A CULTURA
E

O CALDO

Perguntam-me: que perspectivas para a cultura portuguesa?
Eis-me colocado no domínio das grandes questões,
próprias para animar coloquiais serões à braseira do
intelecto. Poderia começar por uma definição de cultura,
lembrando as au'Ias do Padre Manuel Antunes, na Faculdade de Letras, distinguindo entre cultura e civilização para
centenas · de apressados apontamentos; continuaria com a
questão do ser nacional, que me levaria a falar dos estrangeirados, da existência ou não de uma arte de ser português
(à custa do nosso esforço? à custa dos outros?), daquilo que
a prática nos mostra - Camões e Petrarca, Garrett e o
romantismo inglês, Eça e a França, Pessoa e Whitman; ou,
mais longe, o Amadis e os romances de cavalaria, a interpenetração entre o português e o castelhano até, praticamente, à Restauração que marca o definitivo corte cultural
entre as duas grandes línguas da Península. E estaria a
esquecer-me dos Descobrimentos, do Brasil, do fenómeno
migratório, dos judeus.
Será isto que interessa discutir neste momento? É claro
que tudo interessa discutir. Mas poderei tentar responder à
razão por que a dúvida se me põe. Voltando ao exame da
vida literária e intelectual portuguesa, verificamos que, de
um lado, possuímos uma criação literária cuja riqueza ainda
nos nossos dias se manifesta, apesar das condições censórias, económicas, sociais, que se exerceram ou exercem
em contrário; mas, por outro lado, não há o correspondente
a esse esforço no plano da criação intelectual, da literatura
de ideias. É certo que em determinados momentos surgem
figuras como Vieira, Vemey, Herculano, Sampaio Bruno,
Sérgio: mas sofrerão eles a comparação com Pascal, Voltaire, Michelet, para não falar da filosofia alemã, do biografismo inglês, da teoria económica americana?
E teremos uma teoria literária à altura da produção respectiva? A não ser no caso de uma Pessoa, em que ambas
andaram ligadas toda a vida, nem o Classicismo tem um
retórico, nem o Romantismo um Novalis, nem o Simbolismo
um Mallarmé, e aí por diante (até à mais recente pobreza
teórica do presencismo, do neo-realismo ou do surrealismo).
Há quem fale em preguiça, e pode ser que tenha algum
fundamento: o clima incitará a uma certa indolência da
razão, mas em contrapartida motiva uma abundante
produção lírica, pequenas e por vezes circunstanciais
notações do sentimento ou da emoção.
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Talvez se possa, porém, sair do campo da especulação
subjeétiva para o de uma reflexão mais séria. E aqui o
problema do ensino é, sem dúvida, o que se coloca em
primeiro lugar: Que mestres tiveram os nossos escritores?
Em que universidades estudaram? Que compêndios lhes
foram dados?
Não será fácil responder a estas questões. Refira-se
apenas um facto: só no século XIX é que foi criado um Curso
Superior de Letras - e isso reflectiu-se imediatamente no
aparecimento de uma escola crítica e de uma investigação
que, apesar das limitações (refiro-me à falta de uma tradição e de uma prática teóricas), deixou um trabalho importante (obviamente desprezado/desperdiçado pelo "Portugal Contemporâneo": quem queira ler Teófilo Braga,
Adolfo Coelho, Moniz Barreto, Estácio da Veiga não terá
outro remédio senão ir às bibliotecas; e até a mais importante personalidade dessa escola, Leite de Vasconcelos, só
agora viu a Imprensa Nacional começar a reeditar-lhe as
obras esgotadas).
É claro que houve antecedentes. O século XVIII conta
com a criação da Academia das Ciências - e também no
seu. âmbito se produ~iram estudos que seria interessante
conhecer, sepultados em Memórias de acesso igualmente
reservado a er:uditos.
Isto para não falar do que está manuscrito, inédito,
esquecido, disperso por bibliotecas particulares ou públicas, em risco de se perder. Mas este capítulo poderia
integrar-se na rúbrica "Do interesse que os Governos- os
orçamentos - dedicam à investigação e ao património
nacionais".
Só que os governos, neste particular, têm-se comportado
como qualquer gágá da terceira idade, gastando o seu erário
com as líricas que vêm soprar para S. Carlos, e ainda por
cima só sopram uma noite por mês. É muito dinheiro para
fôlego tão curto.
É claro que .a ópera é apenas um exemplo a que nem
teria nada a- opôr se S. Carlos funcionasse diariamente,
como sucedia no tempo das cómicas italianas, no século
XVIII - algumas das quais tão gratas recordações deixaram, desde a Zamperini até à inventora da "gaforina",
obviamente chamada Gafforini, a par de outras menos
gratas mas mais venéreas.
Dir-se-á que esta política se integra no "pão e circo",
palavra de ordem em voga nas nossas raízes latinas: só que
o circo chega a poucos e o pão poucas vezes é alvo para a
maioria.
Bom- e qual é a situação presente? Dada a curtezamuitas vezes de vistas mas principalmente de duração
- dos últimos governos, a cultura não tem visto substancialmente alterada a sua situação. É certo que já não há
censura - mas os jornalistas continuam, principalmente
nos jornais diários, que maior responsabilidade deviam ter,
a dar provas de quase total analfabetismo no plano cultural
e literário; a televisão, que especiais . responsabilidades
devia ter neste domlnio, dobra o analfabetismo, para usar a
linguagem do bridge; e só nalguns semanários e na rádio
há, por vezes, lampejos de abertura à inteligência e ao
debate crítico e teórico.
Por outro lado, no tocante ao contacto com o estrangeiro
através da publicação literária, talvez estejamos pior que
nos ominosos tempos do intendente Inácio Pina Manique.
Nessa altura, a acção dos agentes estrangeiros manifestava-se através da introdução clandestina. das obras do "ímpio
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Voltaire"; hoje, os agentes estrangeiros quando pretendem
exercer a sua acção pela divulgação literária, fazem-no
através dos piores subprodutos das suas marcas, sejam as
telenovelas, o pato Donald ou as Edições de Moscovo.
Quanto aos livros importantes, chegam -os que chegam em escasso número e a um preço que os toma inacessíveis
ao público potencialmente interessado: a juventude universitária. Fora das grandes cidades (Lisboa, Coimbra e Porto)
o panorama é desolador. Quantas livrarias existem no país?
Como se distribuem? Que população servem? Que produtos
fornecem? Que preparação têm os seus empregados? E os
proprietários? Eis questões a que seria interessante dar
uma resposta.
Refira-se apenas que é mais frequente ouvir falar de
livrarias que fecham do que de livrarias que abrem.
Também o problema editorial faz parte do leque de
questões que o problema inicial levanta. Neste campo, a
situação é relativamente positiva - não para as editoras,
muitas delas com graves problemas económicos por razões
de distribuição, entre outras - nem para os autores, cujos
direitos continuam regra geral abaixo não direi do salário
mínimo mas até do subsídio de desemprego - positiva do
ponto de vista de uma facilidade relativa no acesso à edição
por parte dos escritores, nomeadamente os jovens, através
do apoio dos prémios literários (Associação de Escritores,
Círculo de Leitores) ou outras formas; no aparecimento,
embora lutando também com dificuldades, de algumas
revistas literárias e de um "J ornai de Letras", Artes e
Ideias"; mas aponte-se, também aqui, como factor negativo
o estreitamento do campo das traduções, em contraste com
a situação que se verificava há não muitas décadas, em que
um bom livro de ficção estrangeiro tinha a sua tradução
em português pouco tempo depois. Pergunto: autores como
Michel Tournier, Marguerite Yourcenar, Lawrence Durrell,
Anthony Burgess, para falar apenas em casos mais conhecidos, que traduções tiveram para português nos últimos
anos? Isto para não falar de casos fundamentais, como o
"Ulisses" de Joyce.
É certo que o Instituto Português do Livro e o trabalho
editorial da Imprensa Nacional, bem como o relançamento
da actividade de publicações da Biblioteca Nacional, são
factores também positivos. Volta a haver um tímido estímulo à investigação. Mas a prática continua emperrada pela
rotina e pela hierarquia burocráticas em muitos locais e
falta o estímulo decisivo - que poderia consistir, por
exemplo, na concretização de uma carreira de investigação
servindo como saída profissional para licenciaturas - mas
seria necessário adaptar alguns currículos à preparação
especializada que essa carreira exige.

