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A política libertária e a expressão artística têm em comum o facto de
serem uma afirmação de liberdade. Muitas coisas podem ser-nos dadas
a reproduzir ou propostas como exemplos de imitação. Mas a liberdade,
a sua ideia - que é a nossa - não a deduzimos ou copiamos a partir de
qualquer modelo exterior. Foi e continua a ser uma invenção: invenção
que nos inventa e que faz com que cada um de nós tenha que inventar-se
para se reconhecer ou encontrar - invenção tão precária que, por outro
lado, ou se actualiza e reabre em cada gesto, ou não é nada.
A arte e a poesia foram sempre uma expressão maior desta dimensão
imaginante. Por isso mesmo, poderão ser pouco significativas ou desempenhar um papel apenas auxiliar para os políticos e administradores que
nos consideram e se consideram um capital - ainda que «o capital mais
precioso», como dizia Estaline - que se trata de gerir, ou súbditos ao
serviço de qualquer razão suprema ou supremo mito a que será preciso,
antes do mais, obedecer.
- «Tudo leva a crer que existe um certo ponto do espírito em que
a vida e a morte, o real e o imaginário, o passado e o futuro, o comunicável
e o incomunicável, deixam de ser percebidos contraditoriamente. Ora,
em vão se procuraria na actividade surrealista outro motivo senão o da
esperança de determinação desse ponto». Era assim, há algumas dezenas
de anos, que André Breton afirmava o fulcro da inspiração surrealista,
a sua vocação de subversão e utopia actual.
Mas como seria possível determinar, no sentido de fixar, conquistar
ou possuir, tal «ponto do espírito»? Em primeiro lugar, o seu «espírito» não
é o espírito da oposição entre a alma e o corpo, como não é uma
propriedade do organismo, ou sequer o resultado de uma combinação
mais ou menos dialéctica destes termos. Em segundo lugar, o que se
procura nesse ponto é uma abertura e não um território, uma abertura
a praticar por toda a parte e sem privilégio de princípio para terra ou
hora alguma.
De uma maneira ou de outra, a busca do ponto de abertura faz-se
sempre contra as razões e mitos que o pretendam colmatar ou circunscrever a uma escala certa e governada - sujeita a autorização superior do pensamento e do mundo.
Ora de forma manifesta, ora de modo apenas implícito - o que não
significa no caso com menor intensidade - são sempre insurrectos os
gestos e as palavras vindos da parte incerta desta dimensão, fonte das
imagens que são sempre outra coisa e outro tempo, e sempre singulares
também, e sempre aqui.
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Realizar a arte não significa, portanto, ultrapassá-la ou instalarmo-nos
na posse bem administrada de um fim da história que a tornasse dispensável. Realizar a arte — por assim dizer — será antes libertar a errança
desse ponto de metamorfose e diferenciação, o seu sem fundo, a sua
vertigem, a sua dimensão em suspenso de infinito, entre os gestos e as
palavras do quotidiano, com o jogo e a invenção reanimando os contornos
únicos e secretos, rondados pela morte, da linha de flutuação de cada dia.
Vejamos como o poema «mais perfeito» deixa intacta a nascente
errante de onde veio. É que o ponto, de que falava André Breton, só pode
ser algo de que nos aproximamos sem nos apossarmos/apoderarmos do
seu ser: algo que apenas sem posse se nos torna possível habitarmos, ao
mesmo tempo que habitamos este lugar onde nos achamos a cada
momento.
É pela busca deste ponto que ela não fecha, e onde nada a fecha,
que a imaginação poética se torna, para nós, um motivo de fundo da inspiração política libertária, e a análise estética transborda em crítica
política.
Não dizemos que cabe ao pensamento libertário definir as tarefas
práticas da arte, ou outra coisa do mesmo género. Pelo contrário, este
número de A Ideia gostaria de ser também um convite à aventura que
é a descoberta incessante das implicações e da significação políticas
dessa «liberdade livre», que António Ramos Rosa deu uma vez como
outro nome à poesia.

António Palolo, 1981
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Alberto Pimenta

Acerca da poética ainda possível

1. «Que significa uma palavra como poesia?» - quem faz esta pergunta é o filólogo
Ernst Robert Curtius no capítulo oitavo da sua mais conhecida e conceituada obra(').
Eu, apesar de não saber também o que essa palavra significa, não faço a pergunta.
Não, porque saber o significado não me resolve nenhuma questão. O significado é
paragem no tempo, e a questão é justamente o movimento. Porque poesia durante muito
tempo parece que foi sonoridade, ritmo sonoro obtido com palavras; só muito tarde se
tornou sobretudo escrita e, depois disso ainda, imagem criada a partir de palavras
escritas: ritmo visual. Esta evolução dá naturalmente que pensar. A produção humana
não se altera linearmente: o homem não produz apenas objectos, mas também relações
entre si e esses objectos, e essas relações influenciam de novo a sua produção.
A poesia passou de ritmo sonoro a efeito visual à semelhança de toda a cultura,
isto é, conceptualizando-se. Passando de ritmo a conceito. Porque na formação de conceitos entra sobretudo o conhecimento de tipo visual. Já Kepler sabia que ruídos ou
odores, p. ex., se alinham na categoria species immateriata(2), quer dizer; não são visíveis, não são feitos de matéria visível. E lan Burn e Mel Ramsden, dois artistas contemporâneos, concluem que «a língua se imiscui mais na esfera do visual que na dos outros
sentidos»( 3).
Depois do romantismo, é certo que vários poetas reabilitaram a poesia do culinarismo( 4) a que ela se tinha degradado. Mas ao substituírem a escrita retórica discursiva
pela atomização semântica ou sintáctica, isto é, por uma nova ordem visual, pouco mais
fizeram que «exorcismar o diabo com Belzebu)), porque se mantiveram dentro do mesmo
medium de percepção e comunicação: o visual.
Na pintura, as coisas não são muito diferentes. A passagem do realismo para os
efeitos desagregadores do impressionismo e depois do cubismo e do serialismo pop não
alterou substancialmente o medium da comunicação. Limitou-se a alargá-lo. Nem sequer
a performance (ou a chamada instalação) o veio alterar: a relação entre o produto
artístico (ou do artista) e «público» continua a ser visual. Na melhor das hipóteses há

interferência auditiva. Que eu saiba, o «público» continua a não ter acesso ao interior da
obra. Por isso a discute, a estuda e a critica, mais do que a frui. E é curioso verificar
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como p. ex. um pintor actual como o sueco Jan Haftstrõm declara (em 1980, no prospecto
que acompanhava a sua obra exposta na Bienal de Veneza) que «the disturbing and
liberating thing about a paiting is not that it shows us a way to paint but that it shows
us a way of living)). Ê pelo olhos por conseguinte que ele quer fazer entrar um «modo
de vida». Como os pintores sempre quiseram. E afinal também os modernos poetas.
Pois que a poesia, tendo sido ritmo criador de êxtases de corpo, foi depois pouco a pouco
abandonando essa função e, por fim, renunciando mesmo à transmissão oral, fez a
vontade aos funcionários da palavra e tornou-se primariamente escrita. Isto é, lugar de
decifração. Mas como cifra significa afinal zero, tornou-se o lugar de substituição dum
zero por outros zeros.
2. ((O principal erro da pintura é ser um plano rectangular posto de encontro à
parede»( 5). Pode-se acrescentar que o principal erro da poesia é ser uma série de
palavras dispostas em linha numa folha de papel. Em linha ou noutra forma qualquer.
Porque não é por se distribuir figurativamente na página que a poesia deixa de ser feita
com palavras (ou com letras): não é por terem momentaneamente destroçado que os
soldados deixam de ser peças para destroçar. A palavra é a matéria da poesia. A palavra:
a ordem exterior da conceptualizaçãoLessing, num ensaio com mais de 200 anos( 6), concluiu que o medium (ou ordem
exterior) da pintura é o espaço, e os seus objectos corpos, ou figuras: e que o medium
(ou ordem exterior) da poesia é o tempo, e os seus objectos acções, ou movimento.
O filósofo Kierkegaard, cerca dum século depois( 7), chegou a conclusões muito semelhantes. Na sua opinião, certos movimentos da vida interior jamais podem ser representados na pintura. «Seria necessário», diz ele, «contemplar uma sucessão de quadros como
se contempla o ponteiro dos segundos dum relógio: não se vê a engrenagem, mas o
movimento interior denuncia-se na constante alteração exterior)). Na verdade, o que
sucede é que o movimento interior jamais pode ser representado por qualquer espécie
de ordem exterior, limitada por um medium que é tempo ou espaço ou qualquer combinação dos dois. É o que sucede com o cinema, que dir-se-ia estar a ser antevisto ou

proposto por Kierkegaard no passo atrás citado. Mas o cinema, na sua redundância
pré-fabricada, congelou pintura e poesia, em vez de as alargar.
O que Lessing percebeu, antes de Kierkegaard e melhor que este, é que a limitação
da poesia e da pintura são o seu próprio medium. Ou o que lhes é exterior, que é praticamente tudo nelas. A limitação da pintura é ser pintura e a limitação da poesia é ser
poesia. Quem limita a poesia é a palavra e a sua dimensão, assim como quem limita a
pintura é o espaço e a dimensão das suas perspectivas. Sabemos que no século XVIII
se iniciou um processo de libertação da ordem exterior dos géneros artísticos. A poesia
libertou-se da rigidez normativa de metros e géneros, a pintura começou a alargar e a
desagregar o espaço. Porém ambas continuaram presas: a poesia à palavra, a pintura
ao traço e à superfície.
Finalmente, o cubismo introduziu deliberadamente o tempo no espaço próprio da
pintura, ao introduzir o movimento dos corpos, isto é, a acção. Por seu lado, Mallarmé
e toda a linha de poetas que veio a desaguar nos visuais e concretos introduziram o
espaço como dimensão poética. Porém, a limitação exterior dos media não desapareceu
por este processo. Houve um alargamento, talvez se possa dizer que cada um dos media
intuitivamente fugiu de si mesmo, mas correu a refugiar-se dentro do outro. Assim, os
dois media por vezes se trocaram e por vezes quase se fundiram, mas continuaram a
promover a sua própria delimitação, se não agora apenas no espaço ou no tempo, então
num novo espaço-tempo ou tempo-espaço.
3. Porque afinal ambas, poesia e pintura, se continuam a conceber e constituir sobretudo como memória. «Dieu, qui aime l'homme à tel point qu'il veut le pourvoir de
tout ce qui lui est nécessaire, a donné à l'homme une qualité particulière de pouvoir
de lâme que l'on nomme Ia mémoire. Cette mémoire possède deux portes, Ia vue et
l'ouïe, et à chacune de ces deux portes conduit un chemin par oi on peut avoir accès
à elie, à savoir l'image et Ia parole»( 8).
Constituindo-se como memória, não se constituem como agora. Constituindo-se
como sinais, não se constituem como vivências. Poesia e pintura, mesmo depois de terem
mutuamente invadido os respectivos media originários, continuam a perpetuar um ciclo
de criação, destruição e recriação de modelos de vida, quando a única saída neste caso
(e suponho que noutros) seria o abandono do próprio conceito de modelo ou de ordem
exterior, para se chegar à ordem interior da própria vida. Quer dizer: cada quadro que
já foi feito e cada poema que já foi escrito têm que se considerar como folhas em branco.
Tudo quanto o homem fez até agora em matéria de arte (e não só) não passa realmente
de pré-história, dum esboço, dum ensaio, duma proposta, que nunca foram penetrados,
mas apenas decifrados, isto é, arrumados segundo critérios da sua ordem exterior.
Toda a arte do passado está à espera de integração. Está à espera de entrar e de ser
penetrada. De sair do círculo vicioso do conceptual-imagem ou do conceptual-palavra,
para ganhar vida, para se animar de todos os cinco sentidos animais, para se acrescentar
dos sentidos «baixos» que são o percurso principal do nosso corpo nesta vida. Tacto,
gosto, olfacto: sentidos degradados por uma estética repressiva e sublimada. Os ready-made de Duchamp são uma ponte para a arte se tornar interior, para se constituir arte
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no acto de buscar dentro das coisas o que elas não são ou não mostram fora. Se porém

tudo o que (já) há não basta, que se faça novo: mas fazer novo é fazer de dentro de si para
fora e não de fora, isto é, da ordem exterior do medium existente para dentro de si.
Goethe disse: «Aos meus amigos, os jovens poetas, digo: na verdade, já não tendes
nenhuma espécie de norma. Vós mesmos tereis que a fazer: a cada novo poema
perguntai se ele contém algo que tenha sido vivido e se essa vivência vos fez avançar.
Passar o tempo a lamentar a amada perdida, levada pela distância, pela infidelidade, pela
morte, isso não será avançar! Isso não vale nada, por maior engenho e talento que
empenheis. Atende-vos ao curso da vida e verificai de vez em quando se o momento que
passa mostra que ainda estais vivos»( 9). A Goethe bastava a memória (oo que tinha sido
vivido»); a nós interessa viver. Criar percursos poéticos onde todos os estímulos
sensoriais estejam presentes e sejam vividos de dentro por cada um que os percorra.
Realizar Sade, e esquecer Miranda. Misturar o «público» na acção; abolir o «público»,
abolir a ordem exterior, a memória, o modelo. Procurar o con-tacto da pele, o cheiro,
o gosto: deixar essa língua falar, só essa, enredada noutras.

(1) E. R. Curtius, Europ&ische Literatur und Lateinisches Mittelalter, Berna, 1967.
(2) J. Kepler, Warnungan die Gegner der Astrologie. Munique. 1971. cap. 26.
org. por Gerd de Vries, Colónia, 1974.
(3) in: Artists writings on the changed notion of art after 1965,
(4) isto é: arte de aplicar receitas.
(5) in: Artists' writings on lhe changed notion of art (cit. de Donald Judd).
(Lessings Werke. Schriften II, Franco(6) Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie

forte. 1967).
(7) in Ou ou (cit. da edição alemã a cargo de H. Gottsched e Chr. Schrempf, 1922-25).
Paris 1980.
(8) R. de Fournival, Le Bestiaire damour, in Best:aires du Moyen Age,
Francoforte, 1970.
Ein
Wortfürjunge
Dichter,
in
Werkausgabe
Vi,
J.
W.
von
Goethe,
(9)
...
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Eduardo Colombo

Do desejo à utopia
«Ë triste que não se realize nenhum dos nossos sonhos; e é ainda mais triste que se realizem
todos» (Rafael Barret, Obras Completas, Tomo 1, p. 95).
«Essa ideia exercia sobre o povo tal fascínio que nenhuma condenação oficial podia
impedi-Ia de obcecar o espírito dos oprimidos, dos explorados, dos desenraizados, dos
desequilibrados» (Norman Cohn, Os fanáticos do Apocalipse, p. 27).
«Esta falta de moderação, esta rebeldia do espírito humano contra todos os limites
anteriormente impostos, ora em nome de Deus, ora em nome da ciência, constitui a sua
honra, o segredo do seu poder e da sua liberdade. Ao buscar o impossível, o homem realizou
e reconheceu sempre o possível, e aqueles que prudentemente se limitaram ao que lhes
parecia possível nunca avançaram um passo» (Miguel Bakunine, Obras completas. vol. III,
Considerações filosóficas, p. 283).

Para onde vai o cavaleiro da triste figura? Vemos apenas a silhueta desajeitada
de Dom Quixote, altaneiro e solitário, dirigindo-se para um horizonte delimitado pelos
raios do sol. Nada nesta gravura nos diz se o cavaleiro se dirige para nascente ou para
poente. Se vai para o ocaso da sua estrela ou em direcção á aurora de um mundo novo.
Regressará ao seu passado razoável ou, louco de anseios e de sonhos, estará em busca de
futuros impensáveis? Enquanto o vemos a caminho, o tempo e o espaço confundem-se,
permitindo diferentes metáforas. Se pensarmos em termos de espaço, vã Dom Quixote
para o oriente ou para o ocidente, o resultado é o mesmo: acabará por dar a volta ao
mundo. Mas se pensarmos em termos de tempo, tudo se transforma, porque o tempo
é unidimensional: não se volta à infância a não ser pela recordação; o mundo não
regressa às origens a não ser pelo mito. Entre ontem e hoje aconteceu qualquer coisa
de irremediável.
Onde buscar a Utopia? No espaço, onde poderemos inverter a direcção a nosso
gosto, ou nos tempos futuros? A utopia de William Morris situa-se no futuro ou em
1890? As discussões entre Morris e os anarquistas, em todo o caso, são o fim do século
passado. Quando aos dezassete anos, parti em demanda da Revolução, pareceu-me muito
natural inserir, num pequeno jornal de província («4 de Outubro», jornal estudantil dos
anos 1946-1948, editado nos arredores de Buenos Aires, Argentina), por baixo de uma
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José Escada, 1972

