uma luz vermelha assinalava que o capacete ainda estava
bloqueado. Havia mecanismos ilegais para o
desbloquear , mas ela sabia que não o deveria
fazer. Sentou-se, então, impacientemente, no
sofá, encostada a uma almofada, à espera que a
luz ficasse verde.JL
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NA HORA DE COMER O TREINADOR
Patrícia Portela

Matem os escritores primeiro

S

eguramente ésta será la
última oportunidad en
que pueda dirigirme a
ustedes. La Fuerza Aérea
ha bombardeado las torres
de Radio Postales y Radio
Corporación. Mis palabras
no tienen amargura sino
decepción. Que sean ellas
el castigo moral para los que han traicionado el
juramento que hicieron (…)
Salvador Allende a 11 11 1973; 9:10 A.M.
Rádio Magallans, Chile:
O Jorge dizia-me: Filma, Patrícia, filma
sempre primeiro e só depois perguntas se
podes filmar. Se te disserem que sim continuas, se te disserem que não, já filmaste
o que podias. Não se luta contra a injustiça
cumprindo ordens, Patrícia, o coração tem
de estar do lado esquerdo da história e a
câmara sempre assente no ombro direito,
pronta a filmar.
(…) sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡Yo
no voy a renunciar! Colocado en un tránsito
histórico, pagaré con mi vida la lealtad del
pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que
la semilla que hemos entregado a la conciencia
digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser
segada definitivamente.
Chegavamos à European Film College depois
de um dia de filmagens num hospício em
Äarhus, na Dinamarca. O Jorge acreditava que
um dos pacientes era um génio esquecido e
mal tratado pelo sistema de saúde europeu que
considera loucos os que não aceitam o dia a
dia capitalista, e nós, um grupo de estudantes
incapazes munidos de uma relíquia de 16mm
do século passado (e de um mestre à proa da
nossa viagem), íamos descobrir toda a verdade. Nas notícias, e após dois anos de prisão
domiciliária no Reino Unido, Augusto Pinochet
chegava a Santiago, no Chile. Sentindo-se
vitorioso, levanta-se da cadeira de rodas para
receber o aplauso dos seus apoiantes e num
gesto transmitido para o mundo inteiro. No
café do cinema de Ebeltoft os olhos de Jorge
brilhavam. Também ele se levantou mas de
uma cadeira sem rodas que caiu para trás. Eu
percebi ao que ia. Assaltamos a sala pequena do cinema, escrevemos à mão o título da
sessão que colámos na porta e mal acabou a
sessão de Dancer in the Dark, de Lars von Trier,
anunciamos uma sessão extraordinária do seu
documentário “Avenida das Américas” que
Jorge há dois anos trazia sempre consigo para
projetar em várias sessões em memória de
todos os desaparecidos. A sala encheu. E ele foi
o projecionista.
(…) Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer
de nuestra tierra, a la campesina que creyó
en nosotros, a la abuela que trabajó más, a la
madre que supo de nuestra preocupación por
los niños.
O Jorge dizia-me: “Nós estávamos a
filmar a utopia, Patrícia, tínhamos todos 18

O Palácio de La Moneda no dia do golpe militar a 11 de setembro de 1973

anos, éramos todos de esquerda, vínhamos
do Perú, do Brasil, de França, e passámos
três anos no Chile a filmar a revolução de
Salvador Allende, o primeiro presidente
de esquerda eleito democraticamente na
América Latina. Nós queríamos saber tudo,
Patrícia, e espalhar a notícia como um
rastilho.
(…) Me dirijo a la juventud, a aquellos que
cantaron y entregaron su alegría y su espíritu
de lucha.(…)
O documentário tinha três
horas recheadas de projetos, ideias,
contrapropostas, entrevistas,
manifestações, reuniões, debates e
encontros em universidades, em fábricas,
com sindicatos, com líderes, com
representantes de todas as profissões. A
paleta do filme parecia ter todas as cores
mas os últimos cinco minutos rasgavam
o filme num travelling escuro e afobado
de ruas incendiadas e cheias de militares.
A banda sonora era o último discurso de
Allende a 11 de setembro de 1973.
(…) Me dirijo al hombre de Chile, al obrero,
al campesino, al intelectual, a aquellos que
serán perseguidos, porque en nuestro país el
fascismo ya estuvo hace muchas horas presente; en los atentados terroristas, volando los
puentes, cortando las vías férreas, destruyendo lo oleoductos y los gaseoductos, frente
al silencio de quienes tenían la obligación de
proceder. Estaban comprometidos. La historia
los juzgará.
O Jorge dizia-me: Terminamos o filme
três dias antes do golpe militar daquele
canalha, Patrícia, o filme ia mudar o resto
do mundo que já estava a mudar ali e,
de repente, não sabíamos o que fazer.

