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1. 

AMANHÃ 
AS ARTES 

QUE NOS CONSENTEM 

Os cavaleiros de papel afastam-se na colina, pintados de 
acaso pelas mãos do povo. Governos não, comércios por 
fazer, restos do império nos últimos discursos do "orgulho
samente sós". E entretanto, à maneira do chocolate breve 

·que se oferece de passagem, um ministro da cultura para 
todo um património abandonado. Brilhos sonoros nas pala
vras do consenso obviamente, ontem e hoje as artes de 
amanhã, o século XX português descobrindo de súbito o 
direito dos artistas a qualquer coisa como segurança social 
no deserto de qualquer coisa como a lotaria, o totobola e a 
televisão-a -cores. 

Traficar ou ter sorte, eis a questão. 

2. 
Entretanto acontece esta imensa sede de petróleo, cara

velas de ferro·, sem velas, ancoradas à vista do nosso dia-a
-dia. Cravinho e pimenta outrora, a saudade emigrada ainda 
hoje, férias em renault, casas portuguesas à francesa ras
gando lugares, a lógica, o território, a ecologia-por-pensar. 
São tantas que não podem ser tantas, as casas - e o tempo 
tecnológico que elas trazem (comprado em dólares, marcos 
ou francos) finge uma eultura cosmopolita que não há, 
inventa plantações bizarras para cada metro de chão sul
cado no arranque lento e milenário da charrua solitária. 
Nem atlânticos nem europeus, em bicha na bilheteira da 
comunidade intemàcional, os portugueses hesitam entre os 
valores profundos e a vertigem de uma civilização ao mesmo 
tempo fascinante e suicida. As artes não são apenas as 
artes. A memória da charrua é tão importante para saber 
como cultivar de outro modo a terra quanto a importância 
dos conceitos contemporâneos, seleccionáveis desde já se 
se quiser conservar a permanência da nossa própria identi
dade. Para quê comprar cigarros sob o império dos iates 
prodigiosos se a única publicidade que nos resta omite as 
palavras essenciais? O oceano e as costas da nossa riqueza 
servem de cenário para consumidores de mar tinis ou de 
coca-cola; ó imaginário de amanhã, entre lareiras acesas e 
whiskys invasores, limita-se a visitar restos, pedras, patri
mónios seculares ao som de um futurismo electrónico; há 
sempre, na espuma dos dias, uma espuma mais branca para 
cada barrela mecânica. mitos e ritos da competição afinal, a 
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pressa de fazer depressa o que só importa quando D. Sebas
tião acabar à clara luz da primavera, homens reais traba
lhando (exactos) no interior das fronteiras. 
É preciso dizer ao ministro da cultura, no brilho metafórico 
do seu jogo verbal, que as grandes homenagens podem 
esperar: mil artesãos quotidianos, porventura vagarosos 
mas indiscutivelmente inventores do amanhã que escasseia, 
valem sem dúvida o preço de uma dessas máquinas de 
guerra (fascinantes e inúteis) com que nos brindam nos 
orçamentos do Estado. Os artistas são os únicos operários 
capazes de pensar de facto o futuro. 

3. 
Caminharemos sobre pedras, guardando os magros re

banhos da nossa fome? Seremos ricos e poderosos, voltando 
a negociar especiarias, urânio, vinho, petróleo, cortiça? 
Num ou noutro contexto, que perspectivas esperam a cul
tura portuguesa? 

Com ou sem fome, com ou sem petróleo, "uma Nação 
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sem arte não o é" -assim escreveu um dia José Augusto 
França e eu repito até me secarem as meninges. (É um 
ponto em que estou de acordo com aquele homem de cul
tura, coisa que me pode reservar, segundo os nossos cos
tumes, ainda um lugar na cauda do pelotão da História). 
Preguiçosamente, colonizadamente, navegamos os ca
minhos marítimos que nos restam por um resto de manhã 
entre tempestades - barcos de madeira no tac-tac dos seus 
motores ronceiros, os cardumes da distância maior caindo 
todos nas macro-redes de povos invasores e vorazes. 

Claro que temos os Jerónimos, a Batalha e a Ponte
-sobre-o-Tejo. Continuamos Nação recolhidamente à 
sombra de certas grandezas pontuais, guerras, reis, monu
mentos, missas propiciatórias e Eusébios chorando o pon
tapé falhado. Daqui à Europa, o caminho parece curto, vai
-se em auto-stop, e Paris ou Bona fazem o comércio cujas 
sobras nos servirão de medida. É por essas e por outras 
que um simples director-geral, zelador-chefe entre ca
deiras, surdo como as personagens de Ionesco, pôde ron
ronar que o país não precisa de artistas. Portanto, e dentro 
em breve, teremos uma década de governos todos sobera
namente indiferentes à formação estética, aos valores 
humanísticos capazes de rendimensionarem o próprio 
mundo dos consumos -a via de esperança só possível atra
vés do discurso poético para uma civilização alternativa. 

