
PRETEXTO: PRETEXTO E PRÉ-TEXTO 

Ernesto de Sousa 

L Cada vez acredito menos na eficácia dos textos longos, das explicações exaustivas. Comparem
-se os curtos e incisivos textos de Platão com os infindáveis "romances" medíevais ... "Só se 
aprende aquilo que já se sabe''. 

2. Quando digo texto quero diz~r texto-de-alguma-maneira-poético: arte, profecia, texto-utopia ... 
Manifestação tendencialmente atópica, futurista ou outrora~agora, tanto faz. Também, como é 
evidente, não me refiro apenas a textos literários. Uma casa, uma rua, aquela pintura (rigorosa 
e técnicamente formada, performada 9U "ready made"), uma viagem, a minha vida (ou a tua), 
uma rufna da "arquitectura do ferro", certo pôr-do-sol. .. et caetera et similia, podem ser textos 
neste sentido. Duplo. 

3. Por um lado, algo de radical, definida e claramente . transitivo: pretexto para o-que-há-de
-melhor-na-vida, o convívio, o diálogo (monólogo até com as pedras), e na melhor das hipóteses: 
as festas, a Festa. Enfim: ponto de partida orgiástico. 

4. Por outro lado: haver, construir-se ou descobrir-se, enfim, decidir ou performar, um pré-texto. 
Starobinski-Saussure. (1) 

S. Um pré-texto. Ou vários. Um texto, e mais as suas camadas profundas, como as que vemos 
num corte geológico: sucessivas, sujeitas a falhas, afloramentos diversos, dobras, erosões ... de tal 
modo que às. vezes a fundura está ali à mão de semear, desenterrada pela ponta do arado ou pelo 
simples mas penetrante'·olhar. O que é mais raro: regra geral, e glosando Tristan Tzara, tudo o que 
simplesmente se vê é falso. (2) 

Sa .... tudo o que simplesmente se vê ... é o kitsch: relacionar com a célebre "receita" de Franz 
Fanon: "Todo o espectador é um cobarde e um traidor" 

6. De fundura em fundura, passaremos necessariamente aos mitos que nos fundam. Aos deuses, 
a Deus. Isto é: a Nada - como muito bem o compreenderam alguns dos primeiros filósofos 
cristãos, mais ou menos neo-platónicos, desde o misterioso Dionísio até Giordano Bruno, quei
mado vivo em Roma em 1600. Símbolo ardente de como nos aproximamos da mais perigosa 
arqueologia do sentido. Sentido sempre renascente: teologia negativa. (3) 

7. Com a teologia negativa tem que ver aquilo que na contemporânea aceleração das vanguardas, 
ficou· conhecido tópicamente pelos nomes de minimalismo e conceptualismo - a extrema inte
ligência estética (via analítica) do nosso tempo, hermenêutica do processo estético e das muito 
ambíguas relações entre arte (criatividade) e critica. O que em nada apouca as correntes, ou 
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Teologia negativa: 
Lapis/Flama/Planta/ 

/Brutum/Homo/Coelum/ 
I Angelus/Deus ... 

e uma porta fechada 
para o inominável, Nada. 

mesmo modas, que "voltam" à pintura; isto é, à cor. A sensibilidade e ao espontaneísmo (ou até, 
ao brutalismo). Claro que isto de "voltar" é conversa fiada. Más adeante: o que está também fóra 
de discussão é que a cor, a pintura de hoje, é outra: por exemplo, é ... postminimal, postcon
ceptual. Exactamente como qualquer azul passou a ser outro depois dos azuis de Giotto. (4) 
Por muito que pese aos nostálgicos de Pollock, a todos os nostálgicos. Nostálgicos e académicos
-e amigos dos "marchads", eventualmente. 