vinheta que figurava o Quixote, um editorial extraído do primeiro número de La Liberté
(jornal anarquista de língua francesa, publicado em Buenos Aires) de 1983. Era todo um
programa: «Faz o que quiseres! Nem rei nem magistrados, nem padres nem leis, nem
teu nem meu! Quando? Agora!)).
Este apelo ao presente, próprio do Anarquismo, encontra-se bem marcado no profetismo dos primeiros anos do movimento operário da Argentina. O primeiro periódico
de certa duração a expressar esta tendência foi El Perseguido, publicado pelo grupo
Los Desheredados, que se orientava segundo posições anarco-comunistas e anti-organizativas. Para este grupo, a organização de modo permanente significava já pactuar com
o sistema. Mais tarde, quando o movimento operário começou a ganhar força, os anarco-comunistas organizados tornaram-se preponderantes e, durante mais de um quarto de
século, influenciaram todas as lutas sociais do país. Todo o vigor da utopia passara então
a expressar-se na acção quotidiana.
Hoje, o anarquismo é diferente, transformou-se: o antigo movimento já não existe.
Mas «a utopia, embora percorrendo sem fim um ciclo de extinção, de dissolução e de
apagamento num elemento estranho, que ela própria se encarregou de fazer levedar,
concedendo-se assim uma prolongada pausa para repouso, volta a despertar sempre passada e renovada ao mesmo tempo; continua, para além disso, a viver de uma vida subterrânea mesmo durante as épocas de topias relativamente estáveis e procura unificar em
si um todo complexo de recordações, sentidos deliberados e modos de sentir alternativos» (1).
Esta tensão constante entre a Utopia e o movimento social, que ora se avizinham
e se confundem, ora se separam, é, na minha opinião, uma das características essenciais
do movimento anarquista. Os anarquistas recusaram-se sempre a propor um plano preciso da sociedade de amanhã; parecia-lhes uma enorme arrogância dizer aos homens
ainda por nascer como deveriam vir a organizar-se em sociedade. Mas isto não nos
impede que imaginemos a Anarquia como uma forma ideal de vida social, mesmo
quando sabemos que os nossos sonhos embora se projectem no futuro é aqui e agora
que são sonhados.
Escrevendo sobre este mesmo tema há mais de vinte anos, eu dizia: o anarquismo
«é um movimento social que tem os seus fins nos seus próprios meios de luta. ( ... ) O essencial do anarquismo não é a Utopia, transformável e perfectível, mas a sua luta contra
o privilégio e a opressão sob as suas formas históricas da propriedade e do Estado, bem
como a sua reivindicação característica de uma livre existência individual no interior de
uma comunidade livre»( 2 ). E citava Malatesta: «Não se trata, por isso, de realizar a
anarquia hoje ou amanhã ou dentro de dez séculos; trata-se de avançar em direcção
à anarquia hoje, amanhã e sempre ... ».
Esta breve travessia do tempo da recordação, ligando-se à nostalgia e à esperança,
visa colocar a Utopia na dimensão temporal que lhe é própria e que ela própria
desenrola, ao imaginar esses lugares que em lugar nenhum se encontram.
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A função utópica
Da Utopia tem-se dito todo o mal e todo o bem imagináveis. Imaginar: palavra chave.
Vamos partir dela. Imaginar é ir para além da imagem e do ícone, ou seja: para além do
que se supõe ser a representação do objecto real; significa ligar imagens que se distanciam do mundo já vivido, já conhecido. A imagem destinada a reproduzir os objectos
presentes, através de uma série de deslocamentos sucessivos, chega a reivindicar no
imaginário os traços de urna outra realidade, de outros objectos, inexistentes ou que, pelo
menos, não existem ainda.
A representação do objecto, as formas sensíveis da experiência e da imaginação,
articulam-se no mundo humano ao nível de uma cadeia de signos significantes. E um
signo apenas significa alguma coisa em relação com outras formas significantes, no
interior de uma língua historicamente determinada. A ordem simbólica, o nível do
sentido e do significado, implica o material de base da existência, ou seja: a representação
imaginária do mundo articulado segundo a ordem normativa, a regularidade social,
a regra, a convenção( 3).
Não é aqui o lugar próprio para desenvolvermos a teoria do simbolismo e da significação; mas vamos, apesar de tudo, tentar fixar, em vista do nosso discurso posterior,
três elementos fundamentais. Primeiro: o signo significante, ou símbolo, é tributário de
um contexto de significação; significa segundo o lugar que ocupa na estrutura, numa
cadeia de signos, e depende de um terceiro elemento (operador simbólico»), em função
de uma regra socialmente determinada. A ordem simbólica é um produto social.
Segundo: o signo introduz uma ruptura, uma separação radical no tempo; faz
aparecer uma relação reversível num tempo irreversível, a relação «antes e depois»
transforma-se em relação circular e torna possível urna das características típicas do
mito, a repetição cíclica.
Terceiro: a inserção da experiência individual no mundo da significação; na cultura
(possibilidade individual para cada ser humano, mas, ao mesmo tempo, possibilidade
genérica da espécie de aceder ao nível simbólico, ao mundo cultural) proporciona-se-nos
a possibilidade de ritualizarmos a imagem do objecto na ausência do objecto real.
A forma do desejo constrói-se na base do objecto perdido: é a imagem alucinatória do
objecto da satisfação, que poderá vir a ser introjectada como elemento activo do psiquismo
porque foi imaginada, porque não se encontra presente no mundo exterior. O objecto
perdido, componente essencial da constelação fantasmática do mundo interior, põe em
movimento a metonímia do desejo, tensão constante, conflito de base, força e paixão da
vida, que se lança ao futuro em busca do bem «imaginado» e perdido para sempre. Numa
antropologia do fantasma (4), talvez seja a morte o grande motor da vida. A experiência
da perda é o espírito doloroso do caminho inelutável em direcção a um futuro diferente,
porque esse futuro é a projecção da nossa não-aceitação daquilo que há. A negação do
presente não é só a sua negação formal ou ontológica, já que o pensamento é obrigado
a trabalhar com o imaginário, e por isso a negação é também insatisfação perante o
presente. A realidade estabelecida contém a sua própria negação no acto mesmo em que
é apreendida, porque o «real» não é um dado inerte do mundo, mas um conhecimento,
uma interpretação, uma construção. 'A materialidade do mundo constrói o objecto
interno, que é a matéria do «fantasma», e por sua vez o fantasma desdobra-se sobre
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o mundo externo através da sua conexão imanente com a significação, com o mito, com
a ordem simbólica. Este movimento circular do desejo nasce de uma experiência de
satisfação que está para além do próprio desejo, fora do significado e do símbolo. Esta
experiência, imaginada como plenitude e passando para o objecto perdido, inscre-se
na circularidade do mito como princípio e como fim: Paraíso ou Fim da História, Idade
de Ouro ou Utopia. Como diria Heraclito: eis a coisa comum, a origem e o fim, na
circunferência do círculo.
O discurso social, a mediação simbólica, a reprodução mítica ou ideológica, estende
as suas fronteiras até ao signo, a quimera, a ilusão, mas ao mesmo tempo organiza a vida
social e torna possível os esquemas significantes através dos quais o homem se apropria
da natureza, organiza as relações da produção material e interioriza, legitima ou
contesta, os conflitos de interesses ou de poder.
E deste modo que toda a acção social se desenvolve numa estrutura de sentido, num
intercâmbio de significações que se manifestam sob formas ritualizadas ou institucionais
e que são a actualização de projectos, a selecção de meios e fins, a escolha de processos
possíveis.
A produção social dos «bens de significação» constrói um imaginário colectivo, um
conjunto mais ou menos ordenado, que não escapa ao conflito - e que não o suprime de representações, de valores, de identidades de grupo ou de classe; e é também aqui que
se exprime a tradição e o pathos de uma cultura.
Como diz Baczko: «Factor regulador e estabilizador, a imaginação social é ainda e,
por outro lado, a faculdade que nos permite não considerarmos os modos existentes da
vida em sociedade como definitivos, como os únicos possíveis, mas, pelo contrário,
representarmo-nos outras fórmulas e outros modelos» (5).
Assim, a força do desejo humano constituído a partir da busca do objecto perdido
conduz-nos, através das idades e dos ciclos históricos, a imaginarmos num passado
longiquo ou no «amanhã que canta» o bem, a perfeição, a felicidade.
A nostalgia de um mundo perdido é um fantasma que se perpetua na repetição
e que dá forma a um dos mitos mais difundidos: o mito do paraíso terrestre, que se
incorpora nas religiões, como mito das origens. Todos estes mitos explicam que numa
época primordial, nos tempos primitivos, os homens não conheciam a morte, viviam em
paz com os animais, não trabalhavam e tinham ao alcance da mão tudo aquilo de que
necessitavam. «Com efeito», escreve Mircea Eliade, «todos estes mitos nos apresentam
um homem primordial que goza de uma beatitude, de uma espontaneidade e de uma
liberdade que, infelizmente, se perderam por causa da queda ... »(6 ). Ao mesmo tempo,
todas as sociedades encontram maneira de reactualizarem a nostalgia do paraíso em função de experiências místicas, xamanísticas, de êxtase ou simplesmente de Festa. «A recordação mítica da felicidade sem história», conclui Eliade, «preocupa a humanidade a
partir do momento em que o homem tomou consciência da sua situação no Cosmos»(7).
É interessante verificarmos que a figura mítica do Paraíso contém, juntamente com a
ideia de um passado irremediavelmente perdido, a ideia de um lugar, de um topos, bem
delimitado, onde o homem não pode voltar a entrar porque está vedado por muros de
fogo ou por anjos de espada incendiada. Imagens antitéticas das escatologias que começam com o fogo, ou dos espaços fechados das utopias futuras().
Como veremos dentro em pouco, para além da liberdade e da espontaneidade sem
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coacções materiais de uma vida paradisíaca, a antiguidade grega ou romana legou-nos
a ideia de Estado de Natureza ou Idade de Ouro, cujo conteúdo é também o de igualitarismo e da comunhão dos bens - legado que contribuiu igualmente para a formação
da escatologia revolucionária da Europa(9). Mas assinalemos, de passagem, que a escatologia cristã do Génesis contém, como observa Ansart, uma discriminação fundamental
que enfeuda o imaginário social e fundamenta as instituições de tipo hierárquico: designa
claramente a anterioridade do homem sobre a mulher, a prioridade do princípio
masculino sobre o feminino, e veicula um vínculo fundamental entre a sexualidade e as
forças demoníacas susceptíveis de pertubarem a ordem do universo (10).
Se, conforme pensamos, é um movimento próprio da estrutura do desejo o que constitui os fantasmas da felicidade passada ou futura, o conteúdo, a matéria deste imaginário
é datada pela situação presente dos homens e é frequentemente representada como
inversão da sua situação real ou como inversão dos mitos dominantes.
Numa sociedade hierárquica, onde convivem a miséria e a opulência, a tirania e a
servidão, a noção de uma época em que nada de tudo isso existia, em que os homens
eram iguais, em que ninguém era explorado ou oprimido e em que os bens se encontravam postos em comum, é uma noção tão antiga como a própria sociedade de tipo
hierárquico. Na versão do mito da Idade de Ouro fornecida por Ovídio podemos ler("):
((Na Idade de Ouro, os homens, sem repressão e sem leis, praticavam espontaneamente
a boa fé e a virtude. Os castigos e o medo eram desconhecidos...». Um historiador
contemporâneo de Ovídio, citado por Norman Cohn e do qual este diz que era bem
conhecido dos eruditos da Idade Média, afirma dessa época que: «ninguém era escravo
e ninguém possuía qualquer propriedade privada, mas todos os homens punham tudo o
que tinham em comum de modo indiviso, como se os seus bens constituíssem um
património único».
Os Padres da Igreja adoptaram depois, como observa Cohn, a noção igualitária de
Estado de Natureza, mas com uma restrição importante e que servia os fins que tinham
em vista; a saber: depois da «queda», passa a existir o mal no mundo, os homens tornam-se corruptos e o governo repressivo, a propriedade privada, as diferenças de
estatuto social e até a institução da escravatura são considerados não apenas a consequência do pecado, como também um remédio e uma necessidade.
Mas ao mesmo tempo, toda uma corrente apocalíptica e messiânica, própria da
tradição judaico-cristã, espera dos tempos que virão a Idade de Ouro. O que foi no início
regressará no fim. A escatologia revolucionária vai beber nestas fontes, «Virá um dia em
que hão-de aparecer vinhas de mil cepas, cada cepa terá dez mil sarmentos e cada
sarmento dez mil ramadas e cada ramada dez mil cachos e cada cacho há-de produzir
vinte e cinco ânforas de vinho»( 12).
A partir do século XI, as profecias milenaristas enraízam-se nos movimentos sociais,
certos grupos humanos começam a esperar a Parúsia para amanhã, dia após dia, semana a
semana. A miséria e a violência alimentam a ilusão do reencontro dos homens com a
abundância e a libertação, mas já não após a morte, no além, e sim na terra, porque
- como o dissera Ireneu - «é justo que nesta mesma criação em que conhecemos as
aflições e a dor e sofremos toda a espécie de tribulações, sejamos também recompensados...» (13).
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Quando chega a hora da rebelião, quando as condições sociais impelem os homens
à acção, os velhos sonhos tornam-se heresias; a sociedade sem ricos nem pobres, sem
senhores nem escravos, deixa de ser a recordação de um tempo longínquo, e transformam-se agora num modelo a realizar.
A revolta camponesa na Inglaterra de 1381 e os sermões de John Bali e de Wycliff,
que pregam a igualdade e a propriedade comum; o levantamento hussita na Boémia, cuja
tendência radical - os taboritas - elaborou um comunismo anarquizante; Thomas
Münzer e os anabaptistas - todos estes episódios correspondem a sonhos milenaristas,
que se articulam na luta contra o feudalismo e contra o poder da Igreja. «A Igreja não era
somente a grande potência espiritual - diz um historiador moderno do movimento
hussita -, mas sobretudo encarnava-se no senhor feudal mais rico e mais forte.
Soberana e senhora do ensino, da justiça e da filosofia medievais, possuía ainda os
domínios territoriais mais extensos do reino da Boémia, com muitos milhares de servos,
e participava no exercício do poder político (os prelados faziam parte do conselho da
Coroa, da administração e das «dietas)) provinciais))) (14).
Por fim, a meados do século XVII, em Inglaterra, desenvolve-se uma intensa agitação entre os pobres e surgem os «radicais» e os «niveladores», os homens sem senhor nem
patrão. Antes da explosão da Guerra Civil, Carlos 1 advertira os partidários do Parlamento do risco em que incorriam, de verem um dia «o povo mais baixo insurgir-se e dar
o nome de liberdade à igualdade e à independência.., destruindo todos os direitos e bens,
abolindo todas as distinções assentes no nascimento e no mérito» (15).
Ë todo este «fermento» das revoluções que vai dar forma a uma utopia formidável.
Torna-se difícil avaliarmos bem o seu impacto na história, porque estas revoluções se
colocaram voluntariamente num tempo de ruptura, um tempo que começa sempre e não
acaba nunca. Dos seus protagonistas diremos, fazendo nossas as palavras de Cristopher
Hill: «como não sentirmos gratidão para com estes radicais anónimos que, obedecendo
à sua própria imaginação, agiram de modo a darem forma não ao nosso mundo moderno,
mas a qualquer coisa de muito mais nobre, qualquer coisa que permanece por realizar
ainda, este mundo de alto a baixo transformado?)) (16).
O milenarismo secularizou a escatologia, avizinhou o sonho da acção, transformou
o que fora a ilusão de um outro mundo melhor, enraizando-o no presente histórico.
Se nos parágrafos anteriores esboçámos alguns aspectos conhecidos dos mitos
paradisíacos ou quiliásticos, deixámos por explicitar essa polaridade do tempo que o
desejo constrói como passado ou como futuro perante as condições impostas pelo
presente. A nostalgia e a esperança são também aqui e agora. O aqui e agora de qualquer
momento da história.
Tentemos então reconhecer de mais perto esse elemento da transformação da vida,
da acção humana, a que podemos chamar função utópica.
Antes de mais, deixemos bem clara uma distinção importante: uma coisa é a influência, a actividade ou a participação na acção transformadora que pode ser a do imaginário
utópico, no seu conteúdo positivo de imagens, símbolos e valores, ou seja a função social
da utopia como planificação da alteridade ou da utopia como ideia-força no interior de
um movimento revolucionário. E neste sentido que Mannheim fala de função utópica,
por exemplo quando escreve que «nem sempre são as mesmas as forças, essências ou
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imagens capazes de desenvolverem uma função utópica, a função de ruptura com os
limites da ordem existente>>(, 17). Este modo de entender a função utópica refere-se à
forma ou ao conteúdo concreto e positivo das ideias utópicas directamente ligadas às
posições histórico-sociais em que emergem e que, ainda quando projectadas no futuro
ou noutro lugar, têm uma «função», isto é um efeito sobre essa mesma realidade que
lhes deu vida.
Aqui falamos de função utópica num outro sentido, concomitante em relação ao que
acabamos de referir, mas diferente. Poderíamos dizer com Baczko que «nas - e graças
às - utopias, os sonhos sociais, individuais e colectivos, tomam consistência; organizam-se em conjuntos coerentes de ideias-imagens de uma sociedade outra, em oposição
e ruptura frente à ordem dominante» (is).
O conteúdo dos nossos sonhos está cheio de significação, mas que força é a que
impele ao sonho e ao desejo de realização do que sonhamos? De onde nos vem esta
insatisfação, esta rebelião contra os limites de uma «realidade» que não aceitamos?
Porque é que sempre que atingimos o que desejamos nos dizemos a nós próprios «mas
não era isto»?
Já dissemos que o mundo humano se constitui através da medição simbólica, que é a
produção de sentido, de significação, e que é isso que permite e organiza a vida social.
Uma sociedade é a realização de um projecto, é uma organização particular da realidade,
perante outras formas possíveis. Tudo o que existe está em movimento, está a deixar de
ser para ser uma outra coisa. Assim, Marcuse podia dizer que «o mundo da experiência
imediata - o mundo em que nos acontece vivermos - deve ser compreendido, transformado e subvertido de modo a poder alcançar o que realmente é»( 19).
Todavia, a ordem simbólica, ao articular a significação e a representação do objecto
real, fá-lo na base de uma sepração radical tornada possível ou determinada pelo objecto
perdido, instaurado este último pela dinâmica própria do desejo. O desejo é irredutível
a qualquer adequação total entre a representação e o objecto, porque o seu princípio
próprio, aquilo que o constitui é uma relação imaginária em que se encontram incluídos
o sujeito e o objecto. A nostalgia do «paraiso» impulsiona a humanidade em direcção ao
futuro. A realidade do presente histórico contém a sua própria negação nesta fuga antecipadora do desejo. Poderemos dizer agora que a função utópica é identificável com essa
dimensão que, no desejo, tende para o futuro.
A função utópica é o produto desta tensão entre um objecto, imaginado como sendo
a plenitude do desejo satisfeito, e perdido para sempre (nível inconsciente que reaparece
no mito), e a busca incessante de um objecto substitutivo (imagens conscientes de
antecipação).
A função utópica obriga-nos à desformalização, à aventura. Impõe-nos que renunciemos ao real que tínhamos por um outro real incerto. No plano histórico e colectivo,
ela dá testemunho da presença inexaurível do desejo. No próprio coração do presente,
contém a negação daquilo que é e a afirmação do que, embora ainda não sendo, pode
vir a ser.
A função utópica é inseparável do seu objecto, isto é dos seus conteúdos; é uma
estrutura objectal desdobrada no imaginário utópico. Projecta-se no espaço (u-topos) ou
no tempo (u-cronos), mas a sua terra é sempre o presente. Por isso, Ernst Bloch pode
dizer: «o hic et nunc, esse eterno recomeçar no imediato, é também ele uma categoria
utópica» (20
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Em resumo, a função utópica é negatividade, o que lhe permite ser sempre algo que
está um pouco para além do existente e separar-se, no interior da ordem estabelecida, dos
conteúdos particulares através dos quais esta se exprime. A função utópica é a superação
e o transbordar do presente. É urna tensão no sentido de um para lá da linha do horizonte
histórico.
Assim podemos compreender como o campo natural da utopia é o terreno do social:
para subverter a realidade é necessário tran formar as relações humanas. «O sonho
utópico não é um refúgio subjectivo: nascendo entre o desejo e o real, através de um
sentimento suficientemente forte para fazer empalidecer as certezas rasoáveis, é um
desejo que tende a realizar-se»(21). A paixão utópica, quando ligada à vida colectiva,
torna-se acção. Abandona os limbos da quimera para se declarar como projecto
explícito.

A utopia na profecia inicial e no mito fundador
Se, abandonando agora a função utópica, voltarmos aos conteúdos positivos do imaginário utópico, surgem duas categorias, duas «ascendências» diferentes e por vezes opostas da
utopia. A «linha» de que a utopia receberá o seu nome, assina-a a obra de Tomás Morus,
exactamente chamada A Utopia. Discurso sobre a melhor constituição de urna república,
que apresenta algumas das características mais importantes dessa primeira categoria,
de concepções utópicas cuja ascendência remonta de facto a Platão. A utopia apresenta-se então como o plano global de uma sociedade fechada e «ideal», um plano
radicalmente oposto - pelo menos na aparência - ao da sociedade existente, trata-se
de uma ilha, ou seja de um lugar com limites claramente definidos: é um texto literário,
uma narrativa de viajem. Esta categoria de utopias é geralmente o resultado de um
exercício erudito e humanista mais do que «político», referindo-se mais à nostalgia do que
à acção. Morus demonstra-o bem nas últimas palavras do seu livro: «os utopianos
adoptaram muitas coisas que eu gostaria de ver instauradas nas nossas cidades. Desejo-o
tanto mais quanto menos o posso esperar».
Cem anos mais tarde, do fundo da sua cela, um frade rebelde, que passou vinte
e sete anos nas galés e queria ser a «campanellw (sino) que anuncia a nova aurora,
escreveu uma outra utopia famosa, «árida e destituída de inspiração, como um programa
político» (22. Na vida de Campaneila expressa-se a outra «linha» utópica, a milenarista.
Não é por acaso que o calabrês Campaneila se inscreve na tradição do seu compatriota
Joaquim de Flora (1131-1202), que, quatrocentos anos antes, produzira uma obra profética e escatológica considerada inquietante e que influenciou os movimentos revolucionários milenaristas. Nesta linha, a milenarista, coloca-se Campanella, uma vez que
prega a revolta do púlpito do convento de Stilo, lançando-se também na acção, ao lado
do povo, empunhando as suas armas, no combate pelo triunfo de uma república
universal. Depois de vencido, escreve a Cidade do Sol, que, embora começando por
manter-se rebelde, apesar das torturas e da derrota, será reescrita várias vezes, tornando-se cada vez mais autoritária e aproximando-se a pouco e pouco das concepções
da Igreja(23).
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No século XVIII, a (linha Morus» - chamemos-lhe assim - dilata-se enormemente.
As narrativas de viagens imaginárias e a exploração de possibilidades fantasistas de organização social contribuem, atribuindo o lugar de lugar nenhum ao «governo ideal», para
dar à utopia a sua acepção lata de quimera, de projecto irrealizável. Ê uma época em que
se fala facilmente de utopias, cita-se a «abadia de Telémaco» e a Histoire des Séverambes;
o abade de Saint Pierre passa por utopista modelo e Rousseau tem que defender-se da
acusação de «utopista». O divino marquês (Sade) cede à solicitação da utopia com
a ilha de Tamoé e à da anti-utopia com o reino de Butua (24), para além de embarcar ainda
numa anti-utopia sexual. (255 De passagem, precisemos que a anti-utopia é igualmente
uma expressão - por vezes mais corrosiva e potente que a utopia - da função utópica:
como observa Baczko: «acontece-lhe apresentar uma crítica mais amarga e radical que
a de todas as utopias».
Restif de Ia Bretonne, por oposição a Sade, publica em 1798 a Anti-Justine ou les
Délices de l'Amour, «onde o amor, ligado à natureza, liberto de escrúpulos e preconceitos, não apresenta senão imagens risonhas e voluptuosas)). Autor prolífico, Restif tinha
já escrito um «projecto de regulamento para as raparigas públicas» e toda uma série de
planos de reformas. Ele, e antes dele Andrea Nrciat, são autênticos utopistas do amor,
caso que é também o da maior parte dos autores libertinos de Setecentos.
Com Sade e Restif de Ia Bretone, encontramo-nos já em pleno período revolucionário e aqui as duas (linguagens)) da utopia cruzam-se de modo denso e confuso;
a sociedade ideal construída num lugar que não existe em parte nenhuma e o espírito
milenarista trabalham o imaginário social a partir do interior da própria acção política. A
utopia inscreve-se colectivamente nas ruas de Paris ou toma a forma do Manifesto dos
Plebeus (1975) de Babeuf ou do Manifesto dos Iguais (1796) de Sylvain Maréchal.
((Há todo um florescer de utopias no século XVIII) - diz-nos R. Ruyer - «porque
os factos sociais começam a decompor-se diante dos olhos dos contemporâneos. Mas
as utopias por sua vez contribuem para a decomposição mental dos factos sociais;
preparam directamente as revoluções» 26) .
Quando chega o tempo da revolução, a linha de demarcação entre o possível e o
impossível rompe-se, como um dique que rebenta, e as águas paradas da utopia invadem
tumultuosamente a planície social quotidiana, enquanto o imaginário utópico se torna
muito simplesmente imaginário colectivo. A outra «linha» de que falámos, a messiânica
e escatológica, torna-se predominante. As revoluções são períodos que se caracterizam
«por um intercâmbio particularmente activo entre o real e os fantasmas, por uma pressão
mais intensa do imaginário sobre o modo de viver quotidiano, por explosões de paixão
e de desejo» (27).
A ruptura revolucionária não é duradoura, a nova «topia», a inércia da institucionalização, o pensamento político realista operam um regresso ao andamento compassado
das demais páginas da história. Mas um outro desenvolvimento subterrâneo e clandestino
continua o trabalho da utopia.
Buonarroti, jovem companheiro de Babeuf, passa de um para outro século, envolto
por todo omanto das sociedades secretas a que se ligou, e que se encontram na origem
desse grande movimento socialista de que somos ainda herdeiros. Buonarroti morreu
em 1837. Dez anos depois, Marx entra na sociedade secreta Bund der Gerechten (Liga
dos Justos), cujo nome se transformará em Bund der Comrnunisten (Liga dos Comunistas).
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1848 é um ano de insurreições. A Europa dos reis vacila. No ano seguinte, Bakunine
encontra-se nas barricadas de Dresden e inicia a seguir a sua longa viagem pelo mundo.
Em 1854, Coeurderoy começa a publicação de Hurra! ou la révolution par les cosa ques.
Em 1857, Déjacques escreve O Humanisfério, utopias anarquistas.
Entretanto, Fourier, também ele na passagem de um século para outro, trabalha
contra «vinte séculos de imbecilidade política». Ao mesmo tempo, há velhos fantasmas
que regressam: o Testamento do padre Meslier é editado pela primeira vez em 1864, ano
da fundação da Primeira Internacional - conforme os comentadores da edição fazem
notar - e no bicentenário do nascimento do seu autor. Disse-se então que Meslier seria
o primeiro comunista ateu conhecido.
Detenhamo-nos aqui, nos alvores do socialismo e do anarquismo modernos, para
repararmos melhor em certos aspectos teóricos relativos à função utópica, e que se
referem às duas categorias da utopia que já indicámos: a linha «morista» (seja-me
permitido este neologismo no campo da utopia!) e a milenarista. Quando falámos da
função utópica, dissemos que as imagens, os valores ou ideias-força que a expressam ao
nível do imaginário social, quando tomam o caminho da acção colectiva, abandonam
o espaço próprio das quimeras para passarem a alimentar a dimensão do projecto. Assim,
a utopia como antecipação do futuro constitui o núcleo firme da revolta e produz
a força dominante que < a espaços, na história, vemos ser assumida pelos movimentos
sociais.
Mas paradoxalmente a utopia pode fazer parte também, na história institucionalizada, de um imaginário inerte e repetitivo, ritualizado por assim dizer, que contribui para
a manutenção da ordem estabelecida, graças às suas conotações de impossível, de irrealizável, de algo que se encontra fora da história. A utopia é neste caso uma interpolação
do mito.
A força visionária do profetismo em acção prende-se pouco a pouco às malhas da
institucionalização. O momento de falência da profecia surge sempre, segundo
Mühlmann, quando se fixa numa instituição. O problema é que a força do instituído se
encontra intimamente ligada à existência genérica de um sistema de dominação,
ao Estado. A racionalidade do sistema faz parte do grande mito que nutre o principio de
equivalência alargada (Lourau), à sombra do Estado(28). Para o indivíduo, a dominação
encarna o universal, a razão no interior da realidade» (29).
Quando um movimento revolucionário, que leva cabo um processo histórico de
transformação acelerada, quebra e se integra no sistema estabelecido (modificando-o,
evidentemente, mas sem o modificar de modo radical), esse movimento histórico
institucionaliza-se no interior das normas de legitimidade cujo garante é o Estado.
Pensemos, por exemplo, no movimento operário revolucionário dos inícios deste século.
Ao princípio, há uma «profecia inaugural»: a unidade da classe, a abolição do salariato,
as formas autónomas de organização, a acção directa. Trata-se de um movimento contra-institucional. Nele encontramos, assim, presente a utQpia da transformação radical do
mundo.
Na origem de um movimento social, encontramos sempre as características próprias
do profetismo. Segundo Martin Buber: «Profetizar significa pôr a comunidade, a que é
endereçada a palavra, directa ou indirectamente, perante a escolha e a decisão» (30).
Além disso, o profetismo caracteriza-se pelo facto de estar ao serviço de uma ideia, de
22