Naquela noite eu saí para a rua como um
louco e com um resto de película filmei
carrinhas de caixa aberta que carregavam
corpos nus, mulheres encostadas à parede,
fuziladas ali mesmo. Eu não via nada, eu
filmava enquanto corria, olhava para o
chão para não tropeçar. Mas tínhamos
todos cadastro nos nossos países, Patrícia,
seríamos todos presos se ficássemos em
Santiago, e o Charlie era Norte Americano,
vinha de um país livre, pensámos que teria
imunidade. Combinamos tudo. Enterramos
as bobinas de película no pátio de um
amigo e combinamos que o Charlie ficava
no Chile por mais uns dias, talvez semanas,
e quando tudo acalmasse ele desenterrava
as bobinas do nosso filme e levava tudo
para os Estados Unidos para editarmos.
Nessa altura ainda não sabíamos que
os escritores, os líderes de sindicatos de
trabalhadores e os cantautores são sempre
os primeiros a ser levados, não importa
de que nacionalidade são, podem sempre
ser traduzidos, têm o dom de multiplicar a
palavra…
(…) Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz ya no llegará
a ustedes. No importa. La seguirán oyendo.
O Charlie foi o único que não sobreviveu,
Patrícia, desapareceu naquela mesma noite,
depois de nos separarmos. Soubemos mais
tarde que foi levado para o Estádio Nacional.
El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni
acribillar, pero tampoco puede humillarse. (…)
Jorge disse-me uma vez: eu é que
devia ter ficado para trás, Patrícia, eu é
que deveria ter esperado para desenterrar
o filme. Agora o meu melhor amigo

está morto. Quando Pinochet perdeu a
imunidade enquanto chefe de Estado em
1998 eu voltei a ter 18 anos, Patrícia, eu
voltei a poder mudar o mundo, voltei a
filmar e é por isso que não há cidade por
onde passe onde não mostre este filme.
Serviram-nos um copo de vinho. Um
senhor aproximou-se da nossa mesa e
olhou de soslaio para o rótulo da garrafa
que acabava de ser colocada na mesa com
desprezo para depois sorrir para Jorge
com os olhos marejados de lágrimas.
Agradeceu-lhe o filme. Contou-lhe que
estava exilado há 30 anos na Dinamarca
e que naquele dia tinha revisto o seu
melhor amigo, um dos líderes de um
sindicato que tinha sido entrevistado para
o documentário e que desaparecera e fora
provavelmente morto no Estádio. Ambos
trocam umas quantas palavras sobre os
bons velhos tempos quando Jorge percebe
de quem o senhor está a falar. Os seus olhos
arregalam-se. O seu amigo esteve no mês
passado numa sessão do filme em Paris,
disse Jorge. Mais umas palavras e Jorge
consegue o contacto de um amigo comum,
partem os dois para uma grande conversa.
Eu fico sentada frente à garrafa de vinho por
abrir a pensar se alguma vez estarei à altura
dos horrores do meu tempo e se saberei
colocar a câmara (ou a caneta) do lado
certo. Um dos senhores numa mesa ao lado
diz-me que 40% da produção vinícola do
Chile pertence à família do Pinochet.
Levanto-me a pensar que Salazar caiu
da cadeira.
De pé, a possibilidade de poder avançar
é mais certa. Mudei-me para Portugal.
Estas son mis últimas palabras y tengo la
certeza de que mi sacrificio no será en vano,
tengo la certeza de que, por lo menos, será
una lección moral que castigará la felonía, la
cobardía y la traición.
Ouvem-se dois tiros no último discurso de
Salvador Allende. Assim termina a gravação.
Nota: Missing, realizado por Costa-Gavras
e com Jack Lemmon e Sissy Spacek é um
filme norte-americano que conta a história
do jornalista Charles Horman, guionista
do documentário Avenida das Américas, de
Jorge Reyes. Apenas em junho de 2014, um
tribunal chileno acordou que os Estados
Unidos tiveram um papel “fundamental”
no homicídio de Charles Horman. Foi a denúncia do seu desaparecimento que acendeu
o debate internacional sobre o desenvolvimento dos Estados Unidos no golpe militar
de Augusto Pinochet.
Crónica dedicada a Jorge Reyes.
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