8. Esta é a (minha) estética. Fóra disto só questões secundárias, ou que um pouco de esforço e 
estudo esclarecerão- porque passadas e pacíficas, experimentadas e verificadas; nem precisam 
de ser validadas: fazem parte da enciclopédia do saber actual. Que a diferença entre prática e 
teoria, criação e crítica, emergência do novo e identificação com as origens, abstracção e figuração, 

· arte e anti-arte, etc., etc .... são apenas jogos elementares de linguagem, é tão conhecido e evi
dente como a função do acaso na guerra dos mundos, na teologia negativa. Só algumas coisas 
mereceriam maior referência e análise, mas fica para outra oportunidade: os binómios explosão/ 
/implosão, "regressão de enraizamento" ou vernacular/cosmopolitismo; morte do Pai/morte do 
nome do Pai; a emergência do terrorismo numa sociedade altamente tecnológica; a menipeia, a 
paradoxologia, a sedução, a agonística. A dádiva e o potlach ... 

9. Demonstrar e performar são coisas diferentes. O amor ainda tem muito que se lhe diga ... 
Contra o extremó individualismo e o carreirismo ''nas artes'', inventei que era necessário exercer 
um "canibalismo de amor". É o que tenho andado a fazer, em Colónia, Munich e Berlim; Veneza, 
Lyon, Malpartida, S. Paulo, Amsterdão ... E sobretudo entre nós, comPRE TEXTO I (Coimbra) 
e PRETEXTO II (Lisboa). E segue no próximo ... Convívio. 

10. Numa breve, aguda e inteligente nota publicada no "Expresso" (6/11/82 acerca de PRE 
TEXTO II, e assinada apenas pelas iniciais do respectivo autor, M.C.B. (Maria do Céu Baptista?), 
pode ler-se: 
''A cor explode nos meus olhos'' - diz E. S. - e explode também para quem, de nariz no ar, 
souber reparar no pequeno quadrado em demolição, palco de outros quadrados. A partir daí tudo 
é possível ... 
Numa carta que me escreveu a 7/7/82, e que me autorizou a transcrever, escreve Maria Estela 
Guedes, acerca da mesma instalação: 
A tua instalação não é criticável. Ela não está ali para ser vista, está lá para apontar com o dedo 
para ti. Todos fazemos isso, afinal. Simplesmente, o Ernesto de Sousa é capaz de o fazer de 
maneira mais ostensiva. 
Eujulgo quejá te vou conhecendo, e acho que és digno de atenção. Realmente, entre apreciar um 
objecto convencionalmente designado por obra de arte e apreciar um homem, é mais estimulante 

153 



Durante a inauguração de PRE TEXTO II 
(Cooperativa Diferença) 

apreciar o homem. Por isso, na tua exposição, havia realmente uma coisa digna de ser vista - tu. 
Parabéns por te fazeres obra de arte com tanto encanto. A tua arte és tu, e já não é pouco. 
O Ed. Prado Coelho tem razão quando te chama ''militante cultural'', e eu, como vítima das tuas 
militâncias, sou a prova do que és. E como dizia esse outro teu amigo, és um detonador. Também 
sou prova disso. Quando tiveres de ser julgado pelos teus actos, poderei testemunhar em tua 
defesa. 
Em suma, és elemento indispensável para que uma cultura seja dinâmica: . . . . . . . . . és um mestre e 
eu orgulho-me de ter recebido lições tuas. 
Relativamente às artes visuais, concordamos que só tenho elementos para te ver a ti. Sinceramente 
admiro a tua· inteligência: tudo o que se encontra na Diferença (um avental, uma sequência de 
fotografias, umas palavras emolduradas) está lá para obrigar as pessoas a olharem para ti. 
E tu és digno de admiração, repito: és a tua melhor criação. És o texto, o pretexto, o contexto, 
o sub, o inter, o supra e o metatexto. É preciso ter uma certa coragem para aguentar com tanta 
responsabilidade. 
Estas duas apreciações só aparentemente são contraditórias; de facto são complementares. Uma 

diz que no meu PRE TEXTO se aponta para um quadrado em demolição ("Este terreno está à 
venda"); e que a partir daí tudo é possível. .. Outra diz que a minha instalação não é criticável: 
ela apenas aponta para mim. 
As duas afirmações são verdadeiras. Desde a minha instalação na Quarum ("A Tradição como 
Aventura", 1979) que ando a proclamar a biografia-como-obra-de-arte; mas lembrarei que à 
cabaçà 'das várias citações, vinha esta de Maiakovski (em francês , porque não encontrei outra 
tradução conveniente): Moi, pour moi, c'est trop peu. 

