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REFLEXOES
1. Favoreceu-se, diacronicamente, uma concepção parmegalómana, equívoca e "tecnicizante" de Cultura
Portuguesa. Sobre um cenário de Manuelino e de alguns
azulejos, Camões e Nuno Gonçalves são os "Super Stars",
nos bastidores, um pouco das "Crónicas", · compondo o
"teatro", Gil Vicente e mais tarde, o romantismo. Por cima
da cena, a.nuvem espessa e vasta do Sebastianismo, pelo
meio, os infatigáveis e dominantes corvos de Lisboa e por
baixo, com muito pudor, um pouquinho de Bocage e muito
de Mariana Alcoforado. Mais recentemente sucedem-se a
"problemática da Geração de 70", o Oliveira Martins - "Fundação", o Antero "Santificado", Camões centenário em doses para todo o paladar, mas o produto de maior
consumo é neste momento, talvez para compensar a falta
do bacalhau nacional, Fernando Pessoa.
Interroga-se depois o discípulo por entre a floresta de
arquétipos, "dos heróis e santos", que talvez não será tanto
como o "doutor" dizia: Camões, o vate nacional, é apelidado de italianizante por Pessoa. Mário Chicó, entre outros,
diz que o Manuelino, mais que a petrificada alma lusa navegante, é apenas uma variante local do Gótico internacional,
por mais que isso custe aos românticos. E mesmo o romantismo português, no dizer de Jacinto Prado Coelho, a existir, mais que em oitocentos, aconteceria no séc. XX e até aos
nossos dias. E no meio disto tudo anuncia-se a reedição
completamente revista da Universitária história da Cultura,
de António José Saraiva. E por dentro disto tudo continua
a chegar a Lisboa o comboio que já Eça e os amigos esperavam em Coimbra no séc. XIX.
ci~l,

2. Não vamos ajuizar ou minimizar os "estandartes" da
Cultura Portuguesa, embora esta merecesse uma redefinição alargando as suas margens, recuperando omissões,
trazendo ao campo cultural sobrevalorizações politicamente
facilitadas, ampliando o seu discurso a mais diversas actividades humanas, e não quase sempre literárias ou pictóricas.
Pomos em causa toda uma Cultura engendrada como um
castelo inacessível ou esotérica missa em latim, o mais
possível afastada da vida. (Quem não se lembra das orações gramaticais com que se dividiam os Lustádas? ou então
repare-se na Revista da SEC, Cultura Portuguesa, n. 0 1).
Tal é possível graças a certos infatigáveis mordomos, hábeis
em segurar o palium, os santeiros da Cultura que abastecem os seus fantasmas no passadismo, acabam por utilizar a seiva, profunda e colectiva inerente à verdadeira
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cultura, para regar o manjerico das suas janelas. É o baconato da cultura de ontem e de hoje, necrófilo e vendilhão,
a quem interessa mais o cadáver e a relíquia, que a universalmente subversiva cultura que desagua nos nossos dias.
3. A chamada Geração de 70 iniciou uma interrogação e
o confronto com este estado retrógrado e imobilista da cultura, que é na maior parte das vezes suporte sedimenta·rizador da ideologia do poder. Outras gerações jovens radicalizaram a luta, muitas vezes à custa da vida, merecendo
depois o repousô da Morte e até a pesadíssima coroa de
louros. Insurgiam-se contra o galeão carregado de academismos, Sardinha assada, Malhoas, a "choldra" de retardados, de Silva Portos que vão para Paris ver o Molhe, os
Dantas, Castilhos, etc .. Opunham-lhes a loucura, o humor,
o risco, a bofetada, actos de rua.
O custo do desafio e da luta foi grande e ainda-hoje são
visíveis os destroços, o esquecimento, a deturpação. Desde
o significativamente chamados "Vencidos da Vida", que
um certo role se estende à nossa meditação. Se Eça sobrevive pela contrição religiosa, e Pessoa porque especularmente estilhaçado nos heterónimos, já Ângelo de Lima e
Eloy acabam no manicómio, outros suicidaram-se como
Antero, D'Assunção, João Rodrigues; ou morrem "prematuramente" como Sousa Cardoso, Santa-Rita António
Maria Lisboa, Pedro Oom, Ruy Belo. Outros emi~ram como
Sena ou Vieira da Silva, ou Costa Pinheiro, ou Pomar, ou
morrem "estranhamente" como Areal ou Escada. Apenas
Almada parece sobreviver até tarde graças ao seu forte
narcisismo, e Cesariny através do humor e marginalização.

4. As razões deste quase desastre não estarão na "debilidade cultural do nosso povo" (I) (sic) mas ao contrário nos
"sapientíssimos patrões" da cultura que atrás referimos.
Instalados nos órgãos do poder, nos meios de comunicação
social, nas editoras, ciosos do lucro pessoal, são uma espécie de latifundiários. Não suportam a poesia vestida de
Arlequins, (ou parafraseando Eduardo Lourenço) opondo a
morte àqueles que a trouxeram para a rua. Pelo oportunismo, absoluta falta de ética, promoções de cadáveres,
compadrio, corrupção, são os responsáveis do descrédito
em que caíram os nossos intelectuais e desta ancestral
inércia cultural, onde todos se lamentam e o Estado controla. Numa breve reflexão sobre o que hoje se passa à
nossa volta, o cenário não é muito diferente, apesar da multiplicação de diferentes expressões culturais, do desenvolvimento de alternativas editoriais, musicais, novos suportes
e processos utilizados nas artes plásticas, ampliação do
campo cultural, da descentralização e de uma actividade
mais vasta que não se contém no café do bairro ou d~
Lisboa.
Mas pouco se aprendeu com a lição que nos vem pelo
menos do séc. XIX, mesmo que se incensem ou televisionem certos "marginalizados", mesmo que apareçam
vários auto-proclamados h~rdeiros das vanguardas e
"modernismo" sefa uma palavra simpática ·(como antes
"academismo"?). O Patronato mantém-se e não nÓs é
difícil ver o chofer dos carros das instituições de cultura
abrir a porta a alguns que nos anos 40 se insurgiram contra
as desactualizadas gerações velhas que absorviam e atrofiavam os cargos culturais.
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5, É deprimente o que hoje se expõe como Cultura nos
suplementos de jornais, em revistas da especialidade, em
colóquios, na televisão, etc ..
Mas parece-nos cada vez mais que a redefinição radical
de Cultura Portugue~a não se processará nos laboratórios
lisboetas, (apesar de pequenos grupos independentes, com
as suas revistas culturais, pequenas editoras, teatro,
música, etc.). Um dos aspectos mais positivos do momento
que vivemos, julgamos ser o assumir do valor cultural partindo da base e da periferia. Há gente pouco conhecida em
Trás-os-Montes, Beiras, Alentejo, Açores que está a
começar e, por exemplo, a música dita popular começa a
evidenciar-se e impôr-se.
Quanto aos nossos intelectuais, imiscuídos até aos
ossos nos manicaísmos partidários, não souberam nem
sabem criar um discurso autónomo que se impusesse culturalmente como crítico e pedagógico. Não se trata de "dizer
mal por moda", mas na v~rdade os nossos intelectuais estão
desacreditados por não ultrapassarem as bipolarizações
ideológicas totalizantes em que as margens e rupturas são
in toleradas.
A interrogação do nosso meio cultural passa também
pelas Universidades. Mesmo sem sermos radicais sobre a
sua justificação nos moldes em que existem, constatamos
que são mais uma oficina de tecnocratas da cultura e de
crassa ignorância, onde se aprende a dividir a literatura e
principalmente a poesia a palmo e centímetro segundo
Lacan, Kristeva ou Jung. Onde se decora tudo sobre cultura clássica e se ignora o mundo. Que tipo de trabalhos
teóricos, de investigação ou reflexão saíram ultimamente
das nossas escolas? Que fazem os nossos (tantos!) catedráticos e professores, para além de pontuais artigos de
empreitada nos jornais, posteriormente "empacotados"
em livro? E onde a crítica literária e artística?
E quando cessará a pedincha ao Estado de dinheiros,
proteccionismos e intervenção (directa ou indirecta) nas
actividades culturais, quando este é um dos principais obstrutores da cultura, por mais risonho, colorido, opera(rio)
ou quinta sinfonia que seja?
Entretanto, o gato continua a passar por lebre nos
escassos suplementos literários dos jornais, nas grandes
editoras, come muito rato na chamada Imprensa Nacional,
em revistas como a Colóquio, empluma-se "lebremente"
na televisão, lambe-se todo na cozinha do crítico e a falsa
lebre comemo-la nós que desconhecemos os bastidores, os
favores, os rumores.
E entretanto, através de livros escolares oficializados e
de professores não preparados para a compreensão da
riqueza linguística e semântica da cultura dita popular, as
escolas vão impondo uniformizantes expressões culturais.
Entretanto continuam os· discursos obscuros dos que
mexem na cultura. Discurso rebuscado de "pescadinha-de-rabo-na-boca", enquanto outros se justificam como novíssimos da "obra aberta", mas sem voz nem Eco. Entretanto
os jazzófilos dizem que jazz também é cultura, outros vivem
da "alta cultura", outros armam-se em propagandistas da
"cultura de massas", enquanto começam a desaparecer os
da "cultura para o povo".
Entretanto (e o caso é tão frequente que vale a r~fe
rência) deputados e editorialistas quando encontram um
"facto político" confuso ou algo estranho que desconhecem, dizem ser surrealista. Saberão eles na verdade o
que tal nome significa?
10

Tal como ontem, é aos mais novos que compete insurgir·se contra a letargia cultural em que vivemos e romper a
vasta e medíocre teia (embrenhante ~ sedutora) que bloqueia e distançia a verdade cultural. Os mais novos têm de
destruir a boa consciência dos instalados, romper os jogos,
desenvolver a crítica. Mesmo que com a falta de alguns
conlÍ.ecimentos ou com deslizes de falta de jeito, de experiência ou imperfeições. Sem dúvida que tal será compensado pela recusa da corrupção, do compadrio e vícios de
capelinhas.
A nossa cultura precisa de sangue e espírito violentamente novos. É certo que o nosso tempo não está para
Almadas e Duchamps, mas em Portugal e agora é urgente
bolir na estagnação e desfazer equívocos e desmistificar
certos monstros.
"Eu creio que cultura é este nobre ofício de todos
aqueles que procuram sair da integração do sistema" (2).
Também Marcuse avisava sobre o "perigo" do forte consumo de cultura vinda de cima e estagnada, injectada em
excessivas sinfonias, comemorações e "bonitinhos".
A cultura é presente e viva como o ar. A sua definição passa
por nós que a respiramos, justificamos e ampliamos, juntando ao seu passado espiritual o que vive à nossa mão.
(l) Lídiajorge, Revista Colóquio Letras
(2) Agustina, em Vila Real, 4/4/81

TirnS REVISTAS MODERNISTAS EM
EDIÇÕES FACSIMILADAS DA CONTEXTO

1. PORTUGAL FUTURISTA
colaboração de Fernando Pessoa,
Almada Negreiros, Mário de Sá-Carneiro e outros.
estudos prévios de Teolinda Gersão e Nuno Júdice
colecção edições facsimiladas, 240 esc.

2. EXÍLIO
colaboração de Fernando Pessoa,
Teófilo Braga, Augusto de Santa-Rita e outros .
colecção edições facsimiladas, 170 esc.

3. CENTAURO
colaboração de Fernando Pessoa,
Camillo Pessanha, Raúl Leal, Luiz
de Montalvôr e outros.
colecção edições facsimiladas , 280 esc.

contexto,editora, apartado 21017
1126 LISBOA CODEX

~):~
~/· ...y