um projecto de transformação e de ser independente das instituições: a oposição clássica
entre padres e profetas. Max Weber define a revelação profética como «uma visão
unitária da vida obtida através de uma tomada de posição consciente frente à vida, cheia
de um sentido unitário e global. A vida e o mundo, os acontecimentos sociais e cósmicos,
têm para o profeta um determinado sentido sistemático, unitário»( 31).
Quando o movimento se quebra, falhando nos seus fins expressos, e se adapta à
«realidade» estabelecida, perde o seu elemento profético, a sua vontade de transformação, e o projecto esfuma-se em benefício do mito. O imaginário colectivo ligado ao
movimento dissocia-se num imaginário «utópico» fixo, por um lado, que não intervém no
«projecto» quotidiano, e, por outro lado, num projecto quotidiano agora preso nos limites
consentidos pelo imaginário político dominante.
O movimento ritualizado transforma a profecia inicial em mito fundador, quer dizer:
todos os elementos do projecto ficam reduzidos a princípios ideológicos de legitimação
das instituições, deixando de intervir na prática quotidiana. Os ideais convertem-se em
dogma, em motivos de um culto que une o presente às origens; e o recurso constante,
«encantatório», a essas origens, através da repetição ritual (os Mártires de Chicago, o
Muro dos Federados) é um meio que pretende garantir a permanência do projecto
inicial. «Esta mentalidade é perfeitamente a-histórica; o retorno contínuo às fontes
corresponde, de facto, a uma mentalidade cíclica»( 32 ).
Mas tudo isto não deve impedir-nos de reconhecer que, em tempos de «topia»,
o mito transmite às gerações futuras os conteúdos positivos do pensamento utópico.
Como intervém aqui a função utópica? Vejamo-lo através de uma referência ao
tempo, que é um dos problemas fundamentais da utopia, apesar do nome desta última
nos falar antes de espaço.
Uma frase encontrada por acaso vem-nos agora a propósito. Andrea de Nerciat,
romancista amável e libertino, francês de família napolitana (1739-1800), escreve em
Felicia ou tnes fredaines: «O amor perfeito é uma quimera. Não temos de real senão
a amizade, que é duradoura, e o desejo, por outro lado, momentâneo»( 33). Há contidos
nesta frase três aspectos do tempo que nos interessam do ponto de vista da utopia.
Primeiro: «O amor é uma quimera» coloca-se no tempo mítico, circular, anaclítico,
eterno, o tempo das origens e do destino inelutável. O amor perfeito não é atingido nem
modificado por amores mais pequenos. Segundo: «A amizade, que é duradoura», tempo
histórico, tempo em que os afectos nascem, se desenvolvem, movem. Tempo das nossas
paixões e do movimento social. Tempo da profecia, dos projectos realizados ou falhados.
Por fim, «o desejo que é momentâneo», o instante, o desejo que se evapora num segundo,
o presente total, o tempo da acção, da nossa vida em acto (consideramos aqui o desejo
como tal e também na acepção de realização de desejos).
No primeiro caso, o do tempo mítico, a função utópica está como que contida,
encapsulada, cristalizada; imune às contradições, é transportada através do tempo
histórico, sem transformação. Na realidade, não se trata de uma função utópica propriamente dita, mas apenas da imagem concretizada da Utopia. Na estrutura presente do
campo da política, o Estado é vivido como a perpétua repetição da origem legítima e
sagrada da dominação: o mito é a sua linguagem (34). A utopia introduz uma ruptura, uma
outra relação temporal com a transformação, relação diferente da que é própria das
instituições políticas estabelecidas. Mas esta ruptura é fantasia, sonho, ilusão, se não se
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souber tornar um projecto alimentado pelos movimentos sociais efectivos. No mundo
reificado daquilo que é estabelecido pelo Estado e pelo mito, a função utópica refugia-se
no indivíduo ou na seita, no utopista da ((linha Morus». Ë por se enraizarem no tempo
mítico que as narrativas utópicas nos apresentam a sua coloração delirante, o seu racionalismo mórbido, ou a preferência pelo linear, pelo geométrico e pela simetria.
O utopista isolado encontra-se prisioneiro da impossibilidade de agir, é um indivíduo
amputado da prática, condenado à repetição, cada vez mais empobrecida, do seu sonho
único. Ë por isso que autores como J. Gabei podem falar da estrutura esquizofrénica da
consciência utópica.
Quando, baseando-se em Ruyer, Gabei descreve esta consciência utópica como
esquizofrénica, como forma extrema de um modo de inserção não dialéctica no mundo,
implicando uma degradação da praxis e uma preponderância das dimensões espaciais da
experiência em detrimento da dimensão temporal, quando afirma que a consciência
utópica se caracteriza como uma crise da temporalização do tempo (3) o que Gabei está
realmente a descrever é o tempo mítico.
A função utópica liberta-se no tempo histórico - mas como ruptura da repetição impedindo a re-presentação do passado, inaugurando no aqui e agora da topia a possibilidade radical de um mundo diferente; é deste modo que não se deixa prender pelo
«sentido da história». A função utópica reencontra a acção colectiva no profetismo
secular das revoluções.
A função utópica liga-se por fim ((ao desejo, que é momentâneo», que se consuma no
momento em que se realiza, em busca de outra coisa. Na obscuridade do instante vivido
fermenta por inteiro aquilo que não chegou ainda a ser( 36). Por isso, cada instante é
inseparável do que o precede e do que se lhe segue, daquilo que ainda não é mas é já um
vir a ser. Deste modo, quando um instante escapa à repetição, quando contém a antecipação consciente daquilo que apaixonadamente busca, e que é algo de ainda futuro,
opera «desde já» uma ruptura na continuidade da duração, na diabólica capacidade da
repetição para transformar o novo no mesmo. Por isso, Bloch pôde dizer que «o único
tempo da utopia é o presente». O hic et nunc é a terra do u-topos, do não lugar.
A utopia vive por inteiro na ruptura que estabelece com o que é. Quando, ao sair do
instante, se insinua no tempo histórico, toda a ordem das instituições políticas existentes
se vê posta em causa e é negada pela possibilidade da alteridade utópica. Então a ruptura
chama-se revolução.
Mas a revolução não é o fim da história, apenas um momento da sua continuidade,
em que uma transformação qualitativa subverte as instituições sociais. Dizer que os
homens são iguais, irmãos, é um proposição abstracta, «mas podemos acreditar», escreve
Landauer, «que o voltarão a ser quando os obstáculos e as coacções que os oprimem
forem removidos. Na realidade, são iguais apenas enquanto dura a sua luta contra esses
obstáculos e coacções. Porque o espírito (poderemos chamar-lhe a Utopia) vive apenas
na revolução...» (37). Mas a função utópica vive todas as horas como horas de gestação,
como preparação revolucionária.
Na linha milenarista da utopia, a função utópica mostra claramente que não é, que
não pode ser uma ou outra escatologia possível.
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Não há, não pode haver, no reino da liberdade, uma Cidade Ideal que exija o fim da
história, porque haverá sempre um novo aqui e agora onde a função utópica trabalhará
o campo do futuro.
Perante a dimensão cíclica do mito, o milenarismo apocalíptico introduz uma
dimensão linear, em termos de temporalidade, onde não nos é possível recomeçar nem
há lugar para a esperança no fim do mundo ou no fim do tempo. O processo milenarista,
como explica Mühlmann, desemboca pela sua própria natureza na acção. Mas ao
adquirir uma dimensão secular e libertária tem que desembaraçar-se das suas pretensões
escatológicas, da sua pretensão de marcar o fim da história. A utopia exerce a sua acção
no presente. Quando pretende legislar sobre o futuro torna-se totalitária.
Eis a relação profunda entre anarquismo e utopia. De ambos poderemos dizer
- como Ibsen da liberdade - que «se durante a luta alguém se fechar ao tempo, dizendo
que já alcançou a meta, com isso demonstrará apenas que a perdeu de vista).
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UTOPIA
um espaço 'A' uma livraria paralela

A UTOPIA é uma livraria paralela onde encontrarás
o que por todo o lado está debaixo do balcão, os textos
marginalizados por críticos e ideólogos, tudo que esteve,
está e estará nos index dos monopólios produtores de
ideologia;
mas a UTOPIA é também um espaço decontro,
debate e descoberta de projtos culturais e' sociais que
se pretendem colectivos.
Livraria Utopia
Rua da Regeneração, 22 (à Praça da República)
Porto
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Kenneth White

Notas sobre
o pensamento anarquista
«O espírito anarquista, profundamente, base
de toda a poesia».
Artaud

No limiar destas notas, convém precisar, sem dúvida, que não sou politicamente anarquista, e que não me interesso de modo algum ao que chamarei o anarquismo série B:
faca entre os dentes e bomba na mão... Se digo que não sou politicamente anarquista,
é essencialmente porque creio os homens incapazes, colectivamente, de viver à altura
necessária e de estabelecer entre eles relações subtis que nada tenham a ver com as
leis. Para mim, a anarquia não é por isso uma possibilidade realmente social, por
longínqua e improvável que seja, mas uma pátria do espírito. Uma pátria? Seria preciso
uma palavra liberta dos velhos esquemas. Mas é difícil, existencialmente como conceptualmente, libertarmo-nos dos velhos esquemas. É por isso, e para não colher os
sufrágios de espíritos estupidamente turbulentos, que avanço neste território com
certa prudência.

Parece-me que poesia e anarquia têm, radicalmente, algo em comum. Para muitos,
isso está longe de ser uma evidência. Na verdade, para uma certa família de espíritos, os
dois termos «poesia» e «anarquia» podem parecer completamente contraditórios. Penso
no livro bem conhecido de Mathew Arnold, Culture and Anarchy, onde o termo de
«cultura» está em oposição directa com o de «anarquia». Também Yeats, em especial
no poema onde fala num «centro» (político-cultural e metafísico) que, não se retendo,
deixa o mundo exposto à «anarquia pura e simples». Por grande que seja a minha
admiração pela obra destes dois homens, não posso deixar de pensar que a tendência
centralizante desse mesmo espírito está desactualizada. Ora, tendo estoirado a noção de
«centro», a cosmologia do pensamento está em vias de se transformar, completamente.
27

O problema para nós, poetas-pensadores, é de articular, poeticamente e teoricamente,
esta transformação. Digo bem: poeticamente e teoricamente, com o fim de suprimir este
afastamento entre poesia e teoria que se pode constatar à nossa volta, e que existe tanto
em Arnold como em Yeats. Ë bem claro, por exemplo, que o Scholar Gipsy de Arnold,
que coloca em evidência um espírito descentralizado (des-Oxfordizado) procurando
uma outra geografia mental, vai bem mais longe que a teoria cultural do mestre do Rugby.
Do mesmo modo, Crazv Jane (Joana a Louca) na poesia de Yeats não poderia apenas
ser o pilar dum governo nacional e nacionalista - ela é bem mais interessante que isso!
3
Como exemplo dum movimento «descentralizante» tomemos o surrealismo. Por
causa do contexto histórico e social, o surrealismo preocupou-se mais com o freudismo
e o comunismo do que com o anarquismo. Mas conhece-se o célebre texto onde Breton,
mesmo exprimindo o seu entusiasmo pela quantidade de bandeiras vermelhas numa
manifestação parisiense, declarava apesar disso a sua preferência pelo grupo, mais
restrito, das bandeiras negras. Mas entusiasmar-se e manifestar-se é uma coisa, explorar
um território é outra. Breton explora o território anarquista na sua Ode a Charles
Fourier, o Fourier que tanto influenciou Bakunine. Todavia, penso que é possível ir
mais longe, deixando para trás, com o bricabraque surrealista, tudo o que é utópico em
Fourier (sem falar da sua sobre-sistematização), a fim de penetrar numa área a que
chamo não «utopia» mas «atopia».
4
Ao longo dos anos, fiz bastantes leituras «anarquistas»: entre outras, Proudhon,
Bakunine, Kropotkine. Sobre o plano da teoria pura, não via em Bakunine nenhum
avanço sobre Proudbon. O que distingue Bakunine de Proudhon, mais eclesiástico, e
de Kropotkine, mais passeador solitário, é uma personalidade flamejante e uma energia
sem limites. É ele quem mais impressiona a imaginação das multidões. Mas não basta
impressionar a imaginação, é preciso despertar os espíritos e abrir caminhos. Proudhon
é a Bakunine um pouco (não quero levar a comparação muito longe) o que Emerson
é a Whitman - Kropotkine situando-se noutro lugar, como Thoreau. Foi Kropotkine
quem mais me interessou e direi depois porque. Porém, em geral, o pensamento anarquista tal como o século XIX o deixou, deixou-me insatisfeito. De Proudhon, tinha ainda
em memória, «a afirmação do movimento universal e por consequência a negação de
toda a forma ou fórmula imutável, de toda a doutrina eterna, de toda a permanência,
de toda a impecabilidade, de toda a ordem monolítica, e de todo sujeito ou objecto não
aberto à mutação». Só que lendo o discurso anarquista, tinha a impressão que ele rodava
perpetuamente em volta dos topoi (muito humanos) da Liberdade e da Fraternidade.
Bakunine exclamou-se, magnificamente: «é preciso começar por purificar o ambiente».
Mas sentia a poeira, demasiadamente, ideológica.
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Desenho de Manuel Rosa
para a capa de
«Primavera Autónoma das Estradas»,
de Mário Cesariny, 1980

Foi, sem dúvida, por causa da minha necessidade de ar fresco, e duma nova topologia que me interessei por Kropotkine. Kropotkine o geógrafo... Segui-o, por isso, ao longo
do rio Amor e em todo o seu percurso de 80 mil quilómetros no Extremo-Oriente, ao
mesmo tempo que lia a maravilhosa Géographie universeile de .Elisée Reclus: «Mesmo
ao cabo do Oriente, com a Coreia e os arquipélagos vizinhos, entre os quais se pode
admirar o explêndido Japão, a China forma como que um mundo à parte...» No decurso
das suas peregrinações, Kropotkine encaminhava-se na elaboração da sua própria teoria
do anarquismo: «O anarquismo, dizia, representa bem mais que uma simples forma de
acção ou o conceito duma sociedade livre, ela faz parte de uma filosofia que é preciso
desenvolver duma maneira inteiramente diferente dos métodos metafísicos ou dialécticos que foram aplicados até agora nas questões humanas» (sou eu que sublinho). Tenho

reflectido bastante neste «método anarquista» que se distinguiria da metafísica (a referência a uma entidade fixa, ideia ou ideal) dum lado e da dialéctica (fundada sobre
o princípio da oposição) do outro. Duma certa maneira, apliquei-a talvez nos meus
próprios livros.
Fora de toda a oposição, e sem qualquer referência a um centro - é talvez isto
a nova paisagem.
In «lncjsion, III».

29

Marianne Enckel

Digressão inacabada
sobre o movimento perpétuo
A máquina social
Por altura da constituição da Federação do Jura, no Outono de 1871, James Guillaume
procura os antigos companheiros em vista do reforçar das fileiras. Vai visitar entre outros
Constant Meuron, velho relojoeiro que o convencera outrora da verdade das ideias da
Internacional. Mas o velho Meuron fizera já o que tinha a fazer no campo da luta: ei-lo
que se interessa agora somente pela esperança insensata de conseguir criar uma máquina
de movimento perpétuo.
Não é o único a sonhá-lo na época, e talvez não se tenha afastado tanto como parece
das ideias socialistas anteriores. Uma máquina daquelas não seria homóloga da sociedade
por vir?
Com a industrialização e as descobertas técnicas do século XIX, a sociologia
nascente, pretendendo ver-lhe reconhecido um estatuto de ciência exacta, imagina de
bom grado a sociedade como uma máquina complexa. De resto, não é só a sociologia a
tomar este tipo de atitude: entre 1850 e 1925 aproximadamente, muitos artistas e escritores concebem o funcionamento da história, as relações entre os sexos, a relação do
homem com uma instância superior, sob a forma de uma simples mecânica. Para os
militantes da Primeira Internacional, a estatística devidamente compreendida leva em
linha recta à revolução.
George Bernard Shaw, que legava os seus bens aos inventores de uma língua
universal e do movimento perpétuo, também ele fora socialista, e as invenções com que
sonhava eram provavelmente coerentes com o seu ideal.
No entanto, os espíritos mais cultos viam-se bastante atrapalhados com tudo isto:
havia, por um lado, Hegel e, por outro, o segundo princípio da termodinâmica.
Iria a História resolver-se no Estado, única sede de toda a razão e de toda a permanência?
Ou, pelo contrário, obedeceria a sociedade às mesmas leis físico-químicas que se
descobriam na natureza, e teria também uma tendência estatística para a desordem, para
a entropia crescente?
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Pedro de Sousa, 1982

Mecânica e ilusão

Se as primeiras gerações de máquinas existiram por si próprias, chegando quando
muito a repetirem-se (como os autómatos), a partir de Sadi Carnot (pai!) existem em
função do movimento. Mas ter-se-á feito mais que substituir a força do braço, do cavalo
ou da queda de água, a força puramente mecânica, por outras fontes de energia igualmente versáteis? O grande tema actual das energias renováveis, das tecnologias suaves,
não é tão novo como parece: preocupa, pelo menos desde há um século, físicos,
relojoeiros e utopistas.
Estes últimos serviram-se de artifícios que poderão muito bem um dia tornar-se
realidade, ou ajudar-nos a ver melhor a realidade.
É em 1940 que aparece A Invenção de Morei de Adolfo Bioy Casares; é em 1947 que
é descoberta a técnica dos hologramas. Ora, o «museu» de Morei é um holograma de
hologramas, tendo a mais, para além do relevo e do movimento, a reprodução das
sensações olfactivas, térmicas, tácteis, auditivas...
«Diante dos meus aparelhos, uma pessoa, um animal ou uma coisa são comparáveis
a uma estação que emite o concerto que escutamos na rádio. Se abrirmos o receptor das
ondas olfactivas, respiraremos o perfume do ramalhete de jasmim que Madeleine trazia
no corpete, sem a vermos... Mas se abrirmos o conjunto completo dos receptores,
Madalena aparecerá por completo, reproduzida totalmente, idêntica a si própria; não
devemos esquecer que são imagens extraídas de espelhos, perfeitamente sincronizadas
com os sons, a resistência ao tacto, o sabor, os cheiros, a temperatura... Esta é a primeira
parte da máquina; a segunda parte regista e a terceira projecta. Não exige nem pantalha
nem papel; as suas projecções serão efectivamente acolhidas por todo o espaço, de dia
como de noite».
O duplo problema que se colocou a Morei é que o seu sistema emprega energia
- neste caso, recorreu a energia motriz marítima - e sobretudo que o registo das pessoas
lhes tira a vida. Mas se for para ganharem a eternidade? «Permaneceremos aqui eternamente, embora partamos amanhã - repetindo, um após outro, os momentos desta
semana, sem nunca podermos sair da consciência que tivemos em cada um desses
momentos... não haverá outras recordações, em cada um dos momentos da projecção,
senão as que tivermos tido no momento correspondente do registo».
Em M. C. Esher, a solução é aparentemente mais simples: a energia é fornecida por
ilusão de óptica. Ora, a ilusão pode ser heurística, vá-se lá saber se aquele moinho não
é possível de fazer!

O tempo dos paradoxos

As utopias clássicas são sempre ilhotas, de terra ou de tempo, e a viagem para elas
faz-se sem esperança de regresso - ou, pelo menos, sem repercussões sobre a terra
e o tempo do autor.
Outra coisa é o discurso profético onde se permanece no mesmo sítio em que se vive
embora, ao mesmo tempo, se esteja também noutro lado. (Mas a profecia nem sempre
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é utópica, quando muito acontece-lhe deixar-se tomar pelo gosto do discurso: «Este Ano,
a seguir a Deus, terá Vénus por guia: os bens da terra serão abundantes: nalgumas regiões
morrerão as ovelhas, reinarão as doenças dos olhos, haverá muitas disputas e rumores,
morrerão muitas crianças, perecerão igualmente as moscas do mel. Reinarão diversas
doenças no curso deste Ano, é por isso que havemos de rezar a Deus para que aconteça
de outro modo» - diz O Verdadeiro Almanaque de Milão referente ao ano de 1772).
Outra coisa ainda - por culpa de Einstein? - são os imaginários onde múltiplos
tempos coexistem, porque não é possível escapar-se aqui aos paradoxos. Quando começamos a viajar fisicamente no tempo, os paradoxos têm que ser ou eliminados (não se
pode matar o avô antes do próprio nascimento) - ou olhados de frente. E então o
homem torna-se deus.
Em Experiment de F. Brown, um sábio decide às 3 horas e 55 que às 4 horas porá
numa máquina da sua invenção um pequeno cubo que se encontra na sua mão, para fazer
com que este remonte cinco minutos no tempo. Logo a seguir, o cubo é posto na
máquina. Às 4 horas regressa à mão do sábio, que o volta a colocar na máquina para
o reenviar para o passado. A experiência deve ser repetida uma hora mais tarde.
Às 4 horas e 55, o cubo está na máquina outra vez. Às 4 horas e 57, o sábio decide não
voltar a colocá-lo na máquina às 5 horas. Às 5 horas, o universo desaparece.
Em Como Nasceu a Civilização de Romain Yarov, um viajante no tempo perdeu
o seu isqueiro no XXIII século antes de Cristo, o que permitiu aos homens da época que
descobrissem o fogo, e portanto, também, a civilização...
Outra coisa, por fim, é a condensação do tempo que conduz a uma explosão brusca.
É o que o alquimista procura, e é, segundo Alain Pessin, o sentido do terrorismo
anarquista dos anos de 1890. O anarquista de então tenta agir sobre o povo como o
alquimista sobre a natureza, tendo em vista a deflagração final da revolução. Será
o revolucionário necessariamente impaciente?
Turbulências turbulentas

«Para o poder centralizado, o controlo do tempo de trabalho, do tempo de férias,
do tempo da reforma, permite garantir um escoamento laminar do fluxo do tempo global
dos homens em sociedade. E no entanto, a única garantia da génese da variedade, o que
cria a sociedade relacional, é o tempo turbiliondrio; uma multiplicidade de fluxos exuberantes e loucos que se constituem em células, que se desagregam e se reconstituem de
novo» (Joel de Rosnay, in Sur l'aménagement du temps).

Os turbilhões são um velho enigma e uma velha sedução para a física e para a
filosofia (graças a Croqueloix). Observam-se com facilidade (no fumo de um cigarro,
numa gota de tinta num bocal de água), mas escapam-nos por definição, arrastam-nos
para países e destinos imprevistos.
O turbilhão, trata-se talvez da criação do mundo: a matéria compacta a explodir
em todos os sentidos do universo, formando novae e galáxias.
O turbilhão, talvez seja uma ideia de liberdade: um caos recheado de estruturas em
movimento. Quanto mais há turbilhões, turbulências, mais liberdade há. Uma infinidade
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de formas a partir de duas formas, a tora e a tromba.
Rapidamente, assinalarei agora algumas características, segundo a física, dos turbilhões - para, leitor, te deixar sonhar. Primeiro, a não previsibilidade (podem fazer-se
previsões meteorológicas para algumas horas, para alguns dias, para mais não, de
maneira nenhuma). Depois, a universidade, cujo corolário é a intermitência: nunca há
um espaço cheio de turbilhões, mas há sempre turbilhões um pouco por toda a parte num
espaço dado. A seguir, o aumento do transporte: a água onde cai a gota de tinta vai-se
colorindo lentamente, e por completo. Por fim, o efeito dínamo, quer dizer o aparecimento espontâneo de um campo magnético num escoamento condutor. E eis-nos de
novo no coração do problema da energia.
As turbulências perturbam, subvertem o que as rodeia, inventam, e nós achamo-nos
perante elas, siderados.

A anomia contra a entropia
«permitir à imaginação do homem uma desforra fulgurante sobre tudo o resto))
(Breton, Segundo Manifesto).
Este texto, é evidente, não pode ser acabado.
Toda a sociedade conhece elementos anómicos: não pertencem à norma nem à
anormalidade, encontram-se simplesmente alhures. Podem condensar os ódios, podem
também condensar as forças e os desejos. Podem ser indivíduos ou grupos, comportamentos ou imaginações.
A manifestação da anomia perturba a ordem reinante, destrói as classificações
antigas, propõe e convida a novas formas sociais, a novas relações.
A anomia, longe de fechar a sociedade e o seu futuro nos seus próprios termos do
momento, antecipa sobre todas as possibilidades, subverte os presentes.
A anomia é a força permanente que existe na sociedade e que permite a esperança,
permite a transformação. O movimento perpétuo não é de modo algum o fim da história
nem a sua resolução: muito mais do que isso, é a revolução que permanece, o pluralismo
garantido, o turbilhão dos nossos sonhos...
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Nuno Félix da Costa

A fotografia
e a perversão do olhar
Fotografar é um comportamento complexo, envolvendo um grande número de factores
em interacção intima, de modo que pode ser abusivo isolar alguns aspectos. Ficam de
fora outros que serão eventualmente importantes. A formulação reduccionista que conseguirmos, valerá pelo que ela puder explicar.
Propomo-nos analisar, na perspectiva da fenomenologia, a posição do fotógrafo em
face das coisas que fotografa, aquilo que o move e o relevo que toma na economia do seu
funcionamento psíquico o desejo da fotografia das coisas que fotografa. De fora fica toda
a valoração estética da fotografia e mesmo relativamente ao objecto fotografado,
consideraremos que o que quer que sejam uma ou várias pessoas, situações, paisagens
ou coisas, não altera o sentido do que é dito.

A distância do olhar para as coisas
A visão é de todos os sentidos o que mais informações nos permite retirar das coisas
e desde que haja luz, o que menos eficácia perde com a distância do sujeito às coisas que
percepciona. Na nossa conceptualização das coisas, as imagens visuais enchem o significado das palavras mesmo quando falamos de conceitos abstractos (as estátuas da
Justiça, Coragem, Pureza, etc.). Face aos conteúdos que ocupam o pensamento, nós
damos-lhe uma valência afectiva: desejo, aversão ou indiferença, que orienta a distância
a que nos colocamos delas. Assim, as ideias das coisas são muito predominantemente
visuais e é no espaço em que se projectam que marcamos a distância física tolerada para
os objectos que elas referenciam, na base do desejo ou da aversão que sentimos por eles.
Muitas vezes possuímos uma atitude ambivalente face a um objecto, amor e ódio,
sedução e agressão, desejo e aversão e o comportamento manifesto em relação a ele
torna-se mais complexo e menos predizível. Pode variar o comportamento exibido com
a distância a que nos encontramos do objecto desse afecto ambivalente. Sentimos
agressividade ou medo quando nos aproximamos e desejo ou saudade quando nos
afastamos. Este, ou outro, par de impulsos opostos são muitas vezes irreconciliáveis e
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impossíveis de negociar dentro da situação em que nos encontramos. Deixam-nos tensos
e a solução é fugir da situação ou reformulá-la de modo a permitir-nos uma interacção
eficaz com as coisas, ou fazer intervir outros meios. Como, por exemplo, fotografar.

Representar, controlar e possuir

Os desenhos nas grutas de Altamira são bastante reveladores: a intenção de representar é anterior à valorização estética e revela duma atitude mágica perante a realidade.
O pintor paleolítico procurava controlar aspectos do ambiente desenhando os bisontes,
os mamutes ou os veados como se a apropriação da sua imagem contivesse já o seu
domínio ou posse. Depois repetiam-nos estereotipadamente como que para multiplicar
o efeito sobrenatural tal como as avé-marias do terço. Os ex-votos são a expressão dos
mesmos sentimentos religiosos em que se pretende esconjurar uma situação ameaçadora
representando-a, ou antes, prometendo a Deus a sua representação ulterior. Nas crianças
e talvez também no homem primitivo, não há uma clara distinção entre o espaço de
representação interior e os objectos do exterior e é fácil para eles a utilização destes
mecanismos. A outro nível, a opção pela representação do objecto faz entrar em jogo
mecanismos que operam a deslocação dos impulsos, afectos e atitudes que respeitam ao
objecto para o espaço do olhar onde são profundamente modificados com algumas
vantagens para o sujeito. A posse da imagem permite ainda a expressão desses afectos
e impulsos, embora lhes imponha transformações, cedências e envolva alguns custos.
Para o nosso cérebro que utiliza na linguagem apenas símbolos convencionados, a
imagem fotográfica funciona a um nível mais concreto guardando uma relação de
continuidade com as coisas. Icones.
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O não ser que a fotografia é

À fotografia é conferido um carácter de objectividade como se ela captasse a
natureza das coisas ou retirasse a alma aos objectos da pose. (Talvez por isso muitas
pessoas voltam a cara e reagem mal se são fotografadas; e diz-se «tirar fotografias))).
Ela possui um valor simbólico que ultrapassa o «instantâneo», o particular e o efémero
que a fotografia é; no momento da pose, haja ou não pose, atribuímos a densidade de
condensar o tempo e a história da coisa fotografada resumindo-a à sua essência como se
a fotografia a tivesse descontaminado da multiplicidade e do ilusório das aparências
das coisas. A fotografia como objecto anula-se na imaginação do seu leitor que lhe
confere a mesma irrelevância material que aos sons das palavras ou às nuvens de fumo
das mensagens dos índios, E a remete dum modo inexorável para o passado do objecto,
ancorando-a, fixa, sem vida, a um instante do seu tempo e isolando-a da diversidade das
coisas em volta. Contudo, o autor pode escolher fazer esta imagem de entre milhares de
outras possíveis, a escolha não é aleatória e isto que é sabido durante a fabricação da
fotografia turva-se e desaparece quando ela é vista. Entre as múltiplas imagens visuais do
objecto e a forma que a prata, oxidando-se, desenha sobre o papel define-se um lato
espaço que o autor utiliza (ou subtiliza) preenchendo-o com a intencionalidade da
fotografia. Esta expressa-se nas opções da tecnologia fotográfica empregue, nas características da revelação, formato, etc. São significações onde o leitor percebe o sentido do
fotografar. O significado que toma este meio de registo na economia da interacção do
fotógrafo com as coisas que fotografa. Só quando esta leitura é feita, a fotografia existe
(ou seja, é vista competentemente) senão funciona como uma máscara funerária ou uma
estátua tumular, prendendo o sujeito à contemplação duma imagem do passado intemporalizada e definitiva.
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A posição do fotógrafo perante o seu desejo
Fotografar é um lugar de onde se existe. As coisas acontecem e são boas para uns
e más para outros ou quotidianas e indiferentes para a maior parte. As pessoas interagem
com elas, procuram adaptar-se, tirar partido, resignar-se, lucrar, algumas adoecem e o
fotógrafo fotografa tudo isto. Os impulsos que elas lhes despertam, os pensamentos com
que as associam, as emoções que vivem são contidas pela interposição da máquina que
pára o tempo, fixa o instante e permite a sua recriação ulterior no espaço protegido da
câmara escura. No instante em que o obturador abre (<a máquina dispara») a situação
fotografada esfuma-se, transmuta-se e desloca-se para o plano do contemplar onde todos
os instintos podem, sem perigo, aflorar nas fantasias da reconstrução do objecto. Muitas
vezes acontece, em casos limites, logo este momento do processo ritualizar-se numa
espécie de reacção no vazio que se reduz à posse e manipulação obsessiva duma
excessiva variedade de instrumentos fotográficos. Como se, face ao objecto, o sujeito,
escolhesse ficar bloqueado na ostentação da sua instrumentação, prescincindo mesmo da
captação das imagens (o que é compreensível dado o volume e a pressão da oferta no
mercado fotográfico). Outras vezes o fotografar evolui até atitude coleccionista, retentiva que se esgota nela mesma como coleccionar caixas de fósforos ou borboletas.
O sujeito fascina-se pela eficácia e facilidade em fotografar o objecto desejado (uma
característica que afasta o fotografar da pintura e do desenho) e no mesmo movimento
fica enredado num volume imenso de imagens possuídas mas difícil de organizar ou
sistematizar com sentido ou como obra. Conheci um fotógrafo que não revelava fotografias que tirava (naquela fase da sua vida, bem entendido). A captação da imagem
tornava-se tão ritual e a fotografia como objecto tão pouco significativa que chegava a
fotografar sem película. Outro fotógrafo, este extremamente prolixo, vivia como Narciso,
fascinado na contemplação duma quantidade enorme de provas de contacto, que crescia
velozmente e sem conseguir dar-lhes a unidade dum projecto ou o sentido duma relação
criativa com as coisas. A necessidade compulsiva de tudo controlar detrás de uma
objectiva autonomiza-se, adquirindo um incontrolável movimento próprio.
Mas estas são as formas de passagem. Verdadeiramente fotografar inclui a reconstrução da imagem do objecto naquela espécie de caverna de sombras que é a câmara
escura. Local de iniciados onde a luz que o negativo filtra é redistribuída e manipulada
acentuando formas ou ocultando outras numa actividade que contém algo de delirante
no sentido em que a fotografia nasce à margem da realidade do objecto referente e é
antes modulada pelos conteúdos da forte carga emocional que o autor nela projecta.
Todos esses materiais de natureza catatímica, dinamicamente envolvem a imagem do
negativo iluminado, num processo que se continua no manuseamento dos líquidos de
conotações mágicas. Estes arrancam do branco do papel qualquer coisa que, invisível,
já lá estava e tal como os espectros tem uma semelhante posição intermédia entre a existência e a não existência. A objectividade que o autor confere à fotografia só delirantemente é compatível com o particular que ela é por sua natureza.
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A perversão estruturada opticamente
Do ângulo da relação do fotógrafo com o seu objecto, a fotografia pode ser
entendida a três níveis. Habitualmente como um voyeurismo justificado, ou melhor,
a fotografia confere-lhe a dignidade de ter uma função social. Em vez de fruir, olhar;
ver por ter medo de gozar é perversão. O fotógrafo é contudo constituído como memória
colectiva, respeitado como arquivista de vivências memoráveis que ele próprio, porque
as fotografa, não as vivenciou. E como tal tem um alto estatuto que lhe permite aventurar-se pelos terrenos de outrem, como o feiticeiro, o médico ou o padre. A outro nível,
o que conta é a posse de um objecto de substituição. Tal como no fetichismo, a fotografia
pode funcionar como outra coisa que está em vez de objecto do desejo. Este desencadeia
tensão, medo, desconforto e aversão; o fetiche permite a expressão em segurança e duma
forma controlada não conflitual dos impulsos e dos instintos. Fotografar pode fornecer
este tipo de satisfação tal como a posse do fetiche é satisfatória e confortante. A um
terceiro nível, a fotografia conota-se com as práticas necrofílicas. A vivência na
penumbra da imagem fixada, estática e sem vida do objecto, pode conter algo de furtivo
e mórbido que a aproxima desses ritos necrofílicos que emergem da profundidade dos
instintos para ganhar esta expressão sublimada. A qualquer dos níveis, estas práticas
automatizam-se e constituem-se como hábitos ou modos preferenciais de interacção com
as coisas. Muitas vezes ritualizando-se, desligam-se das motivações iniciais e encontram
em si próprias justificação e prazer. Tal como a denegação ou a regressão maciça de
conteúdos dá origem à «la beile indifference» existe o fotografar ingénuo e pueril desinsendo duma atitude madura perante as coisas. Quando essa atitude existe, nas fotografias
surgem as coisas e o desejo das coisas.
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Alexandra Vasilikian

Teoria de uma exposição
«E todas as provas de uma edição de gravura devem ser absolutamente iguais entre elas
e ao mesmo tempo o mais possível semelhantes ao exemplar designado como bom para
impressão pelo autor, para que elas, as provas, tenham um valor comercial igual do ponto
de vista dum eventual comprador.»(') Eis uma música cujo tom me recorda outros
célebres mandamentos. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo,
quem não se lembra?
Foi esta a lição que mais me marcou na altura em que andava a aprender a fazer
litografia, nas oficinas da Gravura lisboeta. Trazia como bagagem uns dez anos de
pintura e desenho e tinha pela primeira vez a oportunidade de enfrentar este desconhecido horizonte que é um novo meio de expressão, uma nova técnica. Aventura num país
estranho a cujos costumes, uma vez que nos são explicitamente apresentados, temos que
nos sujeitar. Uma questão de sobrevivência este ceder às regras, este não se insurgir
contra a ordem estabelecida que nos ensina como viver do lado bem comportadinho
da rua. E a gravura, a rua cujos primeiros metros estava eu a percorrer, não fazia
nenhuma excepção. Antes pelo contrário, estava bem recheada de interdições que, qual
não foi o meu espanto, ultrapassavam o aspecto técnico das coisas e entravam no campo
dos protocolos de leis internacionais, destinadas a regulamentar o seu consumo. Na
minha existência de pintor nunca tinha eu encontrado regras tão fixas que, em nome de
um desejo de democrática acessibilidade da obra de arte, gelassem para sempre os seus
gestos num ritual esclerosante.
Qual será o caminho que um desenho tem que percorrer antes de acabar por se
chamar uma gravura (curiosa esta transformação de uma técnica numa instituição)?
Vamos escolher como ponto de partida o momento em que o presumível autor
tem já pronto o esboço da mensagem que ele quer transmitir através da sua futura obra.
Conforme com a sua especialização, ele vai pegar numa chapa em metal, ou numa placa
de madeira, numa pedra litográfica, podendo entrar nesta lista todos os suportes oficializados, e vai começar a sua luta. A tal luta que, em termos mais académicos, se chama
criação e cuja meta é a de traduzir em parâmetros visíveis «aquilo que o autor quis dizer)).
Bom, digamos que a guerra acaba de uma maneira, na medida dos possíveis,
satisfatória. Chega-se a uma conclusão. O autor considera que a sua chapinha, depois de
demoradas experiências e sobreposiÇõeS de técnicas, depois de vários ensaios, e aqui
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seria talvez a altura de inaugurarmos o campo das restrições, pois as respectivas provas
já não têm o direito de andarem à solta e devem levar a sigla P.E., quer dizer prova de
estudo ou de ensaio, digamos então que o autor, depois desta luta toda, considera que
• seu discurso tomou a forma final, a chamada B.P.I. - bom para impressão. Para que
• objecto que é uma chapa gravada se transforme numa gravura - objecto de consumo
é preciso passar-se à fase seguinte, à edição. Mas o que é uma edição? Para já temos a
B.P.I. Ela vai ser a célula a partir de qual se inicia a reprodução. O autor vai repetir
a respectiva matriz num certo número de exemplares. Conforme a sua gulodice, ele vai
escolher entre uma edição caseira de 5 até 30 provas, ou entre vender a sua chapa a uma
casa editora que, graças aos desenvolvidos meios mecânicos de hoje em dia, vai lançar no
mercado da arte algumas mil provas, ou até mais, todas elas bem iguaizinhas, conforme
as exigências das anteriormente invocadas leis. Assim é que se chega a uma edição,
em que cada exemplar leva um número e a assinatura do autor (não quero falar agora dos
casos mais dramáticos em que nem sequer a assinatura autêntica aparece, sendo ela
substituída por uma gravada directamente em cima da matriz). Para fechar o percurso,
uma vez a edição acabada, o autor destrói a chapa riscando-a e tira uma prova final,
designada pela sigla P.C., como a prova de cancelamento. Isto para se afastar definitivamente a possibilidade de aparecerem outros exemplares-pirata, para se dar ao comprador a ilusão de que o número de imagens iguais à que ele tem pendurada na sala de jantar
tem, pelo menos, um limite. Rebanho, sim senhor, mas até um certo ponto, que diabo!
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Vejamos bem: P.E.—,prova de ensaio, B.P.L - bom para impressão, P1. - prova

para o impressor, a Estrela Polar no céu dos técnicos, P.C. - prova de cancelamento.
Tantas grades, tantas grades para fechar o horizonte, para batizar o deserto tornando-o
menos assustador, assim reduzido a um percurso domado que nos esconde a proximidade
dos grandes espaços.
Não sei, mas eu acredito ainda na obra de arte encarada como ídolo que possui em
si próprio o poder mágico, o absoluto. Acredito ainda na obra de arte-permanência, que
estrutura o nosso universo a partir de uma combinatória interna, inesgotável, trans-histórica. Como eu dizia no texto que acompanhava a minha exposição, «quero ainda
sonhar com a peça única, com a individualidade heróica)).
Mas como poderia eu sonhar com estas coisas impossíveis e ao mesmo tempo aceitar
a prática da gravura, assim tal como está a ser encarada hoje em dia? Não será ela, a
gravura, a contradição, o oposto deste desejo do único? Uma modalidade institucionalizada e defendida por uma ideologia que toma o aspecto, aliciantemente democrático,
de abrir as portas à mania consumidora. Uma via cuja principal meta é a repetição em
centenas de exemplares absolutamente iguais de uma imagem-matriz que, depois de
transformada em modelo para a sua própria multiplicação, perde o carácter único
e se torna um objecto de consumo- Como explicava um pouco antes, uma vez acabada a sua mensagem, o artista vê-se obrigado a
aceitar como definitivamente terminada a sua capacidade de intervenção, entrega o seu trabalho à
máquina impressora - humana ou mecânica, pouca
importância tem - e desaparece na paisagem até
à altura da bênção consagradora que é a assinatura
e a numeração da respectiva edição.
A obra fecha-se, transforma-se em mercadoria
e não há dúvidas que, na medida em que o facto de
coleccionar arte se torna numa fonte de prestígio, o
múltiplo é promovido à dignidade de obra de arte.
Pois não temos todos nós o direito de nos pavonear.
mos com a posse de um pedaço de papel temporariamente célebre? Assim é que toda a gente fica
contente: o consumidor, que se viu erguido até ao
estatuto de coleccionador de arte, o artista, que
? conseguiu arranjar alguns tostões e o marchand,
que...
Mas qual o preço desta vulgarização do gesto
criador, que a mim me surge mais como uma dessacralização, como uma via de desfigurar a obra sujeitando-a às regras do mercado? Arte domada ou,
melhor, mutilada, cujo consumo é dirigido pelos
grupos de pressão, formados pelas instâncias de
legitimação, as leis internacionalmente respeitadas.
E também não podemos esquecer o mais impor tante aspecto, o facto de que a gravura - resultado

directo da muito citada bomba Gutemberg que obrigou a escrita e a imagem a tomarem
rumos diferentes - apesar de ter conquistado os seus direitos à independência, permanece como vítima lógica da sua própria essência, indubitavelmente reprodutora. E a reprodução de uma obra de arte, seja ela uma obra-prima, não deixa de ser
uma mera reprodução. Um outro objecto munido de outros parâmetros físicos e que
assim transmite uma outra mensagem, ligeiramente mas definitivamente afastada da
matriz que constituiu o impulso inicial.
Terá ainda direito de se chamar «original» uma trigésima prova de uma edição de
mil, tirada por um impressor, sem sequer a assistência do autor?
Acredito que haja pessoas que aceitem deixar-se envolver neste bailado de sósias,
mas ao mesmo tempo peço o direito de defender - elitismo ou don-quixotismo - uma
posição em que uma das mais fundamentais características do gesto criador - o irrepetível, a gratuita aventura através duma busca sempre renovada, sempre desligada do peso
de qualquer amarra, a liberdade do jogo destruidor de espelhos, de códigos, de opressões
e que assim consegue inventar o tal espaço interior onde tudo nos é permitido com a
condição de conseguirmos condensar a imperceptível visão - seja respeitada.
Porque não propor uma edição em que cada prova fosse única, cujo percurso se
tornasse numa viagem que nos desse, em cada um dos seus momentos, a imprescindível
surpresa, que «exaltasse o sortilégio do único contra a uniformização e a disfarçada
banalidade da cópia. Voltar a reencontrar o pessoal através de um processo destinado
ao elogio do impessoal»? (2)
para já traEsta edição-viagem, cujo título - «Paisagem numa cópia lenta»( 3
duz algo da ideia de moroso percurso dentro de um espaço aparentemente igual a si
próprio mas em que, cada molécula ultrapassada, mostra um rosto diferente, esta edição
baseia-se em duas imagens sempre identificáveis embora através de sobreposições,
transferências, técnicas mistas, isolam em cada um dos trabalhos apresentados o único,
o diferenciamento dos outros.
«A máxima dissemelhança ocorrendo ironicamente num processo de desemelhanças.»( 4
Lembro-me de ter ouvido o comentário seguinte, indubitavelmente depreciativo,
acerca de uma exposição de gravura cujo autor tinha escolhido não respeitar uma série
de «não faças isto bu aquilo» dos tais muitos que apertam a existência de um gravador.
Dizia o homem, ele também da mesma freguesia: «O pá, isto nem é gravura! E pintura ... »
E tinha razão, na sua vontade de criticar o não-conformismo do outro, tinha razão
e ao mesmo tempo, sem querer, trazia a maior homenagem, o mais pertinente cumprimento que se podia invocar - o do estatuto de pintura.
Pintar gravuras. Porque não?
)

-

)

(1) Stanley Jones - Lithography for artists.
(2) Fernando de Azevedo - Catálogo da exposição de Alexandra Vasilikian na Sociedade Nacional
de Belas-Artes.
(3) O material refere-se à mostra «Paisagem numa cópia lenta - exposição de desgravura» de Alexandra
Vasilikían, que teve lugar entre 21 de Dezembro de 1982 e 14 de Janeiro de 1983 na Galeria de Arte Moderna
da Sociedade Nacional de Belas-Artes.
(4) Fernando de Azevedo - Catálogo da exposição de Alexandra Vasilikian na Sociedade Nacional
de Belas-Artes.
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Pedro Borges

O cinema ou o espelho que cega
a propósito de Dans la vilie bianche

No princípio não era senão o fascínio do espelho, o mesmo gesto incessantemente
repetido. Movimento fora de todo o tempo, luz/ilusão para além de todo o espaço.
O sonho da imagem que se move e imobiliza, esse movimento mil vezes repetido.
Que o cinema se fazia fora de todo o tempo, fora de todo o espaço, foi coisa que
sempre se soube.
Que a imagem só se formava na fuga permanente a todo o olhar, que o cinema se
fazia contra a História, foi o que depois fomos aprendendo.
Houve uma vez um homem que quis fazer do seu olhar uma câmara, da sua câmara
a inquietação que lhe subia pelos braços. O tractor desenhava a linha do horizonte, mas
o sol não deixou de lhe fugir todos os dias. Soubé-mo-io depois, quando o olhar do
soldado cruzava o perfil do palácio num travelling que morria sem nunca se imobilizar.
Nunca a imagem conseguiu prender esse movimento, quando era já a realidade que
se tornava uma prisão.
(Entre campo e contracampo, disse-se depois, o plongé estava sempre pelo passado).
Eram homens que queriam olhar o sol de frente e sem o saberem estavam talvez
já cegos antes de o olhar. E depois, talvez nunca o tenhani percebido.

Sonhei que ,a cidade era branca, que o quarto era branco, que a solidão era branca,
que o silêncio era branco.
Era uma vez um homem que queria acabar com o tempo e o espaço, sair do mundo.
Como no mar, nem dia nem noite, nem mês nem ano.
Era uma vez um homem que desistiu de pôr o mundo a andar ao contrário, quando
descobriu que era o tempo que andava contra ele. Tinha perdido a inocência entre o
nevoeiro de uma Europa cega e fria e a cidade não era já senão o seu último porto.
A memória, digo, não é já senão a última coisa que nos liga ao tempo.
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A recordação e o esquecimento têm a mesma origem. O corpo de uma mulher é
demasiado grande. As mulheres são demasiado belas.
Era uma vez um homem perdido entre o olhar e o corpo de uma mulher que trazia
um diamante negro entre as coxas.
Era uma vez um homem perdido na cidade, um homem cego pelo branco.
(Imagino uma vida perdida numa sala de cinema, indiferença total corpo adormecido, fixado ao branco, vejo tudo e não vejo nada, nada senão imagens que correm).

Sou um mentiroso que tenta dizer a verdade.
Sei hoje, o cinema não é senão a inquietação do que passa, distância do olhar à mão,
cara que recusa o espelho, a insónia que afasta o sonho.
Os barcos já não têm porto onde ancorar, as ideias não têm já espaço para assentar.
O mundo não faz senão fugir.
As imagens não nos enganam.
Há muito tempo já, desistimos de olhar o mundo.

ES IST BESSER, IT'S BETTER, C'EST MIEUX, Ê MIGLIORE, É MELHOR...

Fiama Hasse Pais Brandão

História: o direito à alucinação
Tempo de heresia, estava eu tentada a intitular o conjunto de hipóteses de que tenho
partido na pesquisa de alguns pontos de história da cultura portuguesa que, aqui e além,
vou esboçando. No entanto, ao recordar que a heresia não é outra coisa senão a
perspectiva traçada pelos parâmetros autistas da ortodoxia, como bem salienta, embora
em termos mais comedidos, R. Manseili em L'Eresia, tendo de chamar outro nome
a estas mínimas visões.
E se a História é feita de hipóteses, mesmo documentais, como sublinha André
Nataf, historiador libertário do Catarismo, em Le Miracle Catare, 1968, o tempo da
História é fragmentário e frágil, além de ser o da diversidade: de todos os modos, meios,
vivências e, mais particularmente, porque têm sido estas as mais visivelmente obliteradas
e perseguidas, o das diversidades ideológicas.
Para chegar a este tempo, eu habituei-me a um deambular visionário, porque no
passado só se pode caminhar pela pista documental ou visionária, sendo a união das duas
a perfeita dualidade da memória. Tanto mais, acontecendo isto neste quarto de século
em que a Razão, as epistemologias materialistas e as hermenêuticas positivistas, de
esquerda ou de direita, já perderam a batalha política que vinham travando, desde uma
das faces do século dezoito, para situarem racional e pragmaticamente o homem na
História.
Quando falo em diversidade e não em heresia, torno evidente que o que posso
detectar na história, apenas, são as diferenças em si, coisas, modos, vivências, conceitos,
sentimentos, ideologias, espiritualidades, existindo fora da homogeneidade potente,
isto é, das estruturas e significados produzidos pela ortodoxia no poder.
Poder que não só em cada momento histórico tem decidido o teor coerente da
Verdade e do Bem público, como se espelha, multiplicando-se, na própria imagem que
elabora, divulga e impõe da História política e cultural e se exerce dia a dia, entre ontem
e hoje, na historiografia, no ensino, nos meios de informação e no senso comum,
aplicando vigilantemente ao passado valores, metodologias e rasuras resultantes de
tomadas de posição ideológicas.
Apercebermo-nos que cada época ou ponto terão de reexistir em si mesmos, sendo
necessário carrear, para essa existência, o maior número de materiais tópicos!; quero
dizer: todo o espírito, coisa cultural ou quotidiana que nesse lugar (topos) e tempo tenha
podido existir e informar a acção ou a obra. É uma pesquisa interminável e humilde,
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tanto mais que, como têm notado internacional e unanimemente os «passadistas curio-

sos» que há longos anos têm vindo a trabalhar neste sentido, algumas das pontes que
dão.., para os séculos foram cortadas desde os oitocentos, porém seguramente não tantas
como se terá querido cortar. Aliás, já uma vez afirmei, em Homenagem d literatura, 1976,
(a Universidade, pela boca do Professor Jacinto Prado Coelho, em Problemática da
Leitura, 1980, classificou-o de autoritarismo (!!!)) e reafirmei, depois, numa perspectiva
histórica, em Diário de Notícias, 18112180,
querer humilhar-me como leitora perante os
autores-obras do passado, pretendendo dizer que, quanto mais em si recriado este
passado, tanto mais vasta existência nossa transmitimos para o futuro. Aspirar a uma
parcela na dinâmica do absoluto, ou antes, do todo heterogéneo, ou antes, da infinita
variedade é e será tarefa do historiógrafo, tendo em conta que o em Si, para um processo
que consiste em alucinação aproximativa, hipotética e provisória, é um excesso.
Não afirmo, como do dito até aqui já se podia deduzir, que pesquisadores e aventureiro (os aventureiros são pensadores indispensáveis),(') não tenham já esclarecido
zonas circunstanciais que vêm e virão contribuir poderosamente para libertar a História.
Porque é disto que se trata: lutar pela libertação do Passado, que é tão pouco livre como
o Presente e pode ser tão liberto como o Futuro. Sobretudo porque sem a libertação
da História nunca o Presente e o Futuro serão livres e historiáveis.
Não se trata de substituir metodologias e filosofias da história - o que já foi considerado libertação - mas de fazer emergir épocas, factos, facies, figuras, produtos,
névoas, conceitos, êxtases, na proximidade da sua existência. Voltar à teatralidade e ao
imaginário, ou seja ao testemunho do múltiplo. Deverá ser possível dar ao Passado um
acréscimo de vida, pelo máximo de informação recriadora, nele colhida.

(1)

Uma nota para recordar, ao sabor de continuas leituras flutuantes, algumas grandes aventuras

dispersas - dispersão que a nós nos cabe entrecruzar - Luigi Vaili, em continuação dos trabalhos de Gabriel
Rossetti no exílio, fazendo-se ouvir contra «as forças, ou melhor, os interesses que se coligaram para silenciar as
primeiras revelações de Rossetti, e que existem ainda e não é de esperar que hajam desarmado».
(II Linguagi
Segreto ai Dante e dei Fedelid'Amore, 1928).
Denis de Rougemont propondo uma embora duvidosa síntese, em
que uma das forças lhe vem das invectivas contra os romanistas, comprazidos na pesquisa de um não-sentido na
poesia trovadoresca, (L'A,nour et l'Qccjdent, 1939).
Américo de Castro, o grande confessor do seu aventureirismo. (»Algo de Edad Media», in Teresa ta Santa y otros ensavos, 1971).
Dominique Aubier, que assim
apresenta em 81 (Don Quijote, Profeta Cabalista) a tradução de uma obra sua de 66
(Don Quijore Prophête
d'israel):
«Em 65, em França, ou diria antes, no Ocidente, o racionalismo enxertado no espírito científico
novecentista imperava ainda sobre os costumes. Era impossível comunicar qualquer coisa sem pagar tributo
à racionalidade. O imperialismo da razão chamada objectiva era tal que não se podia abrir a porta esotérica de
uma obra consagrada sem provocar escândalo. Seria ferir todos os hábitos, todas as certezas que sustinham
então o edifício psíquico e mental da Europa.»
(2)

Outra nota para lembrar que desde 79, venho a confessar, confissão de jornal, evitar provisoriamente

a consagrada pesquisa livresca e que se manifesta em congressos Considerando-se detentora da Verdade
universitária e, logo, científica, o que é mais uma forma de opressão na zona do saber, que actua através do
exercício de papéis sociais em situação de supremacia na estrutura mundana e através de imperiosos pressupostos culturais, que vão desde o próprio conceito de Universidade que reina qualitativamente sobre o todo da
instituição cultural até à noção de Ciência como saber que releva de métodos e instrumentos e não da
Consciência indagadora e continuamente perdida e do Conteúdo infinito.
(3)
Outra nota para não esquecer um livro recente, que procura - embora ainda talvez com uma
lembrança do Rigor da sistematização «científica», quando podia falar do rigor do fragmento e da reincarnaçâo - reencontrar uma História em si através de uma historigrafia de referências epocais ou, digamos,
alucinadas. (Luís Filipe Barreto, Descobrimentos e Renascimento, 1983).

48

Susan Margaret Brown

O banqueiro anarquista
ou o poeta anarquista mascarado?
O meu propósito neste ensaio é propor uma leitura do livro pessoano O Banqueiro
Anarquista que se coaduna com certas ideias-chave de Pessoa sobre a nova estéfica
da poesia moderna('). A meu ver, O Banqueiro Anarquista fornece-nos, se suplantarmos a palavra banqueiro com a palavra poeta, mais um texto crítico que aponta as
intenções da obra lírica de Pessoa, e articula o método necessário para conseguir
realizá-las. Se nos debruçarmos sobre o livro, saltam-nos à vista várias semelhanças entre
o pensamento do banqueiro e o de Pessoa, sobretudo a parte panfletária, mais delirantemente espelhada na figura de Álvaro de Campos.
É de salientar, desde já, que o livro inteiro se desenvolve através de um diálogo entre
o banqueiro e um interlocutor, com o fim de expor logicamente o significado da palavra
anarquia. O auto-retrato do banqueiro é, curiosamente, muitíssimo parecido com o de
Álvaro de Campos. Define-se como lúcido, revoltado, consciente, científico, teórico,
prático, lógico, e enfim, um «verdadeiro anarquista». Mas o que o leva à anarquia, e
como é que ele encara o sistema anarquista? Primeiro, faz uma importante distinção
entre um mundo de «realidades naturais» e um de «ficções sociais». As ficções sociais
englobam todas as forças vindas de fora que nos afastam de nós próprios, impedindo-nos
de sermos o que somos essencial e naturalmente. Revoltado, sobretudo, contra as injustiças criadas pelas ficções sociais (ser marido, ser português, ser católico, etc.), o banqueiro visa uma sociedade liberta destas influências alienantes. O seu desejo fundamental focaliza-se numa vontade esclarecida de se libertar de todos os mitos postiços
e escravizantes. Contudo, o banqueiro nega a possibilidade de criar uma sociedade livre
(anarquista) sem que se passe por uma fase de transição, na qual as pessoas serão preparadas
ao nível da mentalidade. Um estado socialmente anarquista só será realizável depois de nos
termos adaptado espiritualmente a ele. Sendo assim, o banqueiro sente-se forçado a
realizar-se como anarquista embora, ao nível global e social, as ideias anarquistas ainda
não sejam viáveis. Considera-se num estado de combate - «o combate está no conjunto
das ficções» - e admite que estas ficções não são destrutíveis por uma pessoa só.
Portanto, em vez de pensar em termos de abolição e aniquilamento dos mitos, ele tenta
subjugar e enfraquecer as ficções sociais que mais o oprimem. O seu objectivo primordial
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é a libertação de si próprio, e o seu procedimento, aparentemante paradoxal, será
adquirir e assimilar a ficção que mais força exerce sobre ele, acalentando a esperança
de atingir a libertação de si próprio na medida em que se mostrar superior àquela força.
Tal é, em resumo, o conteúdo do argumento do banqueiro. Segundo ele, o verdadeiro
anarquista é aquele que almeja uma libertação mental da tirania das ficções sociais,
e o único processo anarquista reside na deliberada assimilação, e a consequente
superação, de tudo o que o impede de ser natural, de ser-se.
É talvez enriquecedor olhar rapidamente para um artigo onde Pessoa também
faz referência à palavra anarquia(2). No seu diagnóstico da mentalidade portuguesa,
Pessoa constata que a ((doença da Autoridade» está na base da decadência espiritual.
O mal do povo português vem do facto de ser demasiado disciplinado. É um povo que
«espera sempre pela voz do comando» e que parece «mais um exército do que uma
nação de gente com existências individuais)). O único remédio capaz de salvaguardar este
povo carcomido por uma acrítica e infantil submissão a uma avassaladora Autoridade
será uma revolução mental, uma reviravolta total dentro de cada espírito, um recomeçar de novo, sem mestres nem preconceitos. Esta revolução destruirá tudo o que já foi
formulado como verdade, e exigirá uma desaprendizagem persistente de todas as ficções
sociais que estabilizam e portanto, atrofiam o pensamento. Do que a sociedade carece
é de um elemento perturbador, desorientador, alguém capaz de agitar o espírito vertiginosamente, e catapultá-lo, redefinindo-o em termos de individualidade lúcida e liberta
das insidiosas ficções sociais. Podemos concluir de ambos os textos, acima referidos, que
a anarquia, no contexto pessoano, designa um estado de espírito perturbador e libertário,
analítico e esclarecido, individualizado e fundamentalmente superior às forças externas,
às quais ele tem de se adaptar precisamente para se desprender delas. O único meio
viável para atingir este estado de espírito encontra-se numa entrega absoluta e consciente
às próprias ficções nefastas, com o fim de as absorver, subjugar, e vencer.
Com esta óptica pessoana sobre a ideia de anarquia, vamos ao prefácio de O Banqueiro Anarquista. ((Egocêntrico», aviltador», «vazio», «solipso», «reaccionário», «fascrista», «cabotino» - eis, alguns dos adjectivos escolhidos para classificar Pessoa,
segundo o anónimo «K, Sine Nomine Vulgus», autor do prefácio. O seu ataque é lançado
fundamentalmente contra o facto de Pessoa se ter revelado sempre, e exclusivamente,
preocupado com questões de identidade individual, e a sua obra inteira ter reflectido
uma contínua e inacabável interrogação sobre a natureza do ego íntimo, irredutível,
e isolado de todas as forças e influências externas. É esta inquietação pelas perplexidades
da subjectividade e autoconsciência que, segundo o autor do prefácio, constitui o crime
maior de Pessoa.
Parece-me que este género de crítica assenta num critério míope, e cegamente
inconsciente dos objectivos e fins que Pessoa alimentava. É-nos imprescindível compreender que a lírica de Pessoa, e sobretudo o mundo heteronímico, põe em causa várias
noções sobre um ego essencial e imutável; as múltiplas personagens heteronímicas foram
inventadas e desenvolvidas precisamente com a intenção de problematizar o conceito
(a ficção) de cada pessoa ter uma única identidade, de cada pessoa ser alguém. Como
Alvaro de Campos declarará no seu lacerante manifesto, «Ultimatum», o dogma da personalidade» é uma ficção «theológica» que tem de ser abolida, e «o preconceito da mdi-
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vidualidade» é outra «ficção theológica» que o homem moderno tem de ultrapassar para
ser um homem mais completo e perféito:
Para o auto-sentimento christão, o homem mais perfeito é o
mais coherente comsigo próprio; para o homem de sciencia, o
mais perfeito é o mais incoherente comsigo próprio( 3).
Neste sentido, Pessoa surge como paradigma do poeta moderno. Agudamente consciente do seu contexto histórico-literário( 4), sentia-se em vias de transição: herdeiro
de uma poética demasiadamente subjectiva (o romantismo), e autoprofetizado porta-voz
de uma poética capaz de evitar os perigos implícitos no solipsismo romântico. O conflito
básico articulava-se no querer reter a fulgurante importância do ego, concedida pelos
românticos e, ao mesmo tempo, no recusar uma perspectiva fechada e limitada por um
ponto de vista demasiadamente subjectivo. A resolução pessoana desta problemática
foi buscada na invenção de uma estratégia (o mundo heteronímico) que lhe ofereceu,
paradoxalmente, meios poéticos de se descobrir a si próprio e de se definir impessoalmente. Pela criação de personae, «a soma de não-eus sintetizados num eu postiço» (5),
conseguiu escrever uma espécie de epopeia moderna do ego em termos objectivos.
Através da explosão de vozes e vários pontoi de vista, transmutou-se em «drama em
gente», em estados de espírito em carne e osso, em fragmentários pedaços de uma alma
irreparavelmente perdida. O triunfo brutal e tatalmente inserido nesta viagem de
autodescoberta foi revelar a natureza fictícia do ser humano como uma personalidade
única. E foi precisamente através de uma análise profunda e pormenorizada do ego,
poeticamente realizada nos heterónimos, que Pessoa se libertou a si próprio. No acto
contínuo de se entregar lucidamente à ficção que mais o prejudicou - a ficção de ser
alguém - encontrou o meio de sentir livre como artista (6); o sentir-se ninguém abriu-lhe
as portas necessárias para ser um poeta moderno segundo as suas próprias noções da
poesia moderna.
Portanto, podemos discernir o mesmo método de libertação de si próprio rio banqueiro anarquista e no poeta Fernando Pessoa. Ambos almejam voltar a um estado de
espírito natural, liberto das falsas definições do ser humano, impostas artificialmente
por uma sociedade doente e mistificadora. E ambos encaram como único caminho de
autolibertação o tornarem-se parte integrante do que mais escraviza, visando a libertação
como um prémio ganho através de um combate contra aquilo que se revela a ficção
dominante e deturpadora. O banqueiro vê o dinheiro como o mito mais sinistro dentro
da sociedade e, assim, entrega-se logicamente à profissão bancária para se mostrar mais
forte e vencedor do próprio mito do capital. Fernando Pessoa, como poeta, também
dedicou a sua carreira inteira a uma desmistificação crítica do que lhe pareceu o mito
mais enclausurante e, para um poeta moderno, a ficção mas castradora. O banqueiro
integra-se na profissão do banqueiro; é fácil - o sistema já existe e o paradigma do mal
é evidente. No caso do poeta, não é fácil. Para se dar à ficção da personalidade, é preciso,
antes de mais nada, escolher um modelo do ego unificado dentro da tradição literária
para se entregar a ele, subjugá-lo, e finalmente, rebentá-lo e vencê-lo.
Há indícios múltiplos - nos quais não me vou deter agora - de que o grande
modelo de Personalidade, subvertido por Pessoa, foi encontrado na figura whitmaniana.
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Basta ler atentamente «Saudação a Walt Whitman» para apreciar o espantoso impacto
de Whitman sobre Pessoa. Lea vês of Grass serviu a Pessoa como ponto de partida na
sua iniciação no mundo heteronímico. O poeta americano representou o «Grande
Libertador», o magnífico e paradoxal cantor moderno do ego coesa e distintamente
arquitectado através de uma insistente, e muitas vezes erótica, unificação de todas as
contradições e dualidades possíveis na diversificada realidade externa. A suprema
capacidade de criar e manter um equilíbrio orgânico entre a alma e o corpo, e de se
definir em termos deste nexo coalescente, chamou a atenção de Pessoa e levou-o a
reescrever o texto whitmaniano, dividindo-o e conquistando-o. O grande momento
poético de libertação pessoana reside na destruição definitiva da ideia de Personalidade,
e esta vitória é monumentalizada pelas personagens de Caeiro e Alvaro de Campos.
No fundo, estas duas figuras são a decomposição da identidade whitmaniana. Nesta apropriação de um poeta por outro, Pessoa - «trabalhador científico»(7) - começou por
uma deliberada inversão do esquema esboçado em Whitman. Deslocou o centro, ou
seja, o âmago da Personalidade whitmaniana, pondo a essência da alma whitmaniana
na poesia de Caeiro - que deve ser lida como uma modernização da canção do eu - e
incarnando o lado subjectivo e sensacionalista de Whitman na personagem de Campos.
Caeiro proclama o novo manifesto do ego, definido nos termos da realidade externa.
Ele é o recomeçar de novo e a afirmação do ego, como um ser-ninguém. Através de uma
argumentação fenomelógica, busca o estado de espírito absolutamente objectivo e
natural. Consegue a sua libertação de si próprio por um processo de desaprendizagem,
reduzindo o ser ser ao que vê:
Procuro despir-me do que aprendi,
Procuro esquecer-me do modo de Lembrar que me ensinaram,
E raspar a tinta com que pintaram os sentidos,
Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras
Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro,
Mas um animal humano que a Natureza produziu( 8).
Caeiro - mestre e alma de Álvaro de Campos - existe portanto só como ideia do
que somos, ideal e naturalmente. Incarna a alma totalmente desprendida de todos os
aspectos corpóreos com excepção do poder do olhar. Ê com este novo olhar para o
mundo externo, que Caeiro prepara a entrada em palco da figura desorientadora e doidamente lúcida, Alvaro de Campos. Campos é o resultado lógico do argumento de
Caeiro, e assume o papel dum ser cuja alma está enraizada no inatingível mestre, irrecuperavelmente apartado( 9 ). Campos representa o lado radicalmente subjectivo enquanto se sente delirantemente cortado de qualquer fundo sólido e estável. Caeiro e
Campos juntos estabelecem um ego, e o facto de eles serem existências divorciadas
uma da outra, embora haja uma interpelação implícita e de tom nostálgico de Campos
a Caeiro, estabelece o carácter inevitável do ser humano como vazio, como o intervalo
entre ser e estar, como um ninguém que existe entre a alma e o corpo.
Em conclusão, podemos sublinhar que a ideia de anarquia no contexto especificamente pessoano, está intimamente ligada à noção de autolibertação, a um desejo de
libertar-se de si próprio, desejo que traduz, para Pessoa, um querer atingir um estado
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de espírito desprendido de todas as ficções e prconceitos sobre uma identidade singular.
Ser livre significa ser ninguém e, paradoxalmente, ser capaz de se sonhar('()) um universo,
um ser plural, um vazio habitado por criações imaginadas e, portanto, reais. Somos
forçados a destrinçar a noção da anarquia como conceito-chave que está subjacente às
várias tentativas de Pessoa para definir a natureza da nova poesia que ele pretendeu
desenvolver. Alimentava a esperança de ser o arauto de uma nova poesia moderna e
portuguesa, e discerniu que a única maneira de preparar uma poesia moderna e vanguardista seria através da liquidação poética definitiva do preconceito da Personalidade.
Assim, se vamos continuar a chamar a Pessoa um poeta egocêntrico e solipsista, devemos,
pelo menos, compreender que a sua escolha do tema do ego visou a superação mesma
da subjectividade.
Junho/Julho 1983
Universidade de Coimbra

(1) Álvaro de Campos, «Ultimatum», Portugal Futurista, Lisboa, Contexto, 1981, pp. 30-34; também ver
as referências à explicação da heteronímia, do neopaganismo, e do sensacionismo em Páginas intimas e de
Auto-Interpretação. Fernando Pessoa. Ed. Georg Rudolf Lind e Jacinto Prado Coelho. Lisboa, Ática, s.d.
(2) Fernando Pessoa, Sobre Portugal. Ed. Dr.a Maria Isabel Rocheta e Dr.a Maria Paula Morbo. Lisboa,
Ática, 1978. pp. 75-77.
(3) «Ijltimatum», Portugal Futurista.
(4) Páginas intimas e de Auto-Interpretação, pp. 188-190; também ver Páginas de Estética e de Teoria
e Crítica Literária, Fernando Pessoa. Ed. Georg Rudolf Lind e Jacinto Prado Coelho. 2, 1 edição. Lisboa,
Ática. 1973, pp. 144-152.
(5) Páginas intimas e de Auto-Interpretação, p. 94.
(6) Páginas intimas e de Auto-Interpretação, pp. 209-210.
(7) Páginas intimas e de Auto-Interpretação, p. 100.
(8) Fernando Pessoa, Poemas de Alberto Caeiro. 7, 1 edição, Lisboa, Ática, 1979. pp. 66-67.

(9) E de notar que a palavra anarquia significa originalmente um governo sem mestres, e curiosamente.
esta sociedade interior cria-se como uma órbita cujo centro (mestre) será irremediavelmente afastado.
Será por acaso que Caeiro falece em 1915? Ver o poema de Campos, «Mestre, meu querido mestre)), p. 31.
Aí observa-se nitidamente a ausência do mestre e o indelével desejo de Campos para a presença (a calma) do
mestre dentro de si próprio. Caeiro deu a sua «lição» e desapareceu, ficando sobretudo na memória de Campos
como ideia inatingível, como a força que o transformou dum ser único, portanto, a personagem de «Operário>.
em «ser humano)), ou seja, uma algaraviada de vozes sem nexo.
(10) Para uma discussão do carácter do sonho na arte moderna, ver Páginas de Estética e de Teoria
e Crítica Literárias, pp. 153-161.

na página seguinte:
Jean-Iacques Dauben «Guerreiro Poeta», 1982.
Aqui publicado por mão de Mário Cesariny.
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Mário Cesariny

Carta do Shaman

Para o Mário Henrique Leiria
Sagani bô
tangara pura
kormos ama orgiski oibonkungata
amagat
pcïra toli
nigarasun kulin panaptu pana
karain bô
oigos timir vershok toli
amagat pára tabitala ak kam
aiami kara kam oigos timir
Nomenclatura para depois do último Katun

O Noite Constelada Almiscareiro Pobre
A Dama Destrutora do Coração da Água
A Dama Mocho de Asas Estendidas
O Pássaro de Fogo de Rosto Solar
O Veado-Estandarte
O Senhor do Rosto do Nascimento do Céu
O Grande Macaco-Artífice
O Dez Folha Escamosa
O Nove Fecundador, o Sábio
O Senhor da Flauta Vermelha
O Senhor de Estandarte de Turquesa
O Sete de Cem Patas Escolopendra
O Sete Coração Oferto
A Bruxa Preciosa da Água a Jorros
O Grande Carniceiro Caracol Terrestre
O Um-Senhor
(Extraído de Techicians of the Sacred, de Jerome Rothenberg, e de El libro de los libros de
Chilam Balam).
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Fernando Alves dos Santos

Jogo

Desejo:
o monte branco sem núvens
para facilitar o vôo sem visibilidade dos pilotos suicidas,
rua,
a prostituta
casa,
o homem
as exposições volantes
e intransitáveis.
As cinco letras-pirilampo,
os pedacinhos de vidro multiclor
que coleccionei
e os seus braços apontando mil rumos:
- mil desejos!

Poema no catálogo da 1 Exposição dos Surrealistas, Lisboa, Junho-Julho de 1949.
Inédito, aqui publicado por mão de Mário Cesariny,
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Miguel Serras Pereira

«El Angel Exterminador»
(aproveitando uma encruzilhada de Butue1)

Intima penumbra das últimas bandeiras insurrectas:
Judeus negros numa Europa insone, mais por fortuna que por arte de novo
escapados ao massacre.
Fica a semente de um sinal desconhecido no refúgio de rostos efémeros e de
empréstimo.
Esta demanda do ardor - por corredores e salas de cinema durante os
intervalos - de um encontro mais secreto para estes tempos de catástofre.
- Nem um nem outro temos senha antecipada.
A chegada do anjo do extermínio retraça ao fio da incisão as marcas do sexo
no corpo clivado:
o levantar-se da ausência de que o anjo será feito na carne turvada pela
repetição do assombro:
a neutra paixão da luz a que a cena se passa.

1__i•
)•
'•A'

i1
1

lida David, 1983

António Maria Lisboa

Quatro Poemas

Pronto! Mar!
Mas não de escolhos, que é de românticos.
Só mar!
Um mar sem água.
Sem sal.
Sem peixes.

II
Cavalos de pau onde os meninos correm
sonhando-se perdidos a conquistar terras.
Cavalos de pau amarrados a um ferro
perdidos nos sonhos que conquistaram:
sonharam uma praça de touros vermelha
sonharam um toureiro morto no chão
e eles nervosos na frente de um touro de cornos de ouro
e patas enormes trabalhadas em prata.
Cavalos de pau feitos comboios sem penachos de fumo, nem
cheiro a viagem, nem luz que ilumine as pedras fugidas do apeadeiro
sem vida
que morto se esquece da putrefacção.
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III
Adeus. Adeus. Vou a chegar.
Parece um paradoxo.
Mas não vou a chegar.
Adeus.
Porque será que o mundo não anda ao contrário?

IV
Ferro sem nome que em braza ficou
no crepitar descontente duma forja sem dono:
aço queimado sem dor que lhe dê!

Inédito, aqui publicado por mão de Mário Ceiiny.
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Mário Cordeiro

Em maio, quando o bosque se agita sobre a incalculável alegria das cúpulas,
quando o regresso se torna, por fim, impossível, então, sobre nós próprios
procuramos as pedras revoltas, esse clamor que nos transforma em súbitos
auxiliares do amor. E eis-nos, eis-nos então sobre a terra onde o sol bate,
sobre um caminho sumptuoso através da ternura. Eis-nos no norte e no sul,
desvendando as árvores iluminadas.
Três dias depois, irmanados, preparamos o mais extraordinário, quero dizer,
não nos falta um pouco de ansiedade. Assim desordenamos as casas que
emergem, as eiras - o que nos resta. E resta-nos uma noite e o silêncio.
Assim à beira do inatingível preparamos os próximos temas, brandimos as
palavras como caprichosas facas de puro sílex.
Depois erguemos a voz profundamente e entoamos sobre as pedras molhadas,
espantosas palavras, revelações. As frescas colinas do litoral revelam-nos os
primeiros dias, horas depois, mais ao norte, encontramos fortemente
sentados, antigos tocadores de cítara e assopradores de búzios. Dir-se-ia que
a música acabara na mais demente harmonia, pensamos, curvados sobre a
terra quente, no sopé duma abrupta montanha.
Se algum de nós gritasse, a sua voz bateria nas forças ocultas que se erguiam,
como volantes perfumados, das rochas azul-escuras.
Somos nocturnos, secretos, arrebatados pelas águas luminosas desta herança
tão vertiginosa - dizemos atravessando pela última vez um corredor de
abóbadas de cores efervescentes, para nas áleas sumptuosas de novos temas,
por fim, repousarmos os membros e a cabeça.
Ao longe podiam ver-se os golfos tantas vezes desejados. Manejaríamos por
uma última vez o fogo, essa tarefa da perturbação, antes de nesse lugar
oblíquo, silenciosamente decidirmos principiar. Assim vivemos, certas vezes
os que tinham partido chegam das distantes colinas e falam-nos de lugares
luminosos e de incontidas fantasias que se agitam ao norte. Se acontece haver
sobre as mesas uma flauta, nesse alto momento a música é inevitável e há
festa até a noite ser uma certeza sobre si própria. Então somos divididos por
todos os pães que existem.
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António Macedo

«Mágico do Tempo ... »
Mágico do tempo
caverna voadora
arquitecto desempregado
com cinco planos em cada mão
para a construção de galáxias facilmente inabitáveis
respirei uma vez o teu ar rarefeito e puro
e queria morrer de novo ao ver-te passar
na fábula da rua
identificável pelo cheiro do amigo há muito regressado
quando tudo será claro
a poeira luminosa dez metros acima do chão levemente parada
de onde o circo partira
o autocarro escoa-se na névoa
e tu fitas a ponte com os teus olhos de comer estrelas
e partes
a esfinge no bolso
circunferências rodopiam como se não fosse noite
ou a clarabóia abrisse sobre as escadas
ao tocar a campainha
na porta do teu azul
4-2-1983
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Isabel de Sá

A tarde falecia sobre a clarabóia, alguns homens fumavam.
Observavam os fatos. Simulavam. Uma porta abria-se ao espaço de laranjeiras
e camélias. A casa em ruínas estilhaçada em longos fios, ou tronco de antiga
árvore. A cal cegava como máscara, o corpo do homem virado à luz.
Talvez um palácio em tempo de fábula:
meninos de face velada em eterna pose contra o mosaico brilhante. Insectos
de safira.
Senhores de rosto frágil, branca luva, no jardim de pálida folhagem.
22-1-1981
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Rogério José

Viagens
Entrei na caneca e desci os degraus.
A vela apagou-se como a trignometria
triangular dos teus joelhos.
Corri para a Bastilha,
mas as portas estavam coladas
e vi Pilatos com o cobrador da água
que bebemos quando visitamos Buda
sempre magro.
Entretanto apanhei os cacos da rede
e os peixes sorriram agradecidos.
Nisto passou um cão todo pinoca
de cachimbo e chapéu de chuva aberto
pois a Lua caía em migalhas
que varri com a mala de ir à escola
onde tinha colado um tigre
para morder nas canelas de Hércules
enquanto sorria para ti.
Depois acordei
voltei a subir os degraus
sentei-me na cratera
e contemplei Mercúrio
a trinta e oito graus e sete.
13-6-77
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Manuela Silva

Apocalipse, Agora
Eis o arame do teu nome vibrando no nevoeiro. As palavras aladas de Homero

enchem também os ouvidos das ruas, chamando por ti. E de manhã dir-se-ia
o olhar ensonado dos pássaros, um lampejo de esperança, o cheiro primitivo
do pão.
Abrem-se persianas. O piano de Schubert invade o corpo da música. Estremecem
os gonzos da imaginação. Desaparecem, assím, abracadabra,.
os noventa e sete apartamentos do Mário Bruno, as noventa e sete prisões
dos coelhos mansos. Contam que é uma festa no cais das colunas, com
a chegada do primeiro remador. Somos, finalmente, descobertos.
Já podes vir, meu amigo, vestido de pombo branco, comer o arroz integral
da minha mão.
Se soubesses como é boa agora, esta vida de rústica cidade, sem automóveis,
sem helicópteros fiscalizando as pontes, os desesperos, os suicidas, sem
neo-realistas e peixes de pântano congelado.
Já podes enroscar-te no meu tronco flectido, num acto solene de libertaç'ào
do vento do amor. Acariciar a nuca dos jardins. Ternamente, como um pintor
ingénuo.
28 de Fevereiro de 1983
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Aura Amaral

Era maio...
Era maio. sei que havia pouco tinha nascido marx.
julgo que apenas há seiscentos anos. era como se
o ar cheirasse ainda a zimbro e a nardos. todos
julgávamos que podíamos ser iguais. mas percebemos depois que não. havia o mais forte que o não
era mas o reclamava, e era. havia a casa, o lume,
o trabalho. todas as coisas inventadas para a desigualdade. havia a praia, o sol. era maio mas já
tinha chegado o calor, fazia pouco que o menino
nascera e isso bastava para que eu te amasse. ou
não só. talvez para podermos entender-nos. em
maio tínhamos o costume de fazer amor na praia.
às vezes na floresta também. tu soltavas os cabelos e perdíamo-nos. caçávamos e pescávamos, e sobrevivíamos. pode dizer-se que éramos felizes nesse tempo. de mágoas não sabíamos nem de morte.
marx tinha nascido há pouco tempo. e foi só
quando o tempo começou a crescer para o fim que
entendemos uma certa velhice, as rugas que nos
vieram aos olhos e chorávamos, tínhamos todos os
dias muita pena quando o sol se punha. como se
nos tirassem em cada dia dez anos, e o dia chegou
em que não quisemos fazer amor. sentimos logo que
devia estar a chegar o fim. passaram apenas mais
mil anos e morremos. em maio e com um retrato de
marx na parede.

Gabriel Bonito

À Tona de Agua

(para o joaquim)
1. margem

passaro cai na agua
onde levanta
abre-se o tejo em ferida
e o sustenta
à noite cai-me o rio sobre o dia
eu preso ao cais
olhando inutilmente
o barco que largou da trafaria

2. conto

ergueste a mim teu copo
eu o meu vinho
na troca de sinais
sobre o meu peito
há um sinal tão grande
como havia
quase sinal
no teu olhar perfeito
breves depois a gestos
imprecisos tocando-nos das mãos
ao corpo inteiro
fomos sinais a uma das memórias
do tempo em que tu foste marinheiro
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José Bebiano

Duas Cartas de Para Cd das Aves III

Primeira carta de Carlos Mota de Oliveira a Ana de Só

Também sei os meus poemas tão fatais como o menor toque é fatal a este dia
e ainda ontem as minhas mãos saíam sozinhas deles. Água magoada aí vou eu
por entre as sílabas como o fogo nas urzes por entre os seus gostos e é quando
a morte mais inventada deixa em memória o seu nome ao meu. Como dantes,
a camisa entreabre-se entre as margens do seu peito e ao meu encontro eu
então ouvi dizer que vinham os frutos onde se podiam refrescar versos
bordados, e sobre estes, ai!, uma água de oiro.
Talvez que então de uma inalcançável animalidade eu desça ao interior do
silêncio e sob uma água azul, de um branco azul de vestir, eu reentre no
interior da solidão e páre páre sobre o marulhar das palavras à beira da
camisola.

Primeira carta de Ana de Só a Carlos Mota de Oliveira

Que mais não seja o meu trabalho é andar com o azul e por gotas de luz que
de tão breves me deixam apenas uma nascente de versos. Ainda o azul é de
estorninhos que cedo acordam e já me vou vestindo diante das figueiras e da
sua água verde.
Mas é amanhecendo a falta do teu nome, em ternura colhido, que sobre
a água azul da noite a tua ausência de vento se abre e, no chão, não a perco
não seja alguma coisa real.
Quando, por fim, me magoa o erro ainda vão tão altos pelo ar os estorninhos
que só nos olhos seus um vento pode agarrar a dor que sulca a tarde e
sentá-la nas asas quando é hora de descer.
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Eugênio de Andrade

Rosa do Mundo

Rosa, rosa do mundo,
queimada,
suja por tanta palavra.
Primeiro orvalho sobre o rosto.
Que foi pétala
a pétala lenço de soluços.
Obscena rosa, repartida,
amada.
Boca ferida, sopro de ninguém.
Quase nada.
26-3-83
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Eduardo Guerra Carneiro

Ano Novo, Vida Nova
Ano novo, vida nova. Olha ai, devolve

• tua sombra. Eu já desisto se assim
• prosa vai a rebaldar. Não? Então, menino,
desenvolve a língua, se versejar é teu desejo.
Claro! Adianto, nesta história, ainda, o fogo...
Já disso disseste! Bem, bom, eu queria...
E a prosa? Ano novo, vida nova, dizias.
Digo: eram as pernas; balança, balançando;
os gritos; a garganta onde o sexo desenhava
o percurso doutro Ulisses, percursor da volta.
A volta? Sim, macaco, que a volta é o regresso
na minha onda à caça dos outeiros.
Dizias? Vida nova, caraças! Assim a nova escrita
é igual ao reviralho dessas entrelinhas.
Tu desenhas o rosto, eu ouço a voz;
eles perguntam razões e tu já escapas.
Fácil percurso desses teus salões! Não é assim
a vontade desta escrita. Vazios os salões
vou ao lugar e gasto outro sabão. Adianto
os trastes desse sótão; avanço nos socalcos
doutras eiras; gosto de ti, afinal; entre as giestas.
Desenhar o rosto é cousa fácil: difícil o desgosto
doutra voz - podes crer! - em desatino,
na onda dos baús, no maremoto, na crista
do desejo. Dá-me a tua! Assim, garoto?!

Ouvir a voz, depois de tantos anos, é resto,
balde, lavadura; comida p'ro cortelho, assim
Ifanes, já falam de ti. Palácios! Babe!
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Entras. neste entreacto, e dizes:
Paldcios é aldeia do Nordeste e eu sou
Senhora d volta dos pombais. Nada mal,
menina. A ferradura já lá está na porta
e brasileiros chupam nos charutos. As minas?
Meninas?! Não.' Andam a estragar-me o verso
estes fantasmas de ontem e de agora. Verso
é coisa lírica. Discurso é p'ro romance.
Fantasmas doutras histórias metem-se a jeito,
sublinham entrelinhas e abusam do escritor.
Eu queria apenas contar da poesia - passarolo
sem poiso, a poisar na trunfa; desafio
do tempo; desgraça da ordem estabelecida
em que o mestre andava a cuidar do gado.
Pois: das ovelhas tresmalhadas; do cão
maluco, na fonte perdido; das perdizes,
levante, muezim despido. Ouço agora o mouro.
A que propósito? Os mouros levantam-se, de azul,
e tu desmaias, entre o dique das pastilhas, a erva,
o cachimbo cheio. Eles avançam nas djelabas brancas
e tu, menino, nem piu! Ovelhas? O canto das mesquitas
não existe, apenas os mercados. Libaneses te dão
a fruta, a folha, o tabaco, o harmónio, mesmo
o sorriso que agora já é teu. Qual é a tua?
Escreves, sem saber que aqui está outro;
macaco já és; onda dos outeiros; escaramuça.
Ano novo, vida nova. Assim o reviralho
vai por aí - discreto - em tempestade. Ou não?
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Helder Moura Pereira

Claroescuro

Esboço
Um pouco mais o ar
da boca sobre o espelho:
o que não quero
ver não existe. A ilusão
da distância entre
estrelas ousa ficar
muito tempo na noite,
sonharás que não
é esta a vida, nem
este o corpo, um pouco
menos de mentira
começa a nascer no espaço
dos versos, pego
na mão com tanta força,
fico à espera
que o susto passe.
Um pouco mais a boca
no ar do espelho, essa
imagem que não pode
durar, o desenho
das letras, a ilusão
de haver outro rosto.
Hesita entre caminhar
e não e verás
que o braço esticado
apenas corta ao meio
a face mais perto
do cubo, o minúsculo ser
vai diminuir, parte
para o poço da morte, ilude
quem o tenta
agarrar. As máquinas
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contam os números no infinito
modo de esquecer, o espelho
afasta-se do rosto,
o movimento decresce, o fio
da terra pára
no prumo dos dias. Terás
sonhado pela marca
das cores uma diferente
ocupação da terra, a água
distribuída à protecção
de merecidos amantes.
A poesia afasta-se
do que existe, corre nas veias
o desejo de matar
cada palavra, no espelho
os lábios tremem, ainda
a decisão vai pela dúvida
e já o arrependimento
do homem se deixa ver
nos círculos do espelho.
Sonharás como são
velhas as coisas, como
cada tentação já foi
a tentação dos séculos,
a forte crença. Ainda
tocas o braço que te espera,
as coisas começam
a ver-se, a desistência,
o extenso pomar
da infância, cada bola
a trajectória da terra
entontecendo a cabeça. Irás
por mim sonhar
o corpo e mesmo este
te servirá, o nome a custo
dito não se ouve
senão através da água.
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Viddene
Mais tarde sempre mais
tarde o calor saindo
do corpo. Ou quando olho
o arbusto da janela, os
insectos caminhando
ao longo da folha, lembro-me
do que é lembrar. Essa
queda anterior por que
respiras, a idade
da excessiva confiança.
Os trocos de palavras
no balcão, o sentido prático
definindo gente: uns a quem
nada, outros a quem tudo
se perdoa. Mais tarde correrá
na forçada roupa
a tinta dos dias, cairá
sobre o diligente animal
o desejo breve. Julga-se
então mais vivo e só
afaga a pedra distante
da origem, esse pecado.
Mais tarde sempre mais
tarde a mão nua
de gestos, o mármore ardendo
em tudo o que acaba.
E brilham as janelas
com os olhos, os nomes
a negro sobre as coisas, a
prata do dia aniquilando
as cores. Julga-se então amante,
amado, esquece a morte
e a continuação das horas.
Mais tarde o pó
levanta o ar do vento, mais
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tarde a esta luz
ainda cedo.

One From the Heart

Encontrei-te
no baile da zona
e um bailador
começou a bailar
em mim. O arco
das luzes, a cor
das lâmpadas,
fulgor
no teu rosto
rosado. Na rama
dos pinheiros
te deitei, estrela
azul, a melodia
caía ao longe
pelo bater do sangue.
O fio de cetim
branco ameaçava
o limite do que eu era
capaz, o laço
fixava o nó
do desejo. Os pés
arrastados levavam
ao chão
do mundo hesitante
calma, os dias
punham a caligrafia
das mãos na tua
pele. Refúgio
numa cadeira enquanto
um vestido
voava, a voz
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ousava a pergunta e eu
dizia que não.
Que não ia
dar as mãos nessa roda,
que não ia
ter as mãos nessa estreita
cintura. E contudo
um bailador
começava a bailar
em mim.

Maroussia
No artifício do fogo
te lancei, era uma alegria
imaginada com o corpo.
Se um dia escreveres
essa palavra, quando
a mãe não houver, a cinza
será o único pó
do mundo. Como arde
a folha até aos dedos?
Quem perguntava logo
respondia que era a vida
da criança subindo
nos dias. Ela via o fogo
no mapa da noite, ela
imaginava o corpo
pelo que via do rosto.
Quem o olhava? Quem
adivinhava as suas mãos
inquietas? As correias
da mala por vezes
magoavam-lhe os ombros
e apenas era a figura
desenhada, os braços
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pendendo, a camisola de lã
negra, o cabelo um pouco
para os olhos. No artifício
do fogo se lançou
levando os passos
aos passeios mais estreitos,
a vocação que o atirava
para tão perto do mar.
Como se afasta
este mar? Como queima
este sal? Quem perguntava
via as folhas da oliveira,
o breve botão
da papoila, a criança
sentada na pedra, a
mesma que olhava
os barcos e esquecia
as linhas de música
no caderno, a hora
a que o pai chegava,
as histórias tiradas
dos romances. O mar
queimava e nos seus olhos
já o fogo não era,
as cores continuavam
no céu da noite,
o seu corpo crescia.
Passava os dedos
pelo seu perfeito lábio
e perguntava: Como
se afasta este mar? Como
perdoar a este corpo?

nas páginas seguintes:
Poema de Manuel Hermínjo Monteiro.
Ilustração de Manuel Rosa.
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Joaquim de Oliveira Caetano

Três Cartas de Beja
1.
a esta hora o largo não tem gente
só frio nevoeiro e um lento
vento matinal da cor das casas

2. Temas de Van Gogh
Os girassóis calçaram as botas e cortaram a orelha.
na paisagem os corvos descem sobre o trigo e
o pintor caminha levando às costas
algumas poses para auto-retratos: umas rosas velhas
visões de campos por sobre os muros
de um asilo de loucos e umas cores alegres
que juntas se tornam tristes
alguns retratos de amigos um café quando chove

3.
de luz se faz a nossa vida
de espaço de brancura
repõe o sol esta ternura
rios olhos que a tinham por perdida
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Mário Cláudio

In extremis ou elegia
a Rudolph Valentino
1. Pela tua voz. A vinha se sulfata de pés descalços metidos na terra a camisa rasgada
nos cotovelos. A casa se defuma e a reza sobe no livro que não se vende por dinheiro
nenhum para que sorria a menina a quem a sombra espantou. Galgam as vagas os molhes
descarregam troncos restos de utensílios no empedrado da rua. Logo uma rosa pequena
vermelha e de pano avança ao encontro do que te escreve estas linhas. E as folhas secas
alisadas debaixo do tapete ficam estrelas verdes sem luz mãos de dedos abertos em todas
as direcções. «Não tenho tempo senão para ti»: dizes. Agora o vento acoitou-se em meus
ouvidos os comboios sempre partem e regressam os demorados mostradores sofrem
e sofrem sua branca cegueira gelada. De jeira andam os da casa quando não emigram se
enforcam na trave do fumeiro ou vão às sortes. E todos se curam da moléstia da vida com
o chá ancestral de caganitas de rato. E tornas: «por tua culpa não encontro caminho nem
carreiro e o meu comer é a seiva das raízes». No litoral dos dias que levamos os navios
sempre encalham eriçam as rochas de carcassas que a espuma sonolenta vai roendo.
A S. Bento se promete um molho de cravos brancos quantos os cravos da carne de
joelhos junto à mãe ou se sobe ao santuário do deus curandeiro em meio de círios acesos
ramos de visco. De madrugada se parte dançando com o amigo maior cada um em seu
lado da estrada poeirenta. Um dia os primeiros náufragos vêm dar às pedras desgrenhadas lívidos ficam hirtos de ventre inchadíssimo num campo de chorinas. Uma
história: depois da vindima se descansa de unhas encardidas e vestido sobre a colcha
da cama. Outra história: a gente sempre lamenta que os companheiros que chegam
bebam só do nosso vinho nos magoem recusando as maçãs que lhe damos. E concluis:
«Não temas o que fica à tua porta. É a terra que me pediste».
2. VALENTINO, Rudolph (aliás, GUGLIELMI) nasce pela volta do século, no meio
de oliveiras, com esse olhar de cabra escorraçada do rebanho. Conhece os pequenos

81

restaurantes onde se celebra só, nem um cêntimo a mais, mas hidrângeas, veludos. Do

fundo de cabarés sobe ao passeio público, vai de esquina em esquina, feito nauta de
gentes. Querem-no de corpo inteiro, a data de nascença algures inscrita numa paróquia
de Itália. Não rao lhe trocam o nome: chaman-no de Ruggero, Renato, Romero. Faz
biscates de tédio, excursões de automóvel, comprando o vago direito a uma sanduíche
de merda. Mas Deus habita com ele. Esvazia os bolsos, enche-os depois, para que corra
nos jornais o que não ousa dizer: um leito de sedas por abrir, uma rola branca no lugar
do pénis. Sheik, galopa nos quartos alcatifados. por entre caixas de talco, banheiras de
oiro maciço. Trazem-no compendiado para novos filmes, vaqueiro que nunca é, nem
cavalo de cobrição. Acaba como os grandes bebedores: o copo agarrado com o polegar
na borda, o dedo mínimo apoiando o fundo. Dão conta dele no chão, sob os florões de
estuque. a pele de um tigre a tapar-lhe a nudez. Abrem-no de alto a baixo, uma vez mais,
para que se mostre por dentro. Enterram-no como aos antigos: uma moeda lhe selando
os lábios.
3. A vida vos circula por tubos de borracha. Um corredor. E em torno de
branco tudo: lençóis, tectos, tílias da manhã.
Um corredor.
Ragem os sapatos no linóleo. Um corredor. São os seres de metal: tesouras,
pinças, bisturis, agrafes. Um corredor. Às quatro e vinte e cinco é necessário mudar
de roupa, alterar a posição dos corpos. Um corredor. Nenhum sono antes que as
estrelas se apaguem. Um corredor. Vos mordem, pontuam o que resta, devolvem
a dor de nascer ao vestíbulo da treva. Um corredor. Estrondo que vos rebenta no
peito, chaga sem ferida. Um corredor. Gota a gota o soro de que sois. Um
corredor. E saturados de estar vão os ossos rompendo a carne de permanência. Um
corredor. Cavername ainda onde vos bate o coração, busca das ilhas desconhecidas. Um corredor. Só lento o ar nos pulmões. Um corredor. A espuma vos
enxugo de moribundos. Um corredor. E juntos, de mãos postas, no círculo ingressais
do silêncio dos merires.
4. Depois é que fico, as fotografias espalhadas em redor, as efemérides da ternura,
as paisagens dela, os modos de vida que conheci.
Ë preciso reter o verbo dos loucos. E melhor entendo a casa quando as coisas se me
explicam pela voz do homem: porque amo os velhos e os gatos vadios, os irmãos Citti
figurados.
Cedo os olhos se fatigam do livro. Bem menos vorazmente o percorrem agora.
choupos, guindastes, colinas de saibro.
A lembrança me vem de carris que passámos, um muro e uma cancela, as latas de
ferrugem entre ervas e vidros.
E é como se houvesse perdido tanta coisa. Ou isto: anéis que dos dedos me
escorressem.
Condenadas prosseguem as crianças, varrendo sem repouso os degraus do deserto.
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Uma vez por outra embriagadas, ei-las que se baloiçam até ao pálio do céu.
Domingos há, porém, do raro azul das buganvílias. E não falta quem dance sob elas,
de seus pés levantando a poeirada de agosto.
Inocentes, chegam de longe os postais de férias dos amigos: «La Maison de Vincent
à Aries», «Bruxeiles - Grand'Place», «Petit Port Bay - Guernsey, Channel Islands».
Quanto aos que vêm, cantam a beleza das salas, o olhar deitando sobre outros
alicerces: «Antonioni escolheria este cenário».
É a atenção aos dias, Ofício de entomologista.
Mas sempre, sempre te quis para partilharmos o pão e os figos, voltarmos juntos as
páginas do mesmo livro, amanharmos a horta comum.
Por isso desço ao fresco dos plátanos de Santa Clara, com a rosácea à esquerda.
E vou falando do país que sei em fim de século.
Caminho pelo lado da sombra do aqueduto. Passo as paredes do cemitério que
a clematite cobriu.
Despertos da sesta, seguem os cães em meu rasto. Como sempre.
Até que dou com a igreja barroca, S. Lourenço e a grelha por oragos.
Agora vê: todos os bandos, como esse que voa, é um excremento de luz que
procuram.
Vamos também, tropeçando.
Mas antes, sepultemos as plantas com o privilégio que lhes assiste: no mar, por
uma noite arrepiada.
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Maria Carlos Radich

Bárbara
- Não se mexa! - intimou uma voz de mulher, nas minhas costas.
Numa fracção de segundo, dúzias de filmes americanos e de romances policiais
decidiram dos meus pensamentos: gangsters (ali?), roubo, assalto, um revólver apontado
às costas, uma faca, um punhal, um bastão, uma traulitada na cabeça...
- Não se mexa, por favor! A voz agora implorava. - Sobretudo não mexa os pés.
O corpo a que pertencia aquela voz não devia articular-se a nenhuma arma mortífera, decidi. Cautelosamente, para não alterar a posição dos pés, rodei cintura e cabeça,
o suficiente para ver uma massa de cabelos negros espalhados por umas costas. Per tenciam a uma mulher que estava de gatas.
- Que aconteceu, afinal? - perguntei eu, enquanto tentava recuperar a minha
tranquilidade.
- Perdi uma lente de contacto - explicou a mulher de gatas.
Pouco depois também eu estava com o nariz colado ao chão, procurando o minúsculo pedaço de vidro. Ela enervava-se progressivamente. As nossas nãos tocaram-se
algumas vezes, enquanto tacteavam o chão com mil cuidados.
- Deve ter caído na vertical - gemia ela. Caem quase sempre a prumo. Oxalá
não entre nem saia ninguém. Logo havia de cair aqui na entrada! Caem quase sempre
a prumo, repetia, sem que essa convicção parecesse animá-la.
Fui eu que encontrei o precioso objecto, que brilhou subitamente, a contraluz. Ela
agarrou-o sofregamente e sentou-se no chão com um longo suspiro. Sacudiu a cabeleira
e pude finalmente ver-lhe o rosto. Muito bonita, pensei.
Talvez não fosse tão bonita como me pareceu de relance. Mas era certamente uma
daquelas mulheres criadoras de ilusão, capazes só por si de encherem uma sala. Não por
mérito exclusivo do rosto, lugar onde a versatilidade da expressão se sobrepunha ao
conjunto das feições. Formava um todo, corpo, cabelo, roupas, riso, sorriso. Usava anéis
em diversos dedos, colares e pulseiras que chocalhavam um pouco.
Multiplicou-se em desculpas, em explicações. De como era terrível deixar cair uma
lente; a angústia de não a encontrar, ou de a encontrar partida; a impossibilidade sobretudo de desistir, sabendo que no segundo imediato ela poderia aparecer e intacta. Deixei
que se esgotasse a torrente de palavras e quando ela pareceu mais calma propus:
- E se depois desta busca angustiante tomássemos um... um cordeal?
Sorriu e aceitou. O meu passeio à chuva podia muito bem esperar.
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Instalámo-nos na pequena sala que o hotel punha à disposição dos seus hóspedes
e pedimos dois portos. Pequenos candeeiros manchavam de luz as paredes forradas de
tecido vermelho, onde se viam gravuras de navios e cavalos. Mesinhas e cadeiras de
madeira escura dispunham-se agradavelmente sobre um tapete de cor predominante
também vermelha. Compreendi porque me ocorrera dar um passeio à chuva, coisa que
de modo algum estava nos meus hábitos. O hotel tinha um inegável cunho britânico.
A nossa conversa não se me afigurava muito fácil. Não podíamos falar interminavelmente do caco que ela perdera e recuperara. Já era mérito suficiente daquele vidrinho
o ter contribuído para nos sentar àquela mesa. Mas da lente ela passou com inegável
perícia para outras ninharias, conseguindo evitar constrangimentos, vazios e silêncios tão
frequentes naquelas situações e que, em contrapartida, constituíam a minha especialidade. Insensivelmente o crepúsculo envolveu-nos. A noite caiu.
Passava um pouco das oito e meia quando ela olhou para o relógio. Dessa vez consegui antecipar-me.
- Se não tiver nada combinado para esta noite talvez não seja indispensável ir cada
qual jantar a seu Sítio - comecei eu.
Sorriu uma vez mais e concordou que não era indispensável.
Fomos no meu carro até à Ribeira, depois de eu ter conseguido superar algumas
dificuldades. - Sou de Lisboa, justifiquei. Ela também não era do Porto.
Entrámos ao acaso num dos restaurantes, à beira Douro. Tudo me parecia agradável, naquela noite. O Porto, o rio, o pequeno restaurante, a proximidade que ela conseguira introduzir na nossa relação nascente. Talvez por isso demorei a perceber que
o geito triste da sua boca não era um pormenor anatómico.
Um princípio de estardalhaço numa das mesas vizinhas interrompeu as minhas
cogitações em torno dessa descoberta. - Eu bem sabia que tu andavas a enganar-me explodiu a mulher enquanto o inevitavelmente marido olhava em torno com um sorriso,
dos falsos, pendurado na boca, como que a figurar que aquilo era uma espécie de teatro,
mais nada. -E escusas de arranjar desculpas! A explosão prometia durar. Ele conseguiu
finalmente agarrar a carteira com uma das mãos e a mulher com a outra, precipitar-se
pela escada abaixo e desaparecer na noite portuense. Quando os risos remanescentes se
escoaram, a sala pareceu singularmente tranquila. Mas a minha companheira não sorria,
nem ria.
- Apesar de algumas diferenças de estilo - disse ela, passado um longo momento
que aproveitou para fumar - os dramas conjugais variam pouco. Um espírito analítico
talvez conseguisse fazer com esses dramas um catálogo de uma ou duas páginas. Mas
a um espírito sintético bastariam uma linha e uma palavra: sexo.
Foi um modo um pouco brusco de significar que se dispunha a pôr termo às ninharias.
Ainda hesitou, avaliando-me por diversas vezes mas finalmente, quando acendeu novo
cigarro, pareceu ter-me aprovado. E, no fim de contas, que segredos poderia ela ter
para guardar? Como ela mesma sugerira de uma pessoa para outra, só os factos e os
tempos variam. As histórias são, no fundo, as mesmas.
E assim começou a falar enquanto caminhávamos um pouco à beira-rio. Continuou no
café, no carro, de novo na sala do hotel. Inicialmente falou no geral: as pessoas pensam,
as pessoas julgam. diz-se. Pouco a pouco resvalou para a primeira pessoa. Dúvidas,
85

angústias, amarguras, contradições, foram desfilando perante mim. Ainda me olhava,
uma vez por outra, avaliando-me sucessivas vezes. A minha expressão, os meus curtos
àpartes, tranquilizaram-na de todas elas. E prosseguiu o seu relato. Pedaço a pedaço
depositou a sua história nas minhas mãos.
Há muito que me habituei a ouvir. Possuo uma extensa colecção de histórias, particularmente rica em casos de amor. Justamente por essa razão, desinteressei-me da parte
descritiva de todas elas. E também da história que ela me contava. Presentemente tudo
se reduz para mim, se não a uma palavra, pelo menos a uma tipologia, aliás muito
simples.
Contrariamente ao que ela talvez tenha julgado, não me interessei pelo caso dela, mas
por ela. Tive todo o tempo para olhá-la, em silêncio atento. Sobretudo as mãos, que não
paravam. Agarravam cigarros, ou o copo, desfaziam fósforos em pedaços, reuniam esses
pedaços em figuras inutilmente geométricas.
Contrastando com a actividade das mãos, o corpo mais parecia atirado para cima da
cadeira. Só de quando em quando se movia, contrariado, mole. Como se, perante as
mãos, se envergonhasse a espasmos da sua passividade, iludindo-a, de preferência com
o ruído dos berloques.
Tentei imaginar o rosto sem a moldura dos cabelos. De cada ângulo que o observasse
colheria uma impressão diferente. Quase vulgar, de frente. Delicado, de perfil. Avaliador, quando levantava a cabeça, destacando o queixo. Um rosto que parava quando
as pálpebras ocultavam os olhos luminosos.
Subitamente ficou preocupada. - Não sei se deveria... Não sei o que me levou a falar
assim... Não deveria talvez ter contado... Tomar-lhe assim a noite toda. Apressei-me
a tranquilizá-la, o melhor que pude. Assegurei-lhe, o que era bem verdade, que o meu
tempo estava longe de ser precioso. Naturalmente, compreendi .que não era esse o
problema dela.
Não estranhei vê-Ia arrepender-se de me ter confiado tantas coisas. Ela desfrutara da
impunidade que nasce da total ausência de laços. Não nos conhecíamos anteriormente.
Não tínhamos descoberto amigos comuns, nem parentes, nem colegas. Não vivíamos
na mesma cidade. O espaço do nosso encontro, de tão desabitado pelas nossas vidas
correntes, tornara-se propício à intimidade plena.
Não duvidei de que, depois de devassar perante mim a sua vida, lhe era imperativo não
voltar a ver-me ou, pelo menos, ser ela a poder decidir de outros encontros. Se eu
insistisse, se procurasse tornar durável uma relação que ela destinara apenas ser intensa,
não conseguiria senão agredi-Ia.
Não desejei fazê-lo. Tudo o que sentia por ela era reconhecimento, por me ter poupado
• solidão de uma noite no Porto. Embora a própria ânsia que a animara a falar, o impulso
• que cedera escolhendo-me para confidente, me despertassem simultaneamente para
uma amargura conhecida. Não houvera espaço para mim nem para a minha história, se
tivesse ousado contar-lha. Nem ela certamente me teria ouvido, tomada como estava
pela indecisão que pesava sobre o seu destino. A solidão da noite, que ela desfizera,
cedera lugar à solidão dos que sabem ouvir. Mas também possuo uma tipologia de
solidões. E a companhia de outro ser humano constitui para mim um bem sem preço.
Era muito tarde quando subimos para os nossos quartos. - Não é natural que voltemos
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a encontrar-nos, disse-lhe, tentando oferecer-lhe a possibilidade de ter pena daquilo
que, de qualquer modo, ela iria consumar. Afastei-lhe uma madeixa de cabelo e dei-lhe
um beijo rápido.
- Só mais uma coisa, disse-lhe. Afinal não sei como te chamas.
- Ana, disse ela, e sorriu ainda uma vez. E tu?
- Bárbara, respondi.

Graça Martins, 1982

José Dinis Fidalgo

Olhos gaios
Estou a falar a sério. Pode crer. O rapaz tem um cuzinho banI. Sou eu que lho digo.
Faça fé no meu gosto. Vá por mim.
Não há muito tempo aparece por aqui. Mas é já a atracção maior. Perseguimo-lo
sempre. O rapaz é todo apetitoso. Um petit petisco liberto. À nossa mercê. Ditosos olhos
que o vêem - suspiram Narcisos démodés. E têm razão. É um prazer muito grande olhar
Cadima. Quem é Cadima? É o rapaz. Chama-se assim. Ouvi dizer.
Como é? Ora, como será olhar? Sabe isso por experiência própria. É o seu deleite.
Começa sempre de repente. Olhar é uma explosão . Como o melhor verso do poema
que ensaiamos. Sabe tão bem receber um brinde do acaso. Mas este é determinado. Será
hoje o dia do encontro. Porquê hoje? Porque algum dia tinha que ser.
Estamos sentados num bar. Ambos quietos. Você, muito atento ao que está a ler.
Eu atento no que escrevo. Com um pequeno esforço cumpriremos nossos papéis. O bar
não é muito diferente de um bar qualquer. Salva-o ser cenário. Pense num. Meio cheio,
meio sujo. Vulgaríssimo. Olha uma vez para a janela. Não se preocupe com o tempo.
Aqui tudo é interior. Todos tomamos café. Café tão mau que não tem cor. Mas é assim
mesmo. O hábito. Enquanto bebemos vamos comendo quem está. Todos o fazem.
Imagine muita gente garrida a viver pelos olhos. Como a raposa por baixo das uvas
de La Fontaine. Essa gente assim é a nossa vizinhança. Não tem aí um chocolate ou um
rebuçado à mão? Ponha qualquer coisa na boca para que a ilusão seja mais real. Vamos
devagar. Nada de pular degraus. Observo o fundo da chávena: um resto de açúcar a
envernizar o café. Você hesita. Bocejar ou cruzar os braços? Olhe que é melhor endireitar-se, senão a coluna sofrerá as consequências. Isso: acomode-se. Fique confortável.
Pronto. Agora não desassossegue. Aí vem ele.
Todo empertigado, o peito para fora como um papo cheio, a mão direita enterrada
no bolso dos jeans, a esquerda segurando a pasta de couro da praxe. É estudante. Você
deve ter uma do género, não? Não me responde? Claro: nada de interrupções. Como uma
crista, Cadima traz o cabelo em pé. Peculiar o seu modo de andar: caminha atirando os
pés para fora. Ridículo e elegante. Exquis - adianta você rapidamente. Gostará dele?
Humm. Excita-o pelo menos? Decerto. Não pelo que já viu. Mas pelo que adivinha.
Sinto nos que estão à nossa volta, tal como em você, uma curiosidade cada vez maior.
Reparou nisso? Alguém cita um poeta esquecido - «corpinho alto que eu doidamente
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mordia». Ouviu? Com certeza: ouve tudo. Foi mesmo esse o motivo que me levou a fazer
este acordo consigo. Ninguém mais saberá dele. Não temos cúmplices. Ninguém sabe que
estamos aqui vocacionados. Que viemos para o ver. Por isso tudo é normal. Nas nossas
costas inventam-se propos hipoteticamente adequados ao rapaz. Assumem-se poses.
Todas grintantes. Como de costume há grandes gestos no ar. Olha-se pelo rabo do olho.
Lambem os lábios. Batem o pezinho nervosamente. Esfregam as pernas sonhando humidades. Assoam-se com muito ruído. Falam alto. Enfim, não continuo. Você sabe como
são estas coisas. Pode inventar o resto. Menos o burburinho. Já reparou nele também,
é claro. Toda esta gente está esfomeada. Concorda comigo. Treslouca-os o corpinho
alto, estreito, justíssimo naquela roupa. Aquelas curvinhas comme ii faut, umas curvinhas
onde se espera vê-Ias: os ombros, a nuca, as coxas, o vulto do sexo marcado na calça,
o fundo das costas, o relevo das pernas. Tudo curvas francas, porreiras, soberbas.
Refegos gostosos de fazerem água na boca até no santo Chico que nem apreciava grandemente pessoas asseadas sem maleitas contagiosas. Refegos bonitos nas calças e na camisola de malha apertada. De malha apertada quase a estalar. Vincos como dedos cravados
na carne, como mãos apertando, apertando. Ai que estou fora de mim - grita um velho a
babar-se de gozo atrás de nós. Coitado do velho - seria certamente o que você pensaria
se não estivesse tão atento a Cadima. Assim, não pensa nada. O velho levanta-se agitado.
A testa destilando. Vejo-o puxar de um lenço, tenta enxugá-la. Que pitéu. Que pitéu. Este
menino é demais - ouço-o ainda tartamudear. Afasta-se. Você acha o mesmo. Com
razão. Até o narizinho abatatado, a meio da face imberbe, é de uma graça inexcedível
em Cadima. Uma graça este rapaz. Uma dádiva dos deuses. Que dislate! censura-me
você. De acordo. E se eu disser «Um mimo)>? Bem, estará melhor. Mais adequado.
Cadima é divino, um anjo super-sexy. Mas «os anjos grunhem», não é? E Cadima?
Por enquanto não sabemos. Apenas observamos. O que já sabíamos. O maior galardão,
o mais requintado adorno deste clown adolescente que faz furor aqui no bar são as
anchas nádegas, o maravilhosamente bem proporcionado traseiro. Nisso todos estamos
de acordo. Liso, muito liso, nem sequer a comissura da cueca lhe altera o aspecto.
Adivinhamo-lo corado, macio, sedoso, perfumado. Uma tentação. Você ri? Eu também.
Como num rosto de boa pele - essas míticas faces de cachopa de aldeia! - apetece
semeá-lo de beijos.
A que hei-de eu comparar Cadima, não me diz? A um peru anafado e orgulhoso
ostentando pedantemente todas as penas da cauda? A um borracho morno, cor-de-rosa,
que a gente acaricia sobre o colo até cansar o braço da paciência? Não. Não abane assim
a cabeça. Já vejo que não gosta. Preferiria talvez vê-lo comparado a um poldro. Um
fresco poldro sobre cujo dorso a nossa mão se abate voluptuosamente. Mas compará-lo
não adianta muito. Cadima vale por si. Isto é, vale pelo assento que o magnifica. Esse
incomparável traseiro.
Mas continuemos a olhar. O nosso gozo não terminou ainda. Porque o objecto sobre
o qual nos debruçamos é verdadeiramente adorável. Dizê-lo é cantarmo-nos. Uma obra
perfeita. Em todos os pormenores. Até o queixo altivo, as rijas ancas, a finíssima cintura,
o beicinho rubro, uns olhos morenos, imensos, faiscando. É a primeira vez que nos vê.
Nós não. Que vemos tudo. Ainda o que não há. Até o modo beato com que ele pega no
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bolinho que escolheu. Atenção! Vira-se agora para nós. Com um só olhar percebeu logo.
E inteligente. Pressentimo-lo a relinchar de vaidade. Ena! Sou desejado. Há gente à
minha espera. Aí está. Senta-se precisamente à minha frente. Você, a meu lado, rejubila
de satisfação, tenta dizer-me algo, rastejando a voz. Mas não diz nada. De repente não
sabe como me há-de chamar. Embaraça-o tanto assim não saber o meu nome? Se assim
é convencionemos que me chamo João. Para si, amigo, serei o Bapt porque uso caracóis
semelhantes aos do cordeiro bíblico. Além disco, anuncio coisas também. Pois diga lá se
não fui eu quem lhe desvelou Cadima? Claro. Por isso me está grato. Por isso, para não
interromper, desiste de me contar o que quer que seja. Que a estória prossiga. À minha
maneira.
Muito estudado é o jeito com que Cadima me observa. Uma curiosidade premeditadamente espontânea. Devagarinho, a pouco e pouco ganhando espaço, vai elevando
os olhos até aos meus que não se separam dele. Por cortesia demora-se no meu casaco
azul. No crachá que ai penduro todos os dias. Interessa-se logo muito: onde arranjaste
esse com o James Dean? Numa casa da baixa, respondo. Com enorme atarantamento no
todo. Pois quase caíra da cadeira quando o ouvi dirigir-me a palavra. Que excessiva frase
- ajuíza você em silêncio. E porque não há-de ela ser excessiva? Qual a funcionalidade
da ambição se não pudéssemos fazer uso dela? Assim começamos o diálogo. Fútil,
desprendido: um chorrilho de baboseiras. Não as transcrevo porque não interessam.
Você não ouviu nada do que dissemos. Não lhe interessava o caminho mas a meta. Mas já
as ouviu noutro lado. Há sempre uma situação onde o próprio são as baboseiras.
Também as disse alguma vez: acontece sempre. Quando o desejo cresce o discurso da
sedução pode descer ao idiotismo mais grosseiro. Tudo nos serve se contribuir para a
nossa vitória. O processo de captação do objecto querido nunca é muito linear. Cada
ngate é único e, nessa medida, exemplar. Mas as frases de todos são as mesmas. Embora
diversamente combinadas. Por mais sublime que seja o nosso amor só há um nome para
a sublimidade. Esse nome, que é uma confissão, nos assemelha uns aos outros. Se você
já desejou alguém então está por dentro disto. Se não, também não lhe explico esta
anedota trágica. Mais tarde vivê-la-á você mesmo. Então compreenderá.
Cadima fala muito. E, porque é obrigatório ser assim, diz muito pouco. Quero eu
dizer: muito pouco que, verdadeiramente, nos possa interessar. Da sua arenga graciosa,
feminina como uma mesinha rocaille, destacamos o fragmento sobre os namorados da
Pálita Águsta. Pálita Águsta é uma amiga de Cadima. Já teve mil e um namorados, todos
originais e quentes. Não se sabe bem porquê ela apanha-os, com seus encantos e desencantos, no mês de Janeiro. Em Janeiro se arranja o marinheiro. E se perde depois.
A imitar o destino salgado do albatroz. No fundo todo o namoro parece uma viagem por
mar. Vai com a maré e os ventos. Quando enjoamos, se a vaga é alta ou a viagem longa
demais, nada há a fazer. Noutras disposições, a própria viração da calmaria basta para
nos incendiar a conjunção. Conjunção é a demora, a duração do amor. E imprevisível.
Como as rajadas de vento. Agora por ventos: Cadima tem um protector de cabelinho na
venta. Se alguém me chatear ele é muito capaz de lhe dar cabo do canastro num abrir
e fechar de olhos - previne, a fazer-se caro. Inutilmente. Não acha? Não. Você está
distraído. Já há bocado que tem o olhar fixo no fiozinho de ouro que se vislumbra por
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entre a camisa do rapaz. Não me diga que também é louco por jóias! Eu lho digo: a jóia
que você quer é bem outra. Olhe o aviso, só espero que ela não lhe escalde o pêlo.
Também o diabo, no tempo em que lhe guardavam um lugar à esquerda da razão,
oferecia tesouros deslumbrantes às almas ingénuas. Quando lhe aceitavam o presente
topava-se logo o embuste: as jóias, o ouro amoedado, os brocados finos, os delicados
marfins, os bizarros perfumes, os condimentos raros, tudo, tudo isso se mudava em bosta
fétida saída de algum eu infernal. Porque, se o não sabe, o diabo era um adelaide. Era
mesmo. Pelo menos assim o consideraram homens de muita ciência, armados com
a suma, irrefutável doutrina da sua objectividade. Mas, você está pasmado. Não esperava
esta «novidade» malsã - admita! Ainda por cima talvez me censure este pendor erudito.
Mas, meu caro, só citei o caso porque ele tem directamente a ver consigo. Com que
então, cobiçava somente o fio de ouro? De maneira nenhuma. Ê impossível. Não me
queira iludir. Não conseguirá. Afinal, para que estamos aqui? O jovem que está à nossa
frente é belo, tudo no-lo diz. Você ri. Outra vez. Lembrar-lhe-á isto alguma piada? Seria
bom morder-lhe a beleza, o imponente verdor da sua juventude. Fazê-lo só por um
instante. E depois guardá-lo na memória da boca. Como um vinho lentamente amadurecido que se vai bebendo gota a gota e de cada vez parece mais saboroso. Mas, adquirir de
Cadima a beleza e a juventude, ganhar-lhe, comprar-lhe, roubar-lhe mesmo esses, mais
que todos, queridos dons, isso, como o conseguir? Amá-lo um ano inteiro, todos os dias,
todas as horas, cada minuto a seguir ao outro minuto, não nos aproveitaria muito.
O amor não é nenhuma fonte de juventa. Envelhece também e nunca é infinito. Mas
há amores e amores. Guardemos o nosso que é melhor que nenhum. Admirar um jovem
belo só porque é invulgar ser jovem e belo num país caduco, onde o normal é já nascer
de luto por si próprio, não pode ser um acto fanfarrão. Se olho o diferente e o distingo
como tal é porque o sei e, a ser assim, há diferença em mim também. Não concorda? Não.
Vejo que não. Diferente é você. Está apaixonado. Ansioso de Cadima. Ancioso.
Incomoda-o tanta prosápia. Você é mais prático. Quer factos, actos, agitação. Pois
tê-la-á. Se bem se lembra o bar onde nos sentamos está um pouco a puxar para a esterqueira. Assim, já reparou? Mesmo à minha frente, sobre a nossa mesa, estão vários copos,
utilizados já, contendo restos de líquidos. Pego num deles com brusquidão - porque me
lança esse olhar tão furiosamente curioso? - cheiro-o: tem dentro um resto de café com
leite, com mui'to pé. Pensa que o vou beber? Não vou. Meu fetichismo só funcionaria se
eu tivesse conhecimento do anterior utente do copo. Assim, não o tendo nem o desejando, lanço todo o conteúdo sobre o peito de Cadima. Você deita fumo. O rapaz
contém-se. Não grita. Mas fica nitidamente perturbado. Meu amigo, não esteja tão
furioso comigo: não queria magoar ninguém. Levanto-me, como quem voa. Conduzo
Cadima à casa de banho para que lave a camisa manchada. Entretanto, estúpido seria
se o não fizesse, aproveito para o acariciar. Cadima não se faz rogado. Como se esse
brutal impulso - vem! - fosse uma razão para se ser amado. Voltamos ao bar. À mesma
mesa. Sentamo-nos sorrindo. Para si também. Não faça essa cara de ciúme, comigo.
Não estou falando de arte grega. Não fiz nada que você não tivesse feito. Só que andei
mais depressa. Mas você é persistente. Como a tartaruga fabulosa. Não há-de desistir do
rapaz. Há-de comê-lo também. Os seus olhos são fogo sobre ele. Está demasiado ateado,
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amigo. Já lho disse: tenha cuidado. Veja lá não se queime.
E agora? Como prosseguiremos? Terá de me ajudar. Ajudar-me-á? Bom, ajudar-me-á
se quiser. Para já façamos o ponto da situação. Cadima está receptivo. Vemo-lo mastigando o pastelinho com seus magníficos dentes. Entre-sonhamos a língua, terna e tenra
como a sobremesa dos nossos jantares de menino. O resto é já sabido. Como um certo
fim. Por mim, alheado já de tudo que não seja a minha exasperada curiosidade, não
presto atenção a nada que não concorra para a satisfação dela. E você? Repare que ainda
pouco disse. Nem se mexeu. Como uma esfinge fixa Cadima. Mas a esfinge é Cadima.
Tem de reconhecer, meu amigo, que o rapaz, até agora, se revelou um enigma. Embora
gárrulo, e muito, o que podemos conhecer da sua natureza reduz-se praticamente a nada.
Terá alma? Que pergunta estúpida! Sim, mas a alma deste negócio - como para os
modistas da Meia-Idade - está nestas questões. Não é, todavia, o que queremos dizer.
Que diremos? Como continuar? Meu amigo, não nota uma certa tensão entre nós,
brumosa, crescente? Uma expectativa chata como um fim-de-semana regulamentar?
Como havemos nós de animar isto? Tem alguma ideia? Uma ideia emocionada, sentimentalmente cerebralizada, que seja um corpo vivo, mesmo que seja feio, mesmo
desanimado? Se a tem, o génio começa a germinar dentro de si. Poderá ser escritor.
Nunca pensou nisso? claro que pensou nisso. Pois pare já de ler o que aqui escrevo.
Agora fará você o seu discurso. Terá direito a ter a voz própria. Mas não à toa. Olhe que
está em jogo um edifício antigo. Não vai entrar pela chaminé. Ou será mesmo a chaminé
o sítio certo para entrar aqui? Não lhe posso ensinar nada. Seria mentir-lhe. Há-de ser
você a descobrir. A inventar a forma da resposta. Mas, por favor, veja lá se não se torna
apenas em mais um arrumador de palavras. Não repita. Se gosta de uma frase faça uso
dela até ela ser nova. Não se resigne a ser idêntico: seja próprio. Não tenha medo do
ridículo: procure um brilho original: não faça antologia de luz alheia. Empanturrar-se
de frases, mesmo muito altas, mesmo irrepetíveis, provoca grande indigestão. Mas não
lhe tomo mais tempo. Abandone de vez a minha prosa. Não acredite nela. E talvez a
maior mentira que ouviu. Vá, comece a escrever. Com calma. Aventure-se nos aprazíveis
dourados inefáveis deleites da sua escrita. Vá, não perca tempo. Deixe-me, eu não me
importo. Preciso descansar. Vou em busca de outro ninho. Deixo-lhe este. Nele
cozinhará você novas razões. Novas «cansadas razões das palavras».
Volta de novo a ler. Que é que lhe deu para desistir da sua estória? Não esteve para se
maçar, foi isso? Que preguiçoso que você me saiu. Bebeu o que eu disse como se rezasse.
Mas era preciso ser você o deus. Não era tão difícil assim! Bom, não se irrite. Prefere
aceitar a minha proposta para o desenlace. Insiste em que há-de haver um desenlace
aqui. Não lhe importa qual. Pois aqui vai.
Continuamos no bar, tudo está igual. Por isso, deixo-me escorregar um pouco pela
cadeira. Até tocar com os meus nos joelhos de Cadima. Uma delícia. Levo a mão
esquerda para debaixo da mesa. Palpo o joelho do rapaz. Há muita gente à volta? Tanto
melhor. E fofinho o joelho de Cadima. Agrada-me. Sentindo-se tocado, Cadima pede-lhe
para trocar de lugar. Quer ficar mais perto de mim. Bem ao lado. Despeitado embora,
você acede. A ver no que isto dá. Pomos em Cadima um sorriso deslumbrante. Género
92

Mona Lisa. Agrada-lhe este sorriso? Agrade-lhe ou não, tem que se contentar com ele.
Pois que se submeteu à leitura disto terá que o aceitar. Sou eu que escrevo. Você desistiu
disso. Pois fica este sorriso que é o adequado. Decidi isto por vários motivos. O mais
importante deles é ter-me apetecido assim. Porque posso. Sou todo teu - dir-me-á, como
lhe compete, o nosso boneco. E é verdade. Eu, sem esforço algum, colo minha mão à
nádega de Cadima. Àquela mais próxima. Aleivosa mão, pensará você. Não. Mão eficiente. Experimentada. Ousada. Depois de o afagar durante alguns segundos, saco do
crachá, aquele que o intrigara sobre o meu casaco e, virando-lhe a agulha para o exterior,
espeto-lha no espectacular traseiro. E vai a bronca: ouve-se um estouro tremendo, desses
capazes de pôr os cabelos em pé até ao Beethowen que era surdo-surdo como a sua
vontade. Uma barulheira infernal, tempestuosa. Apocalíptica. Como se se libertasse
muito ar comprimido. Repentinamente. E algum vento. Sibilando. Que sucede?
Cadima esvazia-se num ápice. O bar esfuma-se também. Completamente. E você?
Amigo, não morda o lábio lá porque se lhe acabou o doce. Nem tudo passou, tem alguns
papéis na mão, pelo menos. Ficou surpreendido? Decepcionado? Ora! De que é que
estava à espera? Voltámos apenas ao início. Estou a falar a sério. Podia ser pior. Mas tudo
tem remédio. Se gostou da brincadeira e quer mais invente outro balão e parta nele.
Se não gostou então está muito escuro dentro do seu riso. Reaprenda a brincar que está
muito esquecido. Quando a sua avó, quando a sua ama lhe contava as peripécias de João
Ratão já era assim. Nunca prestou atenção a isso? Paciência. «Cada um aprende as
vilanias de cada um e continua a andar. Não é possível. E é.» Não há Outro caminho.
Outro alimento. A não ser, talvez, o contrário exacto.
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Regina Louro

O carro do lixo
passa às sete da manhã
((Cristina era mais linda do que bela». Sabem o que esta frase quer dizer? Sabem, com

certeza. Há muito tempo que os especialistas fizeram a distinção entre o que é lindeza e o
que é beleza. Também li alguns. Mas, envergonhadamente, confesso: nunca consegui
aplicar as suas explicações abstractas ao significado tremendamente concreto que aquele
grupo de sete palavras não pode deixar de ter. Há vinte e tal anos que tento libertar-me
de Cristina. «Era mais linda do que bela».
Há na minha rua, como em quase todas as ruas de Lisboa, um contentor de lixo, onde
diariamente deito os desperdícios, as coisas que deixaram de me servir ou que nunca
me serviram. Repetidamente tenho despejado para lá a frase, entre restos de comida
e pontas de cigarro. Ë inútil. No dia seguinte, ela regressa. Bate-me à porta quando estou
ocupada em qualquer coisa importante, vou abrir distraidamente pensando que é o
homem da electricidade e zás: ela entra pela casa dentro sem me dar tempo de a impedir.
Instala-se na minha mesa de trabalho e fica a olhar-me, com um sorriso de desafio.
((Ganhaste uma vez mais, mas hei-de vingar-me», digo-lhe em silêncio. Depois, faço de
conta que não é nada, e prossigo o trabalho.
Penso que, no fundo, ela não pretende que a decifre; quer apenas que a conserve, entre
os objectos supérfluos que vou acumulando sem saber como. Ou talvez se sinta como
um desses hóspedes de quartos alugados que, ao fim de alguns anos, se julgam com
direito a ocupar ad eternurn o seu pedaço de lar e a quem o dono insistentemente quer
pôr na rua, pois sabe que pode lá instalar outra pessoa por preço mais conveniente. Só
que o dono tem a possiblidade de inventar uma sobrinha ou armar um banzé de tal ordem
que o desgraçado acaba por sair «de livre vontade)). Eu não alugo quartos, não tenho
sobrinhos e, por mais que barafuste, a frase não desampara. Talvez seja eu a hóspede
e ela a proprietária.
Tudo começou tinha eu oito ou nove anos. Nunca li histórias infantis. A minha primeira
formação literária foi feita através dos poucos livros que havia lá em casa: a Bíblia e meia
dúzia de romances. Um deles era «A Morgadinha dos Canaviais», de Júlio Dinis. Foi
o livro que até hoje mais gostei de ler. Ë também o que mais odeio. Porquê tal amor?
Porquê tal ódio? Precisamente porque «Cristina era mais linda do que bela)).
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minha queixa. DigaMas eu queixo-me, sem saber formular razoavelmente o motivo da
mos que a certas horas me toma uma avassaladora sensação de vazio. Sento-me diante
da secretária, incapaz de prender uma ideia, e o trabalho começa a não resultar. Iria
dar uma volta se o mar não ficasse tão longe. Os transportes estão caros. Oh, que raio de
pensamento para animar! E então.,. Sim. «Cristina era mais linda do que bela». Deixo-me
embalar como se fosse uma criança. Depois fico-lhe com raiva, por me ter presenciado
em tal desamparo.
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Não, não pensem que não li livros melhores do que «A Morgadinha dos Canaviais». Até
nem sei se é um livro bom e já não me recordo bem da história. Se agora quisesse falar-lhes de Júlio Dinis, só encontraria meia dúzia de banalidades. Claro que podia consultar
uma História da Literatura Portuguesa e, pondo em palavras minhas o que outros
disseram, era capaz de fazer um figurão extraordinário. Mas que importância tem isso.
Que importância tem isso, se «Cristina era mais linda que bela»?
Também podia enveredar por uma análise feminista desses atributos ligados à mulher
- a lindeza, a beleza -, e demonstrar por A mais B que tudo isso é um mito: até há
mulheres feias que nem por isso deixam de ser mulheres, como há homens jeitosos que
nem por isso são menos homens... Quem me conhece sabe que costumo navegar nessas
águas. E viria certamente um amigo discutir acaloradamente padrões de beleza, sustentando com galhardia que são muitos relativos, o que é belo na Europa é considerado feio
numa ilha do Pacifico, hoje os homens preferem as magras mas há cinquenta anos as
gordas é que estavam bem, e qualquer careca tem a sua oportunidade... Oh, poupem-me!
Há uma frase incisiva, idiota, diabólica, que me persegue há mil anos, possuindo mais
direitos sobre mim do que as mais sábias considerações que vocês, ou eu própria,
possamos tecer neste momento. «Cristina era mais linda do que bela». Está tudo dito.
Nunca tive outra «sonata de Vinteuil».
Não pretendia chegar a lado nenhum. Quem estiver à espera de um fim moral para esta
história deve desistir. O que estou a escrever destina-se a ser deitado no lixo, triturado,
transformado em estrume sintético ou cinza. Nem eu sou Júlio Dinis nem vocês têm oito,
nove anos. Não possuímos inocência, sabemos todos que a literatura não é a vida nem
vice-versa.
Sabemos todos? Voikl. Se o autor da «Morgadinha», que certamente era uma pessoa
séria egenerosa, pudesse imaginar que a sua frase viria a ter o impacto que teve sobre
a minha vida, alguma vez a teria escrito de ânimo tão leve como suponho que a escreveu?
Se vocês estivessem na minha frente, olhá-los-ia bem nos olhos, forçando uma resposta.
(Já que a Júlio Dinis, aos mortos, não posso interrogar.) Mas vocês estão longe, se é que
ainda não me abandonaram. Tudo o que me resta é olhar nos olhos a frase que insiste
em permanecer diante de mim. ((Confessa: como é que nasceste?»
É a primeira vez que cometo tal ousadia. E sabem o que está a acontecer? «Cristina era
mais linda do que bela» começa lentamente a abandonar o sorriso irónico com que
sempre me defrontara. Pôs um rosto muito sério. E, à medida que continuo a olhá-la
inquisitorialmente, um manto de velhice parece cobrir-lhe a face. (Desculpem a imagem,
mas a nossa antiga familiaridade levou-me a considerá-la como uma pessoa.) Enche-se
de cabelos brancos, formam-se-lhe rugas à volta dos olhos. E tem uma expressão triste.
Agora levanta-se do lugar que ocupava à secretária, diante de mim. «Para onde vais?»,
pergunto angustiada. Ela suplica, no modo que as frases têm de suplicar, que lhe abra
a porta. (Não chega ao trinco.) «Não, não permitirei que me abandones!», quase lhe
grito. Mas, perante a sua insistência sofredora, acabo por ceder. E, enquanto ela desce
a escada com uma lentidão assustadora, começo a compreender. É noite alta. O carro
do lixo passa às sete da manhã. Não me obriguem a dizer o resto.
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Já é dia Acordei com o barulho do trânsito. Mas, para alguém que fez serão, é cedo para
começar a trabalhar. Tiro um livro do monte que tenho à cabeceira: uma das últimas
novidades que qualquer editora me mandou. Não me diz nada. Pego noutro. A mesma
coisa. Repito a operação várias vezes. Frustração. Levanto-me, vou até à estante da sala.
Há centenas de livros, ordenados por secções. Procuro. Mas que procuro? Desisto,
sento-me á secretária. Deixei acumular tanto trabalho, poderia tentar agora um desses
artigos que prometi. Gostaria, por exemplo, de falar do lixo. Ë um tema que me obseca.
Um dia, era criança, encontrei um dedo humano (quem sabe se não era o dedo de Deus?)
quando andava a brincar na terra. Levei-o para casa, mostrei-o a minha mãe. ((Devias
era enterrá-lo no cemitério, é lá que se guardam essas coisas». Mas não deu muita
importância às palavras que proferiu e deixou-me conservar o achado entre as bonecas
de trapo. Quando deixei de brincar com bonecas, esqueci o dedo. É possível que ainda
lá esteja, no sótão da velha casa, entre os brinquedos abandonados.
Mais tarde, vim viver para a cidade. Tinha gatos em casa (sempre adorei gatos) e, a certa
altura, um pequenino morreu. Que fazer do cadáver? O bom senso dizia-me que devia
deitá-lo no caixote do lixo. Sei que esta conversa está a tornar-se mórbida, mas juro que
não insistirei por muito mais tempo. Só queria dizer que não tive coragem. A imagem,
a simples lembrança do ruído da máquina, impediram-me. Meti o corpinho rígido num
saco de plástico, levei-o até à praia como se fosse um farnel e enterrei-o na areia. Não
sei o que se passou depois, mas posso imaginar. Vocês, também. O que talvez não
imaginem é que nas noites seguintes sonhei com o bichano, e eram sonhos alegres,
cheios de miados primaveris.
E agora? Isto não chega a ser um artigo, é uma deriva Ah, o lixo. Pois é, nunca soube
para onde o levam. Poderia informar-me, evidentemente, talvez até desse uma boa
reportagem: Mas nunca tive a coragem de o fazer. Penso que aí começaria uma fase
esquisita da minha vida. Talvez a perplexidade tomasse inteiramente conta de mim,
talvez eu não pudesse voltar. Prefiro afastar o perigo virando-me para o futuro, como
vocês o fazem, estou certa. A revolução que há-de vir, o homem (ou a mulher) que
há-de vir, o filho que será diferente. Ou, mais modestamente, o livro que há-de vir,
o filme que há-de vir.
Esta noite, para variar, vamos beber uns copos ao Sítio tal. Tem um ambiente porreiro,
com música tocada baixinho, para a gente assimilar subtilmente. Falaremos das últimas
coisas que nos aconteceram. ((Sabes lá!", dizes tu. ((Nem imaginas!)),
direi eu. E assim
por diante. Ao terceiro copo, quando tiver deixado de ouvir as vozes do lado, conto-te
uma coisa: «Cristina era mais linda do que bela». Mas não digas a ninguém.
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Almeida e Sousa

Linha do horizonte
(PEÇA EM 1 INSTANTE E 1 QUADRO)

Em cena uma mesa de esplanada e à esquerda um muro alto.
Entra um ciclista, da sua boca saem papelinhos de carnaval. D. Nuno-de