Poderia acabar aqui este depoimento. Mas não quero
deixar de regressar à dúvida inicial sobre a validade deste
tipo de questões. A cultura é algo que não precisa de perspectivas -ela própria fabrica e descobre os instrumentos
adequados para, de uma ou outra forma, alcançar os seus
objectivos. Basta que o 'teórico pense, que o escritor escreva, que o pintor pinte, que o cineasta filme, etc .. Não
cabe- ou seria imbecil -decretar em meia dúzia de parágrafos a abertura ou o fecho de perspectivas para a cultura
que tivemos, temos, e continuaremos a ter enquanto existirmos.
Será até algo equívoco falar de cultura no singular, ou
adjectivar o substantivo: cultura portuguesa - não nos
levará isto para os terrenos de um pseudo-nacionalismo à
anos quarenta, em que se pretendia definir a essência da
cultura (ou da "alma") portuguesa na casinha à Raúl Lino,
no fado, nas janelas manuelinas, nas quadras populares e
não sei já em que outros adereços kitsch? Confunde-se, por
vezes, língua e cultura- esquecendo-se que se a língua é
um elemento catalisador de uma diferenciação nacional, a
cultura pelo contrário é um elemento unificador, ligando um
povo a um espaço mais vasto do que umas fronteiras:
aquilo que somos culturalmente é um depósito de tradições,
literaturas, costumes, leis, que não olham para o que vem
escrito no bilhete de identidade.
É por isso que, muho objectivamente, o que tenho a
concluir é no campo cultural as coisas irão continuar como
nós quisermos que elas continuem. Dados os antecedentes
históricos, julgo que não iremos proceder de forma muito
diversa daquela que caracterizou o comportamento tradicional para com os objectos culturais: indiferença olímpica
perante a destruição sistemática de paisagens urbanas ou
rurais a um ritmo que ultrapassa vertiginosamente as
tímidas tentativas para lhe pôr freio; isolamento da criação
artística no gheto urbano onde o seu acesso se vê limitado
a uma elite da burguesia civilizada, sendo fornecido às
"massas" apenas um subproduto medíocre, entre o pornográfico, o cor-de-rosa e o ideológico em voga na altura;
ausência total de uma escala de valores estéticos em proveito de critérios de interesse comercial, partidário ou político; dispersão e degradação do património bem como
inexistência de locais onde ele possa ser mostrado, discutido, re-avaliado (exemplos: a gravura clássica, a pintura
romântica, a escultura, arte "naif", etc.); desprezo para
com a situação em que se produz, e respectivos meios de
produzir, arte.
A questão é, por isso, uma questão política e é por isso
que só faz sentido colocá-la dentro das barreiras circunstanciais e particulares próprias das circunstâncias e particu·
laridades da vida política.
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