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~ . "AS QUATRO ESTAÇOES"

OU DE COMO EM ALGUNS FRAGMENTOS SE CONTAM
AS PERIPÉCIAS DE DOIS JOVENS QUE, COM A COLA·
BORAÇÃO DE CENTO E SESSENTA E OITO AUTORES,
RESOLVERAM FAZER UMA REVISTA PARTINDO DE
UMA FORTE VONTADE DE CRIAR UM ESPAÇO ABERTO AO DIÁLOGO E DISCUSSÃO DE DIVERSAS PERSPECTIVAS CULTURAIS, OU DE COMO A BELA ENGANOU O MONSTRO E O CAPUCHINHO VERMELHO
ENGOLIU O LOBO NO MEIO DA CIDADE, QUE É COMO
QUEM CONTA AS AVENTURAS E DESVENTURAS DE
UMA INOCENTE REVISTA EM PERMANENTE CONFRONTO COM UMA CERTA MANEIRA DE ESTAR NA
CRISE, COM O INTRIGUISMO E COMPADRIO DE AL- ·
GUNS SENHORES, O PESO BUROCRÁTICO DAS INSTITUIÇÕES, PORQUE AS IDSTORIAS T~M TODAS OS
SEUS VAZIOS E ESTE TITULO ENQUANTO SUB-TITULO,
PONTO FINAL
l.
Apetece dizer: desculpem, esta revista foi uma brincadeira. Nunca
existiu. Mas, a consideração que nos merecem todos aqueles que connosco
colaboraram (mesmo os que hoje não hesitam em nos insultar), impede o
gesto fácil de passar ao lado de quatro números de uma revista que termina
com a mesma transparência com que começou. Talvez por isso estas linhas
como que a justificar o texto ...
A vontade era deixar falar a revolta causada por injustiças provocadas
conscientemente, um· certo desencanto pela falta de honestidade de algumas pessoas. Impunha-se, porém, a recusa de o fazer, não só pelo risco
evidente de cair na mediocridade das acusações pessoais, como pela injustiça de promover certas excepções (que, apesar de tudo, não deixam de
magoar) ao estatuto e importância que não têm. Deixemos esse papel a
quem nada mais sabe.
O segundo impulso, mais racional, nasceu da necessidade sentida de
não calar algumas ideias e , sem saudosismo, falar da fantástica aventura
que foi a edição da SEMA.
3

2.
Não terá sido difícil fazer esta revista.
Difícil foi, na verdade, conjugar o papel das personagens: as suas
vontades e sensibilidades; os seus (des)encantos e procuras; as suas exigências e os seus fantasmas.
Difícil foi entender a paisagem, a mentalidade de alguns, essa neblina
cultural que paira a partir do almoço, cheia de um discurso (apenas teórico)
para consumo à mesa do café ou, à noite, em frente d.a caneca de cerveja.
Isso. E o pretensiosismo intelectual, como uma das modas mais "travestidas" e assumidas por alguns agentes da nossa praça urbana. E os mitos,
obsessivamente apontados a iniciativas descomprometidas, justificados por
várias histórias recambolescas, que, de geração em geração, contam as
aventuras e desventuras de heróis conhecidos, como um chamado Sebastião
e um tal Fernando ... Como resultado aí temos a nostalgia do passado e a
impossibilidade do presente.
Da cultura portuguesa ouvem-se algumas moscas troçando. A identidade portuguesa, como disse alguém, "é feita de procurar a identidade
portuguesa". A crise é a justificação de tudo o que não acontece. Enfim,
resta-nos vagamente a ilusão cultural da CEE e a esperança de qualificação
para o Mundial de 1984.
O que convenhamos é muito pouco.

3.
Ficou-nos a certeza do enorme vazio que significa não haver em ·Portugal uma publicação cultural de grande tiragem que funcione como meio de
difusão e aproximação de diferentes propostas, ideias e tendências. A viabilidade de tal empreendimento. não é um mero exercício de retórica. A
maior dificuldade para a sua existência, mais do que um sólido "plafond"
económico que a viabilize, reside na necessidade de uma linha editorial coni
evidentes garantias de distanciamento a grupos ou ideologias-partidárias.
É importante o nascimento de uma dinâmica que desmonte o papel de
alguns intelectuais pseudo-marginais que mais não sabem do que gritar
contra o custo do papel, o desinteresse das principais editoras, a falta de
subsídios das entidades oficiais, as elevadas comissões dos intermediários
e por aí adiante, tentando camuflar uma vincada incapacidade para explorar
outras vias possíveis (que são muitas) com imaginação, criando circuitos
novos e, acima de tudo, uma personalidade própria. É importante que exista
um projecto capaz de congregar à sua volta todos aqueles que se proponham
ao diálogo, à descoberta de uma "praxis" inovadora, atenta ao que se
passa em todo o território nacional e nos principais centros culturais do
mundo. Um projecto com capacidade para mobilizar milhares de potenciais
leitores, muitos deles de formação pré-universitária e universitária, consciente das realidades do nosso tempo, que é a década de oitenta, e de que a
cultura portuguesa não se fechou no túmulo de Fernando Pessoa.
Isto não é, e mais uma vez, um sonho irrealizável. Antes pelo contrário
é uma necessidade que terá forçosamente expressão a curto-médio prazo.

4.
Este número encerra um ciclo de vida sazonal, iniciado na Primavera
de 1979. Acabamos porque queremos, com um espaço construído e uma
aposta ganha. Publicamos ao longo de quatro números 484 págs. com trabalhos de 168 autores. Só por si, e sem falsas modéstias, estes indicadores
deixam-nos convencidos da importância e dimensão da iniciativa.
Paradoxalmente, esta revista acaba porque o sentido da sua existência
se esgotou por completo. (Preferimos sair de olhos abertos e com as luzes
abertas). A vivência destes anos mostrou-nos que esta revista, tal como
sempre foi, apenas se justificava como a experiência que nunca deixou de
ser. As nossas convicções evoluíram e, no ponto anterior, fica esboçado o
projecto que nos interessa. Isso não significa que não se mantenha um
Projecto-SEMA, preocupado com a edição, e assente nos pressupostos que
coerentemente temos assumido desde o início. A palavra "SEMA" tem
para nós um sabor, dir-se-ia sentimental, que não queremos perder. O que
significa uma promessa e ...
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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
8

A cultura dos elefantes

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.
9

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?
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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
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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 .
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colaboração de Fernando Pessoa,
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de Montalvôr e outros.
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CULTURA PORTUGUESA:
QUAL?

A questão da cultura portuguesa actual pressupõe a previa
análise do que é Portugal. Só há Cultura portuguesa, como
realidade viva e dinâmica, por haver Portugal. E Portugal
é uma entidade histórica com raízes· e com projectos, é
passado e é futuro. Para mim, a Cultura é antes do mais o
verdadeiro cimento unificador de uma comunidade. Daí que
quanto mais disseminada nos interstícios sociais estiver a
cultura mais coesa seja a comunidade concreta.
Penso por isso que é necessário tentar examinar as raízes
do País que somos para, mergulhando nelas, encontrarmos
a linha de rumo a partir da qual, em constante criação,
possamos edificar o nosso futuro. Mas se Portugal é passado revivificável. e a Cultura é memória, também Portugal
é um campo aberto de possibilidade e a Cultura é projecto.
Só que a situação actual do nosso País é a este título lamentável. O passado·está sepultado e não recordado. Longe de
buscarmos na nossa História os exemplos, os · estilos e a
grandeza, parece que nos envergonhamos das nossas
glórias passadas em vez de nos envergonharmos da nossa
ignorância. E o ensino que é ministrado aos nossos filhos
só acentua este pendor suicida. Dentro de duas gerações,
a continuarem as coisas como estão, seremos um País sem
raízes, um povo que se não conhece.
E o futuro por sua vez não está melhor. O futuro é ou devia
estar a ser feito no presente. Para isso indispensável se
torna responder a uma singela pergunta: Portugal, para
quê? E a chateza quotidiana dos nossos políticos incultos,
o pretensionismo dos nossos intelectuais, a ignorância dos
nossos professores, revelam que quase ninguém·- à direita
ou à esquerda - está a reflectir com seriedade sobre os
nossos caminhos na História.
Penso por tudo isto que a Cultura portuguesa não existe.
Em Portugal há fenómenos culturais, há homens de Cultura, há ideias dispersas, investigações ignoradas, projectos
parcelares. Não há porém uma unidade que dê um sentido
sistemático a tudo isso. E não há, repito, porque não se
estuda nem se medita o passado e porque se não pensa nem
antecipa o futuro.
Saído de um período traumático como foi- e teria sempre
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de ser - um momento de descolonização com regresso a
fronteiras territoriais de há seis séculos, Portugal vive uma
crise de identidade bem niais profunda que os desnacionalizados dirigentes políticos e intelectuais sequer imaginarão. Talvez nunca na nossa História tenha sido tão impor,
tante como agora a existência de um profundo debate cultural sobre o novo sentido da nacionalidade após a mutação
histórica que sofremos. Talvez nunca tenha sido tão indigente o debate cultural em Portugal.

Não pensamos o futuro, não nos preparamos para enfrentar
os desafios que inevitavelmente trará. Somos um povo sem
dinamismo interno e corremos o risco de nos tornarmos em
loucos peregrinos a vaguear na História sem bem sabermos
como, porquê e para onde vamos. É por isso que o pessimismo me tem de invadir. É que na inexistência de Cultura
Portuguesa hoje, antevejo a inexistência de Portugal,
amanhã. Se as civilizações são mortais, porque razão
teriam os 'países a garantia de eternidade?

RAIZ E UTOPIA
Republica{ão do
Manifes/() "Raiz e Utopia"
Depoimentos
dos fundadores
e colaboradores
UM NÚMERO BALANÇO desde a primeira hora
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MEMÓRIA
DE
UM IMPÉRIO

FUTURO
Para o
João Miguel Fernandes Jorge

I. Portugal é hoje um país sem dinheiro e sem metafísica.
E, por mais que isso pareça estranho a muita gente, é a
segunda que lhe faz mais falta. Nisso aliás, como em
diversas coisas, não diferimos grandemente de outros povos
do mundo, confrontados com o drama da unicidade, sob o
lema trabalho-produção-consumo. Vivemos se não em crise,
pelo menos da crise. E não somos capazes de perceber que,
enquanto a pensarmos apenas em termos económicos,
jamais nos será dado sair dela, romper com os círculos
viciosos da sua teia, viver de outro modo. Esta crise que
temos é a nossa melhor muleta. É a razão de ser dos nossos
serões, a menina dos olhos dos nossos governantes, o alibi
para todas as incapacidades e para todas as incompetências.
E contudo o problema é outro. Poder-se-ia considerar
talvez que carecemos de um projecto. O que seria faltar à
verdade ou não dizer a verdade toda. O país tem um projecto (que lhe foi imposto, sem consulta): é a entrada no
Mercado Comum. E os nossos governos também têm um
projecto: é durar pelo menos tanto como o anterior. Já
vemos que projectos não faltam. O que provavelmente
escasseia é um projecto que agregue ao facto de o ser a rara
virtude de saber sê-lo inteligentemente. Coisa que se
prende com o prévio entendimento do que seja Portugal e
nos remete, enfim, para a questão da cultura.
Da cultura? Adivinha-se o espanto de alguns, habituados a considerá-lá o parente pobre da actividade política (l). Há nessa atitude dois vícios de pensamento muito
espalhados entre nós. Imagina-se, em primeiro lugar, que
a política pode, com toda a liberdade, determinar aquilo
que o país há-de ser, sem atenção à dinâmica de uma História que não se iniciou no dia da tomada de posse dos
senhores ministros. E daí resulta que, em segundo lugar, se
reserve à cultura o papel de cão de luxo do poder: ao mesmo
tempo, seu entretém e sua (falsa) imagem para efeitos de
exibição. A palavra dos políticos, porém, é de uma notória
transitoriedade. Portugal, esse, permanece . Passada a
efémera tolice das clientelas, regressa ao seu "centro"
vital (2). É uma cultura que se objectiva .
Ora é provável que tal "centro" resida na capacidade,
várias vezes demonstrada pelos portugueses , para travarem
desesperados combates de retaguarda. Somos uma nação
reaccionária. E somo-lo, não tanto porque a maioria prefira
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o cadáver em vias de beatificação de Sá Carneiro à monocórdica e sinistra caveira de Cunhal, ou sequer porque existam diferenças muito substanciais entre estes dois espectros veneráveis, como pelo entusiasmo, pela determinação que costumamos pôr na defesa de causas cuja hora
de eficácia, mais ou menos fugaz, passou. Mas, neste particular, quer-me parecer que talvez estejamos avançados
em relação a tantos outros, que tão estridentemente se
recl.amam do desenvolvimento e do progresso: é que as
verdadeiras utopias e as ideias de maior futuro só conseguem florescer onde já nada se realize em nome de um
presente, que é, por definição, sempre razoável e sempre
muito estéril. A gestão do quotidiano, receita dos reformismos de todas as cores, afoga-nos num equívoco sem
grandeza e ludibria a vontade de mudança. Em muitos
casos, genuína prospectiva consiste num olhar de sageza
para o passado. O qual, todavia, se há-de ser dinâmico como
se pretende, exige que se ultrapasse a visão historicis'ta e
só consente revelar-se à clara inteligência do mito.

a

diplomacia, de hierarquia de nações.
Por mim, defini-lo-ia antes como uma ex1gencia de
moralização das relações internacionais e interindividuais,
de modo a que, sonhando embora, ninguém morra por não
comer ou, tendo que baste ao estômago, ninguém estiole
por não sonhar. Àqueles que andam agora encantados com
o caminho da Europa, convirá em todo o caso lembrar que
essa Europa em que desejam integrar-se é a mesma que
produziu o americanismo e o sovietismo, duas gravíssimas
doenças de que o Ocidente talvez acabe por morrer, e lhes
inventou depois a falsa cura dos fascismos, com que ainda
mais depressa ia matando o enfermo. E que a Península
atrasada, que tanto insistem em "acertar pela hora da civilização", é aquela cujos teólogos, culpados perante o absolutismo europeu de porfiada luta contra a tirania, viam, já
no século XVII, os seus livros serem queimados em Londres
e em Paris (4). Perdoar·me-ão pois, se, pouco impressionado pelos argumentos económicos -que, de resto, parecem não ser famosos - , considerar que não é }>ortugal que
tem que descobrir que é Europeu, mas a própria Europa
que deve atender aos ensinamentos da Península - ou
soçobrar na crise.

2. Três são, para nós, as imagens que assinalam a possibilidade de um futuro transfigurado: o Menino-imperador,
por cuja mercê se hão-de abrir as portas que cerram a gente
vária o passo que lhe seria natural, e que há-de propiciar 3. Decerto, para aqueles que o espírito romano tornou em
a todos aquele mínimo bem-estar e aquela alegria convi- excesso legalistas ou para os réus de luterana parcimónia,
vente sem os quais a metafísica dá vontade de morrer; adeptos todos do prudente calculismo de Descartes e todos
o messianismo sebastianista, que viu no Rei-cruzado, dis- por igual incapazes de ·desmedida, · é possível que esses
tante também ele da vigília sem sonho dos adultos, o sím- ensinamentos pareçam resumir-se à visão de um sol muito
bolo de um país que não cabe no bom-senso de quem mais intenso e muito cruel, enegrecida pelo vulto inquietante de
não conhece que uma vontade de ordem e fomento; e o aiguns touros de morte e pelo grito dos cavalos de Picasso.
Quinto-Império, tão esperado desde o século XVII e ainda O que numa tal interpretação se insinua é a ideia de uma
por vir, domínio que não guarda territórios de posse duvi- terra bárbara, à qual é vedada toda a .esperança de cividosa, e só pretende alargar ao mundo inteiro a regra de lizado convívio. E, de facto, quem como nós possui a entrafraternidade que anteviu.
nhada certeza de ter por si a eternidade, e mais se dedica
O grande drama do Portugal contemporâneo é que estas à inactual construção de sua figura que à cobiçosa vontade
três imagens foram substituídas pela do hipotético petróleo do haver, é gente que só por forçado desvio se integrará no
da bacia do Tejo, minério que a existir talvez não dê provas concerto das nações a que, por ironia, chamam civilização.
de maior eficácia que o saque do Oriente e o ouro do Brasil, Não que à devida solidariedade oponha a obstinada recusa
e pela do equilíbrio da balança de pagamentos, obsessão de de um individualismo sem horizontes, mas precisamente
tal forma persistente que dá poder aos poucos que anun- porque não reconhece, na relação que ao comum dos povos
ciam saber de finanças e gostar de políticas austeras.
entre si vincula, a efectiva presença dessa solidariedade, do
Se, de certo modo, o Espírito Santo se manifestou no empenhado amor que a todos faz, no modo particular de
convívio medieval e peninsular de árabes, judeus e cristãos, suas idiossincrasias, os livres habitantes de uma terra livre.
se o sebastianismo teve os seus instantes de fulgor na res- À Península Hispânica ficou a Europa devendo, além do
tauração de 1640 e nas regenerações do século XIX, o muito conhecimento empírico de que a sua Renascença se
Quinto-Império permaneceu irrealizado e é nele que, como alimentou (5), o equilibrado voluntarismo que, a partir do
escreveu Pessoa, "falta cumprir-se Portugal" (3). Não se Concílio de Trento e por influência directa de homens
afigura, contudo, provável que a realização de tal promessa como o padre Lainez (6), permitiu que o Ocidente não se
esteja reservada à classe política que temos, fascinada como · afundasse no amoralismo radical com que o ameaçava o
anda por Franças e Araganças, e prioritariamente formada fatalismo salvífico das seitas protestantes. E, se essa dívida
pela experiência do exílio físico e cultural, a que o anterior é já em si considerável, é necessário esclarecer que Portugal
regime a forçou. O Quinto-Império não é o disfarçado neo- enfim realizou a mais absoluta negação dos mitos raciais,
-colonialismo, de quem aliás mal soube colonizar. Não pode, pela prática e doutrina da misceginação que o luso-tropicapor conseguinte, resumir-se a uma soma mais ou menos lismo veio consagrar. É nessa prática, no modo como a
auspiciosa de acordos de comércio - ainda que o comércio todos consideramos dignos de se tornarem cristãos, isto é,
ajude, como o terão intuído os Templários há bem largos iguais, acrescentada à renitência muito nossa em aceitar
séculos -, nem vir à conta das embaixadas de "empreen- tutelas e autoridades que o povo não possa, em circunsdedores" que decidamos enviar aos países africanos de tâncias várias, chamar a si, que a cultura portuguesa se
expressão portuguesa. Tão pouco deve entender-se em concretiza, se auto-objectiva, num processo que a torna
termos de .!>imples geoestratégia, uma vez que, não sendo inseparável da política do país.
territorial, nem económico, nem político -mesmo se terriAprofundar as linhas dessa política é fazer com que os
tório, economia e política dele participam - , dificilmente portugueses possam reapropriar-se de tudo aquilo que têm
·será integrável nos conceitos de equilíbrio de poderes, de experimentado, como recordação de uma época nebulosa
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nimbada pelo estigma da decadência, ou como desajustada
consciência dos modelos que de fora lhes propõem. Precisamos para isso de repensar o regime em termos que o
tornem eficiente, sem rupturas na ordem institucional,
mas por um apedeiçoamento das formas de representatividade que .permita responder às insuficiências do sistema
parlamentar. Precisamos de levar a cabo os anunciados
propósitos de descentralização e regionalização, de maneira
a que Portugal retome o carácter de uma mono-arquia composta por múltiplas repúblicas. Precisamos de uma pátria
sem miséria e sem complexos. E, porque toda a política
carece hoje, para se afirmar, de um bloco que lhe dê substância e de um espaço em que se realize, temos ainda
que - sem quebra dos actuais compromissos - repensar
a nossa inserção num conjunto de nações, não apenas constituído por aquelas que na Penínsul@ vivem livres ou procuram libertar-se, mas que engloba igualmente todos
aqueles países que em África, na América do Sul e no
Oriente, participam nessa força enorme que é a cultura
hispânica. Quando, afinal, tivermos aprendido a viver em
conjunto e a não pensar unilateralmente, quando, sobre o
culto um pouco triste da contradição, tiver prevalecido a
lucidez de um raciocínio que pondere as razões de toda a
gente e aceite todas as diferenças, quando em suma nos
não sentirmos obrigados a ser os títeres de uns e a quinta-coluna de outros, será tempo de considerarmos que estão
próximos os dias do Quinto-Império ...

(Nota final: Gostaria de dar público testemunho da dívida
enorme que este texto tem para com a obra do Prof. Agostinho da Silva, da qual, em certos aspectos, não passará de
uma inábil paráfrase. Livros como "Reflexão" (Lisboa,
1960), ou como "Um Fernando Pessoa" (idem, 1959), sem
falar do seu vivo magistério, estão entre o que de mais
importante tem sido feito, neste nosso século, em prol da
cultura portuguesa. Não· sirva isto, contudo, para avalizar
o que de menos certo ou mais circunstancial houver no
presente artigo, erros esses que assumo como de minha
exclusiva responsabilidade).

os recentes lançamentos RJ:

• MUSA ANTI-POMBALINA (poesia satlrica
(1) - Hábito que não apenas transparece na exiguidade dos orçamentos com que a costumam dotar, mas se adivinha na concepção militante e politicamente utilitária daqueles que ambicionam, acima de tudo , poder arregimentá-la.
(2) - A noção de centro vital retoma conceitos como o de centro político, defendido por José da Gama e Castro ("as grandes massas
de homens constituídos em sociedade gozam da propriedade
inata de sé colocarem pouco a pouco, por si mesmas e sem
impulso alheio, na posição política que mais convém às suas circunstâncias particulares; esta posição ( ... ) é o centro político em
que cada nação deve recair infalivelmente, todas as vezes que
dela for apartada com violência"), ou como o de constituição
Interna, desenvolvido por Jovellanos no seu discurso de ingresso
na Real Academia de História, de Espanha, em 1781 .
(3) - Cf. poema "O Infante " , in A Mensagem, Fernando Pessoa,
Edições Ática, Lisboa, p. 57.
(4)- Cf. Jean Bodln na Penlnsula Ibérica, Ensaio de História das
Ideias Políticas e de Direito Públlco, Martim de Albuquerque ,
Fund. Calouste Gulbenkian, C.C.P. , Paris (1978), p.78.
(5)- Cf. Rumo de Portugal. A Europa ou o Atlântico?, Joaquim
Barradas de Carvalho, Livros Horizonte, Lisboa (1974), p.JS,
n.19, onde se citam as seguintes palavras do historiador Georges
Lefebvre: " De cette aventure élargie, multiséculaire (.. .), la
Renaissance- quel a été en gros le fait essentiel? Bien sur, les
grandes découvertes ' ' .
(6) - Diego de Lainez (1512 - 1565), jesuíta castelhano , um dos
primeiros a ter-se ligado a S. Inácio de Loiola, a quem sucedeu
como geral da ordem . Teve destacada participação no Concílio
de Trento, onde refutou as teses de Frei Jerónimo Seripando
sobre a "justificação" dos homens , teses que de certo modo se
aproximavam daquelas que , sobre o mesmo assunto, havia
defendido Lutero.
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COMO ESTÁ
EPARAONDEVAI
A CULTURA PORTUGUESA?
(Parágrafos avulsos
para uma reflexão pessoal)
O. Propósito muito pessoal
: fragmentariamente reflectir sobre a cultura portuguesa a actual cultura portuguesa no presente e no próximo
futuro situação e perspectivas pontos avulsos que possam
orientar uma análise posterior é o principal o propósito
desta intervenção.

1. Vasto programa ou da modalidade do I deverI
Vasto programa se deverão propôr os intelectuais portugueses: repensar o que há-de ser aceite como cultura e
sobretudo decidir a maneira mais apropriada de representá-la e manifestá-la aos outros. Assim se tornarão mais
pertinentes as realizaçõe\ concretas, as planificações e as
aplicações do que for resolvido em documentos oficiais, em
colóquios, em congressos e em assembleias. Também se
evitarão os snobismos e o folclore bronco e programado para
fazer ver aos pacóvios que nós-é-que-somos-bons e que
também sabemos-melhor-do-que-ninguém-organizar-visitas-e-excursões. Deste modo se procurará fomentar a generosidade de comunicar aos outros o que se vive e se conhec-e, isto é, se convidarão os jovens e quantos se reconhecerem como suficientemente dotados a multiplicar as actividades na ambição enorme de tornar o território português
num espaço dinâmico de vivências problematizadas.

2. A nossa cultura "nacional"?!

Esperamos que um aspecto concreto venha a ser reconsiderado: a cultura portuguesa ou a cultura em Portugal?
Que nos dirá hoje um António José Saraiva ou um Eduardo
Lourenço?
De qualquer modo, será momento de rever os "elementos fundamentais" dessa cultura, aqueles mesmos que
Jorge Dias alinhava de forma magistral em pequeno opúsculo, controverso, mas sempre tão útil quando nos confrontamos com os outros sistemas culturais.
Talvez tenhamos de esquecer alguns e de acrescentar
aqueles que surgiram numa natural evolução ou provieram
doutro modo de viver, logo de compreender, sentir, ver.
Corrigiremos e acrescentaremos a sistematização de Fidelino de Figueiredo ou de Jacinto do Prado Coelho ou de
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Eduardo Lourenço. E talvez encontremos maneira apropriada de assimilar ou refutar algumas sugestões de Teixeira de Pascoaes, F. Cunha Leão (referimo-nos ao Enigma
Portugues) e de António Quadros.
Mas será mesmo importante que a identidade portuguesa só se tranquilize com a procura da sua singularidade
no mundo? Havemos de para sempre adaptar as retóricas
palavras de A Ceia dos Cardeais: "Em como é diferente
a cultura em Portugal"? Ou será que a cultura em Portugal
ou a cultura portuguesa, como o "amor" do Dantas, andará
tão diversa das culturas e dos amores das sete partidas
do mundo?

3. As raizes da nossa identidade
Reduzidos ao espaço europeu, convencemo-nos de que
chegou a hora de sopesar a nossa identidade. Para tal
tarefa, há que continuar os trabalhos dos me_stres dos fins
do século XIX e princípios do século XX - Leite de Vasconcelos, Teófilo Braga, Adolfo Coelho, etc .. O caminho a
seguir exigirá que: 1) se v:alorize e se re-equacione o que
está feito, confrontando-o e/ou integrando-o em relação a
novas-teorias e metodologias; 2) mas também que se leve a
termo (e isto num último grande esforço à escala nacional)
a recolha e a protecção do que ainda resta da tradição e
3) que paralelamente se comece a análise ou se encetem as
po~síveis reflexões sintéticas a partir de todo o material
já ou em vias de ser arquivado.
Não estamos em hora nem de menosprezar as tarefas
do trabalho de campo, nem de protelar a aplicação aos
corpus já estabelecidos, de antigas ou mais recentes orientações teóricas e metodológicas.
De facto, a consciência que se tem vindo a impôr da
noção alargada de património polifacetado é prenhe de
consequências no plano das tarefas práticas. Se apenas
a algumas manifestações se concedeu o privilégio de
"admiração" e de "estudo" (manifestações consideradas
nobres: literatura, arte, escultura, arquitectura), urge ir
mais longe e definir uma estratégia bem concreta em
relação à defesa e conservação do que resta de um passado.
O que há a fazer em relação a algumas práticas "folclóricas'' durante muito tempo desprezadas ou que mereceram
quanto muito a atenção de estudiosos como Leite de Vasconcelos, Consiglieri Pedroso, Adolfo Coelho, merecerá uma
mobilização dos que se !!entem responsáveis em áreas como
a Antropologia, a Etnografia, a Arte, a Sociologia, a História, a Linguística e a Literatura no sentido de mais do que
uma catalogação de quanto se encontra realizado, tentar
um sistemático inventário do que resta fazer, a fim de que
se torne exequível um programa de acção. Por um lado,
preservar o que com toda a certeza ainda poderá perdurar
(exemplares de arquitectura popular ou industrial, de paisagem rural, etc.) e, por outro, recolher e arquivar de forma
mais adequada (ou de forma mais completa) todas as práticas que se considerem irremediavelmente ameaçadas por
transformações socio-economico-culturais (desaparecimento de gerações mais idosas, agressividade dos meios de

comunicação de massa, etc.). E entre elas enumeríamos
sobretudo todas as complexas manifestações, como as folclóricas (superstições, literatura oral), que resultam da
estruturação de diferentes discursos (linguístico, gestual,
musical, icónico). É evidente que toda esta tarefa não pode
ser realizada com a consciência do que Michel de Certeau
um dia chamou "beleza do morto" ...
Digamos de passagem que, neste primeiro sector;
é bem evidente todo o contributo já dado por instituições
(Gulbenkian, Associações de Defesa do Património, Câmaras Municipais, Juntas Distritais, Museus, etc.) e por
autores (M. Viegas-Guerreiro, Lindley Cintra, Veiga de
Oliveira, Mesquitela Lima, M. Costa Fontes, Aliete Galhoz,
F. Lopes Graça, M. Giacometti, etc.) que antecederam,
motivaram, apoiaram a campanha pela defesa do património e principalmente possibilitaram o recente surto de
interesse pelo assunto junto do público; interesse bem evidente nas edições de livros (por exemplo, os volumes das
recolhas de Leite de Vasconcelos, ou o Cancioneiro Popular
Português, de M. Giacometti e F. Lopes Graça, ou monografias como Pitões das ]únias, de Viegas-Guerreiro)
e de discos (Grupo de Acção Cultural, Vitorino, Almanaque, Trovante, Terra a Terra, Brigada Vítor Jara, José
·
Afonso, etc.).
Tudo quanto nos propomos completar ou inovar neste
último aspecto não nos dispensará da outra fase da intervenção: fase exigente também e de grande urgência, a qual
tem sido frequentemente descurada precisamente em benefício do que até agora considerámos mais premente e sem
dúvida muitíssimo mais espectacular. Queremos referir-nos à necessidade de submeter todos os exemplares recolhidos a estudos metodologicamente rigorosos. Apesar do
que há ainda a recolher, já possuímos um arquivo material
suficiente para uma exploração em profundidade por parte
de estudiosos principalmente universitários, de todos os
campos teóricos das ciências humanas. Para empregar uma
linguagem mais figurada, diríamos que se trata de levar
todo o material para o "laboratório" e de o submeter a
análises diversas e em profundidade. Neste aspecto, quase
tudo está por fazer. Faltam-nos investigadores interessados, certamente por falta de apoios à pesquisa, faltam-nos centros de estudo especializados, faltam-nos também
suportes como colecções e revistas em que tais iniciativas
venham ao conhecimento não só dos intelectuais, como
sobretudo de um público mais vasto. Neste ponto, salientaremos que o aparecimento da nova série da prestigiada
Revista Lusitana ou a abertura das revistas já existentes
(por ex., Revista CNlica de Assuntos Sociais) a estudos
desta natureza, são índices sintomáticos que merecerão
incondicional aplauso. Como também sempre havemos de
assinalar com admiração não fingida iniciativas pessoais,
quase sem apoios dos que, através de revistas "regionais"
ou obras monográficas (António Mourinho, Lourenço
Fortes) vão contribuindo para um melhor conhecimento de
aldeias ou de regiões inteiras.
. . .. Enquanto ficamos à espera dos estudos universitários
que tomem a sério todo este estrato "textual", que havemos de considerar como os fundamentos, os alicerces,
as raízes da nossa cultura, da nossa identidade.
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4., Na cultura institucionalizada

Na economia do sistema global que é a cultura de um
país, sempre avulta como privilegiado um corpus convencionado "principal" composto pelas práticas de vária natureza tidas por representativas da complexa codificação
(social, estética, ética, etc.) a que são submetidas:- corpus
que funciona como modelo, como padrão que satisfaz ao
nível quer do conteúdQ, quer da expressão, e às condições
a um tempo de continuidade em relação a um património,
mas suficientemente modernas para poderem operar
rupturas com cânones já caducos. Não discutiremos o bom
ou mau fundamento dessa realidade. Aceitamo-la agora - e designá-la-emos "cultura institucionalizada".
Ora, o que, no presente, verificamos em relação a este
corpus, que, evidentemente, abrange para nós práticas tão
diversas como Literatura, Música, Pintura, Escultura, etc.,
merece algum desenvolvimento.
Em confronto com o que se passava há uma dezena de
anos atrás, cremos que se abriu caminho para um "equilíbrio" nunca até agora atingido. E o que chamamos
"equilíbrio", mais compreensível a partir do que diremos
adiante, terá de ser compreendido não só ao nível da produção, como também ao nível da reprodução e consumo
dessa cultura.
Em geral, o equilíbrio resulta de uma abertura ou,
antes, de aberturas a vários quadrantes, ou em diversas
direcções.
Muito contribuiu para esta aceitação, para a valorização
de obras, de novos discursos, a atitude de os intelectuais
se libertarem de medos que, durante muito tempo, provocaram a esclerose da cultura portuguesa: não falamos já
dos medos em tempo de censura, de evidente que o facto é,
mas também do receio de não produzirem um discurso
qqe fosse suficientemente informado do ponto de vista das
modernas correntes críticas, filosóficas, artísticas, literárias. Alguns campos da actividade sofreram de modo particular com esta preocupação. Um deles, o da crítica, sobretudo a literária, quase desapareceu de alguns jornais (e
muitos foram os Suplementos Literários que ·deixaram de
se publicar) ou reduziu-se a uma ou duas presenças de
tendência impressionista, algumas vezes atacadas pelos
representantes da crítica universitária. Estamos em crer
que algumas vozes se calaéam ou não chegaram sequer a
manifestar-se para evitar o julgamento severo dos que
dominavam teorias mais rigorosas e actualizadas. Não
esquecemos que, noutros domínios, como o do cinema,
passou-se da vulgaridade à procura de uma exigência,
para que nem estruturas, nem técnicos, nem público estavam preparados: donde o fracasso de muitos dos filmes realizados durante um certo período. Aí, a temeridade quis
exercitar-se na ruptura total com o passado, num experimentalismo sem condescendências com a progressiva
integração de discursos ou com a habituação do público
espectador.
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O "equilíbrio" actual, e esperamos também que futuro,
só pode ser compreendido mediante o isolamento de
vectores a que preferiremos chamar "preocupações".
a) Assim, em relação à primeira preocupação, e que
deve ser mantida mesmo que a muito custo, reconhecemos
que se tenta contrabalançar com as correntes e obras contemporâneas uma informação que se centrava sobre o
passado.
Não há muito tempo que se descuravam, não nas
revistas especializadas, mas nos meios de reprodução da
cultura (escola, liceus, mesmo universidades) e de consumo
(jornais, TV), as análises, os estudos, mesmo as referências
a movimentos, autores, obras contemporâneas, principalmente de artes plásticas ou música. Na literatura, quase
sempre se parava no Orpheu. Era excepção o professor que,
no liceu, aprofundava · um pouco mais os heterónimos
de Fernando Pessoa.
Hoje, e depois de uma ligeira vertigem em proveito das
tendências contemporâneas, estabeleceu-se uma salutar
confluência: a mesma importância se dá aos contemporâneos que aos clássicos. Aumentou-se o poder de recepção
do crítico especializado, do professor e do resto do público.
Muitas vezes poder-se-á cair na ilusão de tudo misturar,
a fim de tornar mais simpático o passado: pensemos em
algumas tentativas de adaptar os clássicos, trivializando-os.
No entanto, a actualização dos clássicos tem constituído
fértil campo de óptimas iniciativas em domínios como o
teatro (Comuna, Teatro da Cornucópia, A Barraca, Marionetas de S. Lourenço e o Diabo).
b) A segunda "preocupação" devida também a uma
"abertura" dirá respeito à "desmitificação" da cultura oficial. Que queremos dizer? À semelhança do que se passava
noutras latitudes, os agentes produtores da cultura tomaram uma atitude de decidir quebrar o monolitismo do
sistema. Acrescentaremos que todo e qualquer movimento
de vanguarda adoptará a atitude contracultural de quebra
de códigos: assim aconteceu com os modernismos, com o
surrealismo, entre nós. Desta vez, pensamos que se conseguiu inovar mais em profundidade e em quantidade, e
relembramos que não estamos apenas a considerar o trabalho do produtor, mas também as condições da recepção.
Observamos, então, como uma cultura (e aqui temos
muito presente a literatura) feita de asséptico vernaculismo, de intocável elitismo e, não o esqueçamos, de anacrónico moralismo, vai ser tomada de assalto por imaginários descontrolados, situações e fantasmas até então
inconfessáveis. A invasão dos discursos pelas gírias e pelo
calão vai completar a tarefa (as "três Marias", Dinis
Machado, António Lobo Antunes, etc.).
Elementos heteróclitos se fundem num discurso novo:
o real quotidiano e maravilhoso onírico, a maldição da
opressão social e o louvor da libertação pessoal, tudo se
caldeia numa literatura e, julgamos, numa cultura vigorosas

•
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que já não quer fazer-se à sombra das "boas intenções".
c) Já não temos a certeza de estar a ser muito exactos
quando apontamos como terceiro vector, o do confronto e
convivência da cultura portuguesa com o que nos chega
importado do estrangeiro.
É certo que notamos uma relativa "des-estrangeirização" na capacidade de os nossos artistas, escritores, minação entusiástica (barulhenta para alguns) da mus1ca
produzirem algo de muito original independentemente da portuguesa pelo rock anglo-saxónico tornou-se represenpreocupação de seguir modas. Veja-se o que se está a tativa, na medida em que não se confinou a uma subserpassar na poesia, em que se assiste a uma coexistência de viência, a uma má imitação. Tornando-se facilmente foro
várias tendências, quase todas sem relação maior com o que das camadas jovens da sociedade portuguesa, o rock pode
se faz no estrangeiro: lado a lado partilham o êxito junto do hoje ser considerado como a expressão mais adaptada à
público leitor, Miguel Torga, Eugénio de Andrade, Sophia, sua maneira de ver e sentir á realidade portuguesa. A
Herberto Helder, Ramos Rosa, Joaquim Manuel Maga- espontaneidade cultivada, a crítica contundente, o inconlhães, João Migu~l Fernandes Jorge, Gastão Cruz, António formismo vão neste campo levar aos seus extremos uma
revolução de· expressão que havia já começado noutros
Osório.
domínios
(na literatura dos mais velhos, por exemplo). Na
Contudo, acrescentaremos logo de seguida que talvez
nunca se tenha vivido tanto como hoje sob o signo da
influência estrangeira. Notamos que, da parte do intelectual, haverá tanto mais tendência para procurar uma afirmação de identidade mediante os valores locais e tradicionais quanto sentir a sua produção ameaçada pela invasão
Compendiuiil.
do Outro, principalmente se se certifica que a infiltração se
opera de modo sub-reptício, através de meios que não os
Algumas Obras Para Si
seus, avassaladores, de modo incontrolável e gerador de
totalitarismos. Aí a sua crítica e recusa podem fechá-lo a
• Expressão Corporal
fenómenos que, em princípio, havemos de considerar sauM. Delacroix
dáveis para a renovação dos ambientes culturais, apesar
de todos os inevitáveis inconvenientes.
Descobrir a cultura através do corpo. Está provado.
Seria curioso saber, por exemplo, o que pensam ao certo
• Introdução a Didáctica da Natação
os intelectuais portugueses acerca de dois fenómenos de
Cantarino de Carvalho
"estrangeirização": a vasta aceitação das telenovelas e do
"rock português".
Dominar a água como quem caminha em terreno
É evidente que não estamos a avaliar tais fenómenos.
firme. Importante.
A nossa perspectiva não se compadece com as distinções
• Psiquiatria lnfantll
valorativas do tipo: "o rock é fenómeno mais positivo que
F. H. Stone/C. Koupernik:
as telenovelas". Até talvez·seja exacto. Pela sua aceitação
junto do público, as telenovelas não podem deixar de ser
O mundo infantil para estudiosos. Um estudo para
todos.
tidas em linha de conta pelos agentes da cultura institucionalizada. Elas começam por ser propostas por um dos
· • Preservar o Corpo Durante a Gravidez
agentes. mais importantes de reprodução e de consumo da
Maximine Benabou
cultura na comunidade portuguesa, a TV. E muitas transUm .novo ser vivo?
formações, ao ni'Çel da·s concepções, dos costumes, e da
A vontade de o criar é tudo.
linguagem se devem ter operado sob a influência das
tele-histórias importadas. É evidente que, mais tarde ou
Em Todas as Livrarias ou Escreva-nos .
mais cedo, a telenovela penetrará no mundo do artista ou
O FUTURO :f: A NOSSA TRADIÇÁO
do intelectual, estimulando pela aceitação ou pela recusa
os objectos do seu trabalho. Talvez apenas à guisa de
Pedidos Directos:
citação.
(enviamos catálogo completo)
O chamado "rock português", com reduzir-se às
Compendium
práticas linguístico-musicais, justificaria uma demorada
Rua Alto dos Moinhos, 6/ A - 1500 LISBOA
atenção. Pelas suas notáveis realizações, em primeiro
lugar, mas principalmente pelo seu significado. A conta21

5. A afirmação das "diferenças"
realidade, as letras das canções dos Salada de Fruta, dos
UHF, dos Táxi, e outros grupos, caracterizam-se pelo
registo das situações do quotidiano, pelas despreconceituosas alusões a aspectos considerados até então "não
muito dignos" e sobretudo pela expressão que se adapta a
todo esse conteúdo, não se hesitando, se for preciso, em
recorrer ao calão.
d) Mas já passamos a outro ponto, que identificamos
com a preocupação de criar espaços de informação, reflexão e debat~ ..
Aliás, sempre houve iniciativas do género. Presentemente, porém, elas multiplicaram-se: festivais, encontros,
colóquios, revistas. Há anos, a vida cultural era galvanizada por manifestações pontuais de grande importância
(lembremo-nos do Festival Gulbenkian de Música, continuado depois por múltiplos concertos e recitais), ou por
revistas como a Colóquio, Seara Nova, Vértice, ou O Tempo
e o Modo (1. a série).
Hoje, reuniões, colóquios, conferências, jornadas mobilizam mais intelectuais para áreas especializadas ou interdisciplinares, embora, muitas vezes, os trabalhos fiquem
sem continuidade por falta de verbas que permitam a publicação das comunicações e das discussões. Organismos oficiais, universidades, centros de investigação, sindicatos,
Gulbenkian, Casa de Mateus, etc., a que se juntam outros
agentes culturais, poderão no futuro tornar-se fomentadores, arriscaríamos mesmo a dizer "agitadores", de
uma actividade que, a ter de pecar, seja por abundância e
não por carência. Novas revistas permitem orientações de
continuidade ou de . renovação, constituindo inestimável
apoio para os que querem fazer conhecer a sua reflexão e a
sua pesquisa: Colóquio/Letras, Colóquio/Artes, RaiZ e
Utopia, Sema, Cadernos de Literatura, Nova Renascença,
Revista Lusitana.
e) O que, no entanto, tem constituído para nós uma das
mais sérias preocupações, se bem que muitas vezes sem a
eficácia desejável - tem sido a procura de divulgação
(o que não significa nem excepcional valorização nem indesejável vulgarização) das várias práticas da cultura através
de manifestações para o grande público. Neste ponto,
havemos de ressaltar primeiramente iniciativas como festivais de cinema (o Festival da Figueira da Foz) ou Retrospectivas (Casa da Imprensa, Gulbenkian) ou ainda exposições, e concertos. A criação de associações ou de clubes,
ou a sua reanimação, vieram contribuir, por seu turno,
para um não acostumado entusiasmo dos sócios aderentes:
pensamos nos passeios e éncontros do Centro Nacional de
Cultura (é óbvio que estas iniciativas podem redundar em
"folclore" ou pseudo-cultura). E, por último, o lançamento
de novos jornais e revistas Uornal de Letras, Jornal da
Educação, Sete, etc.) ou de páginas culturais de semanários ou quotidianos, de programas na Rádio Gá são em tão
grande número, depois dos antigos Gosto pela Música,
O Canto e os seus Intérpretes, Forma e Conteúdo ou o
Em órbita!) e na TV, permitiram uma maior iflformação das
camadas interessadas da população, embora também aqui
se corra o risco de cair na "cultura mosaical", fragmentada
e não hierarquizada, e a que podemos dar o nome mais
comum de "cultura de massa".
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Pouco a pouco se tem notado na cultura portuguesa,
uma outra preocupação que preferíamos isolar das consideradas no parágrafo precedente: a "afirmação das diferenças". Se o fazemos à parte - e não a desenvolveremos
neste momento (seria preciso escrever outro artigo sobre
a questão)- é porque desejamos privilegiá-la, dada a sua
novidade no sistema cultural português. Ao apontá-la não
sabemos nem se a nossa designação estará correcta (dependerá do ponto de vista adoptado, sendo o nosso, o da cultura institucionalizada, mas bem receptivo a tudo quanto
possa ser significativo), nem se os pontos adiante mencionados recolhem todas as importantes "diferenças" que se
têm manifestado ou se propõem manifestar através das
linguagens ou das codificações possíveis no seu estado
actual.
Quais, pois, essas afirmações? Tomemos para já as diferenças como condições ou situações assumidas individual
QU colectivamente, por sujeitos que, se, por um lado, se
demarcam · em relação às produções convencionadas como
conformes com os padrões, reclamam, . por outro, a sua
integração de pleno direito e com estatuto de igualdade no
sistema da cultura nacional.
Não pretendendo enumerá-las, todas, temos principalmente, para a cultura portuguesa, as afirmações das
diferenças regionais, femininas (e feministas), homossexuais, e todas as que podemos englobar no termo demasiado amplo de "paraculturais".
Em primeiro lugar, quanto às regionais, temos assistido
ultimamente por parte dos intelectuais de algumas regiões
portuguesas, a um "reperspectivar" os problemas locais de
modo muito mais exigente do que num passado mesmo
recente. Já não se trata de apenas recolher e estudar de
modo descritivo o folclore de uma região- antes, não desprezando os alicerces bem sólidos da etnografia, adoptam
uma atitude de compreender, de problematizar a realidade,
de equacionar as questões, por vezes com um esforço de
abstracção relativamente elevado. O que caracteriza ainda
mais todas estas iniciativas será o pressupor a interdisciplinaridade, ou, pelo menos, a contribuição para a reflexão
comum, das diferentes disciplinas e ainda a sua íntima
ligação com superestrutura cultural. Pensamos em movimentos que tiveram expressão nalgumas publicações:
Telus para Trás-os-Montes, Arquipélago para os Açores, e
Ilha (1 e 2) para a Madeira.
Para a afirmação das diferentes femininas (ou feministas), serviram de antecessores iniciativas como a publicação das Novas Cartas Portuguesas das "três Marias"
(M. Velho da Costa, M. Teresa Horta eM. Isabel Barreno),
de A Madona de Natália Correia e das actividades de movimentos de mulheres, em que se distinguii\m o Democrático
(MDM) e o da Libertação (MLM), este pouco compreendido
por vezes pelo público.
Actualmente, todo um projecto de afirmar os direitos
da mulher, sobretudo os que lhe dêem estatuto social e
cultural igual ao do homem, activa múltiplas realizações,
desde o departamento oficial para a Condição Feminina, a
publicações, colóquios, reuniões. De modo pàralelo, apresença da mulher faz-se sentir como nunca em todos os
domínios culturais: no Ensino Universitário, nas Artes, no
Jornalismo e de modo especial na Literatura.

6. Conclusão ou talvez começo
Ao fim de toda esta visão naturalmente muito incompleta, algumas vezes injusta, porque ambiciosa, podemos
perguntar-nos: mas quem somos para nos permitirmos
"dar tanta sentença"? Não pertencemos a nenhum grupo
de decisão, nenhuma responsabilidade oficial nos tornou
ressentidos, nenhuma ambição de poder nos tem movido ou
nos move. Fazemos parte dos quase-proletários-intelectuais
deste país, mal-pagos-e-carolas, que se reduzem à "sua"
modesta dimensão de articulistas ou de agentes de ensino,
mas que não podem demitir-se de exigir para si e para
Ainda poucos, mas fortes, são os reflexos em Portugal todos os portugueses, condições e realizações concretas em
da proclamação do direito à diferença, já reconhecido pelo ordem ao que, em relação ao conjunto da comunidade
Conselho da Europa, no que toca ao homossexualismo. nacional, poderíamos chamar o mínimo "bem-estar cul-.
Parece-nos que o meio intelectual português não é insen- tural". É evidente que se nos pediria também uma opinião
sível ao amplo movimento "gay" que, tendo nascido nos sobre o nosso futuro cultural (a responsabilidade cada vez
Estados Unidos, se afirma com vigor em países europeus, maior da Universidade, a preocupação com os mais jovens,
como a Holanda, a França e a Grã-Bretanha. De tendências a intensificação da presença da nossa cultura no Brasil e
agressivas nos seus meios de auto-afirmação (o que se nos países africanos de expressão portuguesa, a política
explica certamente pela fase de militância que atravessa), cultural adequada em relação aos países .europeus, a
este movimento faz-se sentir através de manifestações de reorganização completa das nossas bibliotecas e dos nossos
rua, através de publicações periódicas e de emissões radio- arquivos, etc.), ou ainda sobre tudo quanto achamos negafónicas (conta com imprensa e com uma rádio-livre em tivo (a "facilidade", o folclorismo .de certas iniciativas, o
Paris). As interpretações a que submete a realidade polí- caciquismo cultural, a subserviência perante as "atenções"
tica, social e cultural correm, no entanto, o risco de trazer- dos estrangeiros para com os nossos !lSSuntos, etc.).
-lhe mais incompreensão do que aceitação por parte do
Não podíamos arrumar tudo num simples artigo. Mas a
público. Ao mesmo tempo, a literatura faz-se porta-voz razão última de termos aceitado colaborar neste último
sereno das situações existenciais relacionadas com a proble- número de Sema talvez tenha sido mais egoísta: com a
mática (Yourcenar, Detrez, Duvert, Bory, Navarre, etc.).
nossa isenção e alguma responsabilidade, pensámos que
Em Portugal, só alguns reflexos se fizeram sentir, e . podíamos permitir-nos uma reflexão, abalançar-nos a uma
principalmente na Literatura. É ób· ·io que não nos referimos avaliação acessível a todos, para melhor nos situarmos, para
à discreta expre~são de um conteúdo homossexual em pin- certamente nos tornarmos mais intervenientes pelo ensino e
tura, em passos de romances ou principalmente através da pela escrita. Que outros nos corrijam, ou nos completem,
poesia, mas sim aos primeiros aprofundamentos da temá- ou nos critiquem: já terá valido a pena exigirmo-nos este
tica. Citaremos como moderadas, mas directas e corajosas esforço de síntese.
abordagens desta diferença os livros Staccato, exercício
poético-narrativo de Filomena Cabral, e A Sombra dos Dias,
vasto painel enraizado numa situação colonial deste século Aditamento:
da autoria de Guilherme de Melo. Aqui também uma aberDissemos e que agora outras vozes intervenham:
tura da literatura e da cultura portuguesas a novas fontes
de inspiração. Que será continuada? A ver vamos.
Paris, Fevereiro de 1982
E para terminar este parágrafo, que queremos significar
com "diferenças paraculturais"? Continuamos a ter presente que o carácter diferencial só se compreende em
A seguir,
relação às características da cultura•padrão. Neste ponto,
trabalho de VERÓNICA MEL
temos em linha de conta as manifestações sempre consideradas de nível não muito nobre, como a banda desenhada, a fotonovela, o "kitsc ~~", o teatro de revista, os
"sketches" televisivos, etc. Heróis e situações desses universos de ficção são frequentemente citados, integrados em
romances (lembremo-nos de O que diz Molero, de Dinis
Machado) .ou em obras de pintura ou escultura (sobretudo aproveitamento do ''kitsch"). Igualmente, e devido à
sua importância e representatividade de natureza sociológica, estas práticas têm constituído objecto de estudo de
algumas disciplinas. Estamos em crer também que recentes
programas de êxito quer na Rádio, quer na TV, têm sabido
manipular estruturas, códigos, expressões destes domínios
paraculturais. E mais: não nos custa admiti-los come autênticos paradigmas destas práticas, demonstrativos J e como
elas poderão ser aproveitadas positivamente, com •ma finalidade a um tempo recreativa e crítica. Estamo!' a pensar
em Pão com manteiga ou no Passeio dos Alegres.

etc

resistência cultural feita livro(s)
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NOVIVAVES PARA O ANO VE 1982
- StRIE LITERATURA:
64. A CRfTICA CAMONIANA NO StCULO XVII
poJi M. Lu.c.ZUa. Gonç.a.tvu PiJtu

66. O SIMBOLISMO NA OBRA VE CAMILO PESSANHA
poJt BâJtba.Jta. Spa.ggiaJ!.i
67. GIL VICENTE- O AUTOR E A OBRA
poJt Paul Tey.6.6ieJt

- StRIE PENSAMENTO

E

CitNCIA:

61. OS fNVICES EXPURGATaRIOS E A CULTURA PORTUGUESA
poJt Raul Rêgo
63. A FfSICA EXPERIMENTAL EM PORTUGAL NO StCULO XVIII
poJt Rómulo de Ca.Jtvalho

- StRIE ARTES VISUAIS:
62. FRANCISCO VE HOLANVA - VIVA, PENSAMENTO E OBRA
poJt J. S:ti..c.hltú Vilela.

65. A PINTURA MANEIRISTA EM PORTUGAL
poJt VUoJt Srwr.ão

68. SALAZARISMO E ARTES PLÁSTICAS
poJt M:tu.Jt PoJt:teta.

OS ASSALTANTES
DA
CULTURA PERDIDA
Os dias e as semanas foram passando sobre o prazo que
a SEMA me concedera para entrega deste texto e cada vez
mais me sentia perplexo acerca do que me era proposto ou
me propunha. Entre a inutilidade da repetição ou das
"banalidades de base" e o sentimen~o da ineficácia de um
discurso que não aborda um tema, mas uma imensidade,
foram-se sucedendo vários textos esboçados, começados e
rasgados. Isso não é grave, porque outros irão sem dúvida
dizer com niais rigor, saber e coerência o que muitos de
nós diariamente sentem: as convicções e as dúvidas, a teimosia e desalento com que se vai perseguindo e perdendo
a "cultura" entre nós.

A literatura da de"ota
Talvez este número, com que a revista se despede ou
parte para outros projectos, seja mais uma peça para a
antologia de frustrações, acusações, receitas, reflexões e
esperanças do país adiado, do reino da estupidez, do Portugal que não-são-só-três-sílabas, das aspirações altas,
nobres e lúcidas que nos últimos séculos foram compondo,
contra a mediocridade e a pasmaceira, a literatura de uma
derrota. Reunindo-se a Antero, a Sérgio, a Jorge de Sena,
a Eduardo Lourenço, a Barradas de Carvalho e a inúmeros
outros para os quais, por razões também múltiplas ou, no
fundo, por uma única razão, ser português constituiu um
problema - através dos regimes, no estrangeiro ou na
pátria, na cidade ou nas serras. Todos aqueles para quem o
país foi, no plano íntimo e na cena colectiva, uma questão
consigo mesmos, com a mentalidade e os poderes, todos
aqueles para quem Portugal - como cultura ou como
nação -foi de algum modo, ou é ainda, o lugar de um antidestino. E não somente os escritores; esses foram apenas
os que digna, pública e profundamente pensaram e disseram os problemas que não eram só deles, mas de uma
comunidade que por entre as crises se interroga (ou não)
sobre a sua própria viabilidade e o seu futuro num mundo
que cada vez parece mais criado por outros e para outros - ainda que esse mundo não pareça, também, estar em
situação muito feliz.

Sair do isolamento
Um pouco provocatoriamente, gostaria de dizer que
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estas reflexões - não as minhas, mas as que espero se Da inércia ao debate
encontrem nas páginas antes e depois - surgissem numa
revista de economia, e as questões económicas ou políticas
Nem a cultura nem a economia são terrenos do neutro.
viessem nas revistas culturais e literárias. Porque falar de Há posições irredutíveis, e é bom não simular ignorá-las em
mágoas e planos nestas famílias parcelares de membros nome de ingénuas e louváveis uniões nacionais e profisdesavindos que formam a nossa praça das ideias é prática sionais. Há, no entanto, que tentar sair desta neurose
escassamente resultante. Tanto La Palisse como Acácio colectiva, da modorra e da demagogia. Sinto, de certo
reconheceriam com gosto, e como sempre cheios de razão, modo, ter terminado o tempo em que pudemos comprazer·
que a economia tem de passar à cultura, e a cultura à polí- -nos no panfleto e nas denúncias. Só outras espécies de
tica, e que só os debates e estudos interdisciplinares, feitos iniciativa - que não dispensem a informação e a crítica,
para o conhecimento profundo da situação e não para que não esperem tudo dos poderes nem os acusem de
ganhar fama, comer ou eleições, permitirão algum avanço. tudo - conseguirão formar uma nova consciência do pro~
Enquanto os criadores culturais não perceberem um pouco blema cultural que somos e vivemos. É a altura de reunir
melhor em que país e conjuntura se encontram e reivin- o~ dossiers, estudá-los .e, em torno de plataformas plaudicam estatuto, enquanto os outros produtores de bens e síveis, traçar a estratégia de adequação dos meios à ordem
serviços não entenderem que o ensino, a informação e as das carências. Feito o inventário elementar, é tempo de a
práticas culturais são indispensáveis ao enriquecimento da cultura passar à política - o que não tem obviamente nada
comunidade e à sua razão de ser e de permanecer, não que ver com a conversão dos criadores em criados ou em
haverá o esforço articulado e sério para mudar de vida, para funcionários ideológicos ou comerciais.
que a vida mude e cheguemos a tempo ao século XXI, ou
Pensar sobre estas coisas aqui, na SEMA, faz parte da
pelo menos ao XX. Não porque seja obrigatório apanhar vocação esperada numa revista cultural, pertence ainda à
este ou aquele concorrente ao banquete dos restos, mas natureza de um projecto como foi este. Mais importante
porque se um país não é capaz de se reconstruir, deve no será levar este debate- se o houver, como espero- para
mínimo conseguir funcionar.
fora dos círculos comumente ocupados pela gente das artes
e das letras. Sem isso, o objecto perseguido terá destino
semelhante ao da arca dos Raiders: encontrada após longas
canseiras, ficará arrumada entre outras coisas raras e
Um pais avariado
imprestáveis, longe da vista e do coração daqueles a quem
O "ainda o apanhamos" de Eça persegue-nos como fora destinado o seu saber perdido.
perseguimos os autocarros, que ainda por cima ·- e em
subtil cumplicidade -já vêm atrasados. Todos nós temos Alguns sinais
a experiência triste do "isto só acontece neste país" (e o
"isto") não é só o cultural, mas todo o dia-a-dia, as atitudes
Convém que não passemos da cultura dos mitos ao mito
mentais e a rotina que espreita por trás dos gukhets da da Cultura, substituil)do a irreflexão e o irrealismo 'por um
"civilização" que impomos uns aos outros. A sensação psitacismo retocado que ora voltasse para a cultura a condifusa, informulada, de que o país não funciona é talvez um templação ainda inoperante das imagens pátrias. Pode ser
dos fantasmas consistentes que mais pesam sobre a nossa um indício positivo que a SEC tenha ascendido a Minis·
cultura. Não nos parece anómalo - para dar um exemplo tério - embora seja perturbador que um tão prodigioso
·frívolo - que a escada rolante do metropolitano esteja instrumento de cultura (e portanto de incultura) como é a
avariada; pelo contrário, é com dissiptqlado alívio que veri- Televisão esteja completamente à margem de qualquer
ficamos estar ela, nesse dia, a funcionar. É com surpresa política cultural digna desse nome. Pode ser um indício
que encontramos lugar sentado, emprego disponível, vaga positivo, também por exemplo, que uma associação como a
na escola, bicha para o imposto que não nos faça esperar SEDES tenha julgado necessário inchrir nos seus debates de
horas, consulta médica que não nos faça esperar meses. 26 e 27 de Fevereiro a rúbrica "Cultura"; diria mesmo que
tal indício importa mais do que aquilo que lá possa ter sido
Essa é a normalidade a que temos direito. .
Nesse lugar se inscrevem as angústias de quantos dito (neste momento ignoro-o ainda, e os jornais, como era
pensam a função global da cultura e fazem dela o seu campo previsível, limitaram-se a noticiar ditos políticos e ecomais livre e privilegiado de intervenção. Vem então o cor- nómicos). Não farei referências necrológicas - nem à
tejo de desastres que todos conhecem e em que cola- Raiz e Utopia, nem à Sema; é salutar que esta revista
boramos quase todos: a incompetência dos professores, o tenha decidido terminar o seu ciclo de vida com um exame
analfabetismo dos alunos, a qualidade deprimente dos plurar destas questões sem dúvida vitais para que Portugal
meios de comunicação social, da música ou da palavra dita e nós com ele vamos saindo da prostração e do atraso.
e escrita, a ruína do património, o lixo e o abandono do Romper isolamentos e reconhecer especificidades são,
espaço urbano e do ambiente rural, o preço dos livros, a ainda que pareça paradoxo, linhas da mesma escrita. Sair
deficiência das bibliotecas e dos laboratórios, o isola- do desencanto, do diletantismo e da inércia, do crónico mau
mento cultural do país, a incapacidade dos quadros (desde funcionamento dos nossos mecanismos administrativos,
os funcionários aos políticos), etc., etc .. É lamentável ter educativos, económicos, científicos, técnicos e informade reconhecer que a maior parte das grandes, pequenas e tivos - eis um urgente trabalho cultural. Termino com a
médias questões com que os jornais, a TV, as escolas e os consciência de não ter escapado nem à repetição nem às
partidos fingem preocupar-se (ou se preocupam mesmo) banalidades de base; com o papel caro e o tempo raro, foi
passam ao lado de quase tudo isto, ou afloram-no de mais um vício português que não me perdoará quem teve
a paciência de chegar a este ponto final. ·
inaneira interesseira, irresponsável ou fútil.
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Jorge Molder

O Futuro é uma pescadinha de
Passado na boca.

Considerando a época de transição que vivemos e
ainda o facto de, neste século, ser geométrica a progressão do saber, árdua tarefa seria a de tentar, com um
mínimo de realismo, pautar o devir pelo presente.
Assim, aceito o convite para escrever sobre "As perspectivas de futuro que se abrem à cultura portuguesa"'
divagando em meditação retrospectiva nesta

CARTA A NINGUÉM

Antigamente era o oásis. Depois, área de resguardo por
demais evidente, o pequeno pedaço de terra deixou a serenidade para datas sucessivamente adiadas e passou a ser
palco de cobiças as mais variadas e mais torpes. A turba
europeia, acossada por guerras, diminuição de espaços
vitais e cultora da lei do mais forte, inclinou a rota a Sul e a
Este e ... o resto sabemo-lo bem, já que, dourados embora
pela narrativa, sempre nos chegaram os resquícios de factos
de antanho. São eles que nos chamam a atenção para o
papel - sempre preponderante - de estrangeiros e/ou
estrangeirados. Por outras palavras: um certo atavismo
tornou sempre fascinante o que se poderia mais ou menos
facilmente importar, quer fossem cotas ou lanças, quer
ideias caldeadas em cadinhos dúbios de razão, mas rigorosos quanto ao "saber de experiência feito".
É evidente que a genética não explica tudo; em todo o
caso faz luz sobre a maior porção deste 'património somático
herdado pela violência, pelo amor e pelas circunstâncias
que foram mãe de uma tolerância que ainda persiste.
Assim, potencialmente capazes para fazer aflorar tendências e gozos oriundos de tanta e tão distinta semente,
inaptos para a definição amalgamada, eis-nos dotados de
uma personalidade que se caracteriza pela polivalência.
Com efeito, nos portugueses, está sempre tudo certo.
Podemos sentir como eslavos ou fazer apelo ao moirismo.
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De nada serviram o intencional apagamento de culturas
pré-existentes no espaço que hoje é Portugal, nem a cristianização de ateus ou gentios. A força cultural dos povos é
impressa em misteriosas matrizes de arreliadora simplicidade. Ah, R.N.A. e A.D.N. a quem salva o não terem
pescoço!
Enfim, urdidos com o melhor, o pior e o diferente, eis-nos permeáveis, amantes e devotos da ideia de fora.
Importa mais isso que a criação própria, engolida apenas
pelo exagerado receio do ridículo ou pelo comodismo que
os habituais obstáculos justificam.
É assim, que outros "descobrem" aquilo que não raro
vimos primeiro. Estou ·a recordar-me dos Raios X radiografando, por acaso, a mão esquerda de um anónimo
Dr. Abreu, na Faculdade de Medicina de Coimbra; estou a
ver os nossos criadores domésticos, engenhocando de tudo
um pouco, para deleite próprio e utilidade exclusiva.
Num tal contexto socio-cultural e com esta bizarra
forma de ser e estar no mundo, não admira que, na ara de
ídolos de além-fronteira, se imolem as certezas de percurso
autónomo. A insegurança é que nos dita o seguidismo e a
vontade esperantista é que responde pela inibição da autocrítica. Daqui ao plágio a distância é medida em polegadas;
daqui ao complexo de inferioridade nada dista porque a
colonização mental é facto demasiado antigo, coin direito já,
a foro de cidade!
A resultante geral, como é óbvio, há-de ser esta ubiquidade de espanto. Com efeito, pequeno é o mundo e pouca a

axnoe ele R..l nae livra.....:

• POESIA FUTURISTA PORTUGUESA,
compilação de Nuno Júdlce (col. de Bolso)

• SÍMBOLOS DA TOTALIDADE NA OBRA
DE HERMANN HESSE de vvette eenteno

diversidade para a nossa singular potencialidade adaptativa. Infelizmente jamais disso tirámos partido, o que nos
leva a ir pobres e voltar miseráveis. Se entenderem como
excessivas estas palavras, esqueçam-nas e leiam antes:
vamos ricos de ideal e voltamos ricos de experiência que é,
como todos sabem, o registo do insucesso repetido. O espólio final resulta, consequentemente, apenas moral.
A epopeia Camoniana e um ou outro luzeiro na noite dos
séculos XVI e XVII enovelam-se para nos ceder o marco de
referência. É assim que Amato Lusitano e Ribeiro Sanches
se enredam, na dimensão universal, com os polos da
.cultura tomada não já em seus parâmetros específicos, mas
naqueles da generalidade citada por Carrel. As mais das
vezes, porém, pensamos como Berkeley e, as restantes,
hibernamos bebendo histórias que a frustração gerou em
Herculano e Vieira.
De raiva pura, nunca espumámos. Daí que, identificados com a paisagem, tenhamos a serenidade das noites
tropicais e a harmonia dos longes desta terra onde tudo nos
vem por acidente ou predeterminismo divino. Não sabemos
ainda se por esperança de Deus na possível recuperação, se
por simples comiseração do pai em relação ao filho, diminuído pela moleza e o medo.
Ter asas fortes não implica o voo. É por isso que o avestruz corre muito.
A seguir,
trabalho de ANTÓNIO SENA

A POESIA E O ROMANCE EM
CONTEXTO, EDITORA
1. SENTIMENTO DUM ACIDENTAL

por Armando Silva Carvalho
colecção contexto/ de poesia, 160 esc.

(col. Ensaios)

• A INVENÇÃO DA MULHER, de Malia Rosa
Cutrufelll (col. Materiais)

por Nuno J údice

• A BONECA COR-DE-ROSA, de Malia Sofia de
Santo Tyrso e desenhos de Adelaide Penha e Costa
(col. Infantis)

• MORTE AOS FEIOS,

2. PLÂNCTON

de vemon Sulllvan·Borls

Vlan (col. Série Negra)

• MORTE NO TEJO, de Armando eortez (col. Série
Negra)

colecção contexto/de prosa, 220 esc.

3. OABADEC.

por Georges Bataille
colecção lusco-fusco,
tradução de Luíza Neto Jorge,
280 esc.

• O SEPARAR DAS ÁGUAS, de Hélla Correia
(COI. Ficções)

• PAÍS DE LESBOS, de Malia Regina Louro
(COI. Ficções)

• O SILÊNCIO DOS POETAS, de Alberto
Pimenta (col. Ensaios)

RJ

A Regra do Jogo, Edições, Lda.
EDITORA E DISTRIBUIDORA
Rua Luz Sorlano, 19 S/L Esq. lei. 362833- 1200 LISBOA
Apartado 1357 -lei. 482299 - 4201 PORTO Codex
RuaS. Joao, 29- Bordalo- lei. 37474- 3000COIMBRA
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DEPOIMEU
Traduzi tudo em fazer- e dar.
Fazer na perplexidade (quem sou? porque faço? para quê,
para quem faço?), dúvida, consciência (ai dolor) dos limites~
E dar: com timidez- e alegria.
- Só porque sim.

Raiva, também. Orgulho.
Raiva por me saber (ir experimentando, sabendo) poeta,
iluminado e frustre, vítima (porque não dizê-lo) da asfixia
envolvente - razões, moralidades, pfinanças, compromissos, misérias - e responder, feito fera (de mim para
mim: para fora mel, ou merda) com o tenaz, flexível, do
aço, ou junco. De aí o orgulho (estúpido talvez, primário):
tenho nas mãos, fulgura, a Chave que me impede a corrupção, vaidade esta, narcisismo, idiota pretensão ao ser
(cultural, por corruptela) reconhecido, reconhecível.
-Coisas.

E fazer. Poeta - o que faz. Mãos na arte, nas pessoas da
arte, das artes. Artesãos, loucos (meninos mágicos), codilhados, bêbedos, drogados, esmagados todos (os poetas,
não as putas das mundanidades estéticas) pelos barões assinalados deste país que foi das Peregrinações e é póstumo,
que foi dos Mitos (V Império? O Encoberto? - caganeira)
e é da telenovela (bis).
Fazer. Fazer contra o emoliente, os media, o depósito-a-prazo: que desgaste! que inutilidade!
-Que festa!
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Kultura portuguesaz da esperteza rapace (nio se
deha em pu o genuíno, tomado rentável) ao
mlmettsmo dos modelos estéticos paeovlamente
uslmUados;

Kultura portuguesa: a lamúria, a pedinchice (ao
Mecenato, ao Estado Pai e Tutor) em nome do
"Direito à Cultura" (que deixa sempre maravedis aos "operadores estéticos");

(Também) Muito Bem Acompanhado, que não obrigatoriamente Dependente: tantos alguns d'ontem e d'hoje na
mesma Estrada Real, mesma Raiva, mesmo Orgulho.
Segredos (indizíveis) perpassados. Desgarradas Iniciações.
A Subversão- quiçá mascarada de ironias breves, ou todo
um fazer-de-conta muito idêntiCo ao que de nós se ia,
vai pedindo.
- Disciplina a contra-vapor.

Por um lado o País, ou Nação, ou Pátria- os metafísicas
territórios dos Poderosos (em maiúsculas: então a História?
a Cultura?)- a reduzir-nos para o cá-vamos, para o social
q.b.; por outro esta resistência, tomada paranóica até pela
elefantíase da lucidez-à-força, doença, nojo.

Ou está explicado ou não dá para explicar.

Kultura portuguesa: o bafiento respeitlnho pelas
Seculares Tradições, o mercadejar da Saudade,
a Vanguarda com direitos aduaneiros;

Desde a hora própria (do tirar da roupa filial) que mordo
numa crença que nem a via sinuosa da chamada vidinha
(espelho deformante) almejou (oh!) iludir.
Exaltei-me de paixões pelos poetas, a-sério-a-sério por
aqueles que mais porrada levaram. Os gajos cheios de fulgores, o País a atirá-los para o penico. E sempre assim,
sempre assim - em nome dos Egrégios Avós. Masoquismo? Identificação (eu puto pobre, escorraçado "natural" dos aerópagos da Kultura, a sintonizar-me com os desvalidos portadores da Única Grande Razão)? Ou já a raiva
(chamemos-lhe política) contra as forças (trevas) dominantes (moral "nacional" e familiar, cultura dirigida à formação de adetas e funcionários, padres e polícias da consciência e do gosto, etc.) que só poderia determinar a crença
no Absoluto Contrário, já agora a afirmação duma (como
dizer?) Razão (Loucura) Maior?
.
- Ou assim, ou por aqui.

Cavaleiro Andante. Dom Quixote. Romântico desfasado.
Mais um sem-jeito para o negócio, sem tendões para os
bicos-de-pés. Erosões vigentes.
Mergulhei na crença, minha voluntária ignorância, minha
permanente estupefacção.
Kultura portuguesa: do marialvismo xenófobo
ao humanismo (mundanismo) desralzado,
vácuo;
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Soube-sei do pesadelo (palavra grave, sem ênfase).
Tudo a levar-me a crer (contra a crença) que o que fui apren-

dendo (sendo) de nada valia, vale, de nada serve, nanja
para mim, e que o melhor é ainda deixar arredondar o
umbigo, cumprir-me passante biológico.
Assim-como-assim já muitos outros antes - e daqui para
a frente sempre a multiplicar, foi dito.

Kultura portuguesa: os !ris efes, mais o tinto,
sexualidade castrad~ por oito séculos de marti·
rologla cristã, protectorado, "anda ver o povo
que lindo que é" (Cesarlny);

Estão a ver: sustos de decadência, o ser larvar, o cansaço,
a desistência (cultural, latus sensu) de nos assumirmos
cultos na dimensão igual a esta ínfima chama que a cultura
enobrece (cultura: conhecimento: caos) e, enobrecendo,
queima.

Kultura portuguesa: o desleixo, o abandono, a
devassa, a subordinação mentecapta a arque·
tipos nulos, ao lixo eiqJorlado;

Para fora, o olho de ver: paisagem desolada.
Para dentro, e com a Razão, pior: pesadelo.
Porta de saída: feliz Loucura, esta criança embirrou, agora
teima.
Artesanato.

Entenda-se: sem hierarquias. Do outro lado da merito~
cracia.
Uso de materiais. Manufat:turas. Descobertas. Espantações. Sempre como se no início das coisas.
- No fim do capitalismo.

Kultura portuguesa: a juventude na aldeia dos
macacos, o portugal dos pequeninos a suspirar
por Impérios de vez Inexistentes;

Kultura portuguesa: uma lrremedláve} hlerar·
qula de "valores" mantida ferozmente por
heróis, sacerdotes e pessoal auxiliar (gentes
publicitárias, ditos "agentes culturais"};

Talvez que a cultura passe por aqui.
Enquanto se puder esconjurar o fantasma da terapia ocupacional - e a força de dar, e dar assim, atenue um pouco o
colete-de-forças que nos aperta ao mais mirrado individualismo.
Talvez.

Kultura portuguesa: a fome, a miséria, a
doença, a Injustiça, a polícia, a brutalidade,
a vendllhlce, o barulho das luzes, as guerras do
alecrim, o congresso que dança;

O resto não passa, não passará, de marketing - travestido
com todos os alibis.
Não a Morte igual à Vida - perpétuas fontes de permanência poética.
Sim, morte macaca.

Kultura portuguesa: a Crítica vencida pela
Propaganda, a Dominação vencida pelo Clfrio,
a Universidade vencida pelo Pronto-a-Pensar, o
Verbo Poético vencido pela Norma;
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-Fascismo?
-Todo. Desde sempre. Também nas Artes, Letras, Trelas--: que passam, e muito bem, pela Essenda (Alma,
Ideal) do corpo social, dito Sociedade.
Poderosos, Vencidos. Melhores, Piores. Qualificados,
Mediocres. Ricos, Pobres. Inteligentes, Parvos. Gordos,
Magros. Bonitos, Feios. Heterossexuais, Homossexuais.
Racionais, Doidos. Individualistas, Socialistas.
Fascismo. A Perpétua Emulação. A Lei-Sempre do Mais
Forte -alicerçando os Sistemas. O Trauma, incurável, dos
Competidores Desfavorecidos. O Reino da Demência sob
o signo da Ordem.
Fascismo. A Cruzada a matar Mouros, a Igreja a queimar
Luzes, o Liberalismo a parir Patrões, a República a teimar
Império (escravatura), a Burguesia a maquilhar a Exploração de Rosto Humano.
Kultura portuguesa: de facto o Saco-do-Lixo,
próprio e alheio, "reabilltado" (consOante as
conveniências do Poder) pela Encomendação·
-das-Almas;

Fascismo -asfixiante cultura.
Cultura -ar livre. Até à Asfixia.

Fazer. E assim: à margem do Sistema (do Estado, do
Marketing - invasores totalitários do território cultural),
afirmando a Rebeldia.
Fazer com os poetas, para os poetas - não só quem escreve
ou pinta ou assim, não só a raça em que a burguesia se revê
prestigiada ou nem por isso; também os outros, poucos
sejam, resistentes por igual à mais grave, por mais encoberta, das Alienações - aquela que se reclama, mesmo
quando ajaezada com o manto diáfano da Modéstia, do
privilégio intelectual ou artístico.
Os ·outros- há-os.

Fazer com eles fi! para eles nega os estridores da Publicidade, os proveitos da Promoção, as arrogâncias do Lucro,
responde - em tosco, em pobre, em pouco - à embalagem
culturalista do mais desbragado consumismo, que viaja
entre o produto de luxo, rar~, para possidentes, e a "merda
para o povo" - massificado, monumental embuste.
Os outros.

Kultura portuguesa: o direito romano, a razão
de Estado, o panteão nacional;
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' Não por certo os integrados ou em-vias-de, não por certo os
apocal1pticos com imagem de marca - coniventes todos na
carnavalesca feira de vaidades, no hediondo supermercado
que passa por "vida cultural".
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Fazer, pois. Trabalhar. E provar com Raiva, com Orgulho,
que é possível produzir à margem do Sistema - e contra
ele.
No transitório, no risco de imolação, na escassez -talvez,
também, na falta de "qualidade", essa abstracção que a
"classe culta" criou para alimentar os seus próprios mitos
e melhorar o negócio - rejeitando o que a contraria, a
denúncia, lhe devolve o outro lado do espelho (o espelho
real) da imagem esplêndida em que se contempla.

Kultura portuguesa: a casa do emigrante, a
língua colonizada, o asUo de velhos (Caixões-de-Previdência), o ocidente cristão, e Hberal,
e permissivo, a olhar pelo olho-do-cu estes
bljagós translstorlzados, já que dos outros não
conta a reglsconta;

Morte à polémica das estéticas.
A acção poética (materializada através de um processo económico de produção que é o próprio motor da acção subversiva, já que recusa as máscaras e as benesses do Kapital)
espraia-se livre nos territórios da criação, produz prazer em
tudo o que se manifesta, inclusivé o horror.
Não há escolas, não há sistemas, não há ismos, não há
regras.
Há a Regra. A Regra de Ouro.
Onde conflui, se irmana, Ódio e Amor, Receber e Dar,
Morte e Vida, Paixão e Revolução.
Estar, ser, fazer POESIA.

Cultura portuguesa: a construir, sempre, outra.
Mais Igual ao mundo Amoroso - esta minoria
que nio se reclama da Raíz (sempre, e por
extenso, reaccionária, ou a Isso condutora)
nem "sonha" a Utopia (Idem): a que move o
Tempo, Faz-por-Isso.
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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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ao vivo tem um outro interesse, mas
para isso e imprescind1vel uma rede

TUDO
ESTÁ NOS ANOS 20

... TUDO ESTÁ NOS ANOS 20, gosto e mundo, medo e
miséria, inconsciência também, para a definição do novo
século. Igualmente em Portugal, nas proporções possíveis,
entre o Chiado e o Terreiro do Paço, num século XIX que
não pudera nem acabar nem sobreviver. Os novos-ricos de
"limousine" e maus palacetes nas Avenidas Novas, os
escritores de monóculo, os monárquicos também e os novos
ministros de caspa, os anarquistas de bomba e as peças do
Ramada no Nacional, formavam uma sociedade coerente
que só no Parque Mayer lograva sentido e existência real,
em metáfora pilha. O irreal estava nas noites melancólicas
dos clubes, "années folies" possíveis, entre judites magras
e antunes a pagarem champagne falso. Cinemas novos, com
namoros já cinéfilos em matinées elegantes . e chás na
"Garrett", com música, depois das compras na BaiXa, perJaziam uma vida provinciana e queixosa de não poder ser
outra coisa. Revoluções, havia-as pela razão por que não
se fazia nada, nos ministérios pindéricos e na mandriice das
casernas armadas de espingardas velhas. Governos pelas
mesmas razões por que havia revoluções, e ministros por
acaso de mediocridade. As criadas dos terceiros andares da
Baixa, de chinelos, eram sopeiras e tinham magalas. E
todos eles e elas, e Lisboa inteira, vieram da província para
a ilusão da Cidade. Dusão mesquinha, porém, ao nível dela
e das Serras -dos seus serventes de pedreiro (ou construtores civis), bachareis (ou oficiais de secretaria) e marçanos (ou merceeiros). Miséria nos olhos de todos eles,
chegados à cidade e incapazes de a fazerem, ou só à própria
medida. Nada, nela, lhes garantia a mutação necessária;
antes, deles, recebia ela os jeitos provincianos, nas ruas
vazias dos seus bairros novos onde os eléctricos tilintavam a
baixo preço para baixíssimos salários. Os jornais eram o que
podiam ser, nos passes do bairro alto da política ou nas
colunas do "carnet" mundano, e mais importavam os
pregões esfomeados dos ardinas que as notícias que tra·
ziam. O Padre Manso, no '.'Diário de Lisboa", era a única
leitura praticável para dez minutos de café e cavaco - para
além da abulia programadora da "Seara Nova". Feita
"para civilizar gente", a "Contemporânea" não o era de
coisa nenhuma, e a "Civilização" antes pelo contrário;
a "Dustração Portuguesa" recuou logo ante o cosmopolitismo encarreirado do Ferro e a "ABC" era só capas
-das quais, aliás, unicamente viviam os modernistas, em
geral reprovados nos quadros pintados para ''A Brasileira''.
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Isso à beira do museu contemporâneo que Columbano e os
seus fantasmas tomavam inútil. Útil e certo, só, afinal, de
sempre para sempre, o Malhoa, num Portugal que nele
gostosamente se reconhecia. A travessia do Adântico de
hidrovião, com o Brasil do outro lado, para discursos de
António José, foi um acto desesperado que não deu século
XX a ninguém -nem o "Angola e Metrópole", golpe certo
para resolver finanças de lusitana maneira, que não conhecia trabalho e só pedia intrujice. Outro viria logo a seguir,
em pé de meia de não gastar: eram ainda as Serras, e da
Beira, passando por Coimbra sem saber de cidade, a qual
era somente, afinal, o Alves Reis -entre ele e Salazar se
disputando o possível futuro da pátria. Ganhou, é claro,
o projecto rústico dum padre nosso sem filhos nem fêmea,
no país castrado. Entretanto, o que havia de cidade fora-se
embora com Teixeira Gomes, ficando o Bernardino a teimar
na sua carreira de presidente duma I República perdida na
cobiça que restava aos tenentezitos do Sidónio. "A Águia"
depenou-se no Porto saudosista, quando uma "Presença"
de novos bachareis lia francês, em Coimbra, literata e
sincera. Mas "uma vez só", afirmava o Pessoa, "em flagrante decilitro", quando o Almada se procurava português
para o futuro, impossivelmente em tempo algum - na
grande noite descida sobre os anos 20 onde tudo está,
exactamente por não ter estado, em Portugal ...
Novembro 1981

.... deAaz

os grandes temas
da cultura contemporânea--~
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DA CULTURA
E

OUTRAS JANELAS
I. Situar-se na cultura: procurar um lugar próprio, como
quem diz: impossível estar quieto, não ver o que se nos
mostra no écran permanente que os olhos fitam; dar um
sentido ao que se vê, à confusão de (ogos-fátuos, janelas
semi-cerradas abrindo pouco a pouco para o outro lado das
coisas, para as imagens sempre só entrevistas; conquistar
um lugar próprio, construí-lo num lento e longo processo
de crescimento. Lugar da cultura -lugar que se percorre
no tempo que decorre, fixando imagens.
Mas o olhar é unívoco, e o objecto só é visível (dizível)
numa das suas faces; por isso dominá-lo, vê-lo, possuir a
sua verdade, são ilusões. O que se vê constrói uma memó·
ria, um fragmentado mundo de referências, que, para
passar a ser de todos, exige a cumplicidade e o desejo de
uma articulação com o corpus cultural.
2. A procura desta ligação entre sujeito e mundo, pela
análise e a fixação do que dele se entende, é exemplarmente figurada em dois textos: "Contrariedades", de
Cesário Verde, e "Tabacaria", de Álvaro de Campos.
2.1.a. Em "Contrariedades", o sujeito senta-se à secretária (v.9.) disposto à escrita, depois de uma agitada série
de movimentos, ditos anteriores ao momento presente:
estes movimentos estão implícitos nos v. I e 2: "Eu hoje
estou cruel, frenético, exigente;/Nem posso tolerar os livros
mais bizarros", e pode até saber-se que duraram o tempo
de fumar "três maços de cigarros/Consecutivamente"
(v. 3 e 4).
Mas, debatendo-se com uma "contrariedade" de ordem
cultural - o conflito entre o tipo de textos que escreve e os
que 'oficialmente' são aceites, quem diz Eu passa para o
mundo através do que vê pela janela; desse lugar privilegiado são vistos dois planos do 'real' exterior: o da "engomadeira", que é vista e ouvida ("Ouço-a cantarolar ... ",
v. 57), acerca de quem existe um saber anterior ao momento
da escrita, revelado nos dados conhecidos da sua história;
e o 'real'-rua, com o seu movimento ouvido e imaginado
(estrofe 8).
Em qualquer dos dois casos, é pela janela que se faz a
transição para o exterior, e o entrecruzar deste com o
mundo interior do quarto e de quem o habita; é a janela que
acentua a presença do real e o seu efeito: da "contrariedade" individual de quem escreve passa-se à da "engoma·
deira" e a um perfil social - o mesmo, aliás, em que se
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insere a recusa de um "folhetim de versos" (v. 20), motivo
inicial do poema: Isto é: a transição entre os vários planos
da consciência faz-se através de uma janela simbólica, que
deixa de ser o lugar de onde se vê, para passar a ser o lugar
onde se pensa (e escreve) sobre o que se vê; ou, se quisermos, o acto de ver tem uma sombra, um lado outro- ver
é também conhecer e saber.
Ocultando quem vê (e sabe) sem ser visto, a janela
figura assim o próprio sujeito como lugar da consciência.

3. Perceber o mundo, e, nele, acultura, é assim começar
por saber que o vemos através de uma lente, a da memória,
e de um écran, o da consciência; e é saber que ambos
deformam as coisas ao ritmo da luz que se projecta, ao fluxo
2.1.b. A "Tabacaria" de Álvaro de Campos herdou de do desejo que, com ela, se desoculta.
Cesário esta dimensão simbólica da janela, mas coinpleNeste jogo de imagens cruzadas, de sombras e de luzes,
xificou-a, dando-lhe uma outra amplitude.
o lugar em que se situa aquilo a que chamamos cultura é,
De facto, é através da janela "do meu quarto" (v. 5) que necessariamente, precário- tanto, pelo menos, como o do
se articulam, a um primeiro nível, o exterior-mundo (rua, · sujeito que se atribui o poder de dela falar. Procurar um
tabacaria e seu dono, Esteves "sem metafísica") e o inte- lugar próprio é, pois, saber que olhar um objecto é vir
rior-quarto; mas logo tudo se complexifica, quando o inte- habitá-lo, e a partir daí dispor-se ao percurso iniciático
rior se desbobra (ou se dobra?) em consciência, a do Eu dentro da casa que ele é: dispor-se a entrar em cada quarto,
'com metafísica'. Quer dizer, a janela não é mais uma tran- a chegar a cada janela, afastando a cortina, descobrindo o
sição entre dois espaços fisicamente delimitados (o exte- fecho, para, enfim, a abrir, e, apoiando-se no parapeito,
rior, que é visto e se reflecte em quem o vê, e o interior, ver- e até correr o risco de se debruçar, aumentando o
reseri'ado à abertura para os dois horizontes da viagem perigo, alargando o horizonte.
mental), mas aquilo que no texto marca a con-fusão desses
planos; por isso, aliás, a janela é explicitamente utilizada Paris, Janeiro 1982
em sentido metafórico: "a aprendizagem que me deram,/
/desci dela pela janela das traseiras da casa" (v. 26-27).
A seguir,
trabalho de FERNANDO CARDOSO
Entre a "coisa real por fora" (v. 23) e a "coisa real por
dentro" (v. 24) interpõe-:se, pois, uma lente transfiguradora, a da consciência do Eu em situação de escrita.
A escrita, aliás dita "pórtico partido para o Impossível"
(v. 82), é, assim, como uma janela aberta sobre uma simbólica "rua inacessível a todos os pensamentos" (v. 9), que
parece ser um argumento mais a ajudar ao fechamento
no interior do Eu. Todo o processo de clivagem dos níveis
de conhecimento se faz, em "Tabacaria", pela interposição
de janelas entre o sujeito e os vários impossíveis. Saliente-se, nesta série de lentes separadoras/deformadoras, a
UM ESPAÇO ABERTO Á CULTURA .
própria imagem do lugar que, no corpo, permite ver o exterior: rua e consciência são vistas pelo olho, janela que filtra
imagens e as fixa no subtil écran da memória.

LIVRARIA VEGA

2.2. Neste limiar entre dois espaços, que a janela aproxima e separa num paradoxo sem fim, se situa o sujeito,
permanentemente dividido entre a "lealdade" que deve a
uma qualquer "tabacaria de defronte", e a que deve a esse
lugar-outro que o Eu vem sendo, no seu processo estruturante. Rua e quarto, real e ficção alternam assim no movimento de vai-vem entre o encerramento no interior materno
e acolhedor de uma casa-consciência, e o dispersar-se no
exterior povoado de "contrariedades"; estas, aliás, acabarão sempre por reverter para o interior mais fundo do
sujeito, o que é bem visível na presença, em Cesário como
em Campos (e em Pessoa de modo geral), do tema da
viagem.
No entanto, só a imaginação parte; o corpo, esse, limita-se ao percurso entre a secretária e a janela, ou ao das ruas
de uma cidade que acaba nos "cais a que se atracam botes"
("O Sentimento dum Ocidental", I, estrofe 5) - manifestamente inadequados à dimensão mítica desta Viagem.
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O TÓ ZÉ dizia-me sou o tipo mais importante do.Mundo.
A ONU vai mandar-me uma mulher muito bonita para casar
comigo. A sua convicção era tanta que passava os dias no
Aeroporto à espera do avião que o delírio haveria um dia de
fazer pousar em Lisboa. Nunca percebi completamente a
forma como esta ideia bizarra tinha nascido na imaginação
do Tó Zé, mas nunca tive dúvidas que vivia feliz com ela.
Num dos nossos, encontros decidi tomar o seu papel de
delirante. Inesperadamente comecei a brincar com cigarros
queimados, a pouco e pouco a sujar-me com eles até sentir
um prazer intenso misturado com angústia e dificuldade de
parar e voltar a ser real. Durante os breves minutos em que
"delirei" o Tó Zé entrou na realidade e começou a ficar
preocupado comigo dizendo-me que me podia ajudar.
Carl Whitaker, um dos mais brilhantes profissionais do
delírio que conheço, ensina aos seus doentes que o importante não é tanto aquilo que se delira, mas o local onde as
ideias "diferentes" podem ser comunicadas. Na nossa
cultura os locais ·onde o delírio é permitido são escassos,
mas existem e podem ser aumentados no dia a dia. Os
delírios podem mesmo ser considerados criativos e até
condecorados se são aceites pelo Poder; p~er-se-ia criar
uma nova nosologia psiquiátrica em que os delírios seriam
divididos em culturais e asilares consoante o destino dado
aos seus autores fosse qualquer galeria de arte, revista
cultural ou o hospital psiquiátrico.
A Maria, companheira de viagem interior, delira "por
dá cá aquela palha", mas tem aprendido a melhor forma de
lidar com o delírio. Há uns anos fazia-se internar, agora
recolhe uns dias a casa dos pais (que aceitam as suas
ideias) e quando passa a tormenta volta para casa e recomeça a vida.
A capacidade inata de delirar está dentro de nós desde
que nascemos. Todos os dias à noite temos os delírios mais
estranhos que desaparecem com o nascer do dia para voltarem no dia seguinte. Este delírio íntimo de cada um de
nós, que nos acompanha ao longo da vida, não entra habitualmente nos mercados dos delírios talvez com a excepção
dos grandes artistas capazes de ultrapassar a fase em que
são considerados loucos e entrar no mercado das ideias
delirantes com grande pompa em que as justificações teóricas surgem depois, numa tentativa desesperada de
explicar para normais aquilo que eles próprios nunca
tiveram coragem de viver.
Delirar é então uma arte a que todos temos acesso,
mas que só os eleitos podem "comercializar".
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INCONSCIENTE
E
CULTURA
O aparecimento da Psicanálise, com o consequente
desenvolvimento do estudo do inconsciente, no final do
século passado, inseria-se num movimento filosófico que
punha fortemente em questão as concepções científico-filosóficas que, durante mais dum século, tinham dominado o mundo euro-americano, as quais apareciam como
fortemente impregnadas por concepções racionalistas, de
que tinham sido expressão o iluminismo e o positivismo.
O homem parecia, assim, voltar às velhas concepções
idealistas, que desde Platão, aparecem como uma das possíveis explicações do conhecimento humano. Mas esta explicação idealista, que, aliás, impregnou as concepções de
outras escolas contemporâneas, como a fenomenologia de
Husserl, o existencialismo de Sartre e o intuicionismo de
Bergson, apresentava, agora, a particularidade de ser
levada a cabo por um homem com uma formação eminentemente racionalista.
Efectivamente, Sigmund Freud, pela sua formação
científica, fortemente marcada pela sua preparação neurológica e, nomeadamente, nos campos da neuro-anatomia e
neuro-histologia, assim como pelas concepções de Claude
Bernard e de Charles Darwin, então no auge da celebridade, era, em toda a acepção da palavra, um racionalista.
E este aspecto da sua formação perspassa em todas as
páginas da sua vasta obra e nas constantes revisões que
dela fez, sempre que os dados da investigação não coincidiam com as concepções teóricas já formuladas.
Assim, a dúvida fica-nos se foi o inconsciente, que,
passando a informar a explicação e o conhecimento do
pensamento humano, o conduziram para uma base idealista, se pelo contrário foram as concepções empiricistas e
racionalistas que invadindo a explicação do próprio funcionamento do inconsciente, o conquistaram também para um
conhecimento positivista.
De qualquer modo, o facto é que todas as ciências sociais
e humanas começaram a ser invadidas por concepções em
que os fenómenos inconscientes estavam presentes. Numa
palavra, teve de se procurar os pontos de influência ou convergência entre a psicanálise e as outras ciências sociais
e humanas.
Já os trabalhos de Margaret Mead, Ruth Benedict e
Linton tinham levantado o probl~ma da importância dos
factores sociais na explicação do desenvolvimento psicológico do indivíduo. E partindo do princípio que esta evolução constitui um dos modelos fundamentais, o modelo
darwiniano ou genético - evolutivo, da psicanálise, era
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fácil daqui concluir-se que, explicando à sociedade o modo
como se fazia esta evolução, se deveria estudar como a sua
organização se iria repercutir naquele.
Aliás, já o próprio Freud e, sobretudo, os dissidentes
da escola psicanalítica tinham chamado a atenção para a
importância dos factores sociais na modelação da personalidade--' e, por conseguinte, do inconsciente, assim como
destes dois factores na organização daquela. Assim, por
um lado, Jung tinha formulado a sua noção de inconsciente
colectivo, espécie de entidade ancestral, existente em todos
os indivíduos da espécie humana e repositório de seus
conhecimentos passados. Por outro lado, Adler, outro dos
grandes dissidentes, tinha chamado a atenção para a importância do social na génese do comportamento dos indivíduos
e na modelação do seu inconsciente, por sua vez agente
modelador daquele.
Na esteira de Adler, colocaram-se os chamados culturalistas ou neo-freudianos, como Homey, Sullivan, Kardiner,
todos defensores duma posição semelhante à por ele postulada e, mais tarde outros autores, estes ligados à corrente
psicanalítica principal ou ortodoxa, como Hartman, com o
seu conceito de complacência social e a sua proposta de
incorporação, naquela corrente, das concepções dos culturalistas e, sobretudo, Erickson, com a sua teoria epigenética
psicosocial.
Aliás, já Geza Rõheim, uma psicanalista ortod9xa, tinha
tentado explicar como os fenómenos sociais se reflectiam
na génese e organização do inconsciente e, consequentemente, da personalidade e do comportamento, posição,
aliás, seguida em termos novos na conceptualização supra
citada de Erickson, que tentou ligar, uniformizando-os, os
conceitos da antropologia e da psicanálise.
De qualquer modo, poderíamos concluir do que acima
dissemos que a Sociedade vai modelar a personalidade do
indivíduo e, por conseguinte o seu inconsciente, que aliás,
a integra e, por outro lado, o inconsciente vai repercutir-se
nos fenómenos sociais e culturais, quer através do inconsciente colectivo Uung), quer condicionando a organização
social e consequentes. manifestações culturais, através do
funcionamento social do indivíduo (Adler, Homey, Kardiner). Assim, entre o social e o cultural, dum lado, e o
psicológico e o inconsciente, do outro, estabelecer-se-ia um
intercâmbio, que assentaria no inter - influenciamento
dessa dupla díada, como parece, aliás, pressuposto nos trabalhos, já citados, de Hartman e, sobretudo, de Erickson.

Se tentarmos P.ensar, nestes termos, na actual situação
cultural portuguesa, bem comõ na sua evolução através dos
tempos, pareee-nos que a presença de factores inconscientes e ancestrais, esteve pre~ente nela desde sempre.
A cultura portuguesa só muito raramente foi marcada
por uma élite empiricista e racionalista, cujos pontos de
vista nunca foram, aliás, compartilhados pela. massa da
sociedade. E mesmo as manifestações culturais dessa élite,
no que diz respeito a estes aspectos, raramente nos aparece
como o que de melhor produziu a sociedade portuguesa.
Aliás, se olharmos para a cultura da sociedade portugue~a, no seu conjunto e excluindo os pontos de vista dessas
élites, encontramos um pensamento habitualmente voltado
para as concepções transcendentais, quer quando estas
revestem as formas superiores da religião, ainda que por
vezes intimamente ligadas a concepções, que raiam pela
superstição, quer quando aparecem sob as formas mais
banais da feitiçaria e da magia. Talvez este facto explique
o êxito de certas telenovelas brasileiras, actualmente muito
em voga, em que esses valores são altamente explorados
e sobrevalorizados ...
Por outro lado, se revirmos um pouco, atrávés da História, a evolução da própria cultura das classes dirigentes,
vemos que só em dois períodos, aliás de marcada importância para o país, se desenvolvem, duma maneira clara,
fundamentalmente concepções racionalistas, · que impregnam, então, o seu modo de pensar. O primeiro destes
períodos corresponde aos séculos XV e XVI e nele a nação e
as suas camadas dirigentes desenvolvem intensa actividade
criadora, que parece ligada à acção dos descobrimentos.
O segundo verificou-se no século XVIII, onde foi, no entanto, sempre produto dum grupo, aliás reduzido, de
estrangeirados, como Pombal, Alexandre de Gusmão, Luís
António Vemey, Ribeiro Sanches, o Cavaleiro de Oliveira,
que, embora tenham realizado tarefa meritória e que aproximou o país de padrões europeus, nunca conseguiu desenvolver o brilho da acção levada a cabo noutros países como
a França, a Inglaterra e a Alemanha.
Aliás, nos próprios séc. XV e XVI, em que a cultura portuguesa atinge um desenvolvimento ímpar e criador e é
marcada por um profundo espírito racionalista, devemos
notar que, lado a lado com ele, aparecem correntes mais
voltadas para valores transcendentais, que permitiriam
grangear, através da "Providência divina", um Eldorado
glorioso, que constituísse a recompensa dos esforços
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levados a cabo. Assim, se a empresa dos descobrimentos
propiciou a obtenção dum "Eldorado", mercê dum esforço
pertinaz de todo o povo e da sua classe dirigente, bem como
dum desenvolvimento científico, que poderemos considerar à cabeça, pelo menos em certos períodos e em certos
aspectos, de toda a Europa, conforme estudos recentes
parecem mostrar (Chaumi), o facto é que ele foi sempre
sentido, pelo menos por parte de grande parte da Nação,
como a resposta do "Todo Poderoso" aos seus desejos
e empreendimentos.
E desde então, a Nação portuguesa nunca deixou de
ansiar por novos "milagres" e de ansiar a sua realização.
Assim, quando D. Sebastião, respondendo, aliás, ao
desejo de boa parte da Nação, à procura de novos "Eldorados" que substituíssem o Oriente, já um tanto gasto, e o
ainda não rentável Brasil, mas recusando conselhos mais
prudentes e avisados e, inclusivamente os do próprio tio
Filipe II de Espanha, foi soçobrar nos campos de Alcácer·
·Quibir, como tudo, aliás, fazia prever, o povo recusou-se a
acreditar em tal facto e, durante dezenas, centenas de anos,
esperou o regresso do Rei, que deveria ocorrer "numa
manhã de nevoeiro", depois de tão louco empreendimento
ter lançado o país na mais difícil crise que jamais viveu e
que o levou, inclusivamente, à perda da sua independência.
Foi aquilo que se chamou o "Sebastianismo", situação esta
que perdurou até à Restauração e até se manteve depois
dela e que ficou descrito como um aspecto daquilo a que se
chamou o "estado de alma" do povo português e que nós
poderemos descrever como uma das suas características
psicológicas, algo que faria parte do seu "inconsciente
colectivo", da sua "personalidade de base".
Efectivamente, trata-se de algo que tem perdurado atra·
vés dos tempos, ainda que revestindo outras formas . .A,ssim,
Vieira fala-nos dum Duinto Império, que gerações poste·
riores esperaram com afinco, sem que nunca se tentasse
qualquer empresa - aliás, impossível - que levasse à
sua realização.
~
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Vieira fala-nos dum Quinto Império, que gerações poste·
riores esperaram com afinco, sem que nunca se tentasse
qualquer empresa - aliás, impossível - que levasse à
sua realização.
Mais tarde, também o socialismo aparece, na síntese
genial de Joel Serrão, como um novo sebastianismo, a pro·
cura dum novo "paraíso", dum novo "milagre", que outros
sectores políticos e, por ventura, outras gerações têm ten·
tado através da adesão à C.E.E ..•. ou na porfiada procura
do petróleo, que teima em não surgir.
De resto, o apego a certos líderes políticos desapare·
cidos, ou a procura porfiada de outros, que não aparecem
todavia, sem que se tente uma tentativa válida de substituir
os primeiros, ou fazendo-o apenas em. situação de emer·
gência e em circunstâncias precárias, não constituirão ati·
tudes persistentes de teimar em que "a Providência" en·
contre uma solução para uma situação, que, de resto, não
se procura resolver?
Por outro lado, os nossos melhores momentos lite·
rários -e, talvez, artísticos - não correspondem às con·
cepções iluministas ou positivistas, antes se ligando ao
desenvolvimento de concepções transcendentais e a outros
valores imanentes da Nação.
Não falando já de Vieira e de Bernardes, que deixaram
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vastíssima obra e debruçando-nos apenas sobre as gerações
mais modernas, vemos que o Romantismo, nascido da acção
de Garrett e de Herculano e cuja acção artística e cultural
encontrou os seus maiores impulsionadores nas figuras de
Fernando II, Pedro V e Fontes constituiu período fértil da
literatura e arte portuguesas.
Mesmo quando ele parece querer regressar ao positivismo e ao realismo, no período em que Eça aparece como
figura paradigmática, diríamos que ele parece não encontrar asas para se desenvolver e tem que regressar a conceitos anteriores. E a própri~ obra Queirosiana parece
marchar nesse sentido. Assim, Eça, depois de constatar o
falhanço de Carlos da Maia, refugiado em Paris sem encontrar qualquer solução para uma vida destroçada, que o
obriga a fugir de si próprio, a cada passo, criou, em "A Cidade e as Serras", a figura de Jacinto que encoritra a sua
razão de ser no regresso às origens, no abandono da cidade
pelo campo, na troca de Paris, a cidade por e}!:celência, pelo
Norte de Portugal, onde volta a encontrar as suas raízes.
Também as gerações que s~ seguiram aos românticos
não forám propriamente positivistas. Assim, surgem-nos,
em seguida, os simbolistas, com Nobre e Eugénio de
Castro, os saudosistas, com Pascoaes, os modernistas e
futuristas, com Pessoa e Almada Negreiros, a geração da
Presença, com Régio e Júlio. Todos estes autores, que nos
deram algumas das nossas melhores páginas literárias
e obras artísticas, parecem andar em busca dumas "raízes''
que não sabiam muito bem onde estavam, algo que correspondesse a uma "necessidade", que a Nação parecia procurar com afinco, sem que soubesse muito bem o que era e
como encontrá-la.
É certo que, paralelamente a esta, se desenvolve outra
corrente, mais virada para o realismo, com Aquilino Ribeiro, Ferreira de Castro e, sobretudo a partir dos anos 40,
com Redol, Namora, Carlos de Oliveira e Gomes Ferreira.
Mas, a estes continuam a opôr-se novas gerações, mais
preocupadas com o discurso simbólico, com o significante,

que prefigura o significado e que encontra expressão em
Maria Velho da Costa, Herberto Helder e António Lobo
Antunes.
·
Estes factos parecem apontar para a existência de raízes
inconscientes duma cultura, expressão do modo de sentir de
um povo. E esta cultura, expressa, aliás, nas obras de parte
importante das suas élites dirigentes, parece assim corresponder mais ao ponto de vista das massas que uma cultura
racionalista, que encontrou verdadeira inserção nelas, ainda
que as suas épocas de desenvolvimento mais produtivo
correspondam, porventura, aos períodos mais fecundos da
Nação.
O "Sebastianismo" parece, assim, constituir uma raíz
cultural importante do povo português, que encontraria a
sua origem em pulsões inconscientes, que constituíram
como que o seu repositório básico ancestral.
Essas pulsões manifestar-se-iam quer nas actividades
criadoras das massas, quer das elites e surgiriam fora dos
períodos em que as contra-pulsões racionalizadoras dominariam, pela eterna busca da protecção da "Providência",
quer através da procura da Divindade, quer de outras
"divindades", porventura mais actuais e mais próximas de
nós, que podem constituir expressão de ideologias ou a
simples forma de forças protectoras, parapsicológicas, que
podem ir desde a acção de bruxas e feiticeiras, ao uso de
amuletos, ao emprego de rituais mágicos ou, finalmente, à
procura de entidades protectoras.
Na base, estaria, pois, um intenso desejo de protecção
pela figura duma Mãe pré-édipiana e, portanto, omnipotente.
Repugna-nos, porém, concluir esta descrição, bastante
especulativa com um salto no escuro ... que foi o que, de
certo modo, fizemos . Deixemos, pois, aqui apenas exposto
um filão, que posteriormente, poderá ser investigado.
A seguir,
trabalho de LUIS SERPA
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TdSNOTAS
SOBRE O CINEMA PORTUGU!S

.

1-)

1. Comecemos pela prudente constatação da evidência: na
· viragem para a década de 80, o cinema português deu
prova de alguma vitalidade. Interna e externamente (se
reduzirmos ambas às suas autênticas proporções, as
duas coisas têm andado mais a par do que se diz) gerou·se um apoio que há muito não se via. A relação qualidade/quantidade tornou-se mais rentável. Não é, tanto
como parece, uma súbita alteração nos fenómenos da
produção - uma vez que se deverá mais às coincidências do atribulado acabamento de projectos de planos
de produção muitas vezes díspares -mas é, mesmo que
temporalmente vago, um resultado global incontornável.
Em Lisboa e Porto fala-se de público, em certos círculos
críticos estrangeiros o cinema português ocupa pontualmente o espaço de "fenómeno". Fala-se em transição.
Há no ar um clima de balanço. Discute-se.
Discute-se? Esta a primeira grande aparência. No fundo
não se discute o cinema português (o que quer dizer,
também, que não se discute o cinema tout court). Apetecia dizer mais: há uma meia dúzia de anos que não se
discute o cinema português.
Fala-se das condições de produção, é claro, e fàia-se de
alguns filmes. Mas não se fala conjuntamente das
propostas estéticas, e da relação destas com a produção.
Não se discute. A geração que, nos anos 50 debatia
dentro dos cineclubes, e, nos anos 60 (e parte de 70),
usava variados espaços duma imprensa ainda com sentido polémico, mudou de modos e de paragens (para a
produção, exactamente). Quem veio depois ergueu percursos individuais, mais do que espaços (hábitos) de
discussão.
Espaços de discussão: é isso que não há, no cinema
português.
Alguns percursos críticos importantes construíram-se (e
constroem-se) sobne as diversas etapas de si próprios. As
ideias do cinema português chocam e param (ou recuam), não se cruzam, não se confrontam, não se transformam ao contacto de umas com as outras. O que não
afecta apenas o desenvolvimento dessas ideias, tendo a
ver (escrevemo-lo como nova evidência mas parece-nos
longe de ter sido reconhecida) com a incapacidade de
se pensar e organizar em termos novos a produção. A
extrema compartimentação do debate que se vai travando tem o seu equivalente nestas obras individua64

"Fran~isca", Manoel de Oliveira, 19Bi

"Cerromaior", Luís Filipe Rocha, 1980

lizadíssimas (lado positivo, entenda-se) mas "cercadas"
(o seu espaço e as condições em que são feitas restringe-lhes a fecundidade e a operância) de que é feito o nosso
melhor cinema. Há evidentemente os infortúnios financeiros, mas com eles se tapam muitas outras coisas, e
essa é a primeira.

2. De produção, sim, fala-se muito. E há, até por instinto de
defesa, um certo confronto. A viragem da década surge
novamente dominada pela ideia mais crónica que atravessou a história do nosso cinema: em 1980 o cinema
português volta a estar sob a "obsessão da indústria".
Diz-se, com razão, que esta vitalidade de fim de década
pode ser o princípio de uma produção consistente, de
maior regularidade e maturidade. Diz-se com razão, que
momentos como este, pelo balanço de necessidades que
criam, tanto podem ser charneira para um novo estado
de produção como para o vazio. Diz-se, com razão, que
o cinema português carece em absoluto de formas alternativas de financiamento que não o Estado, e que este
tem de disciplinar a sua comparticipação, da feitura ao
consumo dos filmes. Diz-se, sonha-se, subentende-se:
é preciso uma indústria, ou seja, um sistema de produção/distribuição/exibição com estruturas suficientes
que garantam uma vida regular sujeita (também) às
lógicas de mercado e (não só) às do mecenato estatal.

Desejo lógico. Ilógico é o subsídio estatal completo a uma
produção que se esgota aí. (O que até não equivale ao
·mecanismo duma produção estatizada). Porque a própria
natureza do subsídio devia encaminhá-lo para a produção ostensivamente experimental. Como se passa com
alguns institutos estrangeiros (exemplo: British Film
Institute) nos critérios de atribuição de subsídios deveriam precisamente pontuar os projectos que, à partida,
não são susceptiveis de um fácil e alargado contacto com
o público por vias do circuito comercial. O sistema de
exclusiva produção subsidiada pelo I.P.C., por muito
inevitável que tenha sido, viveu assente nessa contradição (inversão) de base, cuja sequência (de lógica em
certo sentido incontornável) está já à vista: de modo já
explícito e tendente a uma regulamentação teórica,
o privilégio do subsídio em Portugal tem hoje precisamente como um. dos trunfos parciais a paradoxal apetência para a adesão . pública. Dir-se-á que é atitude
pedagógica numa fase de transição voltada precisamente
para a vontade de cativar um outro investimento. Mas,
para além da sua evidência não dever servir para esconder a contradição de base (escondamo-la por muito
tempo e acabaremos por institucionalizar o subsídio de
tudo aquilo que os cineastas sempre se quiseram libertar - os excessivos códigos de mercado - e contra
o que se fizeram precisamente os subsídios •.• ), restaria
ainda interrogar esse mesmo estatuto de evidência. Ou
seja, lembrar que as outras formas de financiamento
não têm simplesmente de "aparecer", podem também
ser pensadas e accionados mecanismos para elas. (Ao
contrário da atitude que identifica falta de subsídio com
despedimento ou desemprego, só compatível com a
reivindicação do cineasta como funcionário). A ultrapassagem do actual sistema é tão necessária, como a
disciplinação dos subsídios. Curioso é verificar como, em
Março de 1974, em análise do primeiro plano de produção do I.P .C., o Cinéfilo aplaudia essa nova fonte de
financiamento entre outras coisas porque libertava o
C.P.C. (Centro Português de Cinema) para "um programa de carácter mais experimental". Oito anos passados, seria bom que se tivesse bem presente uma outra
meta futura (pelo menos isso, uma meta), em que o
I.P .C. se veria liberto para precisamente subsidiar os
projectos vocacionados a uma área de experimentação.
(Em certo sentido, seria até legítimo pôr o problema em
termos mais extremos. Não a necessidade absoluta de
criar um sistema complementar de financiamento mas
a necessidade de não abastardar este em nome da
"ajuda" à formação - eventualmente irreal e de qualquer forma exterior- daquele).
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A transição que se opera (e, dum modo ou doutro, as
·coisas não vão continuar sempre iguais) pode ser feita
em direcção a uma série de utopias. Não é grave. Grave é
tomá-las como realidades feitas e paralisar assim a
relexão teórica que a sua formulação exigiria. Grave é
que se queira trabalhar já com padrões de uma realidade
meramente hipotética (a "indústria", a produção
regular) elidindo aquilo mesmo que seria produtivo: a
análise dos meios concretos, e o planeamento da actividade em ligação orgânica com eles.
Dir-se-á que, nestas coisas de produção, tudo depende
dum jogo entre dois pólos - o meio cinematográfico e
o poder - e que cabe ao primeiro exigir eficaz apoio do
segundo. Exigir uma política de cinema, eis a questão.
Questão importante. Uma das que valeria a pena debater na análise destes oito anos de produção I.P .C ..
Também aqui parece emergir uma aparência, na luta
verbal que tem sido movida pelo meio (ou as componentes dele). É que, apanhado entre a distância crescente (e a frágil permeabiiidade a influências que daí
advêm) que o afasta do meio, e a crónica concepção dos
feitos culturais como trunfos políticos (que tanto pode ser
a instrumentalização directa como a vaga e subconsciente dependência das iniciativas movida pela imaturidade das instituições culturais), o poder foi tanto inoperante como permissivo. Ou seja (a contradição existe),
por muito que não tenha resolvido essa disciplina de
fundo, o poder não obstruiu a produção.
Se não deixarmos que o microscópico esconda o macroscópico, temos de reconhecer dois factos simples: primeiro que houve neste país oito anos de produção ininterrupta subsidiada a cem por cento com uma média de
quase dez longas metragens/ano; segundo, que a
geração cinematográfica (não em termos etários) que a
concretizou foi qualitativamente diferente da geração
"oficial" anterior a 74. Em certo sentido poder-se-ia
mesmo defender a tese de que estes oito anos corresponderam a um poder que se não impôs (ou que se não
pôde impôr), o que fez com que a bola estivesse tanto
afinal no seu campo como no campo do "meio cinema-

tográfico". A questão do poder volta então, em ricochete, às próprias perspectivas desse meio.
Interroguemo-lo em duas alíneas.
Primeiro a dimensão e os critérios orçamentais que dominam a maior parte dos projectos de fundo actuais.
Rapidamente se conclui que as verbas conduzidas para
os subsídios só podem aguentar a institucionalização
daquele tipo de orçamentos (padrão dominante do
35mm/cor/cerca de 30 mil contos) à custa duma violentíssima exclusão de projectos. Enter:tdamo-nos: a exclusão é inevitável (qualquer opção cultural a implica),
mas está em jogo saber se o tipo de produção assim
obtido (um ainda menor número de longas metragens/
/ano, um espaçamento paralisador da obra de cada ·
cJne~~-t~ 1 ,U:~ ~inda maior bloq!leio a um alarçamento dos
mesmos), é uma solução coerente para as verbas e estruturas existentes em Portugal. Pode ser. Pode não ser.
Poderia por exemplo ser lógica uma muito maior diversificação de escalões e formatos, permitindo a um leque
alargado um contacto muito mais frequente com os materiais audio-visuais. Deveria em qualquer caso ser-se
capaz de conceber e lançar um plano do audio-visual no
seu conjunto que equacionasse o uso da imagem/ som
no nosso país, os seus determinantes estéticos e de
produção, e a integração de uns e doutros. Que cada um
vá entregando o projecto correspondente à obra que quer
fazer, é natural. Que paralelamente não exista este
plano, eis o que faz daqueles projectos uma espécie de
bichos autófagos, que se voltam contra os seus autores.

A ESCRITA E A IMAGEM NUMA
COLECÇÃO
úNICA NO SEU GÉNERO
I. CORPO VERDE
por Maria Velho da Costa
desenhos de Júlio Pomar
2. COMUNIDADE
por Luiz Pacheco
desenhos de Teresa Dias Coelho
3. DECLIVES
por António Ramos Rosa
desenhos de Cruzeiro Seixas
4. A MÃE DE UM RIO
por Agustina Bessa-Luís
fotografias de Jorge Molder
5. TAUROMAGIA
por Alberoto de Lacerda
desenhos de Júlio Pomar
6. TRÊS SOLIDÕES
por Cario Vittorio Cattaneo
desenhos de Ana J otta
7. RAINHAS CLÁUDIAS AO DOMINGO
por Virgílio Martinho
desenhos de Eurico

"Conversa Acabada",
João Botelho, 1981

Segundo, o inevitável binómio qualidade/público, a
que a recente recuperação de bilheteira veio trazer
novos dados.
É evidente que a procura duma cumplicidade com o
público é questão maior, que não se reduz a estas competições de bilheteira. Mas, também aqui, a equacionação
duma mudança vem acompanhada de sintomáticas aparências. A corrida às fórmulas de êxito popular é uma
delas. E o sindroma da "comédia dos anos 30 e 40" o seu
melhor exemplo. Mesmo depois dos confrangedores
resultados a que deu origem, parece difícil afastar essa
miragem. Que o é, por motivos múltiplos. Para além dos
habitualmente referidos (inconsistência da própria tradição que se quer herdar, inexistência de actores que a
suportem) apetece fazer uso duma razão "histórica":
não há fenómenos desses na história do cinema; a revisitação dos géneros populares passados - assim como dos
pr6prios elementos de cultura populista a que podem ou
não estar. ligados - . tem sido bastante utilizada pelos
vários....,"cinemas novos", mas, quase sempre até, nos
autores .e obras mais difíceis. Desiludam-se os preguiçosos: se querem fazer comédia popular não há mesmo
outro remédio senão inventar uma nova. ·
A doença porém extravasa esses dominios e é toda a
inversão (abastardamento) do modo de pensar a relação
com o público. Modo que, a nosso ver, só poderia passar
por uma grelha possível: a da sinceridade. A imbecilização pode compensar mas tem os seus limites e os
seus revezes. O único público que virá ao cinema português para ficar é aquele que aí·não se sentir intrujado.
Passe a possível redundância, o possível paradoxo ou a
possível utopia: é a qualidade que pode trazer um
público para o cinema português.
De resto, um filme que se faz é antes de mais um compromisso total do autor consigo próprio, e mal irão as
coisas quando se começa por concebê-lo a esquecer isso.
Um filme não é propriamente uma isca que atraia o
público para depois o obrigar a engolir algo doutro, ou
eventualmente nada. Pensar o filme a partir desse
efeito de atracção ou é uma coisa muito séria (e então
é ai que todo ele se joga) ou, na maior parte das vezes,
pura e simples falta de ideias.
3. Não é casual o facto do nosso melhor cinema ter precisamente nascido nos antípodas destas aparências. O nosso
melhor cinema - o de Manoel de Oliveira, o de António
Reis - foi também aquele que se jogou em absoluto nos
espaços únicos, individualíssimos, diferentes, do artesanato cultural. O génio aí testemunhado foi também o
génio de pensar um projecto estético organicamente
inserido numa situação concreta (que é a das estruturas
de trabalho e a das próprias características de cada um
ao mover-se nelas). Tanto foi feito de afirmações como

de recusas, ou melhor, soube transformar os limites em
trunfos e fazer rebentar nos espaços .que ocupou uma
tensão que o cinema (todo) há muito não conhecia.
Outros aí se situaram - J. C. Monteiro, cuja também
individualíssima relação com a História e a ruralidade,
por exemplo, contribuiu, com os dois primeiros, para a
alternativa a uma tradição que parecia não poder fugir
aos polos do folclore e do neo-realismo - mas sem essa
tensão profunda do plano, que os autores de Francisca
e Trás-os-Montes evidenciaram.
Já as tentativas de fazer um cinema baseado no que
geralmente aguenta uma produção corrente (narrativa
habitual, actores ... ) se ressentem da falta de estruturas
neste campo. Kilas é o exemplo típico do cinema que
"ficaria melhor" se o seu autor dispusesse de outras
estruturas e pudesse filmar com regularidade. Teria
então por exemplo duas c9isas que ali visivelmente lhe
faltam: um autêntico trabalho de argumento cinematográfico (coisa que não existe no cinema português - temos de inventar aqui o "escritor de cinema") e uma
maior e mais modelada experiência de direcção de
actores.
Contributos positivos neste campo houve porém, recentemente, dois. Cemnnaior e Manhã Submersa (duas
provas evidentes de sinceridade criativa, o segundo mais
desigual que o primeiro) não soçobraram nas duas áreas
referidas. Por isso duas obras que marcam uma possível
novidade desta produção de viragem de década.
Houve coisas mais importantes - houve Francisca,
apuro máximo de Oliveira e de muito cinema moderno mas foi t!llvez naquelas duas que se terá passado o que
mais veio mudar a produção portuguesa média.
De qualquer modo a continuação do actual panorama não
sugere quaisquer sinais "agregadores". As outras obras
que realçaríamos nestes dois últimos anos avançaram
mais uma vez em áreas individualíssimas: Conversa Acabada e Passagem, esta última uma obra que fascina,
plena duma contida energia e de uma espécie de altivez
invulgar nos nossos écrans. E tudo indica que as próximas estreias em que desde já apostaríamos não alterarão esta linha: o novo filme de Reis, o novo-velho
filme de Paulo Rocha (A Ilha dos Amores) e o primeiro
projecto de 35 mm de J. M. Grilo.
.Queremos com isto dizer: o cinema português que agora
demonstra alguma vitalidade em nada se parece com um
movimento. Mas também convirá explicar que com isso
não queremos falar na diversidade de propostas estéticas. Movimentos houve- A Nouvelle Vague ou, muito
claramente, o recente cinema alemão pós-manifesto de
Oberhausen - que se fizeram em múltiplas vias. Nessa
diversidade pode residir também, aliás, uma das provas
da vitalidade. O que é bom. Mas há mais coisas que
espartilham a produção actual, e, essas, lamentamo-las. Apeteceria dizer: o cinema português carece disso
mesmo -um movimento, um estado qualitativamente
novo de produção- para o que precisa de duas coisas.
São elas: a) um entusiasmo comum; b) uma quantidade
superior. De resto, as duas andam a par. O desespero
dos actuais ritmos individuais de produção consome a
disponibilidade para esse entusiasmo. E dependem
duma terceira: a troca de ideias, é claro.
A seguir,
trabalho de ANTÓNIO VIANA
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Kaos
Ruben A.
Sebastão José
Augustina Bessa-Luís
Correspondência
Jorge de Sena. Guilherme de Castilho
Teatro Completo
António Pedro

PRÓXIMOS VOLUMES
História do Futuro
Padre António Vieira
Poesias Completas (1951 -19B 1)
Alexandre O'Neill
Poesia Romântica Portuguesa
Sei. Alvaro Manuel Machado

Noite de Natal
Raul Brandão e Julio Brandão
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Cartas Politicas a Joiio de Barros
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PRÓXIMOS VOLUMES:

Introdução ao Estudo da Novela Camiliana
Contributos para a História da Mentalidade Jacinto do Prado Coelho
Ped.agógica Portugl.!esa
António Alberto Banha de Andrade
Arados Portugueses
Jorge Dias
Estudos sobre Vergflio Ferreira
Org. de Helder Godinho
Temas de Literatura Viva
Manuel Poppe Lopas Cardoso
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Simbolismo, Modernismo e .V anguarda
Fernando Guimarães
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E.studos de Cultura Portuguesa
Martim de Albuquerque
Senhores da Terra/Diário de um
Agricultor Alentejano
Org . de António Barreto
Experiência do Prodígio
Ana Hatherly
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Temas e Questões (Antologia de Textos)
J . P. de Oliveira Martins
Org . e Pref. de Guilherme de Oliveira Martins
Apologia / Texto Inédito do Séc . XVI
Alvaro Gomes
Apres . e lntrod. de A. Moreira de Sá
COLECÇÃO PENSAMENm PORTUGUÉS

Defesa do Racionalismo ou Análise da Fé
Pedro Amorim Viana
Org . de António Carlos Leal da Silva
Pref . de António Bras Teixeira

ESTUDOS DE HISTÓRIA

Os Transportes Públicos de Lisboa
entre 1 830 e 191 O
·
António Lopes V1eira

DE PORTUGAL
E DOS PORTUGUESES

Mário Eloy
Jorge Segurado
João Cutileiro
Sílvia Chicó

PRÓXIMO VOLUME:
Tratado da Imortalidade da Alma
Samuel da Silva
Org . de Jesué Pinharanda Gomes

Estudos de Economia Caboverdiana
Antón1o Carreira

A Colonização de Angola e o seu Fracasso ·
Orlando Ribeiro

PRÓXIMO VOLUME :
As Fontes de Duarte Pacheco Pereira no
•Esmeralda De Situ OrbísJ . Barradas de Carvalho

ESTUDOS GERAIS/
SERIE UNIVERSITÁRIA

Estudos de Estratégia e Rel.ações Internacionais
José Medeiros Ferreira

PLURAL

O Pão a Culpa a Escrita e Outros Textos
Lu ís M iguel Nava
Alba
Gil Nozes de Carvalho
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PRÓXIMOS VOLUMES:

Cem Exposições
José-Augusto França
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O Espelho Imaginário/Pintura Anti Pintura
Não Pintura
Eduardo Lourenço

FllME
EM ESTREIA:
O CINEMA
O cinema português ainda não tem necessidade de si
próprio.
O cinema português ainda é um anti-anti-cinema.
Como em todos os Novos Cinemas e descendentes em
todos os países, houve alguns dos filmes portugueses que
o queriam ser que não só deixaram ficar as coisas como
estavam, como envelheceram o Cinema Novo internacional
e descendentes.
O Novíssimo Cinema português é antiquíssimo.
O sucessor do Cinema Novo português ainda não
aprendeu a dar subsídios.
A Tobis continua, e o Cinema português descontinua,
sem contudo ser descontinuamente criativo.
O ritmo e os interesses históricos do cinema português
não são muito diferentes de "Filmar, sim, mas devagar".
Depois de D. Sebastião, o Sebastianismo entrou enfim,
embora 50 anos mais tarde do que em outros países, como
vem sendo hábito, no cinema português.
O cinema português parece ainda debater-se nas contradições da organização sonoro-visual quotidiana de Antigo
Regime, embora várias tentativas tenham sido feitas em
sentido contrário.
A sonoridade dos filmes portugueses continua, em boa
ortodoxia técnica, a estar atrasada em relação à imagem dos
mesmos.
O cinema português ainda é um anti-anti-anti-anti·anti-anti-cinema (quantos "anti"? é (um n. 0 de "anti")
par ou (um cinema) ímpar?
Ainda não apareceu um filme português que filmasse as
salas de projecção dos filmes portugueses. Não há dinheiro
nem tempo para isso.
Ainda não apareceu nenhum filme português que tentasse ser Não-Cinema. Pelo contrário h9uve muitos, além
dos que tentaram ser cinema, que tentaram não ser cinema.
A partir da implacável lógica de que o cinema português
terá futuro só se tiver passado, e terá passado se tiver um
presente de referência, muitos cineastas portugueses escolheram deixar para o futuro a construção do presente, já
que o presente presente tem que servir, de momento, de
futuro daquele passado a construir, segundo eles, agora,
para que o futuro (e o presente) se possa construir por sua
vez. Faz sentido. Mas não se fazem filmes presentes.
E, o que é mais grave, não se fazem em Portugal filmes
originalmente presunçosos, a exemplo de outros países.
Dos modelos estrangeiros copia-se, além do resto, uma
presunção estrangeira. Ao menos inventemos, à falta do
resto, uma presunção nacional.
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"Homenagem sem Óscar aos filmes 1' gueses que não se chegaram a realizar".
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CINEMA
OUTRA COISA
Qualquer digno representante do senso comum (lugar
que, recorde-se, o mais desprevenido dos cidadãos pode
ocupar) reconhecerá sem esforço que os maiores problemas
do cinema em Portugal dependem de uma contradição
não resolvida, porventura irresolúvel: gente a mais, dinheiro a menos.
É esse o maior pecado do dito senso e, já agora, para não
escapar às suas modas, do seu inseparável consenso:
conseguir dizer tudo e, ao mesmo tempo, paralisar. Porque
a questão (não resolvida) permanece: trata-se, afinal, de
reduzir a quantidade de gente ou de aumentar os recursos
em dinheiro? Só nos resta o homicídio (simbólico, entenda-se) da primeira hipótese ou o paraíso (utópico, ao que
parece) da segunda?
Como sair do senso comum, em matéria de cinema
português?
Há um senso, não comum, mas privado, cuja afirmação
não é partilhável em termos de verdade (cada um tem a sua,
mesmo quando a dilui na verdade dos outros), mas apenas
segundo práticas de cumplicidade. Perdoem a moral, mas
como não fazer moral a propósito de uma coisa - o cinema
português - tão esgotada na cultura, na economia, na
política, nas culturas, nas economias, nas políticas? Tão
esgotada e tão frágil que chegamos a pensar (moralmente,
claro) que a sua designação recobre um mal organizado
território de acontecimentos cíclicos onde se miram o
sublime e o ignóbil, o talento e a mediocridade.
Primeiro: continua a não haver condições minimamente organizadas para a produção regular de filmes portugueses. Cada filme, mais ou menos brilhante nas artes
da sua fabricação, é uma aventura sempre._,começada do
zero.
Segundo: continua a dominar o espírito tacanho de que
uns filmes excluem outros, quer dizer, que a afirmação de
um filme Gunto do público, da crítica, ou de qualquer
outro colectivo propriedade comum do senso do mesmo
nome) serve ou pode servir para marginalizar outro.
Terceiro: continuam a rarear as propostas de reflexão
(dos cineastas aos críticos) capazes de transformar o espaço
habitual de problematização das questões económicas e
culturais, comerciais e industriais levantadas pelos pontos
anteriores.
Há, evidentemente, uma quarta questão, menos transparente mas tão decisiva como qualquer uma das outras a
condicionar o próprio enunciado dessas outras: chamemos-lhe uma questão de poder. O poder, o Poder, os poderes
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estão longe de ser alheios ao que no cinema acontece ou
pode acontecer, tanto quanto ao que no cinema não chega a
acontecer. Daí uma regra possível de leitura: duvidar
sempre dos discursos (de filmes, cineastas, críticos, seja
quem for) vocacionados para se confundirem com o(s) discurso(s) de um qualquer poder. Não para instalar uma
suspeita persecutória nem para pôr em causa as legitimidades de opção que assistem a qualquer cidadão. Apenas
porque uma crença (moral, uma vez mais) nos diz que o
cinema - português ou não - é mais do que isso. Ou
menos, se preferirem: apenas outra coisa.
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REVISTA PORTUGUESA DE FOTOGRAFIA EAUDIOVISUAIS

Uma revista1fa;a quem ama a vida e a fotografia
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DIRIJA OSEU PEDIDO DE ASSINATURA ÀS EDIÇÕES FOTO-JORNAL
Rua Tomás Ribeiro, 43-6. 0 Dto. - 1DOO Lisboa - Te I. 537866

VAMOS INICIAR O3~ ANO DE PUBliCAÇÃO

UM MUNDO DE TEMAS EM CADA NÚMERO

Conversa sobre cinema
entre RUI SIMÕES e TERESA SÁ.
Registo: TERESA SÁ.
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CANNES 81 da esquerda para a direita:
. LUÍS ROCHA, JOÃO BOTELHO, MANUEL DE OLIVEIRA, A. P. VASCONCELOS e
RUI SIMÕES.

No cinema português há uma diferença de autor para autor
bastante grande; prova que não há uma escola.
No cinema de autor, de pesquisa de linguagem, os autores
já atingiram um grande nível, que é reconhecido no estran-

geiro.
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O cinema português porque não
existe, anda à procura de si
próprio, não está viciado e tem
várias linguagens.

LUÍS DE

((O CINEMA
PORTUGUÊS
EST! AVIVER
U11A FASE
UIPORTANTE
HISTORIA»
I

I

Prémio Especial do Júri no Festival de
Cartagena
(Colômbia)
ganho por
Rui Simões
com
Bom Povo Português.
secretária de Sua
Ex. • o presidente do
I.P.C.- Luís de Pina.

c< Portugal deverá Insistir na co·produçAo com o Brasil, superando as
tentativas férteis e o mundo de promessas já clnquentenárlas, como deverá
promover a colaboração com os países
africanos, partindo do exemplo de
Moçambique,~ .

Luis de Pina. 50 anos de
idade , presidente da Comissão Administrativa do
Instituto Por1uguês de Ci·
nema . é o responsável por
esta afirmaçãO.

Critico e ensarsta. até
ocupar o lugar de responsãvel na condução dos
-tqc;,linr.!> r1n nn~M cinemli.

meadamente os d8 expres·

são portuguesa. Nesse

senHdo. deslocou-se re·
centemente a Moçambi·
qu e, par a a uisllr à 1
Semana do Cinema Português. Pode lazer-nos um
balanço dessa viagem ?

Na

LP. - A vtagem, COI'TlO
sabe. foi efectuada a convl·

T~M SIDO BASTANTES OS PRÉMIOS ATRIBUíDOS A

PORTUGUESES. QUANDO ISTO ACONTECE PASSA
A SER RECONHECIDO(?) CÁ EM PORTUGAL.

•!I• extensa entrevista,
luis de Pina lu contlderaç6et lfnportantn quanto •
actual sltuaçio do cinema portugub

ex.: · "Francisca",
"Cerromalor",
"Manhã Submersa",
"Conversa Acabada".

1. 0 prémio do público e,
prémio da crítica
para o melhor filme
na 4. • mostra Internacional de cinema
em São Paulo.

2. 0 prémio, imagens, documentos. Figueira da Foz.

QUANDO EU TIVER 70 ANOS VÁO DAR·
-ME MUITO DINHEIRO PORQUE BAVIA EM 82
UMA GESTÁO QUE ME IMPEDIA DE FAZER
C,INEMA NO TEMPO PRÓPRIO. DEPOIS: JÁ NÁO
VALE A PENA.
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PARTICIPAÇÃO EM SELECÇÕES E
FESTIVAIS INTERNACIONAIS; Onde é
evidente os filmes são escolhidos pelos
responsáveis dos festivais . É complexo; a
qualidade é alta nos países industrializados.

Cooperativa Virver:
Projecto que neste momento político
já não tem viabilidade. Uma cooperativa é uma forma de estar e
trabalhar. Implica um modo de
produção diferente: vai chocar com
o modo de produção tradicional.
O sistema actual exige um tipo de
produção + primitivo do capitalismo; rentabilidade, manutenção
das forças de poder; Patrão, empregados e mais racionalizações da
produção. Já não está em questão
discutir a qualidade do modo de
produção. Depois do 25 de Abril as
pessoas discutiam o modo de produção. Hoje, a lei de estruturação
das cooperativas demonstra a agressividade de quem tem o poder. Isto
aponta para a marginalização das
cooperativas. Embora .a constituição
diga que podem existir.
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A CRÍTICA CONSTITUI UM CAPITAL
PARA CADA FILME
(E CINEASTA) é uma
tomada de posição
pública para cada espectador. (0 crtlico é
um agente importante).

-

Qual a razão de um
autor continuar a fazer
filmes e outro não?
A razão é: o económico.
"Kilas" faz mais de
120 000 espectadores. É
realmente o filme mais
reconhecido pelo J.f.C.,
recebe um prémio.

Manoel de Oliveira:
"amor de perdição" foi
completamente abandonado pelo público, insultado pela crtlica e
público, quando estreou.

Se não fosse a crítica
estrangeira e o sucesso
de Manoel de Oliveira
no estrangeiro isto não
tinha sido conseguido.

CRÍTICO DE CINEMA:
é um espectador que
tem acesso a um orgão
de informação e dá a
sua opinião.
Em tertnos de capital
a crtlica é fundamental.

Bom Povo Português
além de ser um tempo
fora do oficial, não é
o que os poderes
querem; a recusa é o
boicote. O filme "A
francisca" agora beneficia de uma conjuntura; boa crtlica,. valor
como filme, aparelho
de cinema.

A democracia em Portugal aceita
toda a gradação política menos o
partido comunista português e satélites não democráticos.
A burguesia pode exprimir-se desde
o momento que a sirvam: ideológica
e económicamente; quem não o fizer
não tem o direito a existir, marginaliza económicamente os que se
lhe opõem.
Enquanto esses partidos não democráticos comunistas e de tendência
marxista estiveram no poder, tive
possibilidade de fazer duas longas
metragens, e a mai9ria dos cineastas
fizeram longas metragens, também.
É com a tomada do poder da burguesia que pela primeira vez parou
a produção de cinema em Portugal
(mas não parou foi apenas um
golpe).
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TODA ESTA CONVERSA SURGID POR A REVISTA SEMA
TER PEDIDO UM TEXTO SOBRE "QUE PERSPECTIVAS
DA CULTURA PORTUGUESA: CINEMA". COM O EXPOSTO ATRÁS SOBRE A MINHA ~NCIA DE CINEMA
PORTUG~S NÁO SEI QUE RESPONDER SOBRE PERSPECTIVAS, DADO QUE ESTOU FORA DO PROCESSO DE
PRODUÇÁO E NÁO FAÇO PARTE DOS "ELEITOS"
DA CULTURA.

PORTUGAL
:2
UMACURTA~RAGEM

-

!

O cinema português está fracamente inserido no movimento cinematográfico internacional e, simultaneamente,
quase não tem autonomia em relação a este, daí que de
momento qualquer realce seu seja só comedidamente previsível, mesmo tendo em conta a retrospectiva organizada
em Beaubourg. Ou dito de outra forma: a sua inserção estética é frágil, se excluirmos os sucessos críticos pontuais no
estrangeiro de filmes como "TRÁS-OS-MONTES" de
António Reis, .de "RUINAS NO INTERIOR" de José Sá
Caetano, de "MANHÁ SUBMERSA" de Lauro António, de
"BOM POVO PORTUGUÊS" de Rui Simõ~s ou de "CERROMAIOR" de Luís Rocha e, também, porque não?, de "A
CULPA" de António Victorino d'Almeida. A retrospectiva
Manoel de Oliveira constituiu assim, tanto lá fora como cá
dentro, o único índice de cinema de autor, se se tomar em
conta que essa retrospectiva é mais verdadeira como tal
do que o sucesso relativamente artificial de "AMOR DE
PERDIÇÁO" ou de "FRANCISCA", pese a densidade
artística a não subestimar destes dois controversos mas fascinantes filmes. É, portanto, claramente pobre~.o. .balanço
artístico da cinematografia portuguesa oito ~U~6's após o
derrube do fascismo e consequente revolu~ . que entusiasmou o mundo, em especial, a juventude, .os intelectuais
e artistas de todos os quadrantes, particularmente no continente europeu. As condições de realização de um filme em
Portugal, em termos de competição artística internacional,
são ainda actualmente muito medíocres devido a razões conjunturais em que dominam três factores desfavoráveis,
como sejam: primo, a inexistência de uma indústria cinematográfica; secundo, a falta quase completa de produtores; e,
tertio, o monolitismo dos caciques culturais que presidem à
atribuição de subsídios por parte das· instituições quer esta·
tais como mecenáticas.
Igualmente, quanto à autonomia económica, social e
jurídica do cinema- português éla na prática quase não
existe, s~ se tiver em conta que o estado reduziu bastante o
auxüio financeiro aos filmes, que se passou de uma situação
de subemprego para outra de desemprego e que a Lei de
Cinema existente continua a não ser cumprida, sobretudo
no capítulo da obrigatoriedade mínima das salas de cinema
passarem fitas nacionais, consubstanciando este ambiente
geral uma cinematografia tendencialmente suicida- parafraseando Unamuno - , não industrializada, e com o mercado ditatorialmente ocupado pelos produtos fílmicos quase
sempre discutivelmente sofisticados de uma potência
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estrangeira como os Estados Unidos da América. É neste
contexto que é importante um critério de prudência quanto
a previsões de excessivo realce da cinematografia portuguesa no contexto internacional. Só o facto dos cineastas se
escudarem quase sempre em obras literárias para apresentarem os seus projectos ao Conselho de Cinema, esse
órgão subtilmente censorial, prova como qualquer filme que
fale da actualidade portuguesa tem ínfimas hipóteses de
dar à luz sem passar pela contorsão da adaptação, traço
masoquista-passadista do actual cinema português, maioritariamente avesso a guiões originais. No entanto, há indícios de que a conjuntura poderá mudar num sentido de
emancipação estética e mesmo social do cinema português,
ultrapassando não sem dor arrastada, esta fase intermédia
poético-bucólica de um neo-oliveirismo recauchutadamente
desmonotonizado, sem dúvida que um eco esperto da dominância agrária da sociedade coimbrã-nortenho-alfacinha de
moral ainda predominantemente patriarcal, embora agora
encapotada, indícios de mudança, dizia, que se consubstanciam fundamentalmente em dois factores subjectivos
(para mais, o Lauro não é parvo e o Rui é esperto). O primeiro é a progressiva tomada de consciência dos cineastas
da periferia da geração 60, tomada de consciência de que os
seus aliados naturais se encontram sobretudo na geração 80
e não exclusivamente nos da geração 60, gangrenados estes
por disputas morais, reflexo distorcido dos compromissos
financeiros mais ou menos graves com os patriarcas fascistas que dirigiram a administração cinematográfica antes
do 25 de Abril, disputas morais agravadas pela fraca formação cultural (de um ponto de vista internacional e não
meramente nacional), fraca formação essa que, é certo, tem
explicação objectiva no dramático isolamento geográfico de
Portugal, o que artisticamente em si não é grave mas pode
ser até o carimbo pulsional de toda uma catarsis lusa, e, no
trágico isolamento histórico deste país, o que esteticamente
é muito grave pelas consequências de imobilismo poético,
de falta de circulação da mensagem cinematográfica, se
atendermos a que os cineastas da geração 60 na sua maioria
preferiram fazer filmes publicitários propriamente ditos, os
"spots", ou disfarçados, como os falsos documentários de
propaganda tecnocrática, em lugar de adquirirem experiência na direcção de actores. O segundo factor subjectivo
é a determinação dos signatários do "Manifesto da Figueira" (também conhecido pelo "Manifesto dos Novíssimos Cineastas ou da Geração 80") e dos novos cineastas
que posteriormente se identificaram com as aspirações
daqueles que há dois anos propuseram novos rumospara a
cinematografia portuguesa. Singularmente, tal acontecimento, que foi amplamente divulgado pelos jornais, rádios
e televisão nacionais' coincidiu com o facto de se não ter
produzido nenhuma longa-metragem durante 1979 em
Portugal.
Criaram-se condições subjectivamente explosivas que
coincidiram em 1979 com condições objectivamente catas84

tróficas, como seja o facto de não ter havido plano de pro·
dução, pelo menos até ao início em Setembro do Festival
Internacional de Cinema da Figueira da Foz. Neste panorama, quem fazia figura de novos cineastas eram os da
geração 60 ou os raríssimos por ela "escolhidos" ou, para·
fraseando Thomas Mann, "eleitos". Houve, no entanto,
realmente um caso que lhes escapou, de alguém que aparece com propostas autênticas de um novo cineasta, inclusivé com · prémio internacional que os deixou profundamente ciumentos e cujo rumo não havia sido previamente
traçado pelos seus comanditários. Ref~ro-me ao meu colega
José Carlos Marques, autor de "JÚLIO DE MATOS ... HOSPITAL?" e que foi o grande impulsion~dor do "Manifesto
da Figueira". "Não há lugar para todos" era o lema da
geração 60. Forma escandalosa de procurarem eternizar-se.
A maioria dos seus membros, aplicava aos artistas insubmissos esta filosofia, parente dos amigos da "solução
final". Mas para existir autonomamente, a geraçã9 do
ano 2000 teria de construir os seus pressupostos estéticos
criticando-nos. Ora, como poderia ela criticar-nos, se pura
e simplesmente tivéssemos sido reduzidos a cinza pelos
fomos crematórios dos almocreves dos antónioferristas,
hoje esquecidos de que o foram? Não será esta a condição
principal que justifica plenamente o aparecimento dos
novíssimos cineastas? Mas a geração 60 não pode perdoar
até ao infinito da noite dos tempos. E~bora os seus mem·
bros publicamente andem caladinhos, em privado, baixas
horas da madrugada, chamam-nos "amadores" (sobretudo
um que se especializou no mau "spot" publicitário), "esquizofrénicos" (sendo aquele que nos chama assim, um dos
a quem se foi descobrir, depois do 25 de Abril, um salário
oculto do S.N.I.) e "selvagens" (este que assim procede foi
apertar a mão ao presidente Thomaz diante das câmaras da
televisão). A nova crítica, mais crítica e menos bajuladora,
embora uma cabala com um peso excessivamente grande
para país com as nossas dimensões, cúmplice sofisticada do
imperialismo cultural, controla impiedosamente as cons·
ciências domesticáveis, tentando destruir os produtores de
um discurso anormal no actual panorama cinematográfico
português, panorama domesticado pelos jesuítas da ima·
gem e do som, como se os novíssimos fossem os múltiplos
espectros de um fénix avassalador dos privilégios, a nova
crítica sabe que é nessa anormalidade algo utópica que
reside a importância fundamental do "Manifesto da Figueira". Não é assim estranho, que recentemente uma
série de literatos do Porto tenha pegado na ideia e criado o
"Manifesto da Nova Renascença", dos quais um dos seus
mais sofisticados impulsionadores havia sido meu mestre há
alguns anos quando exilado em Paris. Só isto é bonito de
ser visto: que um manifesto de jovens cineastas gere por
contágio um manifesto de gente altamente escolarizada para mais com apetências administrativo-gestionárias,
pressupostos que estão longe dos novíssimos cineastas, por
princípio mais próximos de desejos criativos do que de ape-

Vivenda das Magnólias, onde foi redigido o Manifesto
dos Novíssimos Cineastas em 1979 e onde viveu os
últimos dias Glauber Rocha em Sintra em 1981

tites de poder. Quem ainda lidava com a geração 60, embora
já não lhe pertencesse propriamente, apesar de se encontrar
na sua periferia, como é o caso, no meio de alguns outros,
de Lauro António e de Rui Simões, não teve a oportunidade
necessária para, em termos históricos, dela se demarcar.
Veio-me agora à mente sobretudo o nome de Lauro António,
que por uma razão ou por outra, nunca foi muito bem visto
pelo conjunto da geração 60. É sintomático que ele venha a
fazer a sua primeira longa-metragem só após os trinta e
cinco anos de idade. Por sinal, um pouco hipocritamente, a
geração 60 hoje te.n ta recuperá-lo, alegando que "o Lauro
afinal é um bom cineasta", visto que "MANHÃ SUBMERSA" é um filme perfeitamente normal. Mas fazer-se
um filme internacionalmente mediano neste país, hoje, quer
dizer que houve um progresso em relação ao que havia, que
era, apesar da simpatia de certos aspectos de tal ou tal filme
dos hagiógrafos da geração 60, especialmente medíocre,
pesem ou não pesem os Fernandos Hawks, os Eisensteins
das Costas, os Bressons dos Santos, os Godards das Cunhas,
os Kenjis Rochas, os Antónios Sauras, os Vasconcelos Oliveiras, etecetera, etecetera e etecetera.
Já depois da eclosão da geração de novíssimos cineastas, vi há dois anos numa revista de cançonetas muito na
moda lá para a banda de Alvalade, a expressão "novíssimos" empregue, salvo erro, em relação aos "new·wavistas" da Cruz Quebrada. Mas não há dúvida que se se
fizer o gráfico das vezes em que mais se usou a expressão,
verifica-se que foi a respeito da geração cinematográfica a
que pertenço, a de 80. E é inegável que os meios de comunicação social portugueses a popularizaram em relação à
nossa existência artística. Daqui a uma ou duas décadas,

a próxima geração de artistas terá de procurar outra expressão, pois creio que esta até lá será tão inflacionável
como foi a expressão "novos'', contra a qual se havia insurgido. Mas se as coisas não fossem assim, algo estaria de
certo errado, como inicialmente estava com o clima fradesco
de auto-censura reproduzido pela geração 60, talvez para
desagravo desta, não totalmente consciente, filhos espúrios
de uma burguesia pseudo-liberal que nunca conheceu outra
coisa além da ditadura do Botas, estagiários ensonados à
custa de bolsarecas renováveis (ou não: portem-se bem!) de
três em três meses no além-Pirineus ou no para-lá-da-Mancha. No entanto, a expressão "novíssimos", bem
vistas as coisas e para se não ser injusto, já anteriormente
existia em Portugal para caracterizar manifestações artísticas, embora pouco conhecida do público, pois um poeta
experimental a empregava desde 1965 em ensaios e entrevistas, talvez fazendo eco a polémicas do meio literário
carioca, pelo menos na altura, como se sabe, muito mais
universalista que o do Chiado.
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A RONDA
DO
CINEMA NACIONAL

I ,

O cinema português despertou da letargia, no 25 de
Abril, com "As Armas e o Povo" em que uma vintena
de profissionais actuou colectivamente - prática amiúde
relançada, com efeitos voláteis. Por essa altura, Joaquim
Lopes Barbosa consumara, em Moçambique, "Deixem-me
ao Menos Subir às Palmeiras ... ", de referência quase-lendária, e um dos únicos . exemplos positivos, nas ex-colónias. Desde 1972, Alberto Seixas Santos acumulara,
em "Brandos Costumes", os sinais duma viragem e, em
1975, António de Macedo exorcisava suas fantasias com
"O Princípio da Sabedoria", caso típico de luz encarnada
na estratégia das distribuidoras.
António Reis, descobrindo em "Trás-os-Montes" a pai- sagern da nossa originalidade poética, e Jo_sé ' Álvaro
Morais, com a citação de Arpad Szenes sobr~ Vieira da
Silva, "Ma Fernrne Chamada Bicho", ambos de 1976, recolocam a memória mágica e o ritual de transfiguração inerentes a um desenraizamento. Lembrar de então "As
Ruínas no Interior", de José de Sá Caetano, ou percorrer
"Veredas" (1977), de João César Monteiro, é estímulo' para
nos determos - respectivamente, de 1981 - nas~ virtua
lidades de "Um S Marginal", que detalha a ameaça de
cerco e desagregação, e "Silvestre", narrativa fantástica
de prenhes referências.
Com "Maria.", em 1979, João Mário Grilo refaz a
alquimia gas primeiras imagens, tocando o prazer do
cinema. Manoel de Oliveira, de -'$enilde ou a Virgem-Mãe" (1974) ao "Amor de Perdição" (1978), prolonga a
vertigem fatídica dos assombros, .relações funestas, um
envolvimento romântico de que Camilo Castelo Branco,
inevitavelmente, se torna protagonista em "Francisca" ...
Forçando o vértice e precária aventura nacional, este
veterano i"everente suscita a estrangeira descoberta duma
cinematografia, face à qual repercute os vestígios de
ruptura.
Vergílio Ferreira e Manuel da Fonseca são o alicerce de
"Manhã Submersa" e "Cerromaior", onde Lauro António
e Luís Filipe Rocha pontuam o universo concentracionário,
duma instituição ou duma cornuhidade, propondo ao público
dois tipos de reflexão sobre adolescência frustrada. Partindo do exílio, " Oxalá" de António-Pedro Vasconcelos
torna por vector o 25 de Abril, face ao qual Rui Simões
coloca o "Bom Povo Português", num jogo inexorável entre
os discursos visual e oral. Ainda em 1980, "Passagem ou
a Meio Caminho", de Jorge Silva Melo, sagrà o confronto
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"Amor de Perdição",
Manoel de Oliveira,
1978

"Dina e Django" ,
Solveig Nrdlund,
1981

"Ma Femme Chamada Bicho",
José Álvaro Morais,
1976

entre revolução e utopia, nostalgia e vanguarda, e "Kilas,
o Mau da Fita", de José Fonseca e Costa, é uma aposta
no espectáculo popular, explorando o abismo dramático de
ocorrências triviais.

Linha próxima, debruando o universo artificioso das
fotonovelas, desenvolve Solveig Nordlund em "Dina e
Django", quanto ao modo como o quotidiano é envenenado
por obsessões fatídiCas. Também de 1981, "Conversa
Acabada", de João Botelho, reconstitui - num universo
gráfico, estilizado e perturbante - a relação entre Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, esbanjada pelos
textos, a amizade e a morte. Sobrevivendo à fluidez dos
seus fantasmas, o cinema português parece, agora, assumir
a fisionomia e o recorte dum imaginário imbuído nas
vivências duma cultura original.

Livraria

Castil
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AMANHÃ

AS ARTES
QUE NOS CONSENTEM
1.
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 "orgulhosamente 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 palavras 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, caravelas 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 rasgando 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 sulcado 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 identidade. 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, patrimónios 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
Nas págs. anteriores ,
trabalho de ANTÓNIO CAMPOS ROSADO
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pressa de fazer depressa o que só importa quando D. Sebastião acabar à clara luz da primavera, homens reais trabalhando (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 rebanhos da nossa fome? Seremos ricos e poderosos, voltando
a negociar especiarias, urânio, vinho, petróleo, cortiça?
Num ou noutro contexto, que perspectivas esperam a cultura portuguesa?
Com ou sem fome, com ou sem petróleo, "uma Nação

LIVROS IMPORTADOS

CINEMA
FOTOGRAFIA
B.D.

ARTE
REVISTAS PERIODICAS
FOTOCOPIAS
aberto até às 19,30

O MUNDO DA BANDA DESENHADA
CALÇADA DO DUQUE, 49 -1200 LISBOA- 36 52 23

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 cultura, coisa que me pode reservar, segundo os nossos costumes, ainda um lugar na cauda do pelotão da História).
Preguiçosamente, colonizadamente, navegamos os caminhos 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, monumentos, missas propiciatórias e Eusébios chorando o pontapé 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 cadeiras, surdo como as personagens de Ionesco, pôde ronronar que o país não precisa de artistas. Portanto, e dentro
em breve, teremos uma década de governos todos soberanamente indiferentes à formação estética, aos valores
humanísticos capazes de rendimensionarem o próprio
mundo dos consumos -a via de esperança só possível através 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 portugueses amanhã não têm que ficar espartilhados pela calculadora 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.

Pessoa, irão a enterrar em letras "long play" impensavelmente 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 necessários. Mesmo que o consentim~to deles seja precário ou
violento de ignorância.
Dezembro/ 1981

PERMANENTEMENTE
OBRAS DE:

5.
Entretanto, e bem depressa, os monumentos - nacionais, 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 sistema 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 publicidade massificadora - o branco mais branco e a máquina
mais máquina - e as palavras, de Camões a Fernando
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PORTUGAL 70-80
TRANS/FORMAÇOES
duas citações
e três notas
escalonadas no tempo
Tbe artlst Is always exposed to the danger of falling to make a work
of art. The artlst may not achl~ve hls goal; he may fali by bis own stan·
dards. ms peers may see bim as a loser. Art Is an open game, and the
welgbt of fallure hard to bear because lt Is the lmage of bis own self
that Is tbreatened and eventually destroyed.

NICOLAS CALAS
Art in the Age of Risk

Dans ce jeu, U faut !tJouter que se manifeste le goíit du risque.
Un systême artlstlque qui pnlsuppose un beau idéal, ne falt courlr
qu'un risque mesure. On rlsqne de manquer relatlvement le but
preiiCrlt; on sera un bon ou un mauvais peintre. Mais une forme d'art
qui rompt avec l'ldée d'une représentation par reproduction lqui rompt
avec la métapbyslque du beau), pour lui substltuer l'ldée d'une dynamique du "brusque désir de peindre", cette forme d'art IDatltue une
pratique nleUement dangerense. Comment savolr l l'avance quelque
cbose de ce déslr de pelndre et oà U risque de nous mener, puisqu'on
ne pelnt que pour en COilllaJfre quelque cboseT Et slle conrs des cboses
est lmpnlvlllble dana sa dynamlque, tout risque d'aUer lia dérlve, on
doit cralndre de se retrouver soudaln seui dana un cbaos de coulenrs.
Le danger d' impuissance devient un danger morte). SI le pelntre
écboue, Une sera pasun mauvais peintre, Une sera absolument rien.
Et aussl, cornllatlvement l ce qui s'éprouve comme une angollse
solltalre, on salt comment l'art est a~ourd'bui socialement menacé. Je
ne pelndrals pas, dolt dlre ~ourd'bul le pelntre, si je n'envlsageals
pas que je pullse cesser de pelndre. C'est·l-dlre, si je ne pelgnals pas
malgré tout. Un art qui ne pose pas comme e~eu sa propre mort,
est déjl un art lmpuissant.

MARCLEBOT
Figures de I' Art Contemporain

Estas longas citações têm, para além do contexto próprio
a cada uma, uma história particular. Encontrei primeiro a
de Marc Le Bot que, desde logo, representou mais que um
simples sublinhado, isto porque, no momento de a ler me
pareceu iluminar singularmente a situação portuguesa das
artes plásticas. O sublinhado passou a nota; então, a
memória foi-me conduzindo a um texto, aliás mais antigo,
de Nicolas Calas, que transcrevi também. Poderia ter
prosseguido até completar uma antologia sobre esta idade
do risco que tem sido o nosso tempo, bem como do risco
maior de a estar vivendo aqui em Portugal! Porém estas
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duas frases desafiavam-me não tanto a uma pesquisa de
novos textos como ao diagnóstico quase imediato de uma
situação: Portugal-fim-dos-anos-setenta! Nem reflexão
completa nem ensaio, este texto é muito mais preguiçoso
do que isso, pretende continuar o sublinhado, focando uma
situação, um tempo em que paradoxalmente, as imagens e
as atitudes, superabundantes, equivalentes, in/significantes, iluminam muito menos do que se julga e muito,
muito menos, do que confundem.
Partimos pois de um texto americano de 1968, a que se
soma outro parisiense de 1975, para lhes juntar breves
considerações sobre o Agora que ambos ajudam a desvendar, e sobre o Aqui Portugal e Lisboa no fim dos anos
setenta: centro menor, caixa de ressonância lugar da
imitação, da contradição, do culto, capital e província, a
meio caminho de tudo sem estar, talvez, em lado nenhum.

AGORA- NOTA l - 1979
"Arte Descentrada" chamou um conhecido ensaísta
alemão à produção artística do ocidente contemporâneo,
a qual, segundo ele, a partir do fim do Antigo Regime se
cumprira cada vez mais dentro da perigosa liberdade que
representa a ausência de qualquer modelo produtivo, de
protótipo, de doutrina estética, ou de corpo de regras em
relação às quais se pudesse definir uma atitude. Tal descentrarnento passou a ser a única regra - ou antiregra - possível ou encontrável e como única tradição ternos o aparente
paradoxo da "tradição do novo" que abundantemente nos
vem aparecendo corno o mais refinado academismo possível
fustarnente aquele que é mais subreptício escondendo-se
em vez de se apresentar como um agressivo conjunto de
preceitos.
Este nosso tempo oferece-nos também, com regularidade exemplar, o constante espectáculo do auto-academismo a nível da obra individual ou da empresa colectiva.
Tais são as pressões de .urna sociedade de consumo em que
a Imagem de Marca se torna mais importante que o produto? A marca é, ela própria , o produto tal como o meio é
a mensagem? Certamente que sim! Mas não é menor a
contradição que podemos encontrar no culto da mudança,
da moda, do novo isrno, nas "fases" reais ou imagináriamente produzidas ·no trabalho de um artista, resultado de
uma tensão constante entre a manutenção de uma imagem
de MARCA e a imperiosa necessidade de a renovar seguindo um ritmo de MODA; numa e noutra se aniquilando,
afinal, todo o trabalho criativo precipitado numa ausência
total de significado.
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Diante duma inflação dos objectos d~u-se como que uma
fuga para a frente, o abandono dos !>uportes tradicionais,
dos objectos tradicionais - pintura, escultura e outros
media - por atitudes artísticas ou antiartísticas, de outros
tantos "operadores estéticos" que só podem existir como
tais através de um reconhecimento social, isto é, por terem
conq\listado um lugar no circuito cultural da nova arte-de-atitude, terem sido registados pela crítica ou pelos meios
de informação, aparecerem nas galerias ou nos museus,
etc .. Tudo se passa como se o artista ao abandonar os media
tradicionais e propôr a atitude escolhia um novo suporte
para o seu trabalho: o Tempo (a história?) e um novo material - a Consciência.
Ser o primeiro a, é inscrever-se irreversivelmente no
Tempo, conquistar, não uma zona de expressão, mas mais
do que isso, um plano da consciência de si como artista - ou antiartista. que é a mesma coisa - e propô-la aos
outros, é situar-se na história sem regresso, fugir aos materiais perecíveis na aposta de uma permanência outra,
mais dura que a dos mais duros materiais, mais ·perigosa e
inconstante também, a da memória dos homens.
Esta atitude de inserção no tempo começou aliás por ser
tique próprio aos críticos e naturalmente aos historiadores,
mas a sua generalização à atitude plástica e artística foi
marcante no nosso tempo, numa passagem das formas às
atitudes que chegou a esquecer que sempre as atitudes se
tornaram em forma também. Daí que a chamada "desmaterialização da arte" ou a sua conceptualização venha apenas
acelerar o que já acontecia quando ela se traduzia/exprimia
em conceitos objectuais, i.e., em obras. Seria possível
traçar assim uma falsa história que falaria de uma evolução
linear em que pintura e escultura se anularam no objectualismo anti-artístico, este, na festa do happening destruidor
que em breve se reduziria ao conceito cada vez mais quimicamente puro. O que acontece é que todas estas form(úl)as
caminham, correm, concorrem, paralelamente, todas sobre
o mesmo fio da espada: para além do valor e à beira do
NADA!
Aliás não será esse mesmo risco, esse abismo, esse
nada, uma das mais importantes constituintes do gozo estético das pessoas informadas, bem como o estímulo, o
"frisson" que leva os operadores estéticos a atravessar,
sem rede, um precipício tantas vezes sobre o arame invisível do conceito? Conotação, da conotação, da conotação do
que outrora foi objecto e projecto?
Geração a geração, década a década, este jogo tem-se
tornado cada vez mais complicado, mais arriscado, mais
parecido a um ritual vazio de todo o sentido e, no limite,
da busca de um sentido qualquer. Trata-se de uma interrogação permanente cujo objecto vai desaparecendo, substituído por uma institucionalização da dúvida que é um novo
rito cultural, autodestruidor na teoria, mas na prática cada
vez mais irnitativamente se alargando em objectos, vestígios, registos vários e indifiníveis.
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Páginas de um diário sem data
de CARLOS NOGUEIRA

AQUI- NOTA 2-1980
Tentar descrever o terreno minado da modernidade
poderia ter sido um bom encerramento ou epitáfio para os
anos setenta em Portugal, década que, no campo que nos
ocupa, foi do consumismo desenfreado à recessão, foi da
revolução à dúvida!
Escrevi estas linhas que recopio agora com uma certa
tristeza pois o que me tem sido dado ver -e o que se vê não
é forçosamente o que está acontecendo, o que está criando,
inventando, produzindo - nos empurra para uma zona
mais perigosa do risco. Em Portugal há demasiadas formas
que não são atitudes e as atitudes desvendam·, tantas
vezes ... o vazio!
.
Isto. não é novo, nem original, nem exclusivo nosso,
português, muitas das exposições colectivas que nos
visitam, arduamente exportadas por organismos culturais
estrangeiros e mostradas habitualmente na Fundação
Gulbenkian, são bem equivalentes a certos salões da
SNBA, lugar da anulação dos objectos e dos seus significados, da universal equivalência e permutabilidade dos
sinais exangues de sentido.
Que se passa connosco? Afinal que riscos corremos?
Mais grave me parece o facto de já nem se ter a consciência
do risco, vivendo tantas vezes uma consciência para consumo interno, sentindo o desafio portas adentro, numa
prática de importadores de atitudes e objectos que com isso
se bastam e a mais não chegam, numa produção local que
tanto repete as modas internacionais como se fecha sobre si
própria com igual boa consciência embora de sinal contrário.
A tentação é grande do tanto faz, no mercado nacional
das equivalências, ou do faz como se ... para exportação,
raramente conseguida mas ardentemente desejada, no
mercado internacional das equivalências generalizadas.
O risco é, neste momento, esta tentação do fazer por fazer,
juntar mais objectos aos objectos, atitudes às atitudes,
todas, todos iguais, nas suas inumeráveis, incontáveis
"diferenças" que a crítica não se esquecerá de ir sublinhando.
Talvez ·seja mítico acreditar no poder: provocante das
tensões (insolúveis) como esta, "o vazio é gerador, está
prenhe de respostas, é um desafio a não tornear, a enfrentar ...

P.S.- NOTA 3-1982
Este texto interrompido e preguiçoso representa o que
sobra de uns apontamentos que fui escrevinhando entre
Nov. 79 e Fev. 80, tratava-se, para mim, de registar alguma
coisa na mudança dos anos 70 para os.80.
Ao recuperá-lo para a Sema pareceu-me melhor deixá-lo
como estava, mas tomou-se imperioso acrescentar o q~e
se segue:
As estéticas de ruptura, que foram as da modernidade
e as das vanguardas do nosso século, apostaram, directa ou
indirectamente, na mudança em 17, em 68, ou em 74 no
nosso país, onde em 77 Alternativa Zero foi uma revisão e
um relançamento dessa utopia, "Revolution je t'aime
encore" disse depois José Ernesto de Sousa e nesta a frase
marca, sem sombra para dúvidas, alguma nostalgia.
Torna-se cada vez mais nítido que a uma estética da
ruptura estão sucedendo outras de diferentes modulações
e neste momento com iguais .possibilidades de futuro:
uma estética puramente revivalista em modos retro-recuperadores resultante de uma sentida necessidade de
repensar as raízes de uma prática actual, e uma outra
TRANS-FORMADORA atenta às raízes, ao prazer de fazer
e de dar a ver, de novamente comunicar sensualmente
um sentido; aí, o regresso à pintura poderá ser mais do que
um recomeço da produção, e consumo, da pintura de cavalete, pode passar por certas fotografias e "rayogramass"
de Eduardo Nery, pelos projectos de retrato em video de
José Barrias (que ainda não vi), pelos lagos fumos, totews
e monstros marinhos de José Nuno Câmara Pereira, pela
convivialidade lúdica e sensível de Carlos Nogueira, pelo ...
não quero acrescentar não sei, não procurei, não vi ainda,
mas acredito que os sinais das transformações possíveis e
desejáveis estão vivos e estão entre nós!
A seguir,
trabalho de CARLOS NOGUEIRA
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LA VIE D'ARTISTE
ou
Portugal na CEE

SEMA propõe-me que colabore no seu número 4. Prefiro
escrever a enviar trabalhos de pintura para reprodução.
Porque há algumas questões que é urgente debater, e se
faz pouco trabalho teórico sobre artes plásticas, em Portugal. Gostava que este meu texto contribuísse para uma
discussão sistemática destas questões. Precisamos muito
disso - artistas, não artistas, sobretudo a nova geração.
Neste país onde os Dantas (Maltas) abundam, e não podendo ser espanhol, como o Almada, nem querendo sê-lo,
sobretudo depois do 25 de Abril, pretendo tornar a minha
parte de responsabilidade.
"A verdade, se ela existe ver-se-á que s6
consiste na procura da verdade".

1. A prática da arte consiste na procura do significado da
arte, através da busca e descoberta · da própria originalidade profunda, do exercício dessa individualidade.
Importa ao artis·ta saber o porquê de ser artista, o quê e
quem é.
São questões fundamentais, relacionadas com a natureza
da condição de artista.
Que é cidadão, e que pretende transmitir aos outros os
resultados do seu trabalho, do seu pensamento, da sua
reflexão sobre si próprio em relação ao mundo em que
vive.
Conforme as suas capacidades, e disponibilidades de
dinheiro e tempo, assim o artista se limitará a executar as
suas obras, ou as verá divulgadas, usará apenas o seu
direito de voto ou terá uma intervenção política mais
directa.
Isolado ou mantendo contacto com outros artistas e teóricos,
através de associações e revistas especializadas ou dos
meios de comunicação de massas e associações de carácter
político, não há artista que não lute contra o obscurantismo, por uma vida mais harmoniosa, inteligente, livre,
bela.
2. Mais fácilmente entrará um criador na História da Arte
do que na da Política, mas que aqueles que puderem usem
a notoriedade que tenham atingido para influenciar os
políticos, porque se trata de melhorar a vida das pessoas,
e se os artistas não dão uma ajuda os políticos ainda fazem
mais asneiras.
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vega
UMA IDSTORIA FEITA DE LIVROS.

Três das novidades:
QUESTÚESCOLONIAJS
Luciano Cordeiro ·
Pref. Mário Mesquita
(Colecção Documenta Histórica)

Desde que me conheço, e apesar do 25 de Abril, não houve
governo (ou partido) que quisesse e/ou pudesse fazer
qualquer coisa de sério pela Cultura, em Portugal.
Nesta área, o aparelho de Estado está sobrecarregado de
ignorantes, de novos carreiristas da função pública, simples
incompetentes com protecções politiqueiras, seres que,
mercê de estratégias saloias, detêm chefias para criarem o
vazio. · Só actuam perante a iminência de escândalo nos /
grandes meios de comunicação social. Estes, por sua vez, só
fazem escândalo por razões de ordem política ou económica,
mesmo que se trate de questões culturais, e de qualquer
modo fazem tão mau jornalismo, de uma maneira geral.
A divulgação de obras de arte e de trabalhos teóricos sobre
arte, a criação de boas escolas, são tarefas fundamentais
para a educação e cultura dos Portugueses, para que esta
sociedade se desenvolva harmoniosamente. Qualquer
governo, qualquer partido que se pretenda minimamente
sério tem que tratar adequadamente destes problemas.
Tem de ocupar-se da cultura nacional e das suas rel_ações
com a cultura europeia e com as outras culturas. E por
cultura europeia, ou melhor, euro-americana, não entendo
o mercado comum das Artes, que promove os artistas que
lhes dão mais jeito, por razões de ordem económica ou de
propaganda política, confundindo progresso cultural com
moda, ou ideologia estética com estratégia política.
É no âmbito deste Estado, com estes Governos e Partidos,
que temos que trabalhar. A emigração não resolve os nossos
problemas de artistas portugueses que o somos, mesmo
os exilados.
As "descobertas portuguesas na Europa do século XX",
Souza-Cardoso ou Pessoa, são as que nos devem interessar,
agora, neste fim de século. Temos que nos lançar às descobertas no mundo do século XXI.

CICLORAMA CRÍTICO DE UM TEMPO
Carlos Malheiro Dias
(Colecção Mnésis)

O DESCASCAR DA PELE
(Colecção O Chão da Palavra)

TRÊS OBRAS QUE REAFIRMAM
UMA LINHA EDITORIAL DE QUALIDADE

Em todas as llvrarlas.

Pedidos directos,para:
VEGA
Rua Jorge Ferreira de Vasconcelos, 8
(A Entrecampos) 1700 Lisboa
· Tel. 73 00 75
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ALBERTO CARNEIRO ·MEU RIO CORPO PEDRA 1978/79

As interpretações sobre a obra de arte limitam-na pela busca de conteúdos abusivos. Na obra de arte,
o estético e o ético não se podem separar, coincidem no comportamento Jo fruidor e estruturam-lhe o
conteúdo da percepção na necessária transferência sobre o envolvente. A obra de arte é o ser do estar.
Quem a é, é ela. E não lhe procuremos outros significados.
Corpo texto, apenas.
"Uma nuvem, uma árvore, uma flor, um punhado de terra situam-se no mesmo plano estético em que nos movemos,
são parte integrante do nosso mundo, são um manancial de sensações vindas de todos os tempos, através duma
memória que tem a idade do homem. Não a pedra pelo seu lado externo, pela conversão dos seus valores formais,
mas pelas qualidades do seu íntimo, pelo cosmos que está nela e o qual nos é dado possuir na simplicidade em que
a coisa vive". Alberto Carneiro. 1970. Hoje e ainda mutação, permanência do vivido a cada momento, dado do facto
que é para quem o seja na própria posse.
Eu, tu, todos nós, a arte e a vida. Caminhar no corpo todo e possuí-lo no gesto único de o transformar. O corpo pela
mente. Ele mesmo presença e ausência de si. Eu ele, tu ele, todos nós ele. A alegria e a eternidade da dúvida. Coisas
pequeninas que nos chegam ancestralmente e se transformam para o futuro, pela razão de sermos 'o presente único
e divisível por todos.
VIDARTE, s. Vida que somos pela arte que damos. As mãos agarram um pedacinho de terra e de repente vogamos
por entre as nuvens. A boca, o nariz, a pele, os ouvidos, os olhos e a imensidão de tudo. As ideias, conceitos de que
nos alimentamos.
Habitar o corpo meu em cada corpo outro, morar nele e recriá-lo no mais íntimo viver, deixando disso o testemunho
indelével que cada qual retoma como própria identificação, como necessidade de a ser e de se dar e receber esteticamente, dramático ou épico, pelo fingimento de o não ser.
Deixar que a obra se distancie, que tudo lhe seja indiferente e recriá-la pela ausência e na presença de cada qual
e de todos. Ficar assim quieto. Ser cada coisa ainda inventaqa e ter a capacidade para esquecer aquilo que nela se
vai criando. A obra mostra-se e suscita o desejo da morte ·do próprio corpo, vida já do outro lado do espelho, à sua
imagem e semelhança.
Perante a afectividade, à qual a obra filha minha me procura obrigar, recuso em servir-lhe de pai e mãe, em ser uno
na trindade que ela pretende de mim. O autor deve morrer às mãos da sua vítima incestuosamente ou desprezar
então o seu espectador. Renovemos o comportamento estético pela revolução ética da coisa artística e retiremos as
palavras a quem pretenda a neutralidade para os nossos actos.
A cada momento reinvento a minha identidade e nela me afeiçoo e chego a acreditar até que ela é minha e única.
Afinal saí já pelo meu corpo. Corpo e mente. Unidade de corpo. Ela nele e ele por ela. Desenvolvimento para o
cosmos. Sabedoria e conhecimento. Pela sabedoria, o corpo é consciência de tudo na mutação de cada coisa. Pelo
conhecimento, ele age sobre o vertical e reafirma a acção sobre o horizontal. O vertical leva a conhecer as coisas
como elas são, no entendimento· e no sentido mais profundo da sua realização. O horizontal leva a conhecer tudo
acerca de alguma coisa.
Pela meditação o corpo é. Por ela, ele não elabora, penetra, desvenda para além da consciência do que nele se
perceba. Por ela, ele vive a sabedoria e o conhecimento, nas três fases de revelação da obra. Apropriação, nominação
e posse. Os três momentos da unidade. Apropriação, reflexo supremo de identificação pelo possuído. Nominação,
entrega pelo entendimento da essência da coisa apropriada. Posse, descoberta do ser do artista pelo ser da obra e
revelação da obra como ser.
.
A partir de agora o artista não se pode confundir mais ele mesmo com a sua obra. Nela se edifica cada nova coisa
e a ausência dele, sempre reinventada para cada qual. Dádiva estética permanente onde cada um e todos se poderão
reencontrar no corpo outro.
Eu sei, as palavras tecem ainda outros significados, mas, quando digo corpo, quero -significar o cosmos. Tudo e
apenas.
Seixo rolado nas pulsões do tempo e dado à natureza pelo prazer do fogo. Corpo deitado em chão de areia e marca de
caminhos sobre o oriente.
(Este texto foi recolhido de notas para um diário escritas entre abril de 1974 e maio de 1981).
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O ESTATUTO DE ARTISTA

Os artistas visuais formam um grupo, quer dele tenham
ou não consciência. Isto é, torna-se possível definir uma
qualidade de homens e mulheres, mais ou menos activos na
sociedade, atribuindo-se-lhe o predicado da arte.
· Não são patrões, nem assalariados- não formam uma
classe em sentido marxista; segundo esta terminologia, dir·se-iam um grupo social. Senhores da .sua produÇão, proprietários dos seus instrumentos de trabalho, vendem livremente o que produzem -mas não são capitalistas; trabalham, na exacta medida em que realizam mais-valia,- mas
não são trabalhadores (assalariados). De certo modo mais
perto das antigas profissões liberais (em rápido retrocesso à
medida que o capitalismo se burocratiza e .automatiza) do
que das chamadas categorias sócio-profissionais de hoje,
aparentam-se mais com o sapateiro, o ferreiro ou o marceneiro, do que com o operário industrial, o patrão de indústria, o merceeiro, o técnico de gestão ou o funcionário
público.
Os artistas são um grupo social muito minoritário.
Nas sociedades contemporâneas os conflitos como as
simples formas de sobrevivência são crescentemente organizados a partir de aparelhos institucionais (de posição e de
acção), pré-acordados do ponto de vista político-social e
·
juridicamente constituídos.
Seria pois muito conveniente, enquanto o que há a
mudar não for mudado (na estrutura), e mudando o que há
mudar (na superestrutura jurídica), que este contexto sensibilizasse os artistas portugueses.
O artista visual, como qualquer outro artista, tal como
todo o cidadão activo, tem determinados direitos inalienáveis:
- à alimentação
- à habitação
- ao exercício da sua actividade
- à assistência médico-social
- à reforma
- à informação (ser informado e informar)
- à sua específica deontologia
- à liberdade.
A forma orgânica da sociedade actual obriga para que os
direitos referidos sejam consagrados, à sua existência
formal, bem como à inscrição na lei do grupo social a que se
aplicam ou devem aplicar.
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Não existe presentemente, em Portugal, qualquer associação da natureza aqui citada; mas existem várias cooperativas de artistas. Tratar-se-ia agora de proceder a uma
confluência de esforços para um objectivo superior.
A tarefa apresenta-se à partida confrontada com alguns
obstáculos; o maior deles é, sem dúvida, a intromissão
previsível das burocracias partidárias e dos políticos em
geral. A nossa civilização está cada vez mais dominada pela
omnipresença da instância política, e esta faz-se em geral
representar pela omnipotência das estratégias e das tácticas
de poder político. No caso português, isto tudo faz-se ainda
acompanhar duma grande dose de insuportável incompetência e provincianismo, mascarada de supina arrogância.
Evitar o tarimbeiro político como o diabo evita a cruz é pois
a 1. a regra a adoptar num trabalho associativo de defesa
do artista enquanto membro orgânico da sociedade.
A organização dos artistas portugueses será sempre
necessária e útil - nela, a divergência estética como as
opiniões sobre a qualidade das coisas cedem, por definição,
lugar a uma supraunidade que diz respeito à própria e vital
condição de artista no tempo presente.
Os deveres do artista são um só: criar uma obra coerente com a realidade e coerente em si na base dos pressupostos e limites da própria arte.
O CRÍTICO E AS SUAS PROPRIEDADES
A arte portuguesa tem a crítica que merece: preguiçosa,
ignorante, paternalista e venal até onde pode sê-lo uma instituição sem ideias próprias .. Mas a crítica portuguesa tem,
por sua vez, os seus artistas: mansos, ignorantes, infantis
e igualmente venais. Depois disto, que é forte e geral, tudo
o resto, e é muito pouco, são excepções que não chegam
para abalar a regra.
O panorama artístico no nosso País é, aliás desde longuíssima data, triste e tão académico como todas as academias e letargias que o precederam. Nesta neo-academia,
em que vivemos e é poder, entre artistas e críticos, poucos
são os que verdadeiramente tentam escapar à mediocridade
·
e subserviência gerais.
Os tristes exemplos:
- o artista que afirma e acha sinceramente não ser
feito para usar a massa cinzenta e a cabeça que transporta sobre os ombros;
- o crítico que está de acordo com o néscio anterior,
estimula o referido atrofiamento e se julga mesmo no

direito de praticar tropelias graves (como decretar quem
é e quem não é artista neste País, quais são e quais não
devem ser os direitos dos artistas, etc.);
-todos aqueles, artistas e críticos, que envergonhando-se dos casos anteriores, por oportunismo ou
simples cansaço, mantêm um 'prudente' silêncio sobre
o assunto ...
A seguir,
trabalho de JULIÃO SARMENTO

alberto carneiro
anavielra
Jorge pinheiro
joãomonlz
josé rodrigues
emesto de sousa
josé carvalho
femando calhau
Julião sarmento
joão vieira
antónio palolo
zulmlro de carvalho
césar coffone
mário américo
pintura intemaclonal

Quadrum
Rua Alberto de Oliveira, 52

Coruchéus

Lisboa
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APROPOSITO DE
Dois contributos para um gesto à maneira de
Manifesto Cultural, numa cidade portuguesa
chamada Coimbra, ou como se teceu a afirmação de lingUagens que ilustram a nossa
temporalidade. (A ~o do Cape no ano
79/80 e o "Projectos &t Progestos" no Cltac).
A necessidade e legitimidade de estar aqui,
diluir e tomar fluída a consciência da nossa
realidade, da realidade do nosso tempo, é uma
constante onde centralizamos de certo modo a
nossa atenção presente. A prática, o gesto, o
jogo-texte de afirmação e seus resultados, a
envolvência social e o choque com os arquétipos das expressões consumadas, como
mesmo, a análise crítica frontal aos signos
carismáticos, envolvem-se nas linhas que definem os traçados essenciais da nossa vivência
(o elo das perspectivas).
Aqui, a opção das perspectivas, é de dominante estética, pois as artes visuais têm sido
o nosso campo de acção, mas nunca querendo
por aí traçar fronteiras rígid.as ou muros aleatórios ... (hoje falamos por meios misturados,
os "mixed-média", isto para usar a expressão
de origem).
A nossa Arte, como também geradores dela, e
o fazer seu conhecimento, como difusores da
mesma, são- diapasão pelo qual se guia a
expressão a que se circunscreve a nossa
prática.
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Lúcidos da morfologia a que nos cinge a nossa
realidade sócio-cultural, e dada a nossa opção
de intervenientes na mesma, certas dominantes apresentam-se relevantes.
A mostra da escrita estética; artística é lacuna
que na sua generalidade se tem visto superada
dado o exercício e prática difusiva de alguns
operadores estéticos (1).
"O Artista hoje é um criador e um educador;
sobretudo um educador" (Vostell). Este, assumindo fazer soltar-se o conhecimento simulacro de apenas meandros eruditos, toma a
Arte, na sua mostra revolucionária, educativa
e de novo criativa; "o artista é um revolucionário". Educar, implica assim consciências, e
também a responsabilidade e lucidez a que
obrigam sempre o jogo de choque com velhas
resistências que ainda hoje proliferam e teimam a afirmação dos seus 'arquétipos paliativos. Não esqueçamos nossa história; "em
Portugal educar tem um sentido diferente: em
Portugal educar significa burocratizar. Ex.:
Coimbra". (Almada Ultimatum Futuristll às
gerações Portuguesas do séc. XX). E Co.imbra,
por sinal nosso suporte de acção, e ainda um
espaço "sui-generis"; a prática cultural-difusiva que se assiste, cabe, vem cabendo na
sua relevância a organismos associações de
estudantes ou similares; raras vezes instituições estatais (como seria legítimo).
Aqui, também o motivo da nossa escolha de
suportes, dada à nossa então condição e
mesmo certas identidades com as alternativas
à rigidez das Academias.
Ainda na prática deste trajecto, reflecte-se e
apontam-nos do gesto crítico. Aqui "a crítica é
uma opção ou uma necessidade? Em Portugal
é uma necessidade" (A. Garrett) ... contudo, e
mesmo pensando também que "o crítico é
aquele que consegue traduzir de uma outra
maneira, ou em novo material a impressão que
nele geram as coisas belas" (0. Wilde), não
nos deixam margens de dúvida que ''a crítica
de arte no sentido historiográfico quase não
existe porque é inútil. O que faltam hoje são
especialistas de comunicação que possam traduzir a mensagem da obra artística às massas"
(Vostell) . Aqui um vector das nossas propostas.
Assim e a propósito comecemos pela nossa
experiência no Capc/Cú:cuJD de Artes Plásticas
da Academia de Coimbra, ainda que aqui e
por agora nos limitemos a abordar apenas um
exemplo (os ciclos de exposições conduzidos
pela Galeria Cape em 79/801 "Novas Ten·
dênclas na Arte Portuguesa" e "Poesia Visual
Portuguesa").
" ... Em Coimbra, 1979/1980, o CAPC , visando
suprir uma lacuna cultural, assumindo o papel
que lhe compete como meio criador de Arte e
gerador das suas trocas e , fundamentalmente
como centro difusor do que novo e inquietante se esteja a produzir nos domínios da arte,
mormente a Portuguesa, iniciou com estes dois
ciclos de exposições .. . um percurso que de!lejamos ver continuado. A escolha e a nominação

dos ciclos surgiram mais pelas disponibilidades de opção a quem competiu directamente
a incumbência e abrangem apenas os objectivos que os vínculos da nossa acção cultural
nos impõem como parâmetros de qualidade e
de orientação. Na escolha de nomes e na apresentação das obras não houve quaisquer
intuitos em agrupar ou designar por tendências ou por correntes artísticas (as designações
que nos ú!timos anos têm proliferado; poderão
ter nítidas vantagens para uma melhor catalogação de nomes e de obras, mas não é por
elas que o novo se revela) ... Gostaríamos de
confin~ar, como sempre o temos procurado
fazer no que realizamos, que nos interessa
sobremaneira a reflexão da Arte pelo entendimento das suas raízes e dentro do humus da
nossa vid;i colectiva" .(da revista/catálogo:
galeria cape, em 79/80). "Novas Tendências
na Arte Portuguesa"- 1. • edição: Jullio Sarmento- "Gnait"; Helena Almeida- "Ouve-me, Vê-me, Sente-me"; Alberto Carneiro.:.._ "Corpo-Arte, Arte-Corpo"; José Carvalho
- "Metal-Light-Piece"; Palolo - "Construção"; Ángelo de Sousa "Pintura";
Álvaro Lapa- "Conversa"; Joana Rosa- "Instalação"; Fernando Calhau- "Dark
Pages". No ciclo "Poesia Visual Portuguesa":
Ana Hatherly - "Descolagens na cidade";
SUvestre Petatana- "Radioideolo~as"; An·

tónio Aragão- "Ovo-Povo"; Melo e Castro- "Delfos 2020"; António Barros - "Algias,
NostAlgias"; Alberto Pimenta "Espi-ritos Actu(ais)antes.
Interessa-nos referir ainda outras pretendidas participações, que só por motivo de não
exequíveis, por factores que completamente
nos transcenderam não se objectivaram:
José Conduto; Gaêten; Câmara Pereira;
João Dlxo; Ana VIeira; e Sallete Tavares.
Não será e de somenos importância revelar
os nomes que ainda no exercício da nossa
experiência deixámos desenhados como modo
de cingir continuidade e melhor definir nossos
propósitos no que os ciclos intitulam e que daí
pretendíamos ver respondido pelos corpos gestores que futuramente viessem a assegurar a
vida Cape.): João VIeira- "Mamografias";
Ernesto de Sousa- PreTexto Número Deus
Pari Gandes; Leonel Moura - O Ciclo de
Icaro; Manuel Casimiro - Alguns auto-retratos profundamente autobiográficos -homenagem a Fernando Pessoa; Znimlro de
Carvalho - Fragmentos; Joaqnim Vieira- 2 Peças para 7 painéis independentes;
Eduardo Nery- Espaço-Luz; Ana VIeira- instalação/"Caixas"; e ainda aguardando
objectivação para concluir a 2. • edição do ciclo
proposto: António· Sena; Mário Varela; José
Barrlas; Graça Pereira Coutinho; Artur Varela;

Maria José Aguiar; Artur Rosa; Jwow Basto;
Carlos Nogueira, José Rodrigues e José
Aurélio.
As Tendências, as opções de trajecto; conduziu-nos ainda a identidade cultural, e o que
legitimamente advém das essências do próprio
suporte histórico: Cape. Coimbra, 1958, recordando onde se alicerçam as origens:
" ... Uma tentativa para acabar com a apatia,
tentativa digna ... com esperança de que será
devidamente compreendida. Somos dos que
acreditamos sinceramente nas possibilidades
humanas, e a criação em Coimbra ... dum
espaço crítico devidamente baseado é tudo
quanto há de mais alcançável... "gritaram os
iniciadores do projecto Cap .. ./e galeria Cape,
esta que é laboratório também, que é um
espaço vivo e dinâmico da divulgação da constante procura e pesquisa estabelecida pelos
criadores menos conformados com as ortodoxias ... que pesquisa (?) para atingir esta
resposta, com a consciência e objectividade a
que obriga, necessário seria uma cuidadosa
análise de prospecção. Nesse sentido, de certo
modo iniciou o Cape uma espécie de estudo.
Utilizando a galeria como ardósia de apontamentos, as exposições foram, vêem sendo os
meios de mostragem, sempre que possível animados de debates ou colóquios, ·ilustrações
documentais e fílmicas e muitas das vezes a

intervenção viva do próprio autor". (Coimbra
80/revlsta Arte Oplnlio n. 0 13).
A acção dominante, que de certo modo se
tornou emblemática do nosso gesto participativo foi a revelada pelos ciclos Novas Tendências e Poesia Visual Portuguesas (como
testemunha a publicação da revista/catálogo);
contudo, outras áreas sofreram a nossa experimentação e mostra (2). .. outros desejos
foram saciados (3).
... Oferecemos o nosso trabalho, a nossa prática, a prática artística como acto revolucionário, a difusão como obra de Arte. A nossa
Arte-Vida-Arte como sinónimo da nossa poesia, da nossa verdade. "A Poesia tem de ser
uma verdade prática" (Ernesto de Sousa) ...
"A poesia é oferecida só uma vez ... o efeito da
negação é irreversível" (S.M.B. Andersen).
A 7 de Janeiro de 81, atinge-se o terminus da
apresentação do suporte básico que definiu o
nosso projecto-proposta. Uma proposta de
acção e de vida, ideais e vontades testadas
durante um ano; um ano-piloto. Ficaram assim
desenhadas as linhas mestras; ·os caminhos
abertos para quem o quisesse continuar;
"Feito de pó e tempo, o homem dura menos
que a leviana melodia" (J.L. Borges). Hoje
deixo como presente, 1. 0 Um ramo de Rosas
Brancas, 2. ° Conclamação para uma Identidade Cultural... Enquanto estivemos hoje,
olhamos para ontem, lemos a história, e tentamos responder fieis à sua identidade (4),
mas para o futuro os trajectos a percorrer,
suas vontades e opções caberão aos propósitos definidos na colectividade pelo manto
associativo. Aquele a quem lhe incumbe o
fim de desenhar mapas e caminhos, mesmo
arquitectando viagens, transcende-lhe obrigações de fazer alguém os percorrer ... "tais,
semelhantes à águia, à pantera, são os desejos
do poeta, são os desejos de mil máscaras.
ó louco! ú poetai" (F. Nietzsche).
Este projecto, não nega o anterior, nem
perante ele se revela alternativa, antes complementariza-o sem contudo o completar própriamente. No mesmo Manifesto, transportou-nos aqui propósito de sim perspectivar um
quadro selectivo de modernidades. Assim,
contributo para as ''perspectivas actuais da
cultura portuguesa".
Aqui, e neste segundo trabalho difusivo, pretendemos proporcionar alguns exemplos da
nossa temporalidade cultural, tomando
Coimbra um público utente não só do que de
presente aqui se pesquisa, mas mesmo de realidades inerentes a outras culturas.
Ao praticarmos mostras de artistas e grupos
estrangeirÓs, não nos interessa com isso
buscar influências de modelos externos que
arrastem a dominante de cicatrizar vontades
ou moldar desejos. Antes queremos pela apresentação e o jogo dialéctico que o projecto se
revele fecundo e catalítico da urgente reflexão
motor de consciências e do proliferar de novos
valores de Arte e de gestos de Vida.
Assim, e por isso apelidamo-nos de Projectos
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& Progestos/Tendênclas Polemlcas nas Lln·
guageos Artúitlcas Contemporâneas.
Escolhemos nosso caminho com convicção,
equacionando P & P com permeabilidade às
expressões de diferenciadas tendências, com
legível tenacidade para as vias intervenientes
de vanguarda sem gratuitidade. Sem se tomar
exaustivo, e sem ignorar outros valores,
· desenhamos uma prática que podendo parecer
eclética e controversa, vai de encontr.o às novas
perspectivas e conteúdos motivando a sua
interacção polémica.
O Teatro Estúdio do Cltac/Círculo de Iniciação
Teatral da Academia de Coimbra é agora o
nosso suporte de acção, enquanto o acto se
mostra.
Recusando o bizarro de grupos, entendemos
que os suportes de afirmação cultural da Academia, deviam ser entendidos em função de
duas dominantes: A sua definição morfológica
de suporte, e da sua mais reievante identidade
histórico-cultural. Aqui, e dada a nossa área
de estudo e de experimentação, os motivos da
nossa prática se cingir sem aridez vinculativa
a dois organismos: CAPACe CITAC.
O Teatro Estúdio; nasce como proposta viva
em 79, onde se solta o primeiro impulso para
a revelação de projectos. Então, a presente
equipa directiva de 1979, traduz-nos convite
de coordenação de um ciclo de tendências;
propósito reciclado em 81/82.
O Citac, e na sua malha histórica, as dominantes que mais se têm revelado vectores de
tradução duma personalidade de referência
cultural, são, e segundo certas perspectivas,
os trabalhos que se afirmar_am mais próximos
dos domínios vanguardizantes. Referimos
como alguns exemplos, os trabalhos conduzidos por Ricard Salvat; "Macbeth o \ue se
passa na tua cabeça?" dirigido pelo argentino
Juan Carlos Oviedo; e as pesquisas animadas
por Ricardo Pais em 80. ·
Estes vectores ilustram-nos uma identidade
que molda a existência de alguns factores
comuns com as nossas preocupações culturais,
e daí, muito as linhas que nortearam a arquitectura do nosso calendário de participação e
resposta. Não ignoramos contudo, o âmbito
participativo que se vem mostrando palpável,
por parte de outros grupos da mesma Academia, mormente o Teuc, no SITU, nos domínios duma certa modernidade, como foram os
trabalhos apresentados pelo grupo DISK de
Praga com a peça de Mónica Cejpova, ''A nova
comédia sobre a princesa Libuche e a guerra
das raparigas", e "Beckett" apresentado pelo
grupo TEATR 38 da Polónia.
Hoje, Coimbra, o Citac, o Teatro Estúdio, é
palco, e assim poderão debruçar-se em apreciação e análise sobre nossa resposta de participação e de instrumento de polémica.
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"MUSEU FLUXUS INTERNACIONAL & COMP.", Festival
de Arte Total, Nice 1963 (1).
Natural Disasters , Sealion House Opera, 1981 (2).

Estamos conscientes da pálida imagem que
contudo acabamos por conseguir, apenas por
condicionantes materiais, pouco coincidente
com o fascínio do nosso diapasão de critérios.
Não ignoramos Hermann Nitsch, Otto Muehl,
Gina Pane, Jean Clareboudt, Michel Journiac, Gunter Brus, Jean Jaques Lebel, Wolf
Vostell, Dan Graham, ·Dennis Oppenheim,
JosefBeuys, Henri Chopin, L. Castelli, Jochen
Gertz, John Cage e tantos outros , mas não
quisemos ser demasiado utópicos.
Projectos & Progestos, vem a revelar-se assim
e então pelas seguintes coordenadas: A apresentação em espectáculos a atitudes ou workshops das pesquisas de artistas nacionais e
estrangeiros abordando as áreas: Performance-art; New-Performance; Teatro Eiperl·
mental; Música Eiperlmental Electrónica;
Happenfng; Vldeo-art; Dlaporama; e Literatura Experimental.
Para ilustrar e animar o texto histórico, convidámos vários artistas individualidades e
grupos: "Mnfti/Ecos", (Abr. 79), colecta de
video-performance e poesia visual, abriu o
trajecto do certame.
"Multi/ecos foi uma proposta de integração
audio-visual com o espaço cénico. A tecnologia
vídeo, - além do seu aspecto de registo documental, - oferece principalmente .ao artista
laboratório um suporte, ou écran onde os pro-

blemas intrínsecos das artes visuais, se vêm
confrontados com noções espaço-temporais
que até agora estavam limitados a .pe~isador
cinematográfico.
... Multi/ecos apresentou assim '. asp.ect_6s .
diversos desta nova maneira de ver e agir sob
e com o espectador. A forma híbtida foi apresentada e deixou raízes, vamos continuar na
pesquisa e formulação. Os anos 80 exigem respostas adequadas de superação tecnológica e
sensual. "(Revista Arte Oplnlio, N. 0 IS/
/1981) ... " As imagens são nuvens de glória
para o homem que descobriu que as ideias são
uma espécie de escuridão". (John C. Ransom)
participaram: Silvestre Pestana, Abel Mendes,
Mineo Yamaguchi, Paulo Maria, António
Barros, Rui Órfão e Manoel Duran.
Ral Orflo: "EmAcção" (Mar. 81) - " ... As
Artes Plásticas contemporâneas têm-se caracterizado, entre outras coisas, por uma pesquisa àe identidade e por uma experimentação
dos limites próprios. Limites próprios de
acordo com a memória da convenção e .d a tradição. Esta experiência conduziu, com frequência, ao rasgar desses limites que se constat\l em muitos modos, e processos diferentes.
.. . Esta colocação "História", segundo os
moldes clássicos, as relações mútuas entre o
artista, a obra, e o público. As relações entre o
artista, a obra, e o público. As relações entre
o artista e a realidade motivadora da obra vêm
integrar-se neste conjunto ... uma reflexão em
imagens sobre a natureza real ou virtual da
imagem artística. E como tal constituem-se
numa meta-linguagem, deixando claro que a
produção de uma obra de arte não é um processo fácil e mecânico ... A obra surge então
na sua verdadeira dimensão. Como artefacto
de que o homem é único e por inteiro responsável. Mas o homem tal como é entendido
pelas filosofias da imanência. Contesta e
rebate a obra como algo de sobrenatural e o
articulista como sobrehumano.,. (JM Chaves/
/Nov. 80/do catálogo P & P). Performance-instalação. Suporte musical de Bowie; Eno;
Fripp; e Feelies.
Frank Na. "Lumlére Drolte", (Set. 81). "Em
Setembro a performance do francês Frank Na,
"Lumiére Droite", em que um foco luminoso,
num suporte fixo, projecta-se continuamente
numa superfície móvel. Girando como as velas
de um moínho dois écrans onde se projectam
imagens de um filme, sobrepõem-se ao foco
inicial por fugas de luz nos interstícios. Questões sobre a visualidade interna da luz, Frank
Na apresentou-nos um trabalho em que as
linhas de perspectiva fictícias dos raios luminosos reflectidos nos espectadores não dependiam do foco incidente, mas do posicionamento
das superfícies reflectoras". (Revista Mundo
da Arte, N. o 2/Jan. 82).
Plassun Harel, "Lnmlnescêncla". (Set. 81).
"Plassun Harel, francês, apresentou a performance "Luminescência". Trabalho de fina

sensibilidade visual, traduziu-se numa arquitectura fluída de raro efeito em que a mobilidade do artista conjuntamente com o.s objectos
criaram um verdadeiro ''Filme tridimensional" ... (Rev. Mundo da Arte, N. 0 2/
/Jan. 81).
Mineo Yamaguchi, ' "Here and There".
(Out. 81). " ... Casos há como o de Mineo,
que utilizando meios mais primitivos, articula as suas performances na dialéctica
corpo orgânico/matéria inerte.
Se o nosso corpo na relação com outros estabelece trocas energéticas aos mais diversos
níveis, o estado seguinte é o de compromisso
com o corpo a quem cedemos a nossa intimidade - Daí que as solicitações sobre a
matéria para a organização de um espaço, não
dependa somente da resistência dos corpos
envolvidos nas estruturas em que Mineo é
vértice, aresta, face, mas também da vontade
articulada com as leis do equilíbrio, da segurança, do movimento, da harmonia, da simetria, da analogia, entre as matrizes humana e
Divina, tão obsessivamente representada por
Mineo sobre a forma Triangular, a que presta
homenagem, pelo rigor e precisão dos gestos
e trajectos, pelas situações de suspense em
que envolve o espectador". (R Orfão/Out. 81/
/catálogo P & P).
Peter Trachsel + Ernst Thoma, "Jogos de
inverno". (Nov. 81). "Uma performance de
Peter Trachsel e Ernst Thoma permite-nos
um momento privilegiado sem alibi. Nós não
saberemos dar-lhe um futuro, ele é um intervalo ímpar medido sobre um quadrante do
relógio. Enquanto o ponteiro roda, a espera,
a repetição, o suspense desenham um espírito
ébrio donde o ritmo motiva os gestos. O organismo transforma-se em balanceamentos conforme esta imagem de fundo, e expõe um
corpo submisso ao desenrolar rigoroso dos
sentidos. Lentamente, um estranho carrocel
dita as suas leis na aparência. Este, é um
momento indemonstrável, é uma provocação,
uma intriga, um juízo. Ele . é subtraído do
tempo, separado do fio da história. Não posso
estabelecer juízos com a realidade que ele
propõe. Apenas um pensamento liberto à
invenção habita". (Paul Marle/Oct. 81/Gent;
catálogo do P & P). Peter Trachsel + Ernst
Thoma, foram representantes da Suiça ao
3. • éme Symposium lnternational d' Art Performance de Lyon-ELAC, e Trachsel à Xle.
Biennale de Paris, 81.
Erna Nijman "Performance-Sltuatlon". (Fev.
82).
"Na civilização mecânica não há mais lugar
para o tempo mítico senão no próprio homem''
(Levi-Strauss) Erna Nijman holandesa, num
gesto completamente ritualízado transporta
um objecto mítico da praia de Zandvoort na
Holanda, até à Foz do Mondego na praia da
Figueira: "Esta pá em que o mar deixou
marcas, encontrei-a trazida por ele numa praia
perto de Amsterdão em 20 de Jan. 82. Trouxe-

-a comigo para Coimbra. Hoje, 13 de Feve- a nossa atenção. Para a tazer divulgar e
reiro, 82 levei a pá de Coimbra para a praia motivar apresentaremos: "One Man Show"
mais próxima e lancei-a no mar de novo" por Melo e Castro, "Ritos d'Água" por
(do manifesto distribuído nas ruas de Coimbra António Barros; e "PoesiAcçio", com participação de António Aragio, Ana Hatherly,
por Nijman).
Alberto Marques, SUvestre Pestana, Melo e
Nlgel Rolf, "The Red Drawlng" (Abr. 82).
''O singular artista que fez a ruptura da Castro, Maria Laranjeira, Campos Rosado,
barreira da acção para dar condução real à Alberto Pimenta, Salette Tavares, Bragança.
representação da arte, é significativamente um Aqui uma singela apresentação do calendário
jovem artista inglês Nigel Rolf, que tem vivido de sensações que trazemos em propósito
na Irlanda desde alguns anos e que lecciona no deixar como documento mais desenvolvido e
National College of Art and Designe é também ilustrado com o testemunho da publicação do
director do Project of Art Centre. Assim é-nos Livro-Objecto "Projectos & Progestos" e expojustificado tomando como ponto de partida o sições documentais em Coimbra e Lisboa.
livro do imperialismo cultural Britânico, que Aqui fica rasto. Cicatriz do nosso contributoreclama continuamente os artistas e escritores -labor (nesta hoje passagem por Coimbra).
irlandeses como Britânicos, contudo Nigel O tempo virá demonstrar a legitimidade do
Rolf reclama com firmeza fazer parte da cena nosso fascínio, 'n a diligência do impulso da
nossa afirmação subtil de desejo. Desejo de
artística irlandesa.
A grande parte dos seus trabalhos em perfor- Progresso e de Alegria de Viver.
mance foram feitos no Project Arts Centre, Irmãos de Arte, agora, os horizontes ditamCooperativa de artistas iniciada em 1967 por -nos outros espaços e tempos. Até o FUTURO.
um grupo que trabalhava em diferentes Adeus!
"médias" ... Rolf não é um artista articulado,
e é possivelmente por isso que as suas perfor- (1) Alternativa Zero - org: por Ernesto de
mances são particularmente movimentadas e
Sousa; Ogiva/Obldos - org: por José
expressivas, simples rituais muitas vezes
Aurélio; PO. EX. 80 - org: por Melo e
violentos que provocam uma arcaica tensão
Castro; 25 Artistas Portugueses de Hojedensa e silenciosa".
- org: por Irene Buarque ...
Dorothy Walker; Flash Art n. 0 92-93/1979.
(2) Galeria Espaço Branco; suporte de interNo ritmo desta abordagem no domínio da
venção e polémica; work-shop: Mineo
performance-art, pretendemos revelar ainda
Yamaguchi - Space; Cerveira Pinto - Formo!; Ana Isabel - Mare; Rui
outros nomes sonantes desta área como
Gzregorz Sztabinsky vindo de Lodz na Polónia,
Orfio - 22; Gravura Portuguesa Conteme que a representou na XV Bienal de S. Paulo,
porânea; Ção Pestana - Venusção; e as
e os artistas britânicos Roland MUer e Shirley
linhas traçadas para a continuidade da
acção futura com: Mlchel Blberstein- insCameron. Na New-Performance os Statlon
talação; Rocha Pinto - Pecados; Norbert
House Opera, dirigido por Julian Maynard
mlkenda, Adrian Honcoop, Salvador Rosa;
Smith, de Londres permitirá talvez o momento
... como, uma acção interprogramada com
mais emocionante e exaltado na ruptura e
o centro Difusor Módulo: Marcel Maeyer,
acção de vanguarda.
Bill Beckley; Dennls Úppenhelm, Mimo
O Vldeo-Art e a Vldeo-Performance, é um
campo de interessante pesquisa que tem intePaladino, Javacheff Chrlsto, Jochen Gertz;
ressado também diversos artistas portugueses.
.. . como Almada Nome de Guerra por
Ernesto de Sousa; V40 Special - de
Para uma apreciação e possível relação conWolfVosteU ...
tamos com os trabalhos de Ernesto de Sousa,
Realizou-se em intercolaboração: Howard
"The Promlsed Land" António Palolo e José
Hodgldn- lndian Views; Josef Albers Carvalho. Na Música Experimental Electrónica, convidamos Jorge Lima Barreto, Jorge
- Homenagem ao Quadrado; Jugendstll;
Peixinho, FUa K (numa acção de multi-médias
Gráfica Alemã Contemporânea; colóquios,
conjugada com a performance) e a já apresenfilmes debates. Pesquisa Pedagógica tada participação de Ernst Thoma.
Intercrlatlvldade/Dínâmica Corporal
Como retrospectiva histórica, e pretendendo
- orient. por Alberto Carneiro; Cinema de
uma revelação dos pioneiros do Happenlng e
Animação- orient. por Núcleo de Cinema
Arte do Comportamento, uma mostra workde Animação da Esbap ...
-shop : "Museu Fluxus internaclonai&Comp." (3) Optámos continuar uma pesquisa que dada
com a participação de Charles Dreyfus. No
a sua especialidade mereceu-nos aproDlaporama-art, Dominlque Labanme e grupo
fundar; a Dirtâmica Corporal, para isso
"lei & Là" (França).
criamos a OIC/OOclna de Interacção CriaNa área do Teatro Experimental um dos mais
tiva em 81, ainda viva.
curiosos e conceptuados grupos da RFA, Tea- (4) Na "Homenagem a Josefa de Óbidos tro de Pina Baush, da cidade de Wuppertal,
-Ogiva; "A Floresta"; "Minha Coimbra
e Ricardo Pais; Alberto Pimenta e de Coimbra
Deles ... "; "1000011 Aniversário da Arte";
o grupo NosFeractus. A Literatura Experi"Semana de Arte na(da) Rua"; grupo
"Cores" /gicapc-performance-art ...
mentai, é um campo que também transporta
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José Lúcio- Acção desenvolvida em S. Pedro do Sul
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DO DISCURSO
AO CANTO
(notas sobre o olhar)
"Préférez le vide qui fait la parole à la parole qui fait
le vide".
(Michel Serres/ Hermes III)

Os irmãos Goncourt escrevem sobre Chardin: "(... ) nos
Salons de 1739, 1740 e 1741, a arte de Chardin não revelou
novos desenvolvimentos". (I)
A posição do especialista é sempre revelada pela
simples constatação de que eles vêem o que nós não vemos.
Eles falam evidentemente sobre o mesmo visível, mas a
produção de juízos de valor, ou tão simplesmente de um
discurso narrativo e coeso sobre esse visível, é o que distingue a sua posição de especialistas, literalmente o seu
ponto de vista (no sentido topográfico da expressão). Eles
estão onde nós não estamos: algures nos lugares do saber,
da erudição, do conhecimento histórico ... Nesses lugares de
onde se vêem os signos e onde estes signos falam. Para a
pintura são todos os lugares que culminam hoje em dia
numa esboçada semiologia da imagem. O semiólogo, tal
como o crítico, o historiador, etc., mantém-se num território particular onde os discursos iluminados como o dos
Goncourt são naturais. É com naturalidade que nesses territórios as obras de arte falam e é com naturalidade que os
intérpretes as ouvem/vêem. Esta "lei" acaba só sendo
metafísica para outros personagens de menor peso, do
amador apaixonado ao total leigo. Para estes, a relação com
a obra é relativamente silenciosa: nuns porque se reduz às
"irrelevâncias" do amoroso, noutros porque à partida
duvidam que "aquilo" fale.
O que a frase dos Goncolirt implica é, antes de tudo, que
eles possuíam os meios de a enunciar, uma autoridade.
O que é misterioso, é que eles falem do que vêem. Que eles
vejam aquilo de que falam.
Para o especialista nunca se põem problemas de visibilidade. Ele nunca vê mal, nunca vê pouco. Mesmo se,
fisicamente, não parece estar lá nada que mereça a nossa
atenção (muito menos a nossa palavra) o especialista fala
mesmo assim. Porque mesmo assim ele vê.
Como Moisés, ele é o intérprete eleito, aquele a quem
aparece o que não aparece a mais ninguém. Sabemos que
Deus nos vê a todos, mas Ele só fala e só aparece a uns
poucos. O que faz o problema do eleito um pouco diferente
do nosso. Se o nosso problema começa por ser ver, o dele
116

é como provar que viu. Isso tem de ser feito através de uma
narraçã·o, de uma descrição, em última análise de um discurso estruturado segundo a Lei (que faça sentido). Não só
o povo é proibido de subir ao Sinai como é ele próprio que
deseja ouvir a Palavra já traduzida: "Fala-nos tu e nós
ouviremos; não nos fale o Senhor, não suceda morrermos" (2). Sensata resolução já que só o eleito pode suportar
a luz suprema e manter a razão (o sentido). Na nossa hierarquia da Iluminação (Luz no cimo, Trevas em baixo) o especialista é quem aguenta mais luz, é o único que perante a
ofuscante revelação está em estado de poder dissertar.

posando como natureza da coisa-falante. "Arrêter une fois
pour toutes le sens des mots", dizia Lyotard (4), "voilà ce
que veut la Terreur". O intérprete faz graça do seu terrorismo: é a obra ela própria que diz como quer ser vista,
como quer ser visível.

O discurso do amante, esse é sempre outro.
Enquanto ser dominado pela paixão o amante é a seta
que parte através do(s) sentido(s); não uma força que contesta a Estrutura e a Lei, mas uma entidade que desconhece
as distinções da Estrutura e as proibições da Lei. O abismo
do amante é sempre a vertigem da sua inserção na cateNum artigo de Anne Cauqueli!l (3) encontramos a figura goria do feminino. (BaudriUard: "Ce n'est même pas
do crítico-especialista comparada à do marido. O autor exactement le féminin comme surface qui s 'oppose au masdefine o dispositivo interpretativo do especialista-marido culin comme profondeur, c'est le féminin comme indiscomo uma máquina que aqui simplificaremos como sendo tinction de la surface et de la profondeur" (5).
um triângulo. Num dos vértices está a obra, noutro o olho
Reconhecemos a figura pela sua pos~ra, pelo facto de o
do crítico, noutro ainda o produto escrito ou oral da acti- seu discurso nio estar subjugado à lógica da comunicação.
vidade. Obra-olhar-discurso.
O amante delira, a paixão altera-lhe os sentidos, o sentiQue o dispositivo crítico existe é certo: não podemos mento minimiza-lhe a verbalização. Nos termos da lei a uma
alterar a ordem destes factores nem a sua natureza sem que verbalização nula (ou "irrelevante") deve corresponder
a produção de discurso se torne mais ou menos caótica. uma visão nula, o Zero na escala da Iluminação: se a paixão
O dispositivo é a postura no seu estado de maior eficácia, o cega como pode ver? Se não vê como pode falar?
de maior rendimento. Como o discurso, também o olhar
No momento inicial da aproximação só ele tem ·tudo a
aqui é visto em termos de "performance". A figura do ganhar, tudo a perder, com o olhar, e é por isso que a bem
marido-especialista tem também a sua lógica. Trata-se de dizer ele nunca vê a obra a não ser depois, sempre depois ..·.
uma verdadeira relação institucional, essa que ele mantém A relação é dominada pela sedução e pelos seus rituais, é o ·
com a obra-esposa.
contrário de um dispositivo (que pressupõe sempre a ·
O sucesso ou insucesso de uma relação, sabemo-lo, ausência de pudor, ou a ausência de razão para ter pudor,
depende em grande parte do modo como o objecto desejado o que só a lei confere).
O olhar do amante é do tipo afloratório, viajem na superé aproximado. Na relacionação com a obra começa por
existir o perigo de olhar. é esse o momento em que tudo vai fície do objecto, olhar que ronda a tela. É uma situação de
ser jogado, é nessa postura inicial que tudo acontece: a obra conquista, mas no sentido oposto ao engate do cliente e da
constitui-se como tal, o intérprete idem, a relação surge. prostituta (no engate o pudor desaparece, existe dispoO modo como essa relação se vai constituir é ele próprio sitivo). Para o amante põe-se com dramatismo o problema
cheio de contingências (uma pintura sofre de má ilumi- da aproximação, o risco de uma "gaffe" inicial, de uma
nação, pessoas interpõem-se entre nós e ela, o tempo de postura indelicada, No objecto desejado tudo lhe parece
relevante, donde a sua ansiedade. Não há escolha e porque dispomos é limitado ... ).
Como marido, o especialista é quem tem menos pro- tanto não há dissertação, o seu eventual comentário é
blemas uma vez que a visão é o seu atributo, a sua definição sempre caótico: é um Canto e não um discurso (Barthes:
legal, a sua função (o que dispensa logo todo o trabalho de "Le Chant ne veut rien dire; c'est en cela que tu entendras
"conquista"). É-lhe permitida uma aproximação frontal, enfio que je tele donne" (6) ).
Canto é também a condição final da obra, o que a manobscena mesmo. O dispositivo constitui-se segundo regras
específicas: tende a evitar as multidões, coloca o olhar fron- tém, para além dos signos, perturbante. Do canto das
talmente e a uma distância ideal, demora-se o necessário. sereias, mais excessivo e fatal que todos, não sabemos
A obra está ela própria subordinada a padrões de "perfor- nada excepto o modo como perturbava, causando naumance", tem como função fazer-se visível, "dar nas vistas" frágio e morte. O seu fascínio é irredutível aos signos cons(o gosto da época, avaliando e re-avaliando todo o stock da tituintes, não pode ser descrito, definimo-lo pelos seus
pintura, determina até certo ponto que obras são, de efeitos.
momento, mais apetecíveis em termos de interpretação,
aquelas que "nos dizem mais", que é o mesmo que dizer,
Que o olhar seja precário, estamos prontos a admiti-lo.
"que dizem o que nos interessa" ... ). Nesta situação existe A tradição ocidental sempre esqueceu em maior ou menor
à partida uma·intimidade legal: a obra presta-se ao olhar do grau essa condição, o nosso olhar é guerreiro, ou ganhas
intérprete, que é inevitavelmente uma penetração. À pro- tu ou ganho eu.
Para o intérprete a relação com a obra é uma luta de
fundidade da obra ele vai, de direito, recolher o sentido.
morte
da qual, é evidente, ele sobrevive. O seu olhar é
Só o especialista, como marido, como intérprete da vonprofundo,
o que quer dizer que, se a obra não fica intacta,
tade da obra, pode dizer ''esta tela pede mais luz, pede para
ser vista assim e assim ... " A lógica é semelhante à do o seu espírito (o seu sentido) sobrevive mesmo assim no
"gourmet" quando diz que a lebre pede para ser cozinhada discurso interpretativo. A vitória do intérprete é o signiem lume brando, ou pede para ser servida com o vinho tal ficado roubado à obra penetrada. Penetração duplamente
e tal: a postura de quem fala determinando a natureza do grosseira, não só porque tem carácter legal e necessário
que fala nessa tradução, discurso do marido sobre a esposa, como porque implica a convicção de que a obra é composta
discurso do padre sobre Deus. O que sai enaltecido é a legi- de uma superfície ilusória e de uma profundeza relevante.
É no entanto bem possível que esses signos recolhidos
timidade da relação intérprete-interpretado, essa relação
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e traduzidos na obra, bem como os sentidos relevados, não
sejam prova de nada a não ser da própria actividade de
penetração, e não veiculem nada excepto a ideologia que
permite e aconselha a postura marital.
"When nothing more may actually be seen, the intellect
is sacrificed"
(Adorno/Mínima Moralia)
É sempre possível entender a pintura como sendo essencialmente alguma coisa de superficial: não só uma coisa
que é superfície (a tela) como um efeito de superfície, um
efeito que só existe à superftéie. Ao aplicar a tinta, o pintor
não estaria a revelar o assunto mas a escondê-lo, ou a
esconder a sua ausência.
·
Sobre a natureza da pintura sabemos apenas uma coisa
com absoluta certeza: que o discurso interpretativo não
substitui o objecto-pintura em termos de efeito. Homens
"melhores do que nós", diria Lyotard (7), entenderiam dificilmente que a vibração de cores e formas produzisse
palavras. Sobretudo o que a pintura teima em nos provar,
o que a sua existência por si própria nos mostra, é que o seu
fundo não está onde julgávamos que estava, não está na sua
profundidade mas sim na sua superfície (visto até que é um
caso onde a materialidade do objecto é apenas a sua superfície).
Tal como a "maquillage", tal como o feminino, os sentidos da pintura deslocam-se obstinadamente: o seu "mistério" não cede às armas da Estrutura e da ordem fálica,
armas da Lei. Será que a "maquillage" revela ou esconde?
Revela o artifício que a constitui, revela-se como indistinção, como indiferença pela categoria do sentido. O artifício na tela é literalmente o "desenho" de um sentido que
nunca se consolida como tal, que nunca segura, que nunca
adquire suficiente consistência. Não se trata de acumulação
de complexidades significantes, acumulação de complexidades estruturais, o artifício é o percurso que evita essas
categorias, a· deriva que as ignora. Se a pintura pode ser
vista como coisa falante, como signo, é do mesmo modo que
a "maquillage" também se presta a esse jogo (a "visibilidade" ostensiva da maquillage da prostituta é signo
aberto, "diz-nos" que se mascara de masculino, de visível:
que faz parte da ordem do orgasmo, da rentabilidade, da

"performance"). Mas é certo que uma vez interpretados os
signos o efeito de superfície se mantém na sua perturbante
materialidade, no seu "resto": resto que tem a ver com a
qualidade ritual da actividade pictória/artística em si
mesma, com o domínio da sedução, e para o qual a nossa
resposta óptima seria sempre uma outra acção ritualizada.
(Dominique Avron: "Pour interpréter, il faut t,tn monde,
l'unité d'une multiplicité" (8) ). Em relação à tela que está
aí à nossa frente e na qual se passa qualquer coisa, que faz
passar por nós qualquer coisa, o olhar do especialista é
sempre apenas um dos vários olhares possíveis, geralmente o único com pretensões a sistema. A postura do
dispositivo-intérprete tenta anular a legitimidade e a simultaneidade de todas as outras, ignorando as suas próprias
limitações. O que o dispositivo perde é necessariamente
tudo o resto, todas as variantes, o olhar de soslaio, o olhar
em movimento, a contemplação do bilhete postal, o olhar de
costas, em suma todo o número possível de perversões e
ainda mais do que isso, a abstenção pura e simples do
comentário, da possibilidade do comentário. Barthes
referia-se a várias maneiras de ler dizendo: "( ... ) La premiere consiste à regarder un livre: je reçois un livre, on
m'en parle, alors je le regarde; c'est un type de lecture
tres important et dont on ne parle jamais" (9). Era ainda
essa possibilidade de uma intimidade silenciosa que referia,
de uma intimidade que tem estatuto de relação tão de
direito como qualquer outra: a obra é lida como uma evanescência, respeitada com um silêncio apaixonado.
Porventura o estado ideal do olhar seria esse de "atenção amorosa", onde o comentário triunfalista nunca é
possível, onde a afloração do objecto torna despropositados
os ritmos heróicos, o discurso fortemente estruturado e
coeso do poder. A paixão seria aqui uma pequena paixão, o
suficiente para que a visão tome corpo, para que o corpo
seja incluído nela. O discurso é ameaçado pela vertigem da
deriva; arrisca a sua transformação em Canto, risco que tem
de correr para se afastar do puro falatório. A postura ideal
relacionar-se-ia com o capricho e as suas variantes, com o
jogo infantil. O olhar é um ritual em que o sentido da obra
"flutua", o eventual discurso constitui-se, à partida, por
normas que a sedução dita. A tradução é aqui uma imagem,
por assim dizer, do modo como na obra se organizam as
falhas e os interstícios entre os sentidos, os signos, a relação
deambos.
·

6- Roland Barthes, "Fragments d'un discours amoureux", Paris, Seuil, 1977, p. 92.
1 -Edmond & Jules de Goncourt, "French XVIII century 7 - "( ... ) comment une couleur qui est là, qu 'on a regarpainters", Phaidon, London, 1948, p. 126.
dée; va de nouveau relancer l'énergie chez celui qui
la regarde, sous forme d'affect ou de danse ou autre2 -Êxodo, 20, 19.
ment, si c'est un honnete homme il se mettra à danser,
3 - Anne Cauquelin, "Ars Amandi" in Revue d'Esthési c'est un mauvais homme (occidental) il se mettr~
tique, l976/l, 10/18,Paris, 1976,p. 78.
à parler ... "; Jean-François Lyotard, "Des dispositifs pulsionnels'', Paris 1977, Seuil.
4 -Jean-François Lyotard, "Rudiments palens", cit. in
"L'invention du quotidien 1/Arts de faire", Michel 8- Dominique Avron, "L'appareil musical", Paris, 1978,
de Certeau, 10/18, Paris, 1980.
10/18,p. 77.
5 - Jean Baudrillard, "De la séduction", Ed. Galilée, 9- Roland Barthes, "Le grain de la voix/Entretiens
1962-1980", Paris, 1981, Seuil, p. 257.
Paris, 1979, p. 22.
Notas:
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IMAGENS SEM TEXTO
TEXTO SEM IMAGENS
PEQUIM-LISBOA (PARTE-2)
texto adaptado de ''CHINESE F ANTASTICS''

Num teatro:
Num teatro de Pequim. O palco, alçado numa
plataforma à altura de uma cabeça humana, prolonga-se pela orquestra desprovido de cortinas.
As entrada e saída dos actores são duas portas,
uma de cada lado do palco. Os músicos - flautistas, pífaros, tocadores de tambor e de gongo - agacham-se a um canto do palco, supondo-se invisíveis. A audiência senta-se numa
plateia e balcão comendo pevides de melância
fritas e conversando descontraídamente, pelos
vistos, desprezando o espectáculo que ruidosamente prossegue.
Por vinte centavos em moeda chinesa pode-se
comprar uma cadeira no balcão, o melhor lugar
donde se pode apreciar os actores e espectadores. Chega-se ao teatro passando o Chien
Men, um enorme portão flanqueado por torres
que comunica com a Cidade Tártara e a Cidade
Chinesa. À hora do espectáculo, o portão fica
bloqueado por rickshaws, camelos, carroças,
palanquins, automóveis e todos os tipos de
transporte possíveis, cobertos e descobertos.
À distância ouve-se o barulho da confusão - altercações de condutores, o chocalhar dos sinos
dos camelos, o trepidar das campaínhas dos
rickshaws, estrondos de gongos, apitos de bu~
sinas, ruídos de rodas, fricções de cordagens.
119

Empurrado através do portão para a extensão
da praça do mercado e através das sinuosas travessas chega-se à rua do teatro onde, por vinte
centavos pagos na bilheteira se obtém um lugar
na primeira fila do balcão e urna chávena de
chá quente equilibrada na balustrada de protecção. A chávena de chá encontra-se sempre
cheia, tanto faz que se beba ou que se despeje
no chão o conteúdo, porque assim que se encontre vazia, um empregado sempre sentado na
coxia, relampeja um bule de chá sobre as cabeças dos espectadores vizinhos e adestradamente
reenche a chávena precipitando urna cascata de
fluído âmbar entre os olhos do espectador e o
palco. E assim, pequenas ca11eatas de chá
quente correm permanentemente - na chávena
da senhora Manchu, sentada em apóteose estática na esquerda, nas chávenas dos condutores
de camelos agachados num burburinho à direita. O contraste entre a senhora Manchu e os
condutores de camelos é talvez suficiente para
dar um indicativo do espírito democrático reinante na assembleia. A senhora tem o cabelo
tratado com urna pasta oleosa e elaboradamente penteado sobre protuberantes armações
em forma de asas de morcego feitas de arame e
entrelançados de fitas, a cara pintada de vermelho e branco, e o seu frágil corpo embrulhado
numa seda pálida azul com fantásticos brocados; os condutores de camelos, com palha nos
cabelos, amarelo nos olhos, sujidade nas mãos
e poeira no vestuário, encontram-se tal qual
corno quando acordaram pela madrugada nas
suas camas aconchegados pelos camelos.
Mas diferenças sociais são anuladas no teatro,
quer no balcão ou na plateia, onde janotas, oficiais, pais de família, mulheres, crianças e criadagem se misturam, e onde, corno que celebrando uma festa comum, bebem desproporcionadas quantidades de chá e falam alto, enquanto que o espectáculo continua, e cumprimentam-se mutuamente apertando as mãos à
maneira chinesa, apertando uma mão à outra e
olhando a pessoa cumprimentada, em vez de
lhe estenderem a mão. O espectáculo talvez já
tenha começado· há horas ou mesmo dias, pode
ser uma longa peça ou uma série de pequenos
episódios que se sucedem continuamente. Chegar tarde não apresenta quaisquer inconvenientes pois que para um ocidental cada porção
da peça é tão misteriosa corno a seguinte. Os
ternas favoritos são histórias da antiga História.
O reportório recente põe ênfase em namorados
desleixados, sogras teimosas e maridos ciumentos mas dorninandos.
O tema do marido fracalhote é mais divertido na
China que noutro lugar do mundo, porque todo
o marido chinês pretende que num burlesco
teatral a posição dE; uma mulher dominadora é
uma situação absurda e totalmente impossível
na vida social. As características medievais das
peças chinesas são explicadas pela adopção de
tradições clássicas gregas sem quaisquer inovações através dos séculos. As noções de acção,
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movimento cemco e diálogo são ainda o que
eram nos dias do macabro teatro-de-mistério.
A cor garrida dos trajos, o movimento cuidado
dos actores, a lentidão do desenvolver do tema,
a articulação encadeada do protagonista principal na maneira como se mantém estático descrevendo trechos do tema, a intromissão dos
músicos no palco, a constante música estridente, a ausência ae cenário, a aparente construção dos mecanismos cénicos e mesmo do
ponto, o aparecimento e desaparecimento rotineiro dos actores pela maneira como entram por
uma porta, recitam um texto e saem pela outra
porta, o uso de uma iluminação fixa constante
e a não existência de uma cortina que corte a
monotonia de uma contínua mudança de apetrechos cénicos, produzem em qualquer ocidental a impressão de que o teatro chinês continua numa fase bárbara de deficiência e mediocridade. Está-se sempre inquieto a ver se os
actores tropeçam nas posturas descontraídas
dos músicos que se espalham pelo chão, se o
ponto vai comer o seu farnel sem ter a mínima
preocupação de desaparecer por detrás de cortina lateral ou se o músico que ocasionalmente
bate o estrado com um pau não vai por acidente
esmigalhar os pés de um dos actores. As razões
de tais batidas no palco são estranhas e acontecem exactamente no fim de cada momento
crucial do desenrolar da acção, pondo ênfase no
seu aspecto dramático. Os chineses parecem
acreditar que depois de uma passagem excitante, um barulho repentino atirado às orelhas
sensíveis do público, como na passagem do
bater do portão no Macbeth, desenvolve a
expectativa e desperta o interesse para as passagens seguintes. É de notar que o método de
bater no chão com um pau foi também usado
correntemente em França no teatro com o fim
duplo de anunciar a subida do pano e de concentrar a atenção do público na boca da cena.
Um dos conceitos mais insólitos do teatro na
China é a assumida invisibilidade dos objectos
que são positivamente visíveis. Estes, não
sómente criam uma ilusão de existência de
objectos que realmente não existem, mas também a inexistência de coisas que verdadeiramente existem. É fácil de conceber montanhas,
tabernas, cavalos, tempestades de neve, campos de batalha e rios sem a ajuda de cenário, se
a acção assim os sugere, mas é necessária
uma certa prática e uma decepção antecipada
para fazer crer que o visível não pode ser visto,
como os músicos que se agacham na mesma
posição que eles tomam com as suas indumentárias e o ponto que vai fazendo o seu trabalho
indiferente aos olhares.da audiência.
A apresentação de um drama chinês também
pressupõe a vontade própria da audiência de
ignorar acções que podem ser observadas mas
que não fazem parte das peças. Um amante
frustrado cai no chão e diz que se afogou num
poço, e o seu gesto não é deslocado se ele se
levantar imediatamente e sair do palco. Um
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comerciante dormindo na cama e estrangulado
por um ladrão não infringe os preceitos drarná·
ticos se, enquanto morto, se aproximar de urna
mesa e se refrescar com urna chávena de chá.
Mei Lang-Iong, um actor conhecido, bebe cons·
tanternente chá enquanto actua. O seu criado,
supostamente invisível, atravessa o palco e
serve-lhe urna chávena. O actor Mei sem interferir com a acção dramática, levanta a sua
enorme manga em frente da cara e, fazendo
contas que se esconde atrás de urna pequena
cortina, bebe o seu chá. Depois do chá bebido
ele volta a passar a chávena ao seu criado, que
antes de se retirar aproveita a oportunidade
para com pôr a indumentária do actor acamando-lo as pregas da camisa, ajeitanJo-lhe os churnassos do casaco, limpando-lhe as plumas do
chapéu ou sacudindo-lhe as poeiras ilusórias do
seu traje. A actriz principal, se o tempo está
quente, tem um sistema para se refrescar ao
mesmo tempo que evita que a cera e a pintura
se lhe derretam no rosto. O seu criado, colocado
acima do palco mas à vista dos espectadores,
abana um grande leque de penas de pavão que
ele balanceia com urna tal precisão de movi·
rnentos que ele consegue provocar urna suave
aragem na direcção da actriz. Caso a actriz
mude de posição, o criado persegue-a de modo
a que a aragem sopre constante sobre ela en·
quanto no palco. Pode acontecer que um dos
criados embalados pela monotonia da peça ou
mais possivelmente pela falta de sono durante
a noite anterior venha a adormecer ou mesmo
acabe por ressonar, altura na qual ele é desper·
tado à sua tarefa por um pontapé dado por um
prestável ajudante. O método de permitir aos
espectadores de superar a falta existente de
um cenário pelo uso das suas próprias imaginações é levado a um ponto extremo na arte dra·
rnática chinesa em relação a outros tipos de
teatro. Um caçador que sobe a urna cadeira e
diz que está no cimo de urna montanha, encontra-se no que respeita à audiência tanto no
cimo de urna montanha corno se estivesse de
pé sobre um rochedo pintado e estivesse ro·
deado por pinturas de cumes, e se o ponto lhe
atirar urna mão cheia de bocadinhos de papel
é óbvio que ele se perde numa tempestade de
neve. Urn homem abanando urna bandeira pro·
duz a ilusão de que urna ventania sopra, a velo·
cidade do vento sendo indicada pelo vigor com
que ele abana a bandeira. Um homem agitando
paus no ar pressupõe que rema um barco, um
homem que carrega urna tela pintada com urna
roda guia urna carroça, um homem que estala
um chicote e levanta urna das pernas monta a
cavalo. Casas, castelos, estradas, tabernas,
prisões, portas, janelas, escadas, são criadas
quer verbalmente quer por gestos apropriados.
As entidades das personagens estão deter·
minadas por símbolos arbitrários: urna cara
branca significa urna pessoa com más intenções,
urna cara sem pintura urna pessoa bem inten122

cionada, uma cara vermelha uma pessoa fiel,
uma cara multicor um ladrão, uma cara com os
olhos e o nariz pintados de branco um palhaço,
cuja entrada em cena, independentemente que
ele diga ou não qualquer coisa engraçada, desencadeia inevitávelmente alegria, um véu preto com tiras de papel branco preso sob a orelha
direita identifica um fantasma, um véu vermelho uma noiva, um chapéu quadrado um bom
dignatário, um cl).apéu redondo um mau dignatário, um pano amarelo cobrindo a cara uma
pessoa doente, um pano vermelho cobrindo a
cara uma pessoa morta, um bocado de crina de
cavalo na mão um deus, uma pena de pavão
caindo da nuca sobre as costas um herói invencível. Escuridão é-nos dada por uma vela acesa,
a passagem do tempo pelas batidas num tacho.
Para além de um "hao! hao! -bem! bem!"
vociferados esporádicamente pelas partes da
casa especialmente interessadas no desenrolar
da acção a audiência parece não mostrar o mínimo interesse pela peça. Há conversas constantes, saudações efusivas, grupos que bebem
chá, vénias e apertos de mão, constante calcorrio, e pessoas que trepam sobre as costas das
cadeiras. Uma audiência traz para o teatro a sua
maneira de se entreter. A parte mais estranha
de todo este espectáculo ainda está para ser
descrita. Do balcão olhando para a orquestra o
espectador observa que de vez em quando
sobrevoam a audiência aquilo que parecem embrulhos sem rumo. São na realidade toalhas
quentes. Nenhum chinês considera uma festividade completa senão lhe forem fornecidas frequentes vezes toalhas embebidas em vapor fervente com as quais ele se refresca a cara, o pescoço e as mãos: sentir uma toalha quente fazendo vibrar a pele é para ele o verdadeiro
prazer máximo de se refrescar, mais estimulante que vinho de arroz.
Portanto o teatro tem também um negócio paralelo de servir toalhas. Tem um quarto onde elas
são fervidas e empregados que as distribuem e
as recolhem. Vindo de uma porta lateral ao pé
do palco um empregado carrega uma braçada
de toalhas quentes, dobradas em molhos de
seis. Como seria impossível de avançar pelas
coxias sem que lhe roubem as toalhas o empregado distribui-as atirando-as por cima da cabeça
de toda a gente. As toalhas rodopiam no ar até
chegarem aos pontos mais remotos da casa,
onde são apanhadas por outros empregados que
as desdobram e distribuem aos clientes das
redondesas. Vêem-se deliciadas massagens de
crâneos, e lavagens de caras, e cada utente
satisfeito regozija como se tivesse tomado um
banho. Depois de usadas as toalhas são entregues e voltam pelos ares até ao empregado da
porta para serem de novo fervidas e redistribuídas. O visitante a um teatro chinês volta
para casa para sonhar, se ele o conseguir,
não sobre as peripécias que ele viu no palco mas
sobre as toalhas quentes emanando vapores das
cabeças da audiência.

--
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CAUG~SCWRADASI

CALI(J-RAFIAS CIFRADAS II

Ana Hatherly

arquitectura:
~
da síntese à forma .I.

arquitectura

terra
de conflitos
tensão
e fusão

compasso
risco
forma emergente

sede de vestir por fora
o espaço em que
por dentro somos

sinal de desgaste
erosão ou choque:
arquitectura cerrada
até onde e para quê?
os ritmos perdidos
a função
mutações económicas e sociais
nas ruas o poder encartado
casas como castelos de cartas
vazias
comprimidas arregimentadas
em auto destruição

tensão
transição
forma emergente
questão de gosto
moda
até onde e para quê?

I
na recuperação do efémero não é a mera .repetição de signos
ou sinais
históricos que tornam a construção:
arquitectura

passa pela descoberta
das "sociedades de coisas"
projectar é prolongar
o discurso
da cidade
do sítio
do habitante
por oposição
ou por enclave
estabelecer-saber a rede
de alteralidades relativas
inscrevendo da arquitectura a forma
decisiva

.i·
.~

.

CONSTRUÇOES
DE MADEIRA

NO LITORAL PORTUGU!S
O nosso país parece viver hoje um tanto ou quanto incomodado com uma série de novos fenómenos de expressão
popular que interferem na paisagem, e trazem algo de diferente ao seu quotidiano. Se hoje gostamos dos barcos de
pescadores e duma certa cerâmica, foi talvez porque nos
acostumámos a elas de antigas, ou lhes fomos descobrindo
o segredo aos poucos; mas hoje estamos longe de assimilar
as casas dos emigrantes, estas casas de madeira que a
Mónica fotografou, ou um certo tipo de manufacturas
pirosas, porque são recentes e sobrecarregadas de novas
significações. Isto deriva em primeiro lugar dum olhar
comum co"ompido que não tem querido reconhecer-lhes,
para além da originalidade, uma possibilidade mínima de
discurso/prática social, ou sequer ensaiar uma sistematização e estudo desse novo que surge numa fase histórica
particular e transitória. Aqueles que acreditam que essas
expressões novas são portadoras dum significativo potencial
criativo, que marginalmente estudam e observam, pertencem já ao futuro, ou olham sobre ele.
Se é possível reconhecer em todas estas formas de arte
popular um fio condutor mínimo, que as unifica para além
do meio e da técnica que utilizam e em que se exprimem,
julgo poder encontrar nestas casas de madeira algo diverso,
porque acrescido de outras dimensões (e, portanto, de
outras leituras também).
Tudo isto acontece porque elas estão muito próximas do
mar.
O que ver mais nestas casas cuja primeira leitura é sem
dúvida social, já que elas são a única propriedade duma
classe média-baixa, que fora isso só tem a sua força de trabalho e a tem de vender o ano todo na cidade, onde a sua
criação e expressão é cada vez mais limitada, mas ao mesmo
tempo formada (deformada?) por uma assimilação confusa
de diferentes dados culturais?
Uma poética singular parece irromper destas casas.
Construfdas na margem da praia, são espaços ex(guos
(está-se quase sempre fora) e extremamente frágeis. Numa
construção sempre barata, expostos os seus pobres materiais aos rigores do mar, à constante maresia, aos ventos do
inverno , à chuva, elas estão como a vida sujeitas a uma
erosão constante. É o mar que lhes dando o lazer permitido, parece querer fazer recuar a sua presença ali.
A falta de recursos financeiros para as reparações mais
ou menos regulares (e aqui verifique-se o cuidado extremo
com que são feitas , coisa que só a afirmação social com128
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preende bem; mas que possibilita o reinventar sucessivo
do mesmo espaço - como quem pinta sempre o mesmo
quadro ao longo dos anos?), oferece condições para uma
reciclagem de materiais que surgem de forma aleatória, ora
recebidos por ofertas, ora reaproveitados de outras funções,
ou até coisas que o mar veio trazendo nas marés - tábuas,
conchas, sobras de outras construções, placas de madeira,
caixotes, um ferro, uma escotilha dum barco, etc. - que
essa necessidade e um "gosto diferente" sabem utilizar de
forma criativa e lúdica, também ela cheia de rigor. (E por
isso se fala aqui em grafismo popular ... )
Tudo isto se faz ainda com base numa ideia de tempo
outro, que as férias de verão e os fins-de-semana afinal são.
Um tempo mais connosco mesmo, e ao mesmo tempo bem
perto do sonho duma vida diferente (como compensação do
trabalho e do desgaste da cidade). Mas ainda um tempo
particularmente sensível ao ritmo do mundo, visto através
do passar das estações pela sua acção à nossa volta (a erosão do inverno, as primeiras idas à praia, etc.)- um tempo
que é uma casa fechada ou uma casa aberta.
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PROBLEMAS
DA
ARQUITECTURA AUTONOMA
PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUITECI'URA POPULAR
Por Património Cultural entende-se toda a experiência
e consequente objectivação nos planos material (aglomerados, casas, paisagens, monumentos, tecnologias .•• )
e espiritual (literatura oral e escrita, música, dança ... ),
caracterizante de um povo no seu devir histórico.
Num âmbito gradualmente mais restrito é possível
salientar-se, para efeitos de análise e intervenção, áreas
específicas desse mesmo Património. Não deverá contudo,
perder-se nunca a noção do todo cultural em que a parte
eleita se insere, nem as diferentes facetas que o mesmo
objecto considerado pode assumir, em simultâneo, enquanto realidade material e espiritual.
Deste modo, ao falar-se de "Arquitectura Popular",
"Arquitectura Espontânea", "Arquitectura sem Arquitectos", "Arquitectura Autónoma (rural e urbana)",. pretende limitar-se e precisar-se um campo de análise e intervenção e clarificar-se conceitos tantas vezes envolvidos de
ambiguidades.
Por outro lado, quais as razões que nos levam, hoje, a
alertar para a necessidade de práticas urgentes de levantamento e recuperação deste património, que instrumentos
e meios haverá que criar, para os fins em vista, num quadro
político-administrativo que aponta para uma descentralização e em simultâneo para uma inserção europeia, como
se deverão caracterizar, a nível do método e tipologia de
investigação esse levantamento e recuperação de Património?
Qual a atitude do arquitecto face a esta problemática?

O POPULAR E O ERUDITO
Populares, são tanto as pastas dentífricas, os detergentes, os electrodomésticos, como as casas dos "patos
bravos", a casa do emigrante, os clandestinos, os bairros
da lata, a casa autónoma rural.
Digamos que o termo "popular" não vive fora da massificação do objecto em si mesmo (pastas dentífricas, electrodomésticos ... ) ou da reprodução mais ou menos alargada de
um processo de fabrico conducente a objectos não repetitivos (casa autónoma rural ... ).
Nesta última situação bastante específica, a casa autó~oma rural, só a ideia de arquitectura, a tipologia, poderá
ser reproduzida enquanto património comunitário que é.
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Poderosos agentes de
intermédiarização (Estado, promotores,
grupos ~conómicos, técnicas
sofisticadas ... ) contrariando total ou
parcialmente o prinCípio da identidade
do HOMEM "INDIVIDUAL-COMUNITÁRIO" com o espaço
que habita.
(Foto obtida em
"Despues de los urbanistas que?"
de Robert Goodman)

Contudo, se se pudesse dizer que, ao materializar-se uma
casa autónoma rural, se passa de tipologia arquitectónica
(nível das ideias) a modelo arquitectónico (nível das formas
construídas) então, estar-se-ia sempre perante um "modelo" castrado e inviabilizado. De facto, a essência de
"modelo" é a sua possibilidade de repetição e na casa autónoma rural, enquanto objecto construído, nunca conseguiremos encontrar dois exemplos iguais. Só a nível tipológico
(ideia de arquitectura) essa repetição é viável.
A designação de "popular" penetra assim em primeiro
lugar na "casa autónoma rural", por via do mundo tipológico, isto é, da ideia de arquitectura comum a muitos
objectos construídos numa certa região, num dado período
de tempo. Só depois vêm os aspectos relacionados com a
sua condição de autosuficiência ao nível dos materiais de
construção, técnicas construtivas e relações sociais de tipo
comunitário inerentes à sua produção.
Se tentarm'os comparar a casa autónoma rural co~ a
casa do "pato bravo" standardizável não só ao nível do
projecto como das formas construídas, talvez concluíssemos
que a primeira, é bem menos popular que a segunda, pelo
simples facto de não existirem naquela objectos cons·
truídos massificáveis.
. Sucede porém que neste caso, a comparação não .deixa
de ser bastante secundária. A designação de "Arquitectura
Popular" só é comparável por oposição dialéctica à de·
signação de ''Arquitectura Erudita''.
Eruditos, são os objectos do poder ou pelos quais se
efectua o exercício do poder. Monumentos, palácios, solares, fortalezas, concertos musicais, literatura escrita,
certa linguagem falada ... , situam-se na área do domínio
cultural e material de uma elite ou classe social sobre diferentes classes ou grupos sociais.
O conhecimento "popular'', até ao aparecimento dos
grandes meios de comunicação e massificação do ensino,
era elaborado e apreendido pelo homem numa experimentação directa com as situações e os objectos em si. Foi
um conhecimento transmissível de geração para geração,
num processo autónomo e independente das instituições
dominantes. Hoje, porém, na elaboração desse conhecimento dito "popular", já se não prescinde, na maior parte
dos casos, dos agentes de intermediarização (escolas,
livros, televisão, video-tape ... ) cujo objectivo é, de imediato, o da reprodução massificada de um saber e ideologia
tendo em vista a manutenção de urna cultura dominante.
O conhecimento "erudito" é institucionalizado e afecto
a grupos ou classes sociais restritos. O saber é transmitido
por um pequeno número de especialistas, com recurso,
hoje, a técnicas sofisticadas.

A grande "ascese" do saber erudito, sempre que não
esteja em causa um domínio de elite ou classe social é,
contraditóriamente a sua própria popularização. Porém,
reside aqui a morte dessa condição de "ser erudito" sempre
que é massificável.
Quem dirá, por exemplo, que a ópera em Lisboa (Coliseu) não é hoje um espectáculo popular, não na s~a realização mas no seu consumo? Quem ousa, porém popularizar a execução da ópera?
· Da mesma forma, quando numa dada fase do processo
histórico surgem no território hoje designado por "Portugal" às primeiras casas de forma quadrada ou rectangular (então formas eruditas) e a casa dominante em
número, era ainda redonda ou ovalada (formas populares),
passa-se a assistir a um movimento progressivo de aceitação do novo desenho da casa construída, até que o redondo é práticamente abandonado na construção das habitações.
As formas rectangular ou quadrada, inicialmente eruditas pelo facto de serem o comeÇo de um processo construtivo associado à romanização, \deixaram de o ser quando
se "massificaram" ou popularizaram.
Segue-se um exemplo inverso; as construções da Costa
do Castelo (Lisboa) genéricamente designado por "populares", como que perdem essa caracterização quando os
seus habitantes as abandonam ou são expulsos em processos de renovação e recuperação arquitectónica e urbanística e se assiste à ocupação e apropriação desses espaços
por elites sociais.
Então, essas construções e lugares ganham o cunho de
eruditos pela afectação aos seus novos utentes.
Conclui-se assim, ser um erro a designação de "popular" aplicada com um sentido absoluto a determinados
objectos, já que noutros períodos de tempo, esses mesmos
objectos quanto ao seu uso poderão ganhar o estatuto de
uma certa erudição.
De igual modo, o lestro de "popular'' parece demasiado
largo podendo abranger as situações mais diversas (casa
do emigrante , casa do "pato bravo", casa autónoma rural,
clandestinos, etc.).
Mostra-se assim como, no âmbito do espaço arquitectónico, é ~ecessário delimitar, "restringir" e caracterizar melhor o objecto de análise e intervenção já que, com
a designação de "popular" e de "erudito" nos situamos a
um nível de conceitos ainda muito generalizantes e com
marca indiscutívelmente classista.
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ASPECI'()S A CONSIDERAR NA CARACI'ERIZAÇÃO DA
ARQUITECTURA AUI'ÓNOMA
A ''Arquitectura Autónoma'' rural ou urbana, é uma das
áreas componentes da "Arquitectura Popular" em que todo
o espaço existente ou em construção se caracteriza nos
seguintes aspectos:

2 - A identidade do homem com o espaço produzido
decorre num contexto de permanente dialéctica entre
os possíveis significados, sagrado e profano, para
cada lugar dum território considerado.
O homem situa-se assim num jogo constante de delimitação de "fronteiras" entre a ordem e o caos ou,
no estabelecimento de pontes ... 'relacionais" e de
"convivialidade" entre diferentes espaços, cuja vitalidade . e ultrapassagem, são a essência do seu
existir.
A afirmação de Le Corbusier de que "a casa é uma
máquina para habitar", tendo sentido num contexto
de desenraizamento urbano, é um perfeito absurdo
quando transportada para o espaço e arquitectura
autónomos porquanto, aqui, não há "lugar" sem
alma.

l - Existe uma identificação do homem enquanto ser
individual e comunitário com o espaço produzido.
Este aspecto, é tão vital à essência de uma cultura
que, segundo Levy Strauss, os jesuítas conseguiram 3 -Na percepção psicológica das relações entre objectos
ou espaços existentes e em construção, o homem, na
domesticar e aniquilar os índios Bororo, alterandosua experiência directa com o mundo exterior e
-lhes a estrutura do povoado.
num acompanhamento e afectação com a própria
Da mesma forma, os estrategas da guerra, nas
transformação das memórias construídas do pasantigas colónias portuguesas, procuravam dominar
as populações para além do uso das metralhadoras,
sado, tende a estabelecer "marcos absolutos" de
desventrando-as do seu próprio habitat cultural consreferência.
truído. Para isso, encurralavam essas populações em
Estes, situam-se num ·tempo absoluto, cíclico,
ritual, não uniforme.
"aldeias modelo" de desenho ortogonal, betão,
chapa zincada na cobertura e em que todos os refeO tempo cíclico existe como ritual no avivar do
carácter "absoluto" destes marcos.
renciais construídos do passado eram arrasados.
Neste contexto de espaço e arquitectura autónomos,
Acentue-se que não são raros os exemplos de povos
o modo como o homem se situa perante o mando é
que, face a agressões deste teor, se decidem pelo
de oposição dialéctica à noção de "marcos relativos
auto-suicídio colectivo.
(efémeros)" num tempo relativo, crono e mecânico,
Entre nós, problema semelhante é o dos velhos que,
tão próprio das situações afectas à urbanidade.
enraizados a sistemas comunitários, decidem por
termo à vida perante a perspectiva de acabarem os
seus dias em "Lares para a Terceira Idade", en- 4 - A experiência relacional do homem com os diferentes
marcos vitais para a sua existência ou a percepção
quanto que nos grandes centros urbanos, estes
reivindicam equipamentos sociais deste tipo como
e compreensão do relacionamento de qualquer eleforma de solucionar o problema da velhice.
mento da natureza com qualquer outro elemento,
Que pensarão hoje, os nossos governantes, "tão
vem caracterizar o/s território/s no sentido etoempenhados" numa inserção económica do país a
lógico, do indivíduo, grupo, família, classe social,
nível da Europa com consequências imprevisíveis
sociedade, ou outras espécies.
a nível da organização do nosso espaço-tempo,
A percepção da dina"mica destes territórios e do
enquanto que de forma tão i"esponsável, paralisam
desenho das formas assumidas na sua espaciatoda uma política de fundo, de recuperação do nosso
lizaçilo, é essencial à compreensão deste fenómeno
património habitacional e urbanístico? (1)
enquanto facto cultural que é. Também aqui o
"saber operatório" em vez de um "saber factual"
Que forma tão lastimdvel de sepultar a identidade de
é cerne na prossecução destes objectivos de estudo
um povo com o seu _espaço e a arquitectura, face ao
aqui enunciados.
"estrangeiro" dominante, "quando essas condições
poderiam ser, pelo contrário, vitais a um relacio5 - Há uma ausência de "especialistas" na produção
namento de convivialidade entre ambos".
deste tipo de espaço e arquitectura e uma autonomia
Olhemos com minúcia para o espaço e arquitectura
relativa quer quanto a técnicas de construção quer
autónomos, ainda tão marcantes no nosso país e
quanto aos materiais de construção empregues.
veja-se como a obra mais vulgar pode ser ao mesmo
São precisamente estes aspectos que, conjugados
tempo comunitária e individual, num relacionamento
com
um forte sentido ecológico na produção do
e impacto estático ·surpreendente.
espaço e da arquitectura em questão, que garantem
Não fora a identidade do homem na sua dualidade
o "fades" regional daquilo que se constrói. A tipo(individual-comunitário) com esse espaço e arquilogia arquitectónica, isto é, a ideia de arquitectura,
tectura que, não teríamos hoje, por certo, esse
de modo algum pode ser considerada património
fascínio por muitas das aldeias e bairros de cidades
exclusivo da região.
no nosso país .
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A comunidade no exercício da sua
identificação com o espaço produzido.
(Foto cedida pela Junta de Colonização
Interna).

MODOS DE VER A "ARQUITECTURA Alll'ÓNOMA" E O
RECURSO A NOVOS INSTRUMENTOS DE
INVESTIGAÇÃO SOBRE ESTA MATÉRIA

6- No espaço e arquitectura autónomos, há a ausência
do "modelo" repetitivo e standartizável.
Existe apenas a afirmação de espaços tipológicos em
processo evolutivo.
Por tipologia arquitectónica entende-se a essência da
própria arquitectura, em cada instante. Existe ainda
ao nível das ideias que, num contexto comunitário,
são património de todos os seus elementos e não de
especialistas.
Essa ideia de arquitectura, enquanto tipo, não é de
forma alguma estática. Como toda a realidade material evolui também ao nível mental se criam as respostas às realidades materiais do presente, ou, antecipações às necessidades futuras.
Fique claro que não existem tipologias estáticas no
âmbito do espaço e da arquitectura autónomos como
o que querem jazer crer certas teses passadistas.
Num contexto urbano, não autónomo, a tipologia da
arquitectura ao materializar-se tende em breve a
repetir-se, por vezes, até à exaustão. É esse carácter
repetitivo que a transforma em "modelo".
Nenhuma tipologia, enquanto tal, é standardizável,
já que essa é a condição própria do modelo.
No espaço e arquitectura autónomos, não existem
modelos mas apenas tipologias. Mesmo que ·os elementos construtivos, neste contexto, fossem standardizáveis, o que constitui à partida uma primeira
condição de cariz tecnológico para o aparecimento do
"modelo" e a inevitável repetitividade de espaços e
objectos, a adaptação rigorosa destes a cada contradição ecológica e etológica em presença, leva necessáriamente a que se exprima o "direito à diferença"
dentro de cada tipologia, isto é, dentro da mesma
ideia de arquitectura, sempre que esta tende a materializar-se em formas construtivas.
7- No espaço e arquitectura autónomos, cada tipologia
só é identificável a uma determinada região para um
limitado período de tempo, tanto menor quanto
maior fôr o ritmo de transformação da realidade.
Quer isto dizer que, na mesma "formação social"
de um dado país, correspondem em simultâneo
formas de espaço e arquitectura diferentes, adequadas a cada "modo de produção" em conflito,
tendendo as formas do espaço e arquitectónicas
dominantes em cada região, num dado momento,
arrasar ou recuperar todas as outras formas, dentro
e fora dessa mesma região. É por isso que, afirmar-se de modo absoluto que uma casa é tipo Minho,
Trás-os-Montes ou das Beiras se cai num primarismó
teórico tão grande como o que impregna o "Portugal
dos Pequeninos''.

Num primeiro estádio de análise, a "Arquitectura Popular em Portugal" do então Sindicato dos Arquitectos,
caracterizou-se por uma visão funcionalista do espaço, por
vezes ingénua, em que se pretendia simplesmente descrever e enumerar as diferentes partes componentes da
casa.
Esse levantamento genérico das peças arquitectónicas
do país com impacto estético designadas por "populares"
obedecem, ao nível dessa descrição meramente funcionalista, a critérios que não nos permitem hoje ter uma
percepção da evolução tipológica do espaço e, a ter-se
caído salvo em algumas excepções em posição teóricas
"justificativas" de práticas regionalistas estáticas e retrógradas.
Orientado para os aspectos formais deste tipo de objectos que mais realçavam arquitectónicamente a nível do
território das "regiões", esse levantamento não articula as
formas construídas com a cultura dinâmica de um povo.
Dispõem-se hoje, porém, de novos instrumentos de
análise do espaço que nos permitem adquirir, quando
devidamente articulados, melhores níveis de compreensão
deste fenómeno.
Situam-se aqui, particularmente, a etologia humana
enquanto ciência que analisa e estuda o comportamento do
homem e os territórios dinâmicos que delimita enquanto
indivíduo, grupo ou sociedade, a semiologia arquitectónica
voltada para o estudo do nascer, crescer e morrer das linguagens do espaço, a ecologia, enquanto ciência integradora dos diferentes sistemas ambientais em presença.
Haverá ainda que proceder, no presente momento de
austeridade energética, ao estudo do comportamento térmico e acústico dos materiais de construção, exposição
solar destas edificações, locais de implantação e características dos solos quanto à aptidão agrícola. Estes aspectos
têm a ver com a necessidade da compreensão de uma
racionalidade económica num contexto de autosuficiência e
das suas possíveis implicações formais no espaço construído.
Também, o antropólogo e o biólogo têm aqui um mundo
a desvendar. Os aspectos formais (desenho do corpo e
atitudes agressivas ou afáveis) do indivíduo, do grupo ou
da comunidade, relacionam-se com o jogo permanente da
delimitação, alargamento ou constrangimento dos territórios que lhes são afectos e, naturalmente, com os espaços
existentes e produzidos. De facto, os biologistas sabem
hoje que, face a qualquer agressão ou alteração de referenciais, o organismo não dispõe de um sistema urgente de
resposta específico e é no s«u conjunto que reage à mudança, segundo a personalidade do indivíduo e o meio
envolvente em que vive.
Ora, sendo a arquitectura uma forma excelente de se
construir quer fronteiras entre territórios, quer pontes de
relacionamento, interpenetração e convivialidade, é natural
que os estudos de "Laborit" se interroguem de forma
tão incisiva sobre os aspectos formais das casas de hoje, das
ruas, bairros e cidades.
135

"PORTUGAL DOS PEQUENINOS"
mente quando pretende dizer que
cada tipologia arquitectónica é
património absoluto e intemporal de
cada região específica.

Acaso já se questionou porque é que o filme "O meu tio
da América", tanto tempo em exibição e em que estas
questões se levantam veio provocar tamanha polémica?
Será que a visão biológica do espaço não abana mesmo a
fundo o cerne da nossa cultura actual?
Verifica-se assim tratar-se agora relativamente a toda
esta problemática, da necessidade cada vez maior de se
dispôr de um "saber operatório" em oposição a um "saber
factual". Procura-se escolher "na massa imensa dos factos
diversos um número ínfimo de· dados portadores de significação e em que essa significação é experimentalmente
verificável" (1). É então inevitável que nos interroguemos
sobre quais os objectivos e a forma de articular todas estas
áreas do saber.
Quando, com a especialização do homem se perde a
compreensão do todo em cada fenómeno e, sendo hoje
impossível abarcar-se a globalidade do "conhecimento
factual", ressalta em oposição à memorização tradicional,
o emprego dos métodos informáticos cujo objectivo é o de
fornecer "todos os elementos necessários para estudo de
interpretação e síntese que conduzam à elaboração de conceitos". (2)
"A aquisição tradicional de um micro-saber universal
vigente" será substituído pela habilidade de interrogação e
utilização dos "stocks" de informação. Os conceitos serão
mais importantes que os factos, as repetições mais importantes que as recitações". (2)
Não obstante os perigos que pode conter uma sociedade
futura informatizada, aconselha-se aos cépticos desta revo.lução de se poder vir a perceber os fenómenos do espaço
com uma dimensão globalizante, a leitura de uma publicação ainda recente "Consequências Pedagógicas da Informática do Ensino da História - Subsídios para o Estudo da
Arquitectura Religiosa do Distrito de Portalegre". (2)
Apesar de não se estabelecerem nesta obra as correlações possíveis entre as diferentes disciplinas auxiliares na
caracterização da arquitectura e do espaço, pela ausência de
Bancos de Dados, as perspectivas e potencialidades futuras
apontadas assim como os resultados obtic;los na investigação
efectuada naquele Distrito sobre a evolução das tipologias
da arquitectura religiosa são, só por si, dentro destas matérias, uma subversãoquanto a instrumentos de trabalho ao
que até aqui se tem feito no nosso país.
Julga-se porém que, para além do recurso a estes instrumentos tecnológicos de recolha e tratamento de dados nas
matérias consideradas, e depois de uma metologia devidamente concertada, haverá que conjugar de forma participativa e integradora, a acção de diferentes organismos
nomeadamente, o Instituto Português de Património Cultural, as Escolas de Arquitectura, assim como as Escolas
ligadas ao ensino das Ciências Sociais e Psicologia.
Por sua vez, estes estudos, contráriamente à "Arquitectura Popular em Portugal" do então Sindicato dos Arquitectos, deverão incidir de forma aprofundada e não dispersa, dentro de cada área cultural-social-económica-geográfica considerada, sobre casos devidamente eleitos
e pontualizados. Já não seria só a casa com impacto formal,
isolada propositadamente de todo o conjunto do aglomerado, a ser objecto de análise, mas sim todo o aglomerado
em si com vista à compreensão da evolução das tipologias
arquitectónicas existentes.
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A PROBLEMÁTICA DA RECUPERAÇÃO E "DEFESA"
DO ESPAÇO E ARQUITECTURA AUI'ÓNOMOS
Parece evidente que a condição de espaço e arquitectura
autónomos enquanto tal, é inconciliável com qualquer processo que lhe seja estranho a si mesmo, nomeadamente
com a sua própria "defesa" desencadeada por especialistas
e entidades afectas à produção e controlo do espaço e da
arquitectura em geral.
A questão que se coloca então, é esta:
Até onde é que uma determinada tipologia de espaço
afecta a um certo modo de produção e modo de vida dominantes, pode ir, a ponto de arrasar ou recuperar as tipologias pré-existentes?
Até que ponto e em nome de que princípios, é que determinadas tipologias de espaço pré-existentes podem impedir
ou bloquear o surgimento de novas tipologias?
De um lado a "defesa" passadista do espaço e arquitectura autónomos, isto é, a sua manutenção "ad eternum"
em termos absolutos e estáticos.
Do outro, são os agentes directos da sua destruição,
apontando cada vez mais para formas de produção de
espaço e arquitectura em total arrogância para com os ecosistemas locais.
Que tem o espaço e a arquitectura autónomos a ver com
isto?
Peguemos no exemplo concreto de Monsanto da Beira
e analisemo-lo à luz desta problemática.
A existência de legislação instituída, rigorosa e dura na
"defesa" do património local, uma vez que se contraria a
dinâmica das própria;; tipologias do alojamento e do aglomerado existente, leva a que as populações, numa fase
inicial, abandonem esses espaços por não responderem às
suas necessidades de vida.
Para a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais, naquela altura, esta aldeia manter-se-ia como
que numa redoma de vidro, petrificada no tempo, em que
a acção do homem não poderia ter qualquer efeito de
mudança. Só que, mesmo que o. homem cruzásse os braços
e se ausentasse da tarefa reguladora da manutenção dos
ecosistemas em causa, estes mesmos ecosistemas manteriam muito naturalmente urna vida própria, independentemente do homem, e deste modo uma constante transformação da sua realidade.

Em certa medida poderá
dizer-se que a experiência
S.A.A.L., no pós 25 de Abril
foi, não um acto de festa,
não laboratório de participação do arquitecto com o
utente e produtor (individual-comunitário) da casa própria
ou do edifício colectivo.
Mas, poderemos considerar
também este caso, como um
processo tendente à negação
do arquitecto especialista e
em simultâneo, da
recuperação, integração e
controlo pelo poder dominante dos movimentos sociais
produtores de espaços
autónomos.

No caso de Monsanto da Beira o "estrangeiro" do lugar
invade então esse espaço; progressivamente abandonado,
apropria-se "temporáriamente dele e, em simultâneo,
surge o típico e o castiço nas linguagens da arquitectura,
morte subtil das linguagens antecedentes.
Se, pelo contrário, o poder·instituído não tivesse demarcado essa aldeia como "museu morto", a dinâmica das
populações, num processo produtivo que, por razões de
ordem económica, são forçadas a abandonar as terras de
origem, em breve transformaria a arquitectura tradicional
em arquitectura do emigrante com toda a carga de "arrogância", e ruptura que lhe é própria relativamente à paisagem anterior.
Diga-se contudo que, sendo as rupturas por vezes
essenciais à própria vida, poderemos afirmar que para o
caso das tipologias e linguagens do espaço, o aparecimento
de mudanças, só por si, não constitui acontecimento condenável, ... antes pelo contrário.

O que é, sim, motivo de fortes preocupações será a
direcção, o sentido e a forma que assumem essas mesmas
mudanças.
Para onde vamos, que queremos da vida, como especializar as novas formas de estar?
No espaço e arquitectura do emigrante, as leis de
implantação são agora outras, os princípios de auto-regul~ção, auto-suficiência, respeito pelos cosistemas existemas são sistemáticamente postos em causa.
Mectivamente está-se ligado à terra-mãe.
Económicamente está-se preso a outro local, uma cidade
distante, geralmente o estrangeiro.
O espaço e arquitectura do emigrante andam à procura
de si mesmo. Falam-nos da miséria e grandeza de quem os
produz, do drama de um povo que quer .ser gente sem saber
bem como.
O desejo de alargamento dos ecosistemas rurais pré-existentes, os mecanismos de poder individual, uma vontade de auto-afirmação perante a comunidade, a apreensão
de aspectos parcelares doutras linguagens de arquitectura
fundidas com valores locais, levam a uma arquitectura do
emigrante, violenta com o meio.
Quando, no recente Congresso dos Arquitectos Portugueses, M. Moutinho apresenta a tese da defesa radical
e sem limites da arquitectura do emigrante, para além de
aspectos muito positivos que a sua investigação nesta matéria apresenta, não podemos deixar de nos opôr a um certo
gesto simplista que caracteriza o modo como ele próprio se
coloca perante este mesmo problema. Contra a sua defesa
radical desta arquitectura, fácil seria argumentar com dados
negativos que lhe são de igual modo caracterizantes.
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No jogo e nas brincadeiras
das crianças existe com
frequência a simulação e a
aprendizagem da identidade
delas próprias com os
espaços auto-criados.

É que, do ponto de vista da investigação não se deve
tratar de defender ou combater esta arquitectura mas sim,
percebê-la na sua essência e dinâmica própria.
Concorda-se porém com M. Moutinho quando diz que
este problema, é bem mais vasto e inerente à própria produção do espaço a nível geral do país. Neste contexto, a
arquitectura do emigrante deixando de ser autónoma, é
muito mais agradável que a da maioria dos bairros limítrofes das grandes cidades.
Paradoxalmente, o emigrante no seu amor pela terra·mãe, cai numa arquitectura de desenraizamento da própria
terra-mãe.
Assistimos hoje, assim, a um processo de destruição de
tipologias e linguagens nos territórios afectos ao espaço e
arquitectura autónomos. Contudo, até que ponto a reaprendizagem do uso dos novos materiais de construção, a descoberta das suas próprias contradições no âmbito dos códigos e linguagens utilizados, numa via de desenvolvimento
que não esta, não virá de novo a gerar um sistema completo
e coerente de sinais assim como novas linguagens?
Uma outra hipótese dentro desta problemática, até aqui
ainda não experimentada no nosso país, parece esboçar-se
só agora. Consiste na revitalização dos ecosistemas locais
(Eco-Museus), integrados num processo de cooperação
entre os seus elementos por forma a que, na relação com os
outros ecosistemas, assumam plenamente a sua força.
Aqui o preço do objecto produzido, pago por qualquer con- O ARQUITECTO PERANT.E A PRODUÇÃO DE ESPAÇO E
ARQUITECTURA AUTÓNOMOS
sumidor tem de estar conforme a força do trabalho gasta
na sua produção.
As relações de cooperação entre os produtores, por sua
A produção de espaço e arquitectura autónomos já foi
vez, permite-lhes a acumulação de capital necessário para dominante no nosso país. Hoje, porém, constitui cada vez
o alargamento dos ecosisternas ein que vivem e que natural- mais uma situação de marginalidade perante a produção
mente vão desejar.
de "espaço legalizado e institucionalizado".
Diga-se mesmo que, do ponto de vista da "deontologia
Num momento seguinte, os objectos produzidos tornar·se-ão só acessíveis a escassas minorias, de poder de profissional" o arquitecto, em linhas gerais, não pode
compra elevado, ou então, caso se enverede pela industria- pactuar com a produção de "espaço e arquitectura autólização do "artesanado." atinge-se a sua banalização e nomos". Só como acto pessoal, num plano filosófico ou de
decrepitude.
•
marginal perante o sistema dominante, nunca como arquiA espacialização desta contradição, no campo da arqui- tecto, essa atitude de defesa de produção deste tipo de
tectura, vai também surgir. Corno se imaginaria a standar- espaço e arquitectura é viável.
Não deixa porém de ser um acto perfeitamente legídização de um certo tipo de arquitectura até aí autónoma
numa dada região?
timo e da maior importância o seu papel, enquanto espeEm certa medida, não estaria isto subjacente ao prirna- cialista, na recuperação dessas "formas autónomas" consrismo teórico dos "defensores" e proponentes da "casa truídas, ainda que os seus novos utentes, muito naturalportuguesa"?
mente e em certa medida, possam vir a dar-lhe uma nova
Fique pois claro que, por mais amargo que seja, da insti- conotação simbólica.
tucionalização dos mecanismos de produção do espaço e
Então, o que foi autónomo já o não é mas mantêm-se
arquitectura autónomos, deriva a morte desta mesma arqui- vivas as memórias construídas caracterizantes de um povo,
tectura. Não obstante tal facto, esse património deve ser vitais para a identificação consigo mesmo.
recuperado activamente para novas funções adequadas às
necessidades do presente, não só porque do ponto de vista (1) A título de exemplo, com o " Programa PRID ", hoje bloqueado,
foram recuperadas só no ano 77 /78 cerca de 8.000 casas degrameramente económico tal projecto é competitivo com consdadas.
truções de raíz corno, essencialmente, não se castra a
memória e a identidade de um povo consigo mesmo, evi- (2) " Conceitos Pedagógicos de Informática no ensino da História"
tando a sua destruição sistemática como está hoje a aconMaria da Conceição Monteiro Rodrigues
Edições Europress
tecer.
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ah lisboa lisboa, onde as pessoas estoiram de ansiedade e solidão nos
passeios esplanadas transportes, sob uma ladaính~ de ambulâncias gargalhadas acordeons lancinantes e salmos de escapes envergonhadas por
morrerem diante de toda a ~ente -- promiscuídades dos excravos -- lis
boa das 7 colinas onde a colera pode adquirir também este lindo brod=
zeado apenas por 250 escudos e os júniores do chuto aspiram às lªs a~
soalhadas que não tens em overdose de andares modelo pelas passerelles
onde aconselhas a vacinar também o melhor amigo e jesus não f't:m, estio
todos no aeroporto no rossio no terreiro do paço que apetece a dar
maia força à liberdade senão marcas-lhes falta porque a. europa está mm
contigo e a tua mulher comigo agradece-o ao di~rio de notícias no divino espírito santo, lisboa horrenda de bota cardada na pata com que
nos fazes ps! ps! ao virar de cada esquina uma navalha uma gonorreia
um pilar fundamental desta rejuven~scida desilusão sempre sempre do nos
ao lado a lado porque somos 2 caminhos paralelos está bem de ver: numamão o charro na outra o marcador, dei.xa-me caír na tentação de nio te
perdoar ••••• como nunca perdoei a quem me tem ofendido -- o perdão é
o hall da cobardia, climatizado -- lisboa odiada madrasta dum portuguis
tan nuevo y tan cerca por isso nos pomos aó fresco, numa ecológica como
diriam os teus rebentos larvares depois de passados a spray , a terra
a que o asfalto nos dá direito, andámos lisboa de lado em lado neste
mandrax irracional do teu dia-a-dia -- a cidade -- tomos atropelados
pela largada de touros no campo pequeno cumprimos o fado e bailámos no
bolero grossos e quando se rasgava a madrugada não conseguimos adormecer e ofereces-nos então uma tasca às 5 e os fantasmas bem quentinhos
do futuro somos nós: pedintes sitlíticos varredores das avenidas da
idade camiões do lixo .do presente-- atrofie connosco na década de 70
visite os monumentos militares do bussaco st' margar~da 25 dabril mueda
comemorativa da nossa geração corrente nos hospícios cemitérios corpo
o resto . da paisagem de que só tu éa portugal lisboa, és duma foleirice
que confrange qualquer saloio, há quantos anos cartaz de capital do império e não há meio de topares que engordaste no camarim rebentam-te as
varizes nos subúrbios e de império e monumsntal ...
restam-te cafés e cinemas, jazigos de 3ª, por isso maquilhas-te com um sentimento
de culpa proporcional ao teu n2 de esquadr~s e concursos abertos para
fecha·r porque quer queiras ou não esta no dia: morre-se anavalhado no
rossio com uma seringa no bolso vai-se buscar ao banco a grana do velhote nas motos por terem ficado bem este ano, clama-se por polícia -ainda se há-de ir a tátima ~ pé por mais um chui -- era uma pequena de
belas artes filha Única e aderiu às b8 8rres porque ainda vivia em casa
dos pais (adormecia agarrada a u~ urso de pelucbe e com a ajuda da mie
tez-lhe uma boina com a bandeira da embaixada de espanha) és tu que fazes as comparações -- rir é onde rimos mais, de nada vale nacionalizar-nos a· alegria de que só vis braga por um monóculo que hoje muitos te
prometem e amanhi milhões cumprirão -- os cr~vos estavam falsificados:
empranharam à toa

*..*•

Lx, JUL76
Nasci obrigado na . 2~ metade da metade do século à 1/2 noite.
Signo: duplo.
Aacendente: aquarius.
Faço o que me dá ponta, e o que •i me nio faz aponto.

notas sobre

c. e.

I

0ose manuel
fernandes-t-

1. A CE (passaremoa, à falta de melhor expressão a desi«nar a!
aia o objecto deataa notaa) I essencialmente virada para a cr!
ação de um espaço de habita r, isto, para al~a de eventuais C$11S
truçoes industriais ou comerciais que se relacionem com esta i
de ia.

2. ~ al~m disso um espaço de habitar fortemente individualista
esticmatizado pelo valor funcional e simb&lico do LAR co~o"ce~
tro do universo" laboriosamente or,anizado pelo mi~rante
ao
correr dos anos, que se traduz sistematicamente na corporific~
çãe mais natural dessa pretensão, ou seja, n~ moradia unifa•iliar isolada com quintal.

3. A CE I uma aquisição dra.&tica porque representa a rdpida
transfol'lllação do siste- cultural de quem a produz para u111 si!
te.a de carcas e reaultados frequentemente oposto• ao siste•a
de orice•: I, portanto, . uaa excelente baae de conflito• entre'll
o aer iadiTidual que nesse aiatema •• 1uporta para se re-insta
!!! aa estrutura social local e aacioaal e a comunidade ceral
qu1, pelo co111portamento arquitect4nico desse ser, o tende ac~
ticar coatrapeade-lhe valores para ele j,, ou aiada,incompree!
s:hehl

•· Essa contra proposta surce, nor~~~&laente co•• valor castra dor da actividade criativa do •icraate, quer a n!vel local - e
d eeeahador hdbil nos truques para fazer aprovar_ o pro,j e~to
e

J

I

"que leva barato"pela representação r;roaaeira e limitativa
de
um ideal conatrutivo que era, A partida, moralmente elevado e de
incentivar aocialmente: uma vontade de afirmaç.ão-intecração; -GI
serviço• municipaia que dão .como aa{da,para a aituaçio de exploração privada anterior, a ideia do projecto-tipa: ~ratuita, med!
ocre, ir;ualmente caatrante, e que aobretudo não reaelve o probl!
ma da qualidade urbana do edifÍcio quando nem sequer resolve
a
sua correcta formalização construtiva; - os diverso• orr;aniamoa
do Eatado, em princípio os'mais poderoaos', melhor eouipadoa cu!
turalmente e COII 11ais f.ácil intervenção r;en~rica (atravtfa dos ~
01 de informação e comunicação, pror;ramas escolares e formativoa
e da ler;islação) .mas que sofrem d~ uma natural miopia
ar;ravada
pela tendência, bem portu~uesa, de sobrepor valores ·já ultrapalsadoa como por exemplo o "patrim6nio da arquitectura popular"qn~
por ser associado a uma imar;em fixa no tempo (a da arquitectura
rural ou proto-urbana, feita com materiais locais por artiatas ~
cais), resulta incompreensível, inadequado e inoperante; em res~
mo, tendência para o elo5io dq imobilismo, para concepçÕes idealistas do fazer social, para reacçõea mecaniciatas de defeaa do
patrim4nio.

5. A CE representa e implica uma ruptura com a tradição urbana ,
arquitect6nica estilíatica e tecnol6~1ca de fazer casas em Portu
cal: outra coisa não poderia ser, se de um fen6meno vivificante
se trata, dada a situação anteriormente existente ser atrasada~
cialmente, desfasada culturalmente e tecnicamente bem diatante
doa procesaoa equivalente• contemporAneos e Europeua, berço dai
1nflu8ncial aofridas pelos mir;rantes (por contacto directa, e-m~
&rantea, por reviataa e outrea media, micrantea, por elaboraçõea
paeude profissionais, i-micrantea.

6. Esaa ruptura implica craves problema• que sãe tão novidada C!
me epid&micoa (a m~ implantaçãe, a eacala conatrutiva, & errada
expoaiçãe ao1 vsntoa dominantea, a anti funcienalidade doa eapa~··· a escolha absurda e irracienal doa material& con•trutivoa".)
metivadoa por um universo de razõea novaa, como o (aparente) de!
prezo pelo• espaço• ex istentes no local da nova conatrução associado à miairiá pasaada;ou a movi•entação de capital• de que di!
pÕem contrastando com a fraca exper18nc1a de bem conatruir; ou ~
t& a carca implÍcita na nova habitaçãe que será, durante

ano&

mail para e dono vi1itar periodica•ente no Verão que para li •!
tar •• perwaalneia, mail estrutura •i•bllica do peder conqui1 tade que e1paçe com funçÕel de habitar, e por 1110 dever&
ter
capacidade de representação 1uficiente daquele que 1~ não e1tan
de, li deYeria estar •••

7. A CE atince, pela 1ua escala, divulcaçãe e frequlnoia, uma!
aerme complexidadP.; arredemos,em definitive, noções tacanha• C!
•• "essas ca1a1 1io todas i&uai•"• "1Ão feitas por de1enhadore~
loce se• 1ntere1ae", "são pirosa•, lo&• sem qualidade"; porque
do facto nem aãe teda• icuais (s6 que a sua diver1idade recie nal ~ agora entre territ&rios internacionais repartida: da RenA
nia A Provença e• vez de da Beira ao A~carve ••• )nem serão vul~!
re1 e dP.siateres1ante1 pelo facto de os de1enhadores participarem frequentemente no processo jd que a recuperação desse1 mod!
los, eventualmente mais pobres, I tamb~m com frequ~ncia levada
a cabo pelos mi&rantes, tornados autores de formas e espaços(d~
rante a obra) ••• nem finalmente serão pirosas sem qualidade,poil
elas ensinam-nos a lidar (bem ou mal, a isso se atrevem) com enorme criatividade, ainda que descontrolada, com os vasto• le oues de novos materiais e tecnologias postos à diapolição pela
inddatria da sociedade moderna (lo~o internacional): e,por mail
que queira11o1 fugir-lhes, temos r1e aprender a construir com esses ob.Jectos, QUe são os QIIP. existem ••.
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8. Complexidade tamblm na relação da CE com o ambiente onde 1e
vai inserir: porque se muitas vezes de casa isolada se trata,e1
1a relação não deixa por i1so de se fazer sentir: por vezes a&
com a paisagem natural, relação difÍcil, conflituosa, de afirm!
çãe; tambl• com os ndcleos hiat6ricos, delicadíssima situação ,
mas cada vez maia frequente, de confronto vizinho de universos
tão distantes e díspares ••• ; finalmente com ela pr6pria, quando
e• conjunto, noa aclomerados mais recentes ou e• parte• recen te1 de aglomerados mail antigo•, formam áreaa urbanas extensas,
heteroglneas e (algo) desordenadas, mas nem por isso menoa vi vas e fascinantes enquanto objecto de reflexão.

9. Cremos, em suma, que um caminho possível e necessário I o da
assimilação urbana e arquitect&nica da CE, que deverá ser
tão

cauteloso como entusiasmado, consciente como confiante; e sub•tituirá outra1 vias, mais primdrias e •ono1 profícu~s,co•o a r!
Jeição, a coutrapo1ição de modelo• "consacrados", a
proibição
le&islativa, todo•, ali• do mail, anacr6nicoa, aned6t1cos e an6dino•lll

.,~

,•

•
,

#I

enaaie "decorativiata" "pele de girafa"

pedimos atençãe para as CEI nao porque o "popular" tenha de
1er mail uma vez sacralizado ou idiotamente macaqueado para
1ublimaçãe de impotentes complexo• de claaae, ma• porque de
uma fascinante ponta do v~u,que envolve a produção poltica,
11 trata, de nma radicala1ente nova (porque reaposta-pilote
a aituaçÕe• novas) revisão da lin,uacem, de uma liberdade no
va 1 enfim, t .1lamos.
libertar novos fluxos cnlturais tem sido tarefa de el1tea ,
mal hoje, dlo os primeiros passo& na reestruturação das &ram~ticas de arquitectura esses ts essea Ia.
e
(tamblm) esses Ós'deaenhadores.

vau~uardas,

simultaneamente com a reinvenção vocabular que .._.,..._ acomoda os tais novos mater1a1a, (esses atm, filhos da pert[
dia, ~as ao1 que ser~ irrealista voltar o cu da lapiseira), ·
I de um lento re~resso a a1tuaçies clássica• que ae trata ,
entendendo o classicismo como um bad ~uardião de toraaa
r6rmulas e rarmae que se voltam a ir buacar por terem j~ d!
do boae respostas: aimetriae/repetiç~oes/entrada principal/
/entrada secund~ria/escadarias/colunatas/arcos/muros/decor!
çio/iluaão («randes pain&ia de 1Am1naa de pedra "pele de «!
rata" economizam uma parede de pedra a slrio - o discnrso
vai-•e espaçando, rareando, esquecendo do pretexto, simboli
~. da{ ser discurso,,.)
volta a representação, o aímbolo, a decoração,a aplicação ,
a c6pia, a ecletismo (reunir v~r1os 8x1toa para ~. po!
que tudo isto aão tentativa•, aproximaçõee- a4 sei que me
aproxi•o -)
todo um maauaeamento do vocabul~rio sobre v1sluabradal pa~
ta1 maia ou menoa se&uraa (para quem não 1abe fazer a "casa
da caecata" que melhor eixo, que melhor "re~ulaaento", que
aelhor •nem&nica para o. exercício da arquitectura que
aa
leia s1mplee, fundadaa na mem6ria? (simetria- cara/corpo ;
diferenciação de textura• - os dedoa/ae uahaa; o arredondar
da lembra- mamas/coatelas ••• ))
DO ae1o da proliferação doa maua modeloa da produção doai Dante, esses ai~, de ori&ell barba-mente arquitect&nica, no

••1• de eecolae· que ensflina• a arquitectura como o ca•inho 11aie
wwctwawwt•••lwawxfw-yiww h1&ilnico entre duae tunçõee; no 11eie
de arti~ee, revietae e jornaie"especializadoa" eeel4<icoa, cientíticoa e cinicamente 1deal1etae, c••• ainda tei poesível r!
encontrar uma eem&nttca reproduzível? (para reter3nc1a de uaa
claeee que acora quer (e te• de) oonetruir de 11edo ditereate
do tradicional (e j& jabemee oe porqu3a ~ociol6&icoe)).
ao meia de tudo iato, que eaudivel não I sabermee que hi que•
habite de trie para a trente, durma co• os pia para o •~1, co•
oe porcea na banheira, 01 eeixoe rolados a pontuare• a chamtnl
eu aecarpe~es "persae" a decorarem as p~edee?
não I paternaliemo, moda comovida de uma dlcada ou sebenta•
unhae roídae de ancdatia abrileira; não quere••• que •• aprenda ~ os emtcrantes, com ae casae do eai<rantee, quereaea que
ee re-aprenda IDi:1m% re-tome e re-lance a arqnitectura(aelhor,
peie para isso temos obri~ação e título protissional) como os
emicraatet, clandestinos e outroe tSea ensaiad.o na editicação
dos eeue eÍmboloe sociais.
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dizer f':iustibcáJa T Ir no tempo à procura da
a sua virêncialcom'l auto-explicação. Esse será o
1
a estaticiclaYe deri[ ada, a dimensão profunda,
.~U!~..!I"l'í!f"""l lembra o prólogo!Umob rrador explicando a árvore
complemento. Aqui estlvfmos., Aii encostados ao cavalete
Todos juntos. Agora vazia- Branca- Para mim Lumivere!M!<lS.i~l~'!ll. !!e Verde a Alma e encaminhes os teus passos na redes•o+"''""'"'''"' soalho. As ervas gostaram de. dar o sangue à Obra, e eu

MÍSCAROS DE LEMBRANÇA
para os que disseram
"Eu por mim sou assim quando chego aos portos embarco".
"tantos recados te mandei por esses dias".
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Jorge OUveli'a

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, queimado 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 inteligência 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, postconceptual. 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 evidente 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
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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 maravilhoso 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 Abstractio n

Et simi l ia)

a) A côr e x plod 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 int u r a na

poesia.

Sedução .

Amor .

b) Toda a p i n tura (toda a poesia) é abstracta . Toda a pint u r a (toda
a p oesi a ) é concreta . Explosão implosão.
c) Explosão impl osão . Entenda- se : como c a tástrofe eminente
faz andar o mundo que faz rir .

que

d) Ready - made , o bj et trouvé , ac h ado objectivo, j amais um qua lquer
lanç am e n to de dados mesmo quando jogad o e m circunst â ncias e t e r -

nas no f undo de um naufrágio

dest r uirá o a caso

o mund o em

q u e so mos .

e) Téc n icas db a caso

ou do contra- o-acaso

rigor obsti nado .

O mundo do p oder. No futuro : a repúbli·~a dos decisores o mu n d o
do saber-. . ·Inteligência terminal . Linguagem - máquina . Postind u s trial e postmoderna ?
f) Legit}midade do saber pela performativi d ade .
g)

. . . MAS antes , durante e depois dos decisores : os poetas .
Pi n tores , artistas , cineastas , operadores estéticos, enge n hei 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
Paradoxologia .
a têm sempre à - mão.

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 dificuldade 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;

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

e tb. J ean-F ranço is Lyotard, La condition postmoderne (rapport sur /e savoir), ed. De Minuit, Paris 1979.
V. M. Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, ed. Gallimard, Paris 1964.
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.
Ver, v.g., Júlia Kristeva, La]oie de Giotto, in "Polylogue", ed., Du Seuil, Paris 1977.
La Phénomenologie de I'Esprit, t.l, IV capítulo, tntd. de Jean Hyppolite, ed. Aubier, Paris 1939.
L'homme approximati/(1925-1930), ed. Gallimard, Paris 1968.
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TEXTUALIDADE EM ~S ESTADOS

E. M. de Melo e Castro

Poema-Projecto reflexivo da cultura portuguesa de base, de topo e de meio burgo, incluindo as
pressões neo-renascent(r)istas, as trevas e as luzes do momento, os atavismos peristálticos, o fim
do colonialismo (à esquerda), a neo-Europa (à direita), a centrifugação da expressão do ser, o cão
de Pavlov ainda a salivar com 48 anos de treino, a falta de programa, a vitamina X, a insularidade
ibérica meio submersa no Atlântico, meio dissolvendo-se no azul, meio presa a um continente,
o sistema binário, as impressões de viagem, a paz sempre verde, a praxis da diferença, a inflacção
própria~ o individualismo de algumas energias alternativas, o desfazamento, a inflacção importada, a obliteração colectiva, alguns indivíduos trucidados, a propensão acentuada para o pâncreas, o não:..neutrão, os vectores Norte-Sul, o pluralismo da igualdade diferencial, o tio das
Américas, a utopia, os movimentos pericríticos, e gestalmente demonológicos, o algoritmo da
ternura, o subsídio propositivo, o anjo do furor, a desconcentralização, a indepenfluência dos
grupos, as ameaças românticas, a insperiência, e muito mais que o torna invisível, a água, e até o
próprio texto que diz principalmente o que lá não está ou o diz de outra maneira, tudo caracterizado em caracteres adequados, por E. M. de Melo e Castro, em Dezembro1de 1981, para SEMA
n. 0 4, com uma mirada já no século vinte e um, e a cólica, em homenagem também, e fora do
tempo, a Augusto Comte.
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amor por princípio
ordem por meio
progresso por fim

meio
fim
princípio

fim
princípio
meio

amor por base
ordem por ácido
progresso por sal

ácido
sal

sal
base
ácido

amor por fim
ordem por alvo
progresso por objecto

alvo
objecto
fim

objecto
fim
alvo

amor gasoso
ordem sólida
progresso líquido

sólido
líquida

líquido
gasosa
sólido

amor de sim
ordem de não
progresso talvez

não
talvez
sim

talvez
sim
não

amor de hoje
ordem de ontem
progresso de amanhã

ontem
amanhã
hoje

amanhã
hoje
ontem

amor além
ordem aqui
progresso algures

aqu.i
algures
além

algures
além
aqui

amor metafísico
ordem negativa
progresso teológico

negativo
teológica
metafísico

teológico
metafísica
negativo

amor natural
ordem mitológica
progresso simbólico

mitológico
simbólica
natural

simbólico
natural
mitológico

amor de súbito
ordem oculta
progresso experimental

oculto
experimental
de súbito

experimental
de súbito
oculto

amorficto
ordem real
progresso vivo

real
viva
ficto

vivo
ficta
real

amor frenético
ordem desordem
progresso dialéctico

desordem
dialéctica
frenético

dialéctico
frenética
desordem

amor de ódio
ordem de azoto
progresso de sódio

de azoto
de sódio
de ódio

de sódio
de ódio
de azoto

amor total
ordem anal
progresso fatal

anal
fatal
total

fatal
total
anal
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ELEMENTOS
Carlos Frazão

Este é o espaço onde oscilam areias e sombras. No silêncio- no cumprimento do silêncio- a luz
divaga pelas folhas, íntima luz na multiplicação do vento. Árvores alteradas, a respiração na terra.
Aguardo as horas escutando os elementos, o desenvolvimento das coisas entregues na poeira.
Onde o limite dos caminhos para esta sede insaciável, o alimento para estes dedos demorados?
Há uma vontade do silêncio, um rigor na apreensão das florescências, a perseguição da raíz última
dos dias. Mas o silêncio dissemina-se (como contê-lo?) pela casa, pelas salas, os espaços vulneráveis.
Apenas o vento e a sua explicação, o ar em socalcos na ondulação do sol sobre os muros.
E vozes e palavras: quantas vezes elas são o exílio!
Silêncios, aridez dos caminhos. No calor da estação uma nudez fria como possivelmente a espuma
em nódulos no areal.

Rumor das páginas, o acumular atentamente das folhas, a procura e a consciência da intangibilidade da perfeição.
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DESBRAVANDO OS CAMINHOS DO TEXTO

AFOGADO NA CULTURA

CARTA A UM POETA
Maria João Fernandes
Ignoro a ressonância íntima da escrita e escrevo,
como se gravasse sobre a areia um segredo
que deve permanecer QCUlto sob as águas
e florescer em espuma.

O céu está cinzento depois da chuva e o mar de um azul indefinível,- entre ·verde claro e
cinza, mas nos dias de sol tudo brilha até ao horizonte e sentimo-nos como no último reduto de um
paraíso perdido e reencontrado, a que se junta agora para mim um gosto a nostalgia de uma
plenitude que pertence a um outro tempo.
As noites - de lua cheia são muito
claras e recortam as silhuetas das rochas em poses ines.
peradas de estátuas solitárias no drama de uma eternidade dolorosa e petrificada. Neste cenário
descobrimos uma afinidade secreta com a linguagem antiga dos ventos, dos mares, da luz, das
estrelas. O espírito imerge num entorpecimento cálido ou numa suave exaltação e cede lugar ao
elemento selvagem da nossa natureza que acidade entorpece e devora. Mas é tão breve o encontro
que não podemos senão guardar o eco da harmonia, do nosso espanto e do nosso encantamento.
Persigo as palavras, mas elas diluem-se em brilho, deslizam mansamente sobre a areia,
ardem, confundem-se com a ondulação e o vento. O corpo na sua imobilidade expectante ausenta-se, surpreende-nos com os mesmos ritmos da água e do ar. E é apenas o vazio, o vazio pleno de
cintilações, de abraços, de murmúrios, de sorrisos de sal e de carícias de sol.
A luz desenha as substâncias, o ar move-se silenciosamente, pleno de fulgurações de uma
frágil poalha luminosa. O Alto atrai-nos como a profundidade dos oceanos e a vertiginosa obscuridade da terra. As palavras dançam, signos de terra, águas e folhagem. Olho-as livres e fascinadas pelo próprio fascínio. Ultrapassam-me, deixam as suas marcas em praias estrangeiras ao
meu próprio espírito. Um dia hão-de florir, lançar as suas raízes e abrir no ar dourado folhas rubras
e deslumbrantes. Singrar~o corno navios nas águas de um tempo verde. Aí inventarão oásis de
perfume e claras primaveras.
As palavras ausentes, as mais belas. As palavras que amo e dormem esquecidas de si
mesmas numa aurora subterrânea nimbada de uma claridade lunar. Espio o seu sono leve de
criança assustada coberta dos véus brancos do esquecimento e da esperança. Terão o seu despertar e a música recebê-las-á nos seus braços líquidos e chamejantes, suaves e violentos de
doçura aérea e sombria. Voando deixarão no céu um rasto de fogo, escrita fantástica, indecifrável
a não ser pelas crianças, os poetas, (J)S sonh~dores que lerão nela a sua própria alma,. a sabedoria
das velhas tribus primitivas, os sonhos de toda uma humanidade já diluída em sombras e sempre
nascente. Antigas cidades aladas e transparentes, plantas de uma vegetação submersa nos lagos
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de histórias de faunos e duendes. Abraços sempre jovens dos amantes do poente. As palavras e o
destino, as palavras e as coisas, inseparáveis, rivais e amantes. Para quando as núpcias entre a
realidade e o sonho? Entretanto elas povoam os mágicos horizontes de um futuro maravilhoso.
Fragmento de uma carta sem fim, este diálogo com a minha alma, ao encontro dos outros,
neste caso o poeta que me escuta e sei me compreende, num tempo de espera e de exaltação, um
tempo prenhe de esperanças e amargurado porque a incompletude lhe impõe limites a uma respiração funda e total. Para além da procura, o encontro mesmo da ausência povoada ou do trémulo,
precário instante onde se recorta cintilante o perfil do possível absoluto.
Alvor, Agosto 1980
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BOMDIA
EDESEJAVAME

FOLHADURSO

CHAMOME

ENTREVISTA MORCEGO
António Barraca

bom dia chamo me e desejava pedir lhe alguns minutos para lhe falar de um assunto que tem para
si o máximo interesse se não se importa onde me pode receber não efectuar entrevistas em qual
quer lugar não falar rapidamente fazer a análise do entrevistado falar pouco e com segurança não
apresentar a companhia antes da qualificação pessoal é uma empresa inglesa muito antiga com a
sede em londres e escritórios espalhados pelo mundo encontra se em portugal há 1981 anos e tem
a sua administração em lisboa onde possui coimbra aveiro porto faro castelo branco braga viana
do castelo e mais estes escritórios não são departamentos de vendas mas sim de estudos e aná
lise de mercado como o sr sabe um estudo de mercado consiste numa recolha de opiniões sobre um
determinado assunto neste momento o departamento que represento dedica se à informação e
recolha de opiniões sobre o ensino programado de línguas e a sua importância nos dias de hoje
como é do seu conhecimento há uma necessidade cada vez maior de comunicação entre todos os
países o conhecimento de outros idiomas torna se fundamental nos nossos dias como deve calcu
lar para um trabalho não entrevistamos todas as pessoas mas apenas aquelas que se preocupam
com a valorização do seu agregado familiar a sua opinião é pois preciosa para a minha empresa
tem como principais características permitir que com o mínimo de esforço obten\ha o máximo rendi
mento a falar uma língua isso é possível devido ao ensino programado cientificamente elaborado e
que se baseia em 4 aspectos fundamentais teoria dos conjuntos método natural e progressivo méto
do audio activo compatativo e o teorema vibrador mãe pai casa cão som imagem palavra com a
inserção dos vocábulos na estrutura da frase cassete livro vibrador este método de ensino progra
mado é aplicado nas mais diversas matérias astronautas na lua participação activa e contínua do es
tudante não só o estimula a prosseguir como lhe permite um controlo sistemático do seu nível de
conhecimento através da utilização do vibrador com a sua ajuda o estudante pode apreender a com
preender e entender intensivamente sem as distrações próprias de uma aula colectiva pode apren
der a falar imitando as vozes de diferentes nativos repetindo quantas vezes deseje e pode aprender
a reconhecer a diferença entre a palavra falada e escrita a partir de ler e ouvir ao mesmo tempo pos
sibilita lhe em cada momento verificar e corrigir qualquer deficiência na sua aprendizagem substi
tuindo o recurso a um professor e agora sr qual é a sua opinião sobre este curso exacto essa tem
sido a opinião das pessoas que temos contactado concerteza concorda comigo que este curso permi
tirá aos seus beneficiários uma aprendizagem rápida e eficiente do idioma concorda comigo tam
bém que o conhecimento de outras línguas é essencial nos dias de hoje pois bem sr a minha com
panhia nesta frase de promoção e publicidade está a dar a oportunidade a algumas familias de
receberem gratuitamente o seguinte material o meu estojo estas ofertas só são possíveis uma vez
que a companhia não faz publicidade através da rádio televisão ou imprensa canalisando essas
verbas de milhares de contos para oferecer num curto espaço de tempo a um número muito limi
tado de famílias esta excelente oportunidade se o sr fosse um dos contemplados gostaria concer
teza que sim desculpe ter feito a pergunta não ponho em dúvida a sua preocupação em valorizar o
seu agregado familiar pretendo que os beneficiários deste curso aprendam efectivamente a falar
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deste modo criou para si um sistema de apoio durante anos consultas individuais com o profes
sor consultas telefónicas correcção de exercícios escritos obtenção de um diploma passado gasto de
Iondres esta assistência representa um cargo diário ao longo de um ano dois três quatro cinco seis
sete oito nove dez cem quinhentos mil dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dez cem mil
com as alíneas a b c d e f g h i j 1m n o p q r s t u v w x z e nota o k depois do j é bastante importante
e depois temos as contra alíneas e o que interessa no meio disto tudo é você com as suas notas o
que não constitui para si qualquer problema os meus parabéns prefere receber em casa ou no escri
tório talvez em casa está sempre alguém para o receber não é verdade diga me por favor os nomes
de toda a sua família do carro de sua da sua rua os números todos o nome do seu cão gato e as ida
des e depois se não se importa os nomes dos dois beneficiários deste curso em c
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TEMPO DE CONFISSÁO
Maria Ondina Braga

Querida Isa: Invento-te aqui, agora, às onze e meia da noite de um Janeiro enluarado e
gélido, na casa que me deixou a avó e que se esfarela roída pela formiga branca. O terrível insecto,
que se supõe exclusivo dos trópicos, há muito tomou conta deste arrabalde da cidadezinha onde
nasci e nenhum veneno consegue exterminá-lo. Os chalés brasileiros, por vezes casarões de dois
pisos e águas-furtadas, entortam grotescamente por aí acima: a cabeça à banda dos telhados, o
olho mirolho das sacadas, a perna manca de um alpendre. No quarto do Pedrinho, por enquanto
também o meu, da janela virada a nascente só se podem abrir as portadas: do lado de fora, alastrando-se pela vidraça, avulta uma espécie de tumor penhascoso, o ninho, o núcleo dos nossos
invisíveis atacantes, e os alicerces do rés-do-chão vão aluindo ao l®ngo da fachada. Nessa colmeia ·
não ousamos nós mexer. Dizem que, se lhe mexêssemos, a praga se espalharia, não podíamos
mais aqui viver. Dizem ainda que, das raras vezes em que chove e dá sol ao mesmo tempo, estão
as feiticeiras a pentear-se, a raínha do enxame morre subitamente, a sociedade termiteira decompõe-se, anarquiza, fácil libertarmo-nos espetando ali, rápido, um prego em brasa. Histórias da
carochinha! E como? Se chuva e sol ao mesmo tempo não duram mais que um instante?
Na rua, o silêncio a esta hora é de longe em longe cortado pelo rodar de um automóvel, que
o último autocarro passou às dez, ou por miados de gatos da vizinhança. E pela neve. Está a gear
lá fora, geada preta, o alcatrão da estrada envidraçado. Cá dentro, o silêncio seria perfeito, não
soubesse a gente desse sorrateiro .e infindável exército a errar pelo labirinto dos roda-pés, as
ombreiras das portas, os secos das varandas, a minar as raízes fundas da casa na colina, a esburacar-lhe as quatro fontes da quadrada cabeça- até que, em dia de disparado vento, amanheçamos todos vestidos de poeira, o silêncio consumado, o silêncio total de campo-santo. Minha
avó costumava bater com os nós dos dedos nos lambrins de cana da sala-de-jantar: "Oh, Inimigo!
Eu vos esconjuro, destruidor fantasma!" A casa: dote dos padrinhos residentes no Pará, que ela
nunca conheceu pessoalmente. Orfã, minha avó instalou-se aqui com uma criada velha, aos quinze
anos, e começou a bordar o enxoval. Então, na noite de núpcias, desejando oferecer delicadamente
ao noivo uma bebida, dirigiu-se à arca de castanho, levantou o tampo, tirou uma toalhinha, soltou
um grito: todo o bragal, toalhas adamascadas e de baínhas abertas, naperons bordados a ponto-de-cruz e a Richelieu, tudo furado de baixo a cima, um crivinho em espiral, como a escada em
caracol hoje intransitável da torrinha. "Oh, inimigo! Oh, fantasma destruidor!"
A verdade é que ninguém ouve os vorazes bichos. Apenas , de onde em onde, o estalido da
madeira e o folhear do caderno em que te escrevo. O João deve dormir a sono solto, tal o menino
no quarto. do medonho e empedernido favo. Finalmente decidida, desci pé ante pé , sentei-me à
secretária com lápis e papel -lápis não resiste, vai-se apagando com os anos - e principiei a
escrever-te, a sentir-te a presença reconfortante.
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Perguntarás por que te nomeio Isa e não Isabel ou Isaura, como se pronunciasse só metade
do teu nome. Escolhi Isa precisamente pela brevidade da palavra, um sopro, digamos, um suspiro.
Chamo por ti sem bem chegar a chamar por ninguém. E se anteponho ''querida'' não é por afectação nem desfastio, antes por uma teimosia, uma saudade de amar. Desesperado apelo este "querida". Igual à vida que imito viver. Igual à minha alma hirta e oca como árvore morta.
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CORRESPOND~NCIA

Egito Gonçalves

1.
Há-de haver à venda, algures, olhos como os teus, azuis de porcelana celeste, que servirão
para um arremedo de memória quando um dia partires, ou eu partir- pois ambos sabemos que
tudo se desfaz, os sentimentos deslizam no oleado da vida e de repente ... ·Como foi isto? Alguma
coisa desertou entre sombras, o sémen frio seca nos sapatos.
Então terei os teus olhos na gaveta como quem guarda um pedaço de céu límpido para
decorar dias de chuva, um pedaço de celofane azul que não é o céu, como não serão os teus olhos
os olhos na gaveta. Terão perdido a capacidade de exprimir os sentimentos, estarão fixos como
decerto virão a ser os originais, olhando o longe, um ponto no passado que ainda se reflecte no
canto do espelho. Uma lucilação há muito embaciada.
Olho-te enquanto ris e me propões que não se almoce, que troquemos o alimento por
exercício mais compatível com a sede de vida que a serpente nos comunicou, e vejo os 1: \. ·1s olhos
de lago agitado rasgarem-se como o corpo que se ergue tenso para a voragem que r _·etendes
conduzir, lenta e sábia, digerida em planos sucessivos ... Damos as mãos para penetrar no labirinto , embora cada uni de nós viaje a seu modo, cada um de nós tenha o seu método de atingir a
claridade, a sua maneira de articular o desenho da própria vibração.
Empalada, inclinas-te como figura de proa e num gesto de falso recolhimento lanças os
longos cabelos para a frente. São agora uma cortina que te esconde os seios, uma cascata em que
mergulho os dedos ainda frescos, lúcidos no nascer da febre. Vejo a respiração do teu ventre
lançado ao ataque e essa cortina móvel atrá~ da qual se escondem igualmente os teus olhos para
que eu não siga neles a pista paralela onde me perco. É então que penso haver à venda olhos como
os teus, azuis de porcelana celeste, que servirão para um arremedo de memória, um dia quando ...
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2.
Chove longamente neste inverno pesado, mas já floresce a luz das magnólias brancas;
anunciam o explodir das folhas, embora por enquanto só de inundações se faça o quotidiano, a
mensagem paralizante que rasga os caminhos da terra e me leva a remexer gavetas, distracção
piedosa que acaba por transformar o·tempo sujo em um rosto voraz.
Entrego-me a esse rosto para expulsar do coração a bátega insistente e olho o pesado maço
de cartas que rememora o momento mais belo e mais aflito da tua vida. Não o abro, porém. Resistirei ainda um tempo ao desejo de percorrer de novo a tua voz, à veia de me abrir o pulso duma
emoção decerto fatigada.
Mas aceito o teu corpo que vem deitar-se na carpete e fica como um barco, navegando nas
areias já lisas da maré. Dou-me à sedução dessa quilha que fende antigos corredores por onde me
perdi e moldaram a imagem de um desejo que se quis inesgotável. Um desejo de algas, de artelhos
que rasgam a noite para um do
Bebo nesse corpo longo o mel arquejante que nasce da tua perturbação, como se subíssemos a caminho do sol e nos perdêssemos numa constelação de mucosas, de flancos movediços,
uma pele de lâminas doiradas que vibram ao ritmo crescente do coração que pulsa no largo do teu
ventre liso, para lá do púbis.
Mas a tristeza que entra pelas janelas retoma o testemunho e transformas-te num bloco
errático que contemplo surpreso; que perdido glaciar trouxe até aqui a tua forma, a que estrato te
arrancou e há que séculos? Um comboio leva-te numa carícia sem êxtase, numa névoa nocturna
que é já o prenúncio da morte -então ainda espinho disfarçado, rosa preparada para atingir o
ponto de ruptura ...
Uma memória detritivora abandona sobre a mesa pedacinhos de fóssil, um espaço de
umbigo, uma vírgula de seio, um rosário de pequenas vértebras, uma nuvem de escassas vertigens
que esvoaçam ao rés do solo. Medito a estação que foste, a cicatriz deixada ao caíres de outono. Sei
que me deste muito pouco, mas enterraste em mim um pólen essencial; se me pudesses ter de
novo ·ficarias atónita, pois verias facilmente que só nasci depois de te perder. E esse não é o menor
dos fenómenos , o que parecia destruído germinar num marulho de espigas, num delírio de marés ...
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O MENSAGEIRO DO OUTONO

Carlos M. Couto S. C.

{à isabel-sempre)
(a poética do real).
ficávamos extasiados perante o seu imaginário, a ficção das cores, o mistério das superfícies, a inocência do olhar. mas era afinal o quadro que nos fitava. agora sinto que foi mercúrio
quem nos traçou as primeiras linhas em conjunto, os primeiros passos, a primeira razão, foi ele
quem disseminou os nossos rostos, como bússolas, orientados rumo à memória dos infantes, aos
jardins que nunca morrem, à imortalidade das serpentes, ele que desbravou atalhos esconsos
para que os nossos corpos enfim se dessem um com o outro.
costumávamos sucumbir a esse êxtase, ali, num dos bancos do museu, diante do mensageiro. e restávamos horas e horas, na estaticidade e profusão do silêncio, como se o ver jamais
terminasse, ou sequer tivesse vontade de acabar de ver. recomeçávamos, pois, diariamente,
ali, sempre à mesma hora. encontro fatal. os nossos corpos, as nossas vidas, dir-se-iam rejuvenescer deste sangue novo, sorvido religiosamente naquele quase santuário que habitávamos,
face à imensidão do deserto e petrificação da cidade em que, aos poucos, nos í~mos quedando.
fomos sempre dados a rituais. o primeiro dia de outono, a repetição glorificada dos nossos
primeiros encontros, a festividade dos mesmos locais atravessados, à pressa de reviver os mesmos
instantes, de vir ver, de novo, o comportamento das chuvas - e mais: a incidência daquelas
mesmas palavras, às quais, total e fatalmente, ambos pertencíamos.
uma singular relação bi-unívoca trespassava e prometaicamente desafiava qualquer
intempérie dos ventos, a borrasca de um tempo ignóbil, o momento de uma agonia, o momento de
uma tristeza, a angústia de um presente adiado e de uma lua-em-cheio que perderamos. mas era
sim a metáfora que nos ligava. a metáfora das palavras e dos corpos. a metáfora viva. trazia-nos
envoltos numa clarividência abrupta, naquela recôndita e abissal sapiência que mata, apenas
igualável à invenção musical das crianças ou à dos corpos celestes.
estranha, a duração da fala: impossível quebrantar ou sequer volver o seu ritmo e o rito,
a trepidência firme de ambos os espíritos, a rima e a razão de ambos os corpos, a alma atenta à
mudança das estações. impossível tentativa, esta, a de copiar a magia e poética de um encontro
traçado de há séculos, ainda uma procura que se nos vive.
tudo isto. talvez fôsse apenas o sonho (penso sempre, torno a pensar), sómente a aprendizagem desse mistério absconso, a celebração do amor, desse sortilégio infantil que a memória
nos prende ainda, ou de uma palavra simples, enfim de uma ''graça" ou sono exíguo.
e tudo isto ... graças ao mensageiro do outono.
(1980)
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DUNAS (metamorfoses)
José Manuel Vllhena ·

Sabes aquela magia dos caracóis todos fora dos esconderijos ao longo dos muros, das plantas,
do empedrado do páteo quando chove? As lesmas mais velhas arrastando-se devagar, ignorando
o tempo?
Algures, em nenhuma parte, ouve-se um violino. É então que pintas os teus quadros brancos onde
provavelmente um dia alguém desenhará o voo das gaivotas vermelhas. Com os olhos. Nomes que
ninguém entende.
Aqui entra Lígia, nua, cheia de liberdade ainda entre os dedos dos pés.
Olha-te. Está nua.
Tu avanças olhando-a. Colocas-lhe as mãos sobre a cabeça. É então que descobres o medo.
Sentas-te. Levantas-te depois. Procuras os cigarros.
Para além da janela só existem as dunas, a praia. Está calor. Quando te voltares ela desapareceu.
Pintas então os lábios de vermelho, despes-te, e choras. Tens sêde.
Lígia? Sim? Porque foste lá? Apeteceu-me. Gosto de lá ir. As dunas, sabes.
E apeteceu-me fazer amor com ele.
Batem à porta. É então que entras. Saímos os três para jantar.
Sabes que nas ruas as pessoas têm sempre pressa. Se lhes bateres à porta a meio da noite falam-te
por detrás das trancas. É por isso que gosto que faças amor com a Lígia.
Sabes aquela magia dos caracóis todos fora dos esconderijos ao longo dos muros, das plantas, do
empedrado do páteo quando chove? É um pouco isso. Os três.
Ao fundo da rua, depois dos caixotes de lixo tombados, a casa velha. É essa.
A mãe tinha as mãos brancas. Côr de rosa.
Quando Lígia sonha há sempre umas mãos brancas que a afogam. Com ternura.
Saíu.
Os caixotes continuam tombados. Saíu. Já não tem pena.
No entanto, às vezes, ... Em que pensas, Lígia? Ora, em nada.
Damos as mãos à volta da mesa. Olhamo-nos durante muito tempo. Sais para ir à casa de banho e
nós baixamos os olhos.
Os empregados olham-nos desconfiados. Pagamos.
Empurramos depois o corpo pelas ruas. Bebemos. Bebemos sempre.
Já não damos as mãos. Rimos. Beijamo-nos na boca.
Alugamos o quarto mais barato da segunda pensão que encontramos. Um casal, sim. Digo.
Entras depois do tempo de dar a volta ao quarteirão. Estamos escondidos atrás da porta, às
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escuras. Sobes. Enganas-te e bates no quarto em frente. Uma velha ameaça chamar o gerente.
Rimos. Descobres-nos. Fazemos amor. Não acendemos a luz.
Em França, quando já não tínhamos dinheiro e o último tinha sido para a gasolina, parávamos à
beira da estrada ao pé daqueles casais de velhos que encostam à berma, tiram a mesa de fórmica
desmontável para fora e comem pernas de frango com água mineral.
Algum problema? Precisam de alguma coisa? Não, não, merci. Oh, ils sont si simpatiques, diziam
de uma forma geral as velhas.
Não querem comer qualquer coisa? Comíamos.
Falamos às vezes disso. Rimos.
Nunca mais vi o Henri. Então voltámos.
De manhã levantámo-nos cedo e saímos. O dono da pensão olhou-nos. Desconfiado.
Depois já não nos rimos tanto. Nem demos beijos na boca.
Comemos três torradas e galões. Eu preferi água das pedras. Partimos.
Nos olhos, ainda, a permanência das cores mais claras, alguns quadros brancos, desbotados, onde
se foram desenhando com alguma insistência os sulcos mais profundos.
Dos lábios , ainda, os beijos. E os fantasmas finalmente saídos dos canteiros, no interior das
árvores mais velhas, dos galhos secos, da terra mudada. Mistérios antigos.
Do lado de fora, um quadrado preto, uma janela com os vidros partidos.
Insinuando-se.
Talvez também cortinas. Mas extremamente vermelhas. E limpas.
Uma espécie de duelo secreto com o tempo. Desde muito antigamente. E que continua.
Lígia, sentindo-se triste, volta à praia.
O vermelho, algum violeta, um pouco de amarelo, descem suspensos, imobilizando-se a poucos
centímetros da areia. Mais intenso no mar.
Lígia caminha por entre a solidão das conchas. Parada.
Rodeia-se do fim da tarde, mais nítido a partir dos cabelos .
Guarda, em pequenas caixas de coral transparente, cada uma das partículas de sal , pétalas
diversas, cheiros, carícias, de que se constituem os corpos. Decompõe-nos nas suas múltiplas
combinações de gestos , medos, ruborizações interiores, imperceptíveis.
Sabe-se nua. Abre então as pernas. Por causa do vento.
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Desenha as dunas. Um ir e vir constante. E sempre outras. As mesmas.
O vento. Alguns escaravelhos, pouco mais.
Há duas noites que ninguém dorme com o barulho do fogo na areia. Desenha então as giestas.
Restitui os lugares mais antigos, as escadas, alguns móveis, Pedro e José, cálices de porcelana
chinesa guardados para ocasiões especiais que nunca acontecem. Algumas conchas.
Não sabe onde meter as carochas, no caso de haver tempestade. Crê saberem os lugares secretos.
Talvez tenham medo.
Regressa à praia. E depois a casa.
o·cheiro das dunas a arder ainda, por entre as nádegas, a boca, no sobressalto quente próprio
dos corpos a abrirem-se.
Pára. E recorda-se: "se soubesses o cheiro das tuas pernas ... gostava que aprendesses a beijá-las". José. Sorri.
Reúne então os espaços brancos. Será Setembro.
Os pássaros, o corpo. O silêncio filtrado pelo silêncio da pouca luz da casa.
As palavras misturadas com o respirar verde das plantas, o transpirar do murmúrio lento dos
móveis, dos múltiplos aquários vazios, de vidro branco, onde se depositou com cuidado a água.
Regressa então a casa. Mas encontra-se na praia.
Num outro lugar, apenas por comodidade, Maria estará grávida.
Paulo e Luís, inutilmente angustiados, agridem-se na tentativa de descobrir o pai.
Maria, sózinha, afasta-se. Resolve abortar.
É então que Lígia se levanta e, sem saber porquê, começa a chorar.

Lígia encontrará Maria numa mesa de café, numa segunda-feira, às dez horas da manhã. Não se
conhecem. Nem nunca mais se voltarão a encontrar.
Lerá um dia, por acaso, num jornal diário, a referência breve do título de um suicídio de rotina.
O de Maria.
Com ele, Lígia fo.rrará o caixote de lixo que Pedro, essa noite ficando lá em casa, irá pôr à porta.
Na rua , talvez do calor, as pessoas , ausentes, movimentam-se com uma ap~rente calma demasiada.
É então que pintas os teus quadros brancos onde provavelmente um dia alguém desenhará o voo
das gaivotas vermelhas . Com os olhos.
Lisboa, 1981
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Cinco fotografias para

ALEXANDRE DE MACEDONIA
AlBerto

1.

apesar de Alexandre ter um olho de cada cor, a fotografia tinha o rigor trágico das imagens
a preto e branco
... a noite desabara sobre os corpos estendidos, a lua surgia como um tentáculo de gelo ...
apercebíamos mãos voláteis por entre as estátuas
um de nós teimava em esconder-se no interior duma delas
os répteis temiam a pedra com seus inalcansáveis corações de quartzo, pulsando
uma cabeça azulada pousa docemente sobre os joelhos.
a noite era um estuário de dedos emaranhados na memória de húmidas bocas
... alguém contou que a lebre era capaz de mudar de sexo em plena correria ...
eu não acreditei, os olhos vigiavam o exterior
no entanto, curvavas-te e colhias um medronho ...
pelas fendas da janela entrava a fragrância rubra do iodo
e a luz espessa deitava-se sobre as areias cobertas de lodo
pouco sabíamos acerca do ciúme
deambulávamos à procura de um deus fogoso e terno, ou dalgum poço onde nos debruçarmos ...
... depois, como crianças desajeitadas, tocámo-nos
enumerando as terras que dali se avistavam ...
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2.
um jovem escravo servia o vinho
quando algumas gotas foram derramadas sobre a mesa, em honra de Baco
reparei na delicadeza aquática de suas mãos
... percorro teu rosto
e a sombra que se impregna à toalha, ao inclinares-te, parece o centro sossegado duma rosa
nunca aprenderas a tocar cítara
valia-te a beleza do corpo, o conhecimento nocturno de todas as salivas ...
lá fora, talvez em Delfos
os cascos dourados dos cavalos enterravam-se na poeira, os carros estavam prontos ...
o silêncio das ilhas invadia os sonhos
atava as pontas duríssimas duma estrela em aço
... este corpo viandante partirá ao amanhecer ...
a cidade movia-se no fulgor cítrico dos pomares que a cercavam, lembro-me
tinhas quinze anos e o vinho era puro ...
de luz apagada, fumávamos, deitados
... Alexandre levantou-se e beijou as pálpebras de seu amigo ainda entregue ao sono
e de manhã
quando os deuses cansados se recostam em seus leitos vegetais
e sobre os oceanos surgem constelações de repente palpáveis
torna-se doce amar os adolescentes da Beócia ...
. . . de novo me obrigaste a inventar a insónia, e a saciar a sede com a ambrósia de teus
cabelos ...

3.
. .. não me lembro se Alexandre ganhou a corrida, ou se conseguia citar Homero enquanto
dormia
seriam os seus cavalos louros ou prateados?
... uma suave aragem corre pelas paredes da casa, só eu permaneço aqui
ausente de mim mesmo
o corpo desidratando a paisagem ...
mas se eu pudesse entrar no teu sono, ou enlouquecer devagar
ao abrir os olhos, teria a visão duma outra cidade rente ao mar, talvez Salamina
e faria estalar entre os dedos uma folha de rosa, para consultar o Oráculo dos Amantes
... ficaria condenado à invenção doutros corpos para olhar
outras bocas onde dar de beber ao tacto ...
não te assustes
tudo isto são ruínas da nossa passagem
... o ar rarefeito tolhe-me a memória, nem sei onde teve início este corpo
encolhido a um canto do quarto, cintila na cal duma casa destinada à demolição
... apenas rastos de cidades submersas
e uma praia onde novamente conhecerei a solidão
... e Salamina, ainda existirá?
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4.
onde começará o esquecimento?
num outro lugar desejado desponta a flor do loureiro e a cautela
um corpo de aromas longínquos atravessa o espaço da fotografia
não se detém, vertiginoso
um sátiro acenava-nos com um falo em couro vermelho
... suspeito que é noite há muito tempo, ouço-me latejar ...
Alexandre perfumava o sexo com Íris de Corinto ... a imagem que possuo da morte
é a de um pássaro que bruscamente sulca o chão
por isso, todas as fotografias estão repletas de mel mas vazias de ti ...
estava a ouvir-te
... que desarrumo propositado vai pelo quarto
eu bordava um pano com flores de estonteante açafrão
dormitava sentado, junto à janela espiava o mar
o corpo coberto de dúvida e medo ...
a memória arrasta-se sobre a pele de tua ausência, é uma língua recolhendo
minúsculos dejectos que aderem aos meus ténis para dançar rock'n'roll
... uma sirene, um insecto em volta do candeeiro ...
por fim, a chuva balbucia teu nome contra o empedrado ...
na sua infância, Alexandre comia com os dedos
calei-me ...
o dia está límpido, um travo de sal arde-me na boca aflita ...

S.
os pássaros cantavam ao desafio com os jovens eunucos
o banquete estava no auge
em volta dos convivas, pequenos cães de Malta devoravam o que ia sobejando da refeição
as sedas, os panejamentos das almofadas estavam bordados com resíduos de comida e
esperma ...
Alexandre segredou a E., digo E. para não revelar
... se algum dia voltar a enumerar todos os objectos que amaste, lembrar-me-ei certamente
do teu nome
da breve travessia dos corpos pela noite do meu falar
... já se reclinam as árvores e o sono atordoa
as coroas de calêndulas murcham com o embranquecimento dos cabelos
abro as mãos
os nós da madeira acendem-se no escuro tremendo das casas isoladas, um vidro desliza
o bronze derrete debaixo deste indefeso amor ...
a pouco e pouco
Alexandre verga-se como uma sombra, para fora do meu sangue contaminado
... dantes, quando era maio
tu chegavas ao anoitecer com os cabelos fibrosos das açucenas ...
hoje fico só, cismo ao reparar nestas fotografias amarelecidas
o sol ainda escuta teu rosto
enquanto o olhar vai sorvendo a parda melancolia das conchas ...
1981

Qta. de Sta. Catarina/Sines
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SEM TITULO
Ramiro S. Osório

ver com desespero e são como um pero o nada o tudo e o que vier quer dizer escrever intransitivamente e sem descanso as palavras que outros apenas inventaram isto é escrever sem outra necessidade que e~sa imperativa de não saber porquê aliás só mesmo um tapadinho só quem nunca viu é que cai em perguntar por
que é que se escreve ou haverá ainda alguém que julgue que se escreve para saber por que é que se escreve cheio de medo de um dia encontrar a ·resposta por
que em tal dia acabaria a ra:?:ão de escrever e eu sei bem que o que eu quero
não é a resposta mas sim escrever mesmo se a pergunta persiste meio desbotada
ela será levada pelo ininterrupto mal se ouve mal se cala e a droga da palavra escrita leva a melhor e ele são rios de tinta ou armazéns de ninguém onde
subsiste tão só uma leve vertigem desse para quê vosso deus para quem como se
o escrito tivesse de ser para alguém ou para qualquer coisa quando o que acontece é que nenhum edito me pode ser barreira para este meu mar contínuo sem
preposição que valha o que desejo e elejo e promulgo sem contas a dar ao quer
que seja pois é esse o poder absoluto que sara a loucura mortal e a transforma na que respiro e me desaperta as calças e me ama de meu amor no interior dessa loucura que desaliena e permite o deusado do tu cá tu lá com o que rege a vida do mundo nascido perfeito numa folha de papel sem fim onde me decidi a escrever com desespero e são como um pero o nada o tudo e o que vier quer dizer es-

I - QUEM ESCREVE E QUEM LÊ

Envolto de galicismos venerados, ou que o virão a ser, de espuma, e de capricho cerebral , chega
ostensivamente sorrateiro, esperando préstimos.
Esquece ao de leve o que é, e aceita com desenvoltura o rojo, o pejo, e ao que obriga a iniciação
na confraria.
Produz desligado do telefone a magia hermética. E promete-se entre murros que um dia as pagarão. Não ousa igualar-se, por lealdade e por arrogância. Deixa-se ficar no umbral do permissível,
a um dedo de conversa para cada lado dos repúdios. Só ele o sabe, ainda que a todos o diga.
Vêm binoculá-lo de longe, no teatro do beijo, e os mais sãos atiram-lhe pétalas de gilette. Colam-lhe por entre etiquetas transparentes uma coroa mortuária de rosas com espinhos. É tão bonito
o que dizes quando deslizas. Penteia o teu saber e serás eleito. Oferecem-lhe cama as musas galdérias e ele tenta enlouquecer o que ouve uns dos outros. Não tem cartão de eleitor e isso preserva-o pouco a pouco. Vai ao café uma vez por ano, quando passa cometa.
Sorri. É o mais impúdico.
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E as vidas paralelas nunca acertam, senão com muito esforço.
Poderia doutorar-se. Era só querer. Mas para isso teria de se amordaçar. Que incómodo. E para
conviver o quê?
Encontram-no na praia repimpado no não-escrito. Mas também.
Quando quer ajuíza-se- dizem. Até é verdade. Mas ninguém sabe- nem sabe que não sabe - o
que é que ele quer quando se ajuíza. Nem sabem que ele chama a isso a sua falta.
Arremessou metáforas, nozes, falsas pistas e a graça. Calou-se um ano e descobriu. Soltou o sol
e o desvario voltou. Enganou o destino do carrasco subornado. Chegou-se ao director e disse-lhe mate-me o senhor.
Nem tentaram branqueá-lo. N~m fechá-lo na loucura.
Passou-se ainda um tempo infinito de morenas, águas mornas e bacalhau. Tentativas múltiplas de
aproximação e apreensão.
Foi-se embora.hoje. Nada a ver com o que aconteceu. O que é que aliás aconteceu? Partiu num
coche-trenó, mais belo do que tudo o que poderia vir a escrever- foi o que disse.
Não sei por que escrevo tudo isto. É imponderável o que solicita este ou aquele leitor. Talvez por
isso mesmo o tenha escrito.

II- DUELO DESIGUAL ENTRE A PALAVRA E O OUTRO
Quando o escrever é já tortura e ainda a ele se entrega docilmente o escrevente, esperançado de
gala, amoroso de utopia e morrendo por encontrá-la, onde quer que seja a hora, vindoura, ela
há-de vir, a palavra amada, nunca vista, nunca vinda, pela qual se batem até à última forças eter~
namente renascentes.
Escrevente e palavra embrenh.ados no breu, unha e carne, boca a boca.
. Houve um tempo em que os dons encantatórios matavam de fome os canibais incautos vindos ver
desprevenidos presas que sabiam falar, que é como quem diz encantar, porque falar todos falam,
mas são poucos os que hipnotizam através de sons destituídos de outro qualquer sentido, fazendo
esquecer que a frase começada continuou sem fim, que a regra primaz se quebrou impune, que a
precisão do termo não. valeu atenção. ,
Liberdade. Que a palavra desabroche sem o terror de não saber qual lhe ficará ao lado. Que cada
palavra reivindique o direito de não constituir com outras frase. Será longa a luta, e frio o jugo
manejado pelo senhor sujeito vassalo do predicado.
Lógica enfim das betesgas. Almas pretas, avental. Mais vai o reino menos sou rei. Cavalga o
pasmo e a palavra ordena. ·É quando perco o pé que olari-lolé, quando desagrado ao austero que
me firo, quando não gosto do texto que o consinto, quando não sei o que digo que pressinto.
Começa por fim o inventário do cadáver. Acabou o duelo. Só há um. É o meu cadáver. E pergunto-me sem aceitar resposta: como o meu? não sou eu que ainda conto?
III- DIVINAS CEREJAS
Queria trazer-te cerejas mas só encontrei palavras. Sem caroço. Tónicas e mais nada. É o tempo
delas. Enquanto durar: boa vai ela.
A palavra começou no limbo da Mesopotânia, num período mais remoto do que inquietante. As
razões desse aparecimento foram de ordem pragmática, política, económica e de defesa. Só os
hábitos dessas razões mudaram- de tanga a armadura, a camuflagem, a homem-rã. As metamorfoses não alteraram a essência. As razões embrionárias continuam de pé; mas é intelectual
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viver deitado. O interesse de não viver a 4 patas passou à história. Foi importante consegui-lo,
largar da mão o chão, mas hoje em dia basta ter consciência de que a posição vertical é possível.
Hoje o luxo é prescindir dessa conquista. As patas já não precisam de provar o que quer que seja.
O mesmo se pode dizer da palavra. Rude golpe para quem vê na pala,vra uma doação divina.
É deus dar as nozes a quem não quer sujar os dentes. Só o ser humano- artifical por natureza e
perversor por inteligência -teria sido capaz de - tal como dissociou reproduçãp e prazer - tornar permutáveis as palavras e as cerejas.

IV - O ASSOBIO

Não é fácil pôr-se do pé para a mão a escrever sem letra. Como no duche.
Se Elia Fitzgerald escreve como canta é ela que invejo.
Denis Roche tentou o staccato mas não o invejo.
Que risco passar do staccato à escatologia.
Do do do do bi ba ba ma ma pa pa xi xi ca ca wwwwwwwuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
("o vento lá fora")
Toda a gente conhece a história do homem que endoideceu por não ser capaz de escrever assobio
tal como se assobia, quer dizer: com letras que signifiquem o som do assobio, não a palavra.
Para evitar mais acidentes, impõe-se delimitar o campo de acção da escrita.
V - PORTUGAL ESTÁ A ARDER
Quando a casa arde, ou bem se gosta ou bem não. Se se gosta é deixar, é atear, morrer até. Se se
quer acabar com o fogo o modo é secundário; ' nunca ouvi falar em elegância ou deselegância a
propósito do manejo de um extintor. E quem fala de estilo a propósito de um bombeiro?

VI-

brindo alfabeticamente esta ficção a
ldálio Oliveira, radiolojista; João Xavier Brito,
gastrenterolojista; Joaquim Mateus Marques, cínica
geral; Manuela Pereira Caldas, gastrenterolojista

o espaço acima não~ (mas também) um efeito de mise en page ou de censura. Era já texto. Queria
que fosse texto.
Não é só sem palavras que é impossível escrever. Sem mise en scene também não.
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VII -O OBSCENO DA MORTE (OU O DA ESTÉTICA?)
qualquer relação entre esta ficção-científica e a realidade científica
é puta coincidência

A. -Onde é que a palavra passa a literatura? "O que é que a literatura pode?" O que é que a
"prosa de qualidade" não quer ou não pode, se quer continuar "prosa de qualidade"?
O que é que a palavra selvagem de etiquetas pode?
B. -Pôs a cabeça entre as mãos e vomitou os pulmões, o fígado, o estômago, tudo. Cuspiu a
vida e morreu.
Dois dias antes tinha tido a honra de ser -admitido no hospital pela porta de serviço, humanamente acompanhado por um papel garatujado pelo médico que lhe tratou da saúde durante
uma vida. Eis a tradução dos rabiscos esotéricos do dito papel:
"Ilustríssimo Doutor Freijoão Confrade,
Solicito internamento deste caso de úlcera duodenal reactivada.
Cumprimentos e saudações cordiais do confraude
Doutor Ilegível''
Um dia depois, o hospital expedia de volta este caso para morrer em paz.
As últimas radiografias datavam de há duas semanas. O relatório correspondente - tal
como todos os outros de há um ano para cá - assinalava uma simples úlcera duodenal sem
sombra de inquietação.
Há quem leia nas cartas e não leia nas radiografias, evite-versa.
Os do vice-versa foram unânimes neste caso: nas primeiras radiografias o cancro não
existe, apenas as condições propícias ao seu aparecimento estão patentes; na segunda série
o cancro já nasceu, perfeito; de série em série, como num álbum de família, assistimos à sua
infância, à sua adolescência, à maturidade, à metástase florescente.
"Ferrados"- dizem as crianças quando querem tornar-se invulneráveis.
"Errar é humano" -dizem os médicos levianos, prontos a errar se lhes deixamos nova
ocasião.
De "errar é humano" em "errar é humano" o não-errar tornar-se-á excepção se não o é já.
Não há casta que para tentar manter o seu poder não se invente intocável, não se invente
tabú.
Mas há pior: a inacção fatalista perante os tabús assassinos.
C. -De certo modo, A. é um compromisso- porque só B. me interessa.
A seguir,
trabalho de ALBERTO JOSÉ
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BÉLA BARTÓK, Audições
Luís de Miranda Rocha

Concerto para piano e orquestra (1)

A noite azul distende-se, efeito do sonoro inúmero crescente, alarga-se subindo, no bater dos
martelos, percutida alegria.
Vasto sopro que paira, da explosão vascular, nas válvulas abertas corre o vento cantando, triste
ardente no ar, é imensa ressoa, vaga de metais.
Pressentindo as cordas, a vibração das cordas- os dedos ágeis contra as teclas o seu duro mover
de extensos intensos mecanismos.
Um pouco de nuvens, de névoas, mantém-se, por cima da cabeça, à volta da cabeça, à volta da
cabeça, à frente do olhar, na fronte triste escura, ouve-se ao som da luz.
Um pouco de água, um halo próximo invisível, junto ao coração, frio vivo um rumor de neve
áustera queima, mortal ardor latente.
Suave grande avança, suavemente forte, turbilhão ansioso, vastíssima alta devastação sonora.
Concerto para viola e orquestra
É um tumulto ouve-se, sonoro crescente sobre o fundo da noite, vastíssimo informe que vem, à luz,

à contrai uz.
Celeste escuro vagaroso rumor nocturno de clarões latentes, mínimas vibrações, cintilam, luminosas, cintilam.
Aurora branca aurora tremular, anuncia-se -no mar, ao longe, ténue rumor de vento a traz,
memória mátria.
Segundo concerto para violino
É outro som, crepuscular, rasa vaga de escuro que avança, pesado alento passa rente à terra

cantando.
Nos arcos sobre as cordas, veloz aceleração de que percepção de sentidos, múltiplos ressoam,
ouve-os por dentro, em caixas, em campânulas , distensos limites do ar deslocam-se invisíveis.
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É outra luz, externa, queimada extensa vastidão terrena, queimadura por dentro, um -a rdor

intensivo, o ângulo de v-isão desloca-se devagar atento ao ouvido.
Na fronte, à frente, na nuca, atrás, no crânio, em cima, e sobre o crânio abate-se: um peso atroz
de vagas nuvens lentas oprime na cabeça regiões superiores as mais expostas.
Percepções laterais, nos ouvidos concentram-se, sensações de percepções de luz que nas membranas bate, perfura-as e entra.
Divertimento

Em fundo um clamor, a orquestra que avança, tumulto sonoro, de órgãos cantantes batendo, no
ar, crepuscular ainda, rumor do dia, austero. _
Ouve que dançam, as luzes, semovidas- por clarões de que enérgica rapidez intensiva, dançam,
num denso furor, luminoso obscuro.
~os

cúmulos terrestres, no ar, pela estação mais luminosa, e densa. Residual sonoridade estival,
canicular, de violinos.
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Sonata para dois pianos e percussão

Nas teclas bate um furor semi-cego, de latentes pancadas.
No fundo é um tumulto, turbilhão rumor de lenta vaga escura, tremor de acessos mínimos, informe
e ouve, nos côncavos saltando -deflagração de imagens inúmeras.
Um ímpeto demais, aquém da luz concentra-se, aos pulsos afluindo, uma estrita energia.
Transforma-se em luz, transluz, força arterial transmite-se vertigem veloz saltando, ressaltando, na escala.

aos órgãos, às peças, e dança,

No côncavo fechado das caixas ressoa, escuro clamor de clarões queimados.
Ouve-os batendo, batendo, martelos, martelos.
No ouro, num aurífico aurífero fulgor.
Sonata para violino solo

Impaciente treme, num domínio contido- arco tenso sonre as cordas desliza.
E salta, ressalta, no ar ascende, veloz fulgor de brilhos, iluminado denso, atinge cúmulos curvos
inclinados no ar, e dança, e precipita-se.
Cai como ténue rápida luz de estrelas, vibração numerosa, veloz estertor aceso.
Nos dedos, nos arcos, sobre as cordas.
Matriz aguda, magiar.
Concerto para piano e orquestra (2)

Crepuscular, a luz, perante a noite, canta.
Ouvindo-a, aguda e grave, distende-se sonora.
Facetada intensa, em brilhos, em partículas.
Revela-se em películas, laminar, visual.
Minuciosas vibrações, ouvindo-as, lancinam.
Um lento alto paira, tumultuosa rapidez.
Ouve-se ave nocturna ~ árvore de vento.
Pássaro da noite, escuro, triste cotovia.
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ROSE
Maria Estela Guedes

Que asas impossivelmente lentas o sopro suspendem diante da luz? Os passos passam
contra a noite semicerrada, enquanto um pássaro dorme e a lua vigia.
Que penso no pensar que pensa o pensamento?
Delicadas redes ataram a língua por trás das costas, mas se voo - o espaço é grande.
Assim como mergulho na distância onde o insecto se abisma e pousado descansa: ponto de cruz no
tecido do universo.
Olhar para trás, e o futuro enlouquece de tão longe. Só a lua inspira respirações de lacre,
quando pensar custa e um soluço agrava.
Dedos tesos, tesão de macho: assim o bafo aquece a carne e o papel move suas crinas de
aço. Falo. Falo. Palavra dura em mansidão de pássaro. A que latitude fica o meio-dia quando o sol
se inclina e a lua suspira?
As flores que disparam seus estames à caça esquiva, em que naufrágio de insectos se
douram agora? Que dia assim gravado na retina produz a estrela da evidência?
Vi auroras brutais encostarem os flancos pelas arestas mordidas das esquinas; penso: que
posso pensar que ao mesmo tempo seja rosa e seja tnar? E então sobem aos olhos os jardins
subaquáticos com suas imensas corolas coloridas de movimento- muito, muito lento. Que a maior
concentração de velocidade move-se em câmara lenta. Assim as águias, assim o filme emerso da
retina: anémonas, verdes algas estiraçadas, cortinas de vento.
Que posso. pensar que seja uma raiva, festa do amor violento? Penso rosa, ousar ser. Pensa
num cão eriçado de febre, numa pantera afundada nos seus pulsos de silêncio. Pensa que isso
abraças, agora, neste coral pintado de negro saliente.
Pensava cavalos de sangue, cabeças de carne naufragáveis, palavras absortas no rio onde
rosas adormecem transtornadas. Então, rápidas manadas de perigosas aves riscavam de lume o
firmamento.
Desvios, incensos na noite, furiosos navios.
Rosa, corpo que a treva mira, estarrecida. Acto selvagem, incestuoso, vivo. Mudar as
relativas posições dos astros na fundura das noites sexuadas, dar corpo às primaveras que se
adiam, tocar verões como quem consente a morte -nunca, nunca.
Pensa então o silêncio de brasa- palavra muda das musas. Quem o suporta na sua fluidez
de lacre contra os rochedos insanáveis? Declina a cor a flor à cratera do meu deslumbramento:
rosa, fio de prumo no regaço.
Pensa que a tocas, a umbrosa boca que se expõe à língua, humidamente, a ternura de um
pequeno mamífero quase implume, a candura da sua bicôncava alegria: nocturna ilha, ilha onde
rapaces se embebedam de agonia.
Penso, penso, como deserta arena à espreita do sangue, dos dois bichos morrendo num
orgasmo de cornos e corpos dementes. Pensa uma criatura exangue entre os dois suspensa: fio
condutor ligando frase a frase o corpo carregado de sinais ardentes.
Jogos, razões ferozes com ancas e dentes.
Que naves se movem leves, entre dia e dia luzem, firmemente? Fendas, obscuras lacunas
onde botões de rosa mergulham encharcados de silêncios.
193

ESTE AQUI
António Tavares Manaças

Como a costa se alterou na natural luta do mar com a terra, não dei com o meu destino.
Devia ter ido mais além ou, verdade se diga, mais aquém e por isso fiquei com estas barbas de
espera. Suspirei de alívio quando vi a costa e, por mais que vos pareça ridículo, disse: Portugal.
Não. Isto não está muito bem explicado. É certo que suportei com os pés -que são, na
natureza humana, a coisa mais perto da cabeça- haver disto. Mas também há Austrália, Patagónia, o subcontinente chamado i íNDIA, a Palma de Maiorca e at~ a Grécia. (Refiro-me à antiga,
claro; que a que existe agora é como nós). E vai que um mistura toda a natureza nisto, suporta
o seu suspiro, a sua origem e, ó céus! reflecte.
Mafia na, mãn anhia ia prá onde? Responde. O velho tinha o seu conhecimento novo como
uma gargalhada, pois, querendo crendo ou não V. Sas., isto muda ou não muda, MODO U e
agora começa
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Para o que eu quero dizer isto devia ser um poema gráfico. Mas nunca lá fui, tenho só estes
gestos de escrever e muito sono. Suspirei na Galiza com os meus árabes, digo Algarve e digo outra
vez Portugal, sume-me, marrano, neste negócio onde tenho raízes e perguntas como saber sendo
isso limitado à cabeça, coisa, claro que mete lhslas e Áfricas e Mundos nunca vistos, um vínculo
meu mais com este ou com aquele, o chapim, o adoeiro, os bimbles, os cheios em tudo do que é
seu, os estar sem. A raiva é minha, pois suporto o meu conforto. Digo: "EU é uma palavra sem
sentido". Joana ri-se de mim. Então volto ao princípio, pois, mais puro e mais sacana visto que
alguma coisa começa. Este
país, como um que está noutros suporta
a sua diferença. Sobeja a triste lembrança, claro. Que tens tu?
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HALIKARNAS
Jorge Listopad

Ele entrou no sonho com a facilidade do corpo velho ao entrar nas águas do mar brasileiro,
entre Salvador e Recife. Iniciou o sonho com algumas ideias simples - era pintor de quadros
brancos e estrangeiro - mas igualmente partilhava o sonho da mulher que dormia a seu lado e que
no sonho era a sua mulher.
Ela entrou no sonho acompanhada do delicado ruído da maçã ao cair da árvore, porém a
queda não era livre por entre os ramos frondosos, folhas e outras maçãs, prolongava-se, longa
como o sopro. Ao cair dentro do sonho estava possuída também de algumas ideias simples- era
lince transformado todas as noites em mulher de cabelo ruivo e quente de Veneza e de belo pescoço delgado; porém o louvor da nuca
nuca de raça, sonhou ele
lia-o nos olhos dele quando não estavam fechados a dormir como agora
Ela não entrava no sonho dele.
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Ele sonhava: eu sonho e também sonho o sonho da minha mulher. Tenho na mão o corpo
de cristal, não, o copo de cristal, da cor das granadas, cristal de Murano marchetado, com transparências nos profundos cortes laterais; dentro do copo o líquido. Ofereço-o a beber à minha
mulher. O vinho do sul, capitoso mas harmonioso, de outra época. Vivo agora em Itália. A minha
naturalidade é turca mas sou mais europeu do que turco, falo inglês e francês (estudei no Egipto)
- como se fazer os parêntesis no sonho? - agora cultivo o italiano com a minha mulher. Ela é
italiana.
Sou italiana todas as noites. O casamento tem de ser festejado à noite ou pelo menos à
hora do crepúsculo avançado.
Casei-me então com a jovem e bela italiana tão rapidamente como o é possível durante o
sonho e, naturalmente, sem tempo de esperar o eventual consentimento do meu pai que, mal
soube do acontecido, fez os preparativos necessários para abandonar, pela primeira vez o seu país,
deixou o palácio solitário na vasta propriedade depois de orar junto aos túmulos dos seus avoengos. Chegou a Itália, anunciando-se apenas com breve antecedência.
Veio para deserdar o meu marido, bem sabia. Levantou-se, porém, uma núvem doirada de
Veneza, perfumada com tal densidade e composição, o perfume não fala, sugere apenas, sabes ...
Ele respondeu, no sonho, que sabia. O pai ficou, no entanto, maravilhado com a nora e com
o filho recém-nascido, corrijo, filhinho, corrijo, fascinado (palavra talvez dispensável mas que
ecoava entre o sonho meu e dela) que nos convidou, pediu que nos levou aos três, num inesquecível cerimonial, para a Turquia, para o seu palácio que eu conhecera até então somente por
fotografias. As últimas 20 milhas do caminho foram atapetadas de flores brancas e amarelas e
vermelhas de nome não conhecido na Europa.
O meu sonho acabou, não tenciono sonhar mais, sonhou o que tinha sonhado que era
pintor, quero acordar, mas o sonho dela continuou.
Oh meu Deus eu não queria mais do que cuidar da criança, pintar as sedas, ouvir a música
do sol, da chuva, da neve (na Turquia há neve ... ) nos vidros dos meus aposentos, e tocar com a
minha sensibilidade nas palavras dos outros durante as ceias mas
... o pai fazia a corte à rriinha mulher; oferecia-lhe porcelanas finas mas obrigava-a a acompanhá-lo nessas compras a Ahasbed onde lhe pôs no dedo da mão direita como de viúva o anel com
um diamante e o anel, sabe-se, é redondo e fechado, sem saída para o dedo cativo. Cortou a· barba
e riu-se muito para ela mesmo no meio dos convidados e depois fê-la sair da sala e foi-se com ela
pelo jardim do vento, vento de dedos enluvados, quem não é turco não sabe, tépido, da flutuação
do desejo.
Fui com as minhas servas comprar mais cores e também linhas de seda à loja do chinês, era
longe mas não muito longe; quando voltámos, o pai do meu esposo já tinha sido encontrado morto
em condições consideradas suspeitas.
Fui condenado a 7 anos de prisão. Durante esse tempo a minha mulher divorciou-se e
casou-se de novo, no sul do país, já na fronteira com o Irão. Ao sair da prisão fui de minha livre
vontade para a ilha de Halikarnas, situada no Mediterrâneo, longe da civilização. Vivi com os
pescadores.
Casei-me com um engenheiro inglês que mais tarde trabalhou para o governo iraniano.
Jogávamos as cartas, visitávamos os amigos europeus e mais de uma vez fomos convidados pelo
shah, que era o seu duplo, mas de uma melancolia real.
Na Europa tinha sido pintor, mas uma vez na ilha lembrei-me dos meus estudos de genética
na Universidade de Alexandria; consegui um novo género de fruta - hoje vende-se em todas as
loja_s de Delikatessen do mundo. A fruta, embora não bonita de forma e de cor (parece uma batata
doce peluda) tem um gosto delicioso, uma textura subtil, o perfume do mel negro. Conhecidos, os
frutos, por "karnas" ou "carnas"- a abreviatura do nome da ilha. Era eu que os cultivava, para
exportação, cada fruto embrulhado em papel de seda, branco, amarelo ou vermelho. Casei-me com
a filha dum pescador e tive três filhas.
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O meu filho do primeiro casamento adoeceu no dia dos seus 16 anos, e apesar de todos os
nossos cuidados, meus e do meu segundo marido que chamou especialistas de Inglaterra, do
Egipto e da Índia, não se restabeleceu. Quase sempre fechado no seu quarto ou apenas falando
com os seus pombos, era duma tristeza atroz. Tinha 19 anos quando ped[u autorização para se
afastar e ir a Halikamas visitar o séu pai de cuja imagem não se lembrava nem sequer eu; obteve o
nosso consentimento, fruto de desespero e cansaço.
Fui preso pela minha actividade em favor da independência da ilha, actividade em Ankara
chamada de "terrorista" e "antiturca"; o meu fllho, ao desembarcar em Halikamas, já não me
encontrou em liberdade. As minhas filhas, suas meias-irmãs, informaram-no sobre a minha ·
situação pessoal; ele instalou-se em casa, dava ordens e começou a dirigir os negócios, à sua
maneira, naturalmente. Quis casar-se com uma das irmãs. Eu, finalmente liberto, voltei para casa.
Entendi todas as alterações trazidas por ele dentro do meu lar e nos negócios e naturalmente não
gostei
Foste sempre ciumento, disse ela no sonho.
O meu sonho já terminou, disse ele, sonhando estar acordado.
Não acabou, disse ela. Fizeste-o beber o chá da raíz dos "karnas": quando cortadas em
noite de lua cheia são venenosas. O meu, o nosso filho, mais morto do que vivo, foi transportado
para terra. Para a terra turca.
Sou eu agora que sonho, o fllho, ou talvez o pai que se transformou em fllho, irei também
para a Europa, quero pintar, esquecer, pintar quadros brancos, ser estrangeiro, e porventura
partilhar o sonho com ela, Myriam, a minha noiva de Halikarnas
sou eu Myriam que sonho que sou lince transformado todas as noites em mulher sem nome
com destino
agora
circulação no único volume
sonho .que sonho
quem
(1981)

Mário Cláudio

PIENZA
Um outro livro.
Pienza não se abre nem se estreita, por medo de que- construída à beira do abismo a catedral
de calcário e vidro-, os demónios adivinhem seu gesto, a precipitem nos penhascos de argila.
PERUGIA
Não é uma surpresa, este silêncio.
É menos que uma bênção: uma praga.
Pois o cadáver de um papa se despe de paramentos e insígnias, se lança ao lajedo da nave entenebrada.
E o vinho lava todo o corpo da catedral, para que o lugar se purifique de uma casta de tigres.
S. Bernardino, entretanto, insistirá em sermões quaresmais, discretos milagres.
Pouco a pouco, porém, o implacável silêncio cobre tudo - paira sobre esses longes de cinza e
azul, para além dos Gólgotas, que os pintores povoam de dispersas criaturas.
É urgente cruzar patamares, galgar abismos, descer de telhado em telhado, vencer a cintura das
muralhas.
Até transpor as portas da cidade, e escapar ao mármore branco de seu silêncio maldito.
HERCULANO
Tivéssemos nós desenrolado os papiros, saberíamos que terraços de palmeiras destes terraços
se viam, antes que o mar se alargasse diante deles.
Até onde vai agora a cidade, inumada em vozes, roupa branca a secar, garrafões de tinto?
Os professores chegam pouco antes do crepúsculo, formulam engenhosas teorias, saltando de
um átrio a outro, percorrendo recônditos jardins que as silvas não se cansam de invadir.
Mas um balneário, que pode ser senão um balneário?
E a Casa do Veado, que outro nome justificará que não esse da estatueta que a habita?
Quanto à cruz, que signo lhe vale diferente do da cruz?
Conheceríamos Herculano - suas intrigas e mapas -, não fora a biblioteca confundida com a
loja de um carvoeiro, os manuscritos calcinados com a mercadoria de seu negócio.
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VISIÓN DE LA PINTURA INOCENTE
Enrique Molina Campos

A Mari Carmen Corcelles y Juan Bêjar
Decidme dónde, en medio de este verde profuso,
en medio de la ostentosa apretura de estas descomunales bojas,
están los demonios que, según se nos dice, assedian ai hombre y lo retuercen desde dentro,
las implacables destrucciones, la voluntad de mal, o acaso menos, el ansia que el hombre siente de
sobrevivir aun en su ruindad o en su vergüenza.
Decidme si este aire tornasolado, y las múltiples luces que lo sostienen y lo convierten en elemento
y ai par en privilegio, no son muestra o siquiera testimonio de otro ámbito, otro origen
cuyo recuerdo nunca acabaremos de entender porque nunca
sabremos si van antes o despuês de nosotros en el imaginario molinete de tiempo que un soplo
desconocido hace espantosamente girar en nuestra índole.
Decidme dónde está la materia: la almagra, el albayalde, la cal, el yeso, el bistre,
los aceites y sus infinitas alquimias, los zumos y las pastas
que son naturaleza o representación, significado o instrumento.
Yo sólo veo un jardín, he querido decir un paraíso, o quizá un laberinto de suefios desmedidos y
dispuestos en tallos, ramas, bojas, frutos intocables.
;

.§
"'
~
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Decidme , entonces, si es la pasiÓn, corriendo a oscuras desde el cerebro hasta las manos,
hasta el pincel, hasta ellienzo o la tabla, hasta las portentosas bojas y su atmósfera,
si es la pasión, con modos de inocencia, la que finalmente concibe este radiante orden
y regala a la contemplación esta fiesta de armonía primera.
Decidme, decidme quê se hace delante de este mundo no nuestro
o demasiadamente nuestro, quê se hace con lo·s ojos no acostumbrados a tal aventura de pureza,
quê !!>e hace ai regresar, ai volver la mirada bacia el día en que se está viviendo,
ai dejar abandonada y encerrada en el marco la más espontánea e intacta de las hermosuras.
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DEUSES DECAIDOS
John Graywood

lampiões de rua são pontos de interrogação:
a prostituta como um halo de solidão:
orgasmo como assinatura
palavras sifilíticas

SOME RESTA SONHAR
Fernando Guerra

Fecho os meus olhos.
É-me vedada a alegria de sentir
de amar, de sorrir, de construir.
Mas ninguém me proíbe de sonhar
de semear os meus castelos no ar
e vê-los caír sem razão de existir.
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A VÁRIOS METROS DE PROFUNDIDADE
Luís Miguel Nava

Quem como eu não sentiu já no corpo um dos seus
órgãos a afundar-se? Sentir nele os brônquios, por
exemplo, ou o fígado, o intestino, a vários metros
de profundidade torna-nos, entre outras coisas,
impacientes. Mais, contudo, quando a pele, que com
eles sonha, devagar no-los espelha, subterrânea.

POEMA
Helga Moreira

Na sua face mais lívida coloco um diadema. Talvez de hera.
No peito entreaberto um beijo de púrpura, magoado.
No mar os instantes cresciam vagarosos, na imatura sede
de imagens; ervas roendo o estio, o luar de crianças.
Assim suportava a candura, os passos subtis de vozes.
Nessa altura sangram de minhas mãos paisagens, pinturas
ardentes, uma luz irónica, dolorosa.
Estava nua a língua presa a uma lira, bipartida e lateral.
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DE OUTRO OLHAR ANTIGO
Gabriel Bonito

(resposta em poema
para o miguel serras pereira)

nasceu-me de te olhar uma memória
de outro olhar antigo que foi meu
deitava-me então enquanto olhar
era antes da luz ao apagar
o breve grande instante desses dias
olhei-te sem bem crer, mas se pensar
em todos quantos dias haja instantes
já sei que te não vou deixar de olhar

A TEMPESTADE

Ledo Ivo

A tempestade caiu. As luzes se apagaram.
Não ficamos no escuro. O fogo da lenha
clareava a nossa sala.
Relâmpagos fulgiram. Trovões despedaçados
estrondeavam entre as montanhas. Abrimos a porta
aos cães espantados.
No calor da noite ficamos em silêncio
esperando o nascer do dia na terra
que guardara um raio.
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NOTE, NOITES
Raul de Carvalho

Não é asilo.
É tédio.
Não é tédio
É frescura.
Não é frescura,
é desejo dela.
Não é o moço,
Sou eu.
Não és tu, ·
Somos nós dois.
Não é um abraço na Vida
que dá dois abraços na Vida.
A Vida- abraçada! - é como ela é!

25-III-1982.
210

POÉTICA EXAUSTIVA
António Barahona da Fonseca

Soava outra música mais dura agora
mesmo defronte da igreja, à despedida,
antes de me fazer ao ar pra Goa
Reconheci-me: com a letra mais escassa
enchia páginas e pétalas, insone,
- a minha liberdade pra matar a fome porque nem só de pão o homem vive, sim:
simples caligrafia o mantém de pé
ou inclinado para o canto que não dorme:
''De ti só ficará grande alegria,
um monte de papel, amores e teologia"
20.X.81
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POEMA
António Fazeres

Queria sentir com cada ínfimo espaço de meu corpo
as ruas pisadas
as mulheres maltratadas
os caminhos novos a que chamam estradas.
Sentir ...
libertar o espírito em cada espanto
em cada encanto
em cada canto.
Desdobrar vidraças originais fronteiras
em novas formas, novas maneiras
de ter o mundo e as mulheres por companheiras.
Amar o corpo inteiro
desflorar florestas virgens com sémen verdadeiro
como se amar, fosse o gesto que se faz primeiro!...
Lisboa, 20/1180

QUASE UM SONETO
Cario Vittorio Cattaneo

tu dormes no país de minha infância
e em redor pulsa o mar
-no braço abandonado queima ainda o sal
mas não te vela aquela áspera doçura do sorriso
aqui estão apagados os fogos a noite é pedra
setembro deixa nos vidros só rostos
o sangue sacode os livros no quarto
e o desejo é uma luz obscena e branca
pensar-te é reencontrar o mar
as pedras quentes como uma espera
o ruído das ruas no táctil silêncio do verão
- a esperança é um coágulo que somente pode ferir
já quebrei todos os espelhos nesta casa
onde a noite é ambígua cúmplice da ausência
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CRUEZASDAFORTUNA
Carlos Nejar

Sou um homem. Tocai-me, confinado
e efêmero. Cruezas da fortuna.
A carne é tão pungente e se coaduna
ao sonho pelo amor transfigurado.
E pelo amor tangido, revogado.
Sou um homem no juízo e de alma una
com o universo. Parvo chão de alguma
virtude transitória, alvorotado.
Pequeno, mais tardante que baldado,
com danos pela sorte malferidos
e pelo desconcerto na piedade.
Pequeno e poeira e travo. Quem nos há-de
poder bastar, gravosos e falidos?
Sou um homem. Não mais. Um desgarrado.
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LONGO O VOO DOS PASSAROS
Orlando Cardoso

1
longo o voo dos pássaros no verde
quebrado da brisa lenta doce
sorver este cálido vento no fim da tarde
os dedos inertes ardor na pele

2
sobe pelo monte a cadência ressonante do mar
anel envolvente bosque areento o silêncio
eco da voz lenta das ondas na extensão da duna

3
tomo nas mãos a flor do teu corpo duna
ao sol sabor de camarinhas

4
líquida a sede que tenho do teu corpo
tua fonte a minha boca
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UNSILENCIO
Ángel Crespo

Las palabras que no he dicho,
pacificadas, descansan
en ellimbo en el que luz
y sombra se dan la mano.
Un silencio, como un agua
profunda, que deja ver
las piedras claras dei fondo,
me invita a dejar la ropa
liena de polvo a la orilla
- y ya me soy transparencia
sin más Iímites que el cauce,
ardor sereno que fluye
entre la arena y la brisa
y se avecina a la sal
que desata sus cristales.
Las palabras que no he dicho
dudan entrejunco.y alga.

POEMA
Mauro Villar

há um demônio dentro
de minha camisa e um
a ponta de bésta nes
tas calças: espanto
nácar de açucenas:
tensa verbena sem ai
ças que empena apena
s vermelha chispa de
lacre.: em carne em
terra rupestre rito
ancestre em teu obscu
ro ônfalo vetiver e
doce
ruminante
náusea
que palpita equestre
em tua boca afinal
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ALTO VOAM AS POMBAS
Eduarda Chiote

Falo de pombas
porque nada sei para além
de que mansas não são as minhas (outras pombas).
Humilhado tacto.
em coroados dedos.
Falo de pombas porque alto voam se olhos.
Labirintos de espantos. E de medos.
Falo de pombas
embalsamadas pombas
não das que veem, como cristal vampiro
beber gesso e ócio
em Praças de Rossio. De Veneza.
Falo de líricas e prostitutas pombas: doce caverna
de uma escrita cega.

SOBRE UMA GERAÇÁO DESSATISFEITA
Eduardo Pitta

Essa gente não sabe dos corpos a linguagem da desordem
nem ousará sorvê-la a longos haustos. Esboçam, quando muito,
pequenos gestos periféricos. É uma longa aprendizagem que
pouco lhes diz. Pervertem-se na ignorância de tudo e de si
mesmos e vão (sobre)vivendo com a lentidão e o sensabor
de quem de tudo desistiu. Subsistem. E a praia pouca que lhes sobra
chega-lhes para a (des)satisfação do largo mundo que aborrecem ...
Percurso rastreado taco a taco onde não cabem os Melquíades da infância.
Neles, a contiguidade do desejo é vital e extemporânea: um vinho
resinoso e a polpa generosa de algumas azeitonas configuram
padrões de vida que lhes estão nos antípodas da memória. Assumem-se,
outrossim, como a geração do martini.
Progridem de snack para snack ao sabor de liofilizadas cerejas, de
outros fumos, vários palpites gustativos. Entre a magia do sound e
a inutilidade de alguns lances vão auscultando um tempo de procura
e merecimento. Saberão da ignóbil transacção dos sentidos?
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Voltar ao princípio, recomeçar corno se hoje fosse o
dia único. ·ou limite. ·
A varanda rendilhada de onde parece cair a folhagem.
A rapariga com alguém do outro lado, envolvido em
tule junto à janela. Os quadrados de cimento repletos
de lírios e gotas de chuva.
Rostos movediços atravessam a paisagem.
A rapariga dizia: Tive um sonho. Urna estranha mulher
tecia. As cores, a linha, a agilidade.
I

Talvez o desejo. Um outro.
O rectângulo metálico fragmenta o rosto de perftl.
Deixa ver a fronte, a linha do nariz, o ombro. A
rapariga observa fotografias. Preto e branco. De novo
a paisagem. O limite.
Sobre a mesa, o pequeno arco cintilante, oiro. Ela
acende um cigarro. Aspira, brinca com o anel. Olha
os dedos.
A claraboia volta ao lago;· nítida, bela. Escurecem
as camélias, as folhas mais verdes. Algumas penas de
pássaro. Crianças correm, os cabelos de chuva, o
rosto alegríssirno.
A rapariga de olhar azul de cal retomava o sonho.
Corno repetir? E o desejo?
A música veio depois. Urna mulher de negro cantava.
Estendeu tirn braço muito branco. Saí do sonho. Tive
medo, dizia.
A chuva recomeçava de encontro ao vidro, a rapariga
baixava os olhos.
11-3-81 Isabel Sá

TESTAMENTO
Sam

Se eu fosse uma árvore à beira da morte ...
Deixaria à terra as raízes e as sementes dos frutos
que houvesse gerado; ao vento, as folhas, para que
fossem adormecidas e, mais tarde, conduzidas ao seu
destino.
Ao vento deixaria ainda a voz que ele me ofertara.
Legaria o tronco à eternidade; a seiva, às árvores
minhas irmãs.
Os ramos mais débeis ficariam para as aves, para
neles descansarem no termo das suas viagens.
Deixaria as flores ao mês de Maio e às raínhas eleitas
por sufrágio universal.
Ao Sol deixaria as manhãs, com a obrigação de me
iluminar.
Para o Outono reservaria a solidão, aquela que me
acompanhara pelos caminhos mais sonhados; para a
chuva, as tardes de Inverno, todas as que padecera.
Deixaria à noite a missão de me envolver no silêncio.
Aos viandantes fatigados, ávidos de repouso, deixaria
finalmente a sombra da árvore que fosse.
222

ENCUENTRO
Carlos Montemayor

Puede levantar la carne sus altares sensoriales
hacia un vuelo interrumpido que por fin despliega
el canto físico de sus manos y sus labios.
Puede levantarse como el polvo bajo el viento
y en un só lo minuto respirar todo el aroma de una vida,
que ciega contempla la luz
y la oye y la entiende y la abraza.
Son cuerpos que se agitan como los bosques bajo el viento,
que persisten como los lechos de los ríos,
como el silencio sobre los versos y papeles.
Déjame permanecer junto a ti,
deja que continúe mi cuerpo, iluminándose junto ai tuyo.
Entenderte desnuda, como el deseo lo está ante los suefios,
a tu lado siempre, palmo a palmo,
hasta que ningún verso pase sobre mi vida.
Que mis manos aparten recuerdos, muros, calles,
los afios que no recorrimos juntos,
las viejas ciudades que no pisamos y las habitaciones que no abrimos,
y que sólo el viento innumerable y su lluvia sobre nosotros lleguen.
No hay horas, no hay minutos:
hay la desnudez en que la carne nos envuelve y comprende,
abrazados, unidos,
yo, en ti, desnudo como la lluvia en el día, dentro dei mundo.
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POEMA

Álvaro Magalhães

Um cinema de tiras de papel, arames e uma caixa de cartão,
uma boneca de trapos, os rebuçados de avenca,
·
o seu coração não suporta tanta alegria
e basta que se não incline tanto.
Essas coisas apenas entontecem,
servem para adormecer um braço
ou fabricar uma dessas redondas lágrimas
que ficam nos álbuns.
Dão-lhe um passado para que o saiba usar
e há coisas melhores, mais duradoiras.
Desculpe, não queria dizer isso,
mas que apenas as palavras se tornam necessárias
quando passa perto essa música;
guarde o corpo para outros acidentes.
Aprenda a viver sem essa dose de veneno,
acorde sempre tarde, por exemplo,
e demore mais um pouco em alguns passos;
veja a imprudência das pontes e do resto,
como estes versos vão sem brilho
até ao fim de qualquer coisa
e, pacientes, esperam.

POR UMA BASíLICA
Miguel Esteves Cardoso

Sem reparar, por .uma basílica passaram os heróis e
Tudo lhes ficou de passagem, de graça, e de emenda; a
Saraiva batia já depois desta palavra, onde.
Precisavam fascinar de fugida, ser imensamente
Lembrados do pouco feito, cercand'o o 'tanto faz'
Dum sonho popular diante quê, acocorados.

Usavam em demasia correr, força fossem tarde
Para chegar sempre que perto e escusados, atando
Lumes ao que tinham ainda de movimento, lançados.
Então como se diz 'manar', o jeito já feito, já
Tudo escrito, são bem entendidos, fazendo
Sentido, maldades, e pouco do mundo; o que se sabe.

Como por fim aproximar a partida
Dos que a partir dela
Serão em tempos visitados
E fomentar pela Pátria e pela calada
A saudade, nenhum desespero,
O desespero, nenhuma saudade,
De não voltar.
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PARA DIZER AS PALAVRAS ANTERIORES
António Ramos Rosa

O desejo do início e do silêncio
para que o instante seja a fábula do instante
O silêncio para dizer as palavras anteriores
É o centro talvez a suspensão a perda
o fundo: a ausência de cor
fundo incessante que procuro defender
do assédio do sentido contra
as presenças acidentais e a agitação da superfície
Sigo-lhe a curva oculta até à interdição:
Como transpôr a parede circular
das coisas?
Lá fora a forma opaca
e provisória do ar as mesmas marcas
coloridas a distraída escrita
do acontecimento As pessoas passam
inscritas na janela com as casas e as árvores
e a árvore negra na curva, o céu oblíquo
Um olhar geral penetra-me e na ausência
de uma perspectiva já não sou
uma visão do mundo mas a subterrânea
corrente das intensidades do desejo
Aqui reina a imagem de um olho global
e é aqui que invento a metáfora da Figura.

Reconhecê-la é feri-la Travejá-la
na pauta rígida transformá-la
em palavras e madeira em arvoredo à chuva
Aqui a violência lúcida penetra
no corpo fugidio que é já outro reflexo
e trabalha esse fragmento de vida errante
Não como um objecto tudo na água flui
e a rigidez articula-se em dicção metálica
Pedra é esse corpo o seu corpo marinho
mas também é água e vento nos meus dedos
Pedaço a pedaço desfibro um reflexo vivo
para construir um virtual fluxo ou linhas negras
Quem revolve a terra e nela acha um insecto
terá este prazer de inventar os cabelos
ao sol do muro alto na folhagem!
Maltrato-te Figura que foste imagem
corrente desabrida no frio de um outro mês
e dou-te as inflexões das sílabas do tempo
com a paciência dos dedos e dos dentes
.para que neste exercício da paixão acordes nua
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PRíNCIPE HORTELÃ
João Miguel Fernandes Jorge

Atravessou a rua.
Parou no passeio oposto,
mesmo defronte.
Aí ficou
decidido a não rnexer-se·mais.
A vila ánirnava-se.
Viam -se rapazes a caminho
da escola,
o portão gradeado abria
sobre as rosas·do inverno.
Olhava para outro lado
alheado a brincadeiras de
qualquer espécie.
Cercava-o o vento
tinha no sangue urna natureza
aldeã.
A imobilidade era o seu domínio.
Durante todo o tempo
não dera um passo
não esboçara um único movimento.
Alguns animais selvagens são
assim perante a morte
e o perigo.
No entanto
os seus lábios moviam-se,
sei-o agora,
para proferir raras e
breves sílabas.
Era quase verdade.
Não seguia qualquer ideia sob
o nevoeiro e a noite.
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Rodeava-o uma vila.
O acaso trouxera-o
àquele' cenário
como se tivesse sempre ali vivido.
Era o seu criador.
Conhecia a vida de todas as
casas,
seguia o fio dos sonhos
o despertar sobressaltado.

No café,
ao redor de mesas escuras
e polidas pelo uso,
manipulava cartas encardidas.
Uma vez mais
na obscuridade do quarto
escutaria
os ruJdos e a noite.
Príncipe meu príncipe hortelã.
(de À Beira Do Mar De Junho,
colecção Inverso, Regra do Jogo,
no prelo).

A seguir,
trabalho de ANA MARCHAND
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DESPEDIDA
Emília de Oliveira Diehl

Imagina falar assim do mundo de um jato
como quem compila textos por um direito,
trinta moedas por frase bocejada ipso facto.
Mas o golpe é de direita e de esquerda,
há uma conivência geral: vamos à greve, pessoal!
Umbanda, sambão, espiritismo, pôr-de-sol,
água-prata, cadeia dos Andes ou dos Pirineus,
este sentimentozinho cretino sorrindo no espelho,
amor, amor, amor, os gestos todos
assumir, analisar, concretizar, o EU sempre
tão verdadeiro - vamos engolir, pessoal?
O intelectual verbal escriturai,
o prisioneiro carcereiro poedeiro
já nem presta desbocar ou arrazar
sem vírgula ou com minúscula só depois de
ponto desembestando na linha feito carro
sem freio (e olha, pessoal, desenfrear é
controlar a vontade de parar)
que parar não leva a nada,
mas não parar onde vai dar exmos.
srs. donos da razão/ explicação
e da desliberdade de acordar
em plena estrela cadente, manifestando, ó gente/xente/tchê/uail
onde isto vai desembocar: amarra
o cinto, pé-de-cabra, aguenta firme, bóia-fria,
ELES querem bolo grande, nós falamos em fatias
e só em tese os graúdos nos explicam - é questão
de descobrir. Re(ad)Joyce. Faria(s)ismos. Zero também.
Vocês aí, me dá um dinheiro aí. Ou bota pra quebrar,
que nêgo só tem vez fazendo estrepolia
depois achando crítico pra fazer a tradução.
Empolado ou farinha de germe ou pó
de chão ou o chorinho da neném: pessoal!
O Lins, muito francepidêmico, já chegou
ao cuneiforme; é tudo geometria por palavrão.
Sexo é de galeria. Desconceito é padrão.
I
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Puxa, tchê, há mesmo jeito de despedir patrão?
Rima, confusão. Desrima, conclusão.
Emerda tudo, ó chapada burra
ou brilhante: que que eles querem,
pessoal? Isto aqui? Isto é lá ruptura?
Não aguento mais este mundo de abertura,
eu, eu mesma eu estou cheia de fechadura
e não há placa de saída, pô! Valérya
som por som e depois idéia, mas tá
tudo inole. Oco. Até os dentes são
postiços na ocipital do ocidente, oriente
vão lá pra frente, gente,
bom mesmo é veronal, verão,
pão, cumbuca, Sião e táca-que-teTÁCA debaixo dum cobertor genial:
somos libres nas entrelinhas.
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POEMA
Miguel Homem

1
(isto é de lixo!)
(masturbam-se-me os textos de palavras:
é-lhes a voz que os cadastra)
(delas, uma só coisa há que não é minha:
dizer o que não digo
(e tudo o é).

2
(

vê-las.
(ver-lhes o coito)
nem que me baste um rasto
de que memória for).
3
tenho medo de escrever.
(como precisamente temo
aquilo com que digo (.(isto).
retalhos. atalhos mil.
e proibidos.

tenho medo do medo que não tenho.
)
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FIM DE TARDE
Miguel Serras Pereira

Por vezes encontramo-nos ainda
Estamos ambos mortos
sentados a uma mesa de aluguer
ou caminhando um pouco na cidade ao fim da tarde
envelhecendo mais depressa do que o dia
Animais ou crianças afastam-se ao passarmos
nos terrenos vagos entre casas demolidas
onde procuramos um canto para parar
E não nos despedimos nem voltamos
Não há ainda nem já
para recordarmos ou fugirmos
Apenas à ignorância dos animais nos reconhece
por uma questão de espaço simplesmente
evitando-nos sem sequer nos terem visto
Não chega a ser verdade estarmos ambos mortos
pois estamos apenas mortos e não ambos
A morte nada muda quanto ao resto
é aqui mesmo e só aqui que estamos
sentados a uma mesa de aluguer
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POEMA DO MERGULHÃO
António Luís Moita

Mergulhava, feliz,
no silêncio das águas
e trazia no bico
uma deusa de prata.
Na tenaz, cqmprimida
entre o sol e o sal,
a sereia luzia
um momento no ar.
Ao adeus que fazia
com a ponta da cauda
nenhum deus respondia:
só a espuma, na vaga.
O que sobressaía
na crueza do quadro
- porventura excessiva era a gula do pato.
O pescoço do dito,
ao esticar-se, ganhava
um inchaço esquisito:
um instante, engasgava.
No instante seguinte,
o pescoço voltava
ao calibre que tinha
(a sereia no papo).
Só o pato sabia
se era boga ou cavala
pela escama que ardia
,na goela, ao tragá-la.
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Mas, cavala ou taínha,
que importava - da praia?
Na calema, à bolina, ·
tinha graça era o pato I
Parecia um barquito ...
De repente, expedito,
o mergulho de jacto!
- E, de novo, no bico,
uma deusa vibrava.

14/7/81
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TRlPTICO INTERPESSOAL
Fernando J. B. Martinho

I

Arquétipos Americanos na Casa Inglesa

Leio Whitman, tento
opôr-lhe a medida
de Poe. Cobra alento
na mesa ao lado, referida
em Mário ou em Pessoa,
o viajante na meticulosidade
das facturas. Se algo destoa,
é apenas isto ser o que há-de
·ser numa Casa dita Inglesa,
quiçá para americano ver
ou a musa entrar, com presteza
de gaivota que decida pernoitar em cais de detritos.
Leio Whitman com a mente
em Nogueira, criador de mitos
e semáforos - metaforicamente.
20/7/81

n
Pessoa com Pavia na Recta Final
Invento do silêncio a negação.
Afirmo o que posso. Ou o que devo?
Navego por Pessoa, a mão
no vento. Ou nas folhas do trevo
inventado sobre as ondas? Interrogo
por página interposta, sublimada.
Subo a tarde, já esmoreço. E vogo
até onde posso. Ou mais nada

* Os

textos que constituem "Tríptico
Interpessoal" foram escritos em Portimão, na 2. a quinzena de Julho de 1981,
tomando como ponto de partida Pessoa,
lido e relido com vista a um trabalho que
preparava sobre "Fernando Pessoa e a
Poesia Portuguesa do Século XX". Dois
deles, o primeiro e o segundo, fi-los na
Casa Inglesa, café onde, com doces vagares de vilegiatura, ia folheando os
dois volumes do Pessoa da Aguilar, ou
lia uma antologia de Whitman. O terceiro nasceu num pequeno e incaracterístico café de que já não recordo o
nome, de uma frase de Arpad Szenes
que Maria João Avilez punha em destaque na entrevista "Vieira da Silva:
a Pintura e a Vida" publicada no &_presso, de 25 de Julho de 1981. O distico sugerido era demasiado óbvio para
que não pusesse em movimento um
poema - em que Pessoa, obsessivamente presente nas minhas preocupações de então, poderia, por exemplo,
ser traduzido em gato e entrar no "ménage à trois" de que Vieira da Silva falava com sage e branda malícia na conversa com M. a João Avilez.
Os arquétipos do I. 0 texto são, naturalmente, Whitman e Poe, visitas íntimas de Pessoa, como se sabe, e modelos das duas grandes tendências em que
poderia dividir-se, se tal fosse de alguma
utilidade, a poesia norte-americana. O
viajante não foi inventado; perto de mim,
punha, de facto, a escrita dele em dia,
enquanto eu desarrumava, disciplinadamente, a minha. A corrida a que alude
o segundo poema (publicado entretanto
no "Diário de Lisboa" e recuperado aqui
para o lugar que é o seu no meio dos
outros dois), é, no terceiro final, entre
Pessoa e Pavia, Cristovam, que, no
termo dos seus 35 Poemas, havia de
legar-nos a mais amarga das mensagens que a alguém pode deixar-se: "Só
há saída pelo fundo''.

haja que o azul do vento.
Entra Campos pela porta do fundo
do café, gasta imagem do mundo.
Pede água sem gás. Sedento
do que a nós nos dói, sem pen·sarnento?
Ou rasgando a saída pelo fundo?

23/7/81

III
Peso Repartido

"Ela tem corno que o peso
do mundo em cima dos ombros"
Arpad Szenes sobre Vieira da Silva
E no entanto flutua, preso
o silêncio à leveza das mãos
inquiridoras de esfmges, labirintos.
Vagamente gato, demora-se em abslntos
e pacatas boémias de glnglnha, Pessoa
no chão macio do atelier.
Leva o peso deste e dos mundos por haver
no pêlo bem tratado de afagos
e sllênclos de mansarda.
Aguarda a hora que tarda,
traduzido em gato de luxo, vagos
vagares de Inquirição semita.
A pintura é a poesia que não há.
Por isso, enquanto medita
e, ausente, esquece o olhar
no pêlo de Pessoa, da Silva
pode falar de ménage à trois.

25/7/81
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SOMBRAS DO CREPÚSCULO
Bruno Luís Miller

As aves do baixo vôo trazem
as chuvas do outono. Na primeira
janela vemos arder o ar
das escarpas, as folhas queimadas
da geada.
Levas as mãos à pedra escurecida,
abres-me a cinza do prepúcio,
levas a boca aonde eu chego
e soçobro sem fôlego.
Por detrás da casa, dos altos
vidoeiros, as imagens da vida,
do amor, havia pouco eram
tímidas expiações, sombrios
ramos, onde este mar que
nos vem do sangue abria
crateras de extermínio.
Com os primeiros
vermelhos do crepúsculo,
por entre o pó das jóinas,
as trocas do fulgor
trazem a ruína.

O ÁRDUO CAMINHO
Francisco Moita

Deixa que as falas falem
a poesia de boca e pétalas
bifurquem os exóticos labirintos
sem a estória dos dias perdidos ou
os sopros agrestes da revolta
Olhal o verde re-cresce
como (se) fosse o olímpico fogo
lavra, os aromas corintios
helenos de boca agora canal
minha árdua jornada:
vento outonal as copas de
chuva asfixiante e metafísica os
estios desérticos em searas de trigo
E aqui o canto, a chuva o sol
os mostos vinhos quentes relevo de montes
as sebes as acácias
como seios ondulantes: toda a paisagem!
e mais: os milhos e milhas
de espaço; de tempo a tempo
(sempre o tempo)
dir-se-ia as ondas marinhas mar e
mar fecundo
Nem tudo são desencantos do
árduo caminho
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POEMA
José Augusto Mourão

rasgue-me o arco desta dor sem portas
rompa pelas veias o ferro do teu nome incandescente
que alto que é o som do sangue fustigado
quebrou-se a corda
que tirava a água deste poço à mão
e a ânfora
por que bebia o sol das pedras despertadas
só as muralhas não regressam
ao fogo dá-lhe o vento e volta
cinzentos
levantam-se os cavalos
que te dormiram nos olhos
nem a poalha fica do que os solta
o trote do teu nome
já passou o mar
uma janela arde
o rumor dos pinheiros endoidece
ou os cavalos não acidentassem
estes sítios de erva
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POEMA
José Bento
Nas nossas ruas ao anoitecer
Há tal soturnidade, há tal melancolia,
Cesário Verde, "O sentimento dum Ocidental"

Das ruas ao cair da noite, ó Cesário Verde, ó Mestre
Odo "Sentimento de um Ocidental"
Fernando Pessoa, "Dois excertos de Odes"
de Álvaro de Campos

Onde a cidade aos bortotões perde o seu nome
e o crepúsculo recupera a amplitude das suas pulsações
-entre tímidos arbustos, cômoros de sucata,
pátios onde crianças armam alacres campos de batalha -,
foi abatida uma casa:
abriu-se uma ferida
que ninguém sabe quanto irá doer
ao avaro coleccionador de imagens memoradas
que em afanosas buscas defende o seu frágil património.
Aí se desvanecem azinhagas para infligir avenidas,
paredes são usurpadas até aos alicerces
pela-avidez de edifícios formulados pela regrado juro,
.pedras afeiçoadas por mãos e por olhares
jazem e calam as suas inscrições
de adolescências e abandonos, desvairos e agonias.
Assim a noite atenua o seu domínio:
golpeado por lâmpadas, o anoitecer dilui-se
e o que infunde já não é melancolia
mas a repetição do mesmo porto saturado
para o navegante que regressa em ti.
(0 Cesário Verde, ó Mestre,
ó do "Sentimento de um Ocidental".)

Uma diferente solidão insidia nessa hora
para extravasar o vivido até ~ntão:
não estar sozinho mas indigente ante niuitos
que apenas testemunham a rendição de um corpo.

E cerrada as portas, escorraçado o frio
que segrega seu musgo entre o sangue e a voz,
impossível encontrares-te só: ao redor, os objectos
cobram sua presença, agrupam-se e conspiram
para o teu extermínio.
E a madrugada denuncia-se
não sobre membros alados pelo sono
mas em copos turbados por lábios que já mal recordas,
manchando retratos ou jornais
em que rostos e palavras são pistas de uma fuga.
Suspenso como um quadro, um alaúde
comprado só para ficar ali.
Onde estarão
os dedos, o ardor com que cantava?
As janelas acusam urna arquitectura sem olhos nem passado.
Tentas debilmente resistir aos dejectos que te arrastam
nos fins de semana em que te aprisionas:
visitando o mar como um amigo de infância
que não te fala de teus males, que em vão escondes;
acumulando coisas que ignoras se precisarás;
ruminando flatqlentos semanários
onde políticos disputam o lugar
à nova hierarquia de ofuscantes ofícios
que lançam o produto das prostituições,
onde horóscopos completam a página de cotações da bolsa
e se analisa a estalogia dos índices
que relacionam a crise da construção de novos fogos
com o aumento do consumo dos contraceptivos.
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NATURALIS
Henrique Madeira

Esquecer os rios
os caminhos das vozes transparentes
sem os verões, sem as águas abençoadas, sem o sol
sem os dias na extensão dos dias.
.
Notícias da Paleártica para
quando o litoral, as monções, os beijos, as argilas?
Há os líquenes e os nomes em latim.
Não voltarão mais os barcos cheios de
banqeiras e de pessoas totalmente livres
o ar puro, o mar, o verde, o verde do
gargalhar, os relógios de areia
as comunidades maiores
a confissão branda
perturbada e desvanecida a longa distância
manchas só, detritos e coisa~ inúteis
nocivas até as palavras.
Nem sequer a invenção porque
começaram a fugir os aventureiros das
velas branquíssjmas eles próprios
e as fragatas fenícias essas
que rasgavam de jusante para montante
portadoras de corais, algas e raízes
em formas sésseis
são sibilas agora dos nossos sonhos somente
porventura num longo adormecimento
morrem os peixes, os outros entes vivos
e nós próprios lentamente
nas águas, nas florestas e
noutras esferas adiadas.
Talvez necrófagas já amaras e decepcionadas
e a emoção boa e as clareiras e a ressonância
dos raros instantes
quase deixam de conter beleza, alegria e
traço natural.
246

DIÁLOGO
Helder Moura Pereira

Preciso amar-te por isso digo fica esta
noite, depois os dias do nosso trabalho
farão luz sobre o tempo. Tenho na cabeça
a tempestade, tantas vezes recordo aquele
corpo que não sabia do prazer que me dava,
tantas vezes acordo e o seu nome quase
se escapa dos lábios, reconheço as feridas,
os golpes todos, se lembro é porque quero
esquecer. Fica esta noite, mais outra, o
tempo que demorar a cumprir a decisão de
amar-te. E vamos fazendo o curso dos dias
com algumas opiniões parecidas e ódios às
coisas culpadas. A gente que diz coisas
de silêncio, os andaimes da cidade tapando
saídas, as horas certas quando dizemos
adeus. E que sentido têm estas lágrimas?
Eu vivo neste ano e já me esqueço de mim,
apenas vou precisar amar-te, depressa.

Venho de distribuir tarefas e de ouvir ferro
contra ferro, o cheiro a tinta, barcos em
areia artificial, útil mentira que me conto.
Regresso à cidade de onde nunca soube partir,
pelo caminho passam aos olhos os lugares de
jogar à bola, ao berlinde, o quartel a que
conseguiram que fugisse. Regresso e não sei
se me esperam, alguma vez acreditei na
felicidade? Não voltarei a falhar, os pesadelos
que este corpo agita são meus também, as suas
palavras têm menos peso que o murmúrio do
prazer, vou dizer-lhe isto, deves acreditar,
trago mais um disco, vamos a outra exposição,
vamos dar as mãos junto ao mar. Não gosto
da tarefa de ajudar a esquecer, preciso tanto
amar-te, vou ajudar a esquecer.
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SmGADORADASNUVENS
Emílio Westphalen

Sirgadora das nuvens tiradas dos teus cabelos
No silêncio erguido de dois mares paralelos
E cada limbo forjado com teus novos olhares
E cada esperança livre de revolver
Pântanos e silvados para encontrar as pérolas
Cobertas de sete palmas admiráveis de losangos ·
Outra coisa de não .dizer-te temerária nos acasos
Recolhidos os temores renascidas as esperanças
Desdobrados os sorrisos revoltas as franjas
Floridos os dentes as lágrimas tilintantes
Entre um crepitar de fogo contra música de menina contra sonho
Chilrreantes as alegrias menina de ver-te e menina
A tocadora de pratos suaves quais mãos
Clarins de ouve-me que não respondo
Sob sombras de aves e dourados céus
E lágrimas acrescidas por carregar no seu globo
Os amorosos acordes de inaudíveis alegrias
Segundo um crescente rumor de ondas de trapo
Em pétalas mais vastas que a estatura humana
E abelhas a libar em nossos lábios
Assim para não compreender a cortina que baixa cada beijo
Esgotados os mármores para as pombas da graça
Alguns ciprestes algo destinados ao outro céu
As voltas sem cansaço sem deixar cair'a copa
Um repuxo abanado de brilhantes
Uns piões rasgados mostrando as marés de seus corações
Uma seda fiada do mel de teus lábios
Umas aves a extraviar-se em teus cabelos
Suporte do frio tua fronte cristal completo
E uma nuvem deitada junto ao silêncio trémulo
Cadência após cadência de pálpebras cerradas após pálpebras
Nas barcas balanceadas umas mãos solitárias
Despejadas as auras com alento dos rios
E outras mãos líquidas para encontrar tacteantes
E algo como cabeças a rolar nas escadas
E algo como frutos subidos de círculo em círculo
Até ao gozo aos arcoíris às brisas trepassando as frontes
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Com cuidado cedendo às palavras e levantando rios
Havia tantos ninhos de doçura e silêncio entre as nossas bocas
Entre as nossas mãos tanto anseio de enraizar-se numa só
Nos teus olhos via-se melhor o mundo
Maior e mais pesado de lírios
Deitada como um sonho ou uma nuvem
As ostras ,presas das paredes do teu sonho
As pérolas caindo das tuas mãos como palavras
Vejo-te sempre assim abandonada num litoral de risos
Entre escarpas banhadas pelas nossas moedas vacilantes
Mais frágil menina mais frágil que o teu retrato na água
Ou que tu própria erguida até às nuvens
Ou que tu própria deitada em meus olhos
As pérolas do amor contadas por tuas mãos cresciam como palavras
Ou flores da tua árvore de riso
Ou silêncio de tuas mãos carregadas de um mundo pesado de lírios
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CHAGAL
António Osório
BELLA O seu corpo - ícone sobre a terra
onde a luz se abriu,
assente forçosamente nas nuvens,
ambos por fome de voar
levitando um sobre o outro,
passagem de rio por suas margens.
Bella para sempre a janela
contígua ao nascimento de Cristo,
noiva disseminando a primavera,
cesta de damascos coroada pelo sol,
uma praia, violino, relógio
que no tempo se atrasa e alonga,
leite saindo da vacaria,
flores que não são predadoras,
um circo onde só a alegria
exibe a levíssima escada,
o mais feliz de seus acrobatas.

VALENTINE Apenas o amor conta, inverte.
Corre para ele qual um relâmpago.
Se as tuas cores tivessem esconderijos,
aí Deus se impregnava de pão
e a morte se aninharia
num ventre translúcido de camponesa,
no ponto respirante de sua placenta.
Os profetas, a memória sobrevivente
dos profetas sangra - reses cujo manto
foi cruelmente denegado.
Mas as velas ardem como vitrais
onde a luz, penetrando, se despe:
a religião da terra no berço
das estações, colunas de formigas
saindo umas após outras,
a terra pastando no espaço gerações,
vaca ruminante e sempre grávida,
Moisés e Ulisses sobrepujando o mal.
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VIAJANTES SEM RELÓGIO
António Júlio V alarinho
sou o silêncio no mar
mais ninguém!

1. em cada quarto, na cozinha, no pátio onde
o papiro escreve fogueira, somos viajantes
sem relógio
2. Avejãol aqui, do mais alto cume do cipreste,
névoa com névoa, sou o silêncio e a paixão. No
meu rosto, o tempo é um leão perseguido na savana!
3. Todo o tempo é comestível, mesmo na ilha do
dragão.
nem o pó nem a lágrima.
Nada
Todo o cristal é perfeito de tempo dele,
a ampulheta guarda um braço de areia.
4. Que espelho o meu sono atravessa? cor do tempo
deserto de sons onde a ausência deliberada
do mar espraia-se naquelas duas árvores ... sentinelas
de uma madrugada. MAIUSCULAS! Fragas, onde os nossos
cabelos adormecem! todas as manhãs, à nossa mão, o tempo
pára.
Só a noite tem a cor do sol. É uma enorme concha de esperma e
salgema.- Todo o tempo de catástrofe caíu na planura desta corga. A
viagem neste espelho é a lágrima de um peixe.
Todo o mundo
habita às ombreiras do seu olhar
deserto
paixão
de habitar.
S. caminhar sobre o mar, construir torres e hemisférios
caminhos de seda onde os anjos pela manhã
são atraídos como répteis, espelhos dos espelhos, morada
incerta
um fósforo como asa, uma gruta como saudade,
um império em minúsculos moluscos de terra cor
tanto o ar, fiando novos caminhos ...................... .. ...... .
há uma cidade afastada um século deste tempo de
areia.

todo

6. ''fala-me do teu
corpo de água abraçando o sol
criando rugas, fugindo ao leme
dos dias ... "
7. "esta noite despeço-me do verão
acordado sobre a turfa de sono
que desde a madrugada acompanha
a caravela dos nossos sonhos. Viajo
num tempo provisório, tempo de uma caravela
a subir a montanha ... ''
8. ''fala-me pois desse deserto de sândalo,
dessas estátuas de cêra, de todos esses manequins
·com vozes de arcanjos ........... cortando os dias
desfiando a pele às serpentes, os dias perseguindo novos dias,
a luz eternizando a sombra do lago''.
lábios de sal no sertão. Ambos náufragos
9. nesta forja de luz há ainda uma réstea de silêncio.
silêncio
de margem,
rocha precipitada na ânfora dos espelhos.
neste regaço de.sombras, retenho o poder de delinear a história- uma
serpente no lago,
dois
iluminuras
amantes fugindo à memória da turfa- cenas
uma ponte aberta a um continente que fica,
uma ilha
parte ... centeio de ouro, se porventura todas as planícies
forem os nossos abraços I Amo esse mar verde e dourado
dos teus braços I
10. inclina a caravela o seu velame presa duas vezes ao porto
dos meus lábios.
Prisioneiro do tempo, és o meu primeiro sonho! árvore
de prata entreaberta na porta que sou! diariamente
copio os dias à luz da fogueira do mar ...
para agitar as ondas, sentir mais de perto as asas das tuas
velas ... Movo-me para te abraçar e nesse abraçar despedaçar
a vida e a lua desse corcel de madeira
preso nestes lábios que atravessas entre corredores e
lágrimas de escravos I
11. por isso, a guerrilha é necessária como corpo que parte o
primeiro espelho.
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A CASA
Fernando Guimarães

1

O velino da casa, aonde os dedos
se abriram e contornam a brancura
capaz de ser o indício, a margem simples
do regresso, se apenas com os gestos
da noite se sustenta esta candeia
e vemps o que foi o·claro centro
em que começa a vida iluminada
entre rebanhos cuja transparência
da pele se transforma no sentido
com que lemos, ausentes, neste espaço
talvez outro segredo, agora unido

à casa, que nos olhos se igualava
à mesma superfície, para ser
o que se torna em nós centro e distância.

2

As aves - como o espaço da razão ao traçarem um sulco que as entrega
ao saber, quando fulja em tudo o brilho
dum aro quase inscrito nesse aceno
se das chamas se eleva a casa - as aves
consumidas, as cinzas que despertam
ao longe - e assim se torne tão antiga,
tão íntima (pensamento a que regressa)
para conter o início de outro voo
com um desígnio calmo, o mesmo afago
de· pedra ou a textura que se afunda
na terra, para o centro, e ali procure
as feições só da noite, o sonho exacto;
-e a casa construída era esse acto.

!i!it

arquitectura
uma janela projectada
almas/frias almas/ quentes
com cores quentes/frias
melhor
como passa o tempo

primavera hoje só metidos
nas moradas do silêncio u
ma que . escrevo tu outra e
andas lá dentro comes-me
os lábios a voz espalhas
os meus segredos com o te
u sorriso que abre fendas
no tempo cala-te (vê as h
astes que espetei enquant
o dormias pará · te cobrir
de flores mais tarde) fal
tam-me pássaros não tenho
mais flores para te dar a
primavera que gostaria
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