O ministro da cultura que nos coube em sorte (agora, 
1981) sabe que omissões tão chocantes nem sequer fazem 
carreira nos guichets da Europa onde nos conservamos em 
bicha, à espera. Mas ser ministro da cultura em Portugal 
(agora, 1981) é menos do que ser intermediário de produtos 
correntes - é cultivar princípios universalmente aceites e 
universalmente secundarizados, é limitar-se ao recado de 
consensos caridosos para nenhum sindicato, é ornamentar 
o país com o discurso inconsumível de qualquer coisa cujo 
lucro não se descortina no curtíssimo prazo da lotaria ou do 
comércio de bacalhau. 
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4. 
Ás vezes fala-se de orçamento, de crise económica e 

de vontade política. E, em 'boa verdade, um fomento das 
artes (das a,tes plásticas e das outras) depende sobretudo 
de dirigentes reciclados, ou seja: de políticos que, uma vez 
no poder, tenham a vontade cultural de investir onde o lucro 
não parece susceptível de qualquer maximização. O sistema 
educâtivo e os patrimónios que nos podem garantir portu
gueses amanhã não têm que ficar espartilhados pela cal
culadora das somas e das subtracções ou saudosamente 
confrontados com o velho conceito de fomento das artes à 
maneira de António Ferro - pintores pintando o moderno 

. quanto baste, escultores enchendo praças e púlpitos de 
cavalos habitados, oitocentistas, setecentistas, caríssimos e 
perdidos em definitivo para o nosso tempo, outro tempo. 
Homenagens, mitos e monumentos - tudo isso pode 
esperar. Ou desaparecer de um horizonte cultural à medida 
dos homens, próximo dos actos, inerente às vidas, assumido 
por dentro das coisas e nas coisas que habitamos. Mas isso 
não significa o desaparecimento dos artistãs, pelo contrário. 
Isso significa que os artistas terão um destino mais digno, 
menos discriminado, ·trabalhando no grupo, no espaço 
comunitário; no equilíbrio do ser e ·do fazer. Circulando 
(assim) sem demagogia entre a solidão necessária de certos 
actos criadores e a solidariedade que tais actos (já futuro) 
nos dizem continuadamente, quotidianamente, um destino 
de permanência em nome da vida, ou do convívio, ou da 
sabedoria que ultrapassa (sem dogmas) o visível. 

5. 
Entretanto, e bem depressa, os monumentos - nacio

nais, municipais, de freguesia. Emigrantes facetados, 
bustos, cavaleiros outra vez; retrados dos presidentes, culto 
dos mortos-;- livros de hcmra, datas históricas em plintos de 
pedra, uma cultura de novo oficial, proverbial, banal, dita 
por ministros cuja modernidade se fixou na grandeza do 
Louvre ou, na melhor das hipóteses, em tomo dos impres- · 
sionistas (incompreendidos, coitados). Os patrimónios 
(tantos) são conotados com igrejas "velhas" (nem sequer 
antigas) ou com todos os móveis reais-irreais de um século 
XVII trazido para as duas assoalhadas do século XX. O sis
tema educativo, banalizando as formações criadoras e 
privilegiando aprendizagens tecnológicas médias, virá 
acentuar o nascimento de gerações de homens cegos e 
talvez surdos. Cada imagem possível terá o cunho da publi
cidade massificadora - o branco mais branco e a máquina 
mais máquina - e as palavras, de Camões a Fernando 
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Pessoa, irão a enterrar em letras "long play" impensavel
mente muitas. Então as artes, pela memória da terra e pela 
denúncia de todas as exclusões, continuarão divididas entre 
embaixadas oficiais ao estrangeiro, ornamento prévio de 
cada acordo económico, e a responSabilidade assumida, 
com anonimatos ou grandezas súbitas mas sem pedestal, de 
um destino de resistência, simultaneamente clandestino e 
de ruptura - rosto submerso da História que o futuro só 
alcançará pela força de tais testemunhos. 

A palavra e a imagem retomarão os símbolos neces
sários. Mesmo que o consentim~to deles seja precário ou 
violento de ignorância. 
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