Nessa instalação eu procurava já o meu pré-texto. Não vou agora chamar a atenção do leitor para 
o que Hegel escreveu, fundamental, sobre a consciência infeliz. (5) Acrescentarei só, ao mara
vilhoso paradoxo de Maiakovski, a palavra também de um poeta, Tristan Tzara: eu sou - todos o 
somos- apenas um homem aproximativo: (6) 

tu es enface des autres un autre que toi-même 

et tant d'autres et tant d 'autres 

mas acrescentaria o poeta 

je veux la lutte ... mesmo: (les) cachots monotones des phénomenesl que l'exercice de l'infini 
(imprime) aux blocs de connaissance 

É verdade: eu , a luta, a consciência infeliz. Mas também a paradoxologia, a invenção do futuro . 
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"Statement", 
manifesto, poética .. . de PRETEXTO II 

PRE TEXTO II 

(after after after Painterly Abstraction Et simi l ia) 

a) A côr e xplod e nos meus olhos. Nos -teus . Numa letra , n um h iero 
glifo . Na arquiescrita. Nos jogos da linguagem . No es p aço q u e 
faz r ir . Nas casas e nas ruas em que habitamos . Na p intu r a na 
poesia. Sedução . Amor . 

b) Toda a p i n tura (toda a poesia) é abstracta . Toda a pintur a (toda 
a poesia ) é concreta . Explosão implosão. 

c) Explosão implosão . Entenda- se : como c a tástrofe eminente que 
faz andar o mundo que faz rir . 

d) Ready- made , objet trouvé , ac h ado objectivo, j amais um qua lquer 
lanç ame n to de dados mesmo quando jogado e m circunstâ ncias e t e r 
nas no f undo de um naufrágio dest r uirá o acaso o mund o em 
q ue somos . 

e) Téc n icas db a caso ou do contra- o-acaso rigor obsti nado . 
O mundo do poder. No futuro : a repúbli·~a dos decisores o mun d o 
do saber-. . ·Inteligência terminal . Linguagem- máquina . Postindus 
trial e postmoderna ? 

f) Legit}midade do saber pela performativid ade . 

g) . . . MAS antes , durante e depois dos decisores : os poetas . 
Pintores , artistas , cineastas , operadores estéticos, enge nhei -
ros de a l mas .. . ou o raio que lhes quizerem chamar !! I Os 
des~lmados terroristas que não lança~ nunca a bomba mas q u e 
a têm sempre à - mão. Paradoxologia . 

Eu, sujeito, o digo objecLivamente. 

Janas , 31 de Janeiro 1982 . 

Ernesto de Sousa 

11. Resta escrever uma palavra sobre a "Sema" -lugar livre de encontro, tentativa de combater 
o nosso pior mal, a ausência de memória. E outro: a mania da especialização. Outro ainda: a difi
culdade em conceber a alteridade. A revista vai acabar? Claro há um tempo para a heroicidade e 
outro para o reposo do guerreiro. Quando quiserem voltar à guerra: cá estaremos. 

Janas, 13 de Fevereiro de 1982 

(1) V. Jean Starobinski, Les mots sous les mots (Les anagrammes de Ferdinand de Saussure), ed. Gallimard, Paris 1971; 
e tb. J ean-F ranço is Lyotard, La condition postmoderne (rapport sur /e savoir ), ed. De Minuit, Paris 1979. 

(2) V. M. Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, ed. Gallimard, Paris 1964. 
(3) Evidente: se Deus tivesse sentido era coisa, imanência. Era um sêr, tinha nome ... Ver, v.g., Felipe Martinez Marzoa, 

História da Filosofia, volume I, pp. 370. ed.lstmo, Madrid, 1973. 
(4) Ver, v.g., Júlia Kristeva, La]oie de Giotto, in "Polylogue", ed., Du Seuil, Paris 1977. 
(5) La Phénomenologie de I'Esprit, t.l, IV capítulo, tntd. de Jean Hyppolite, ed. Aubier, Paris 1939. 
(6) L'homme approximati/(1925-1930), ed. Gallimard, Paris 1968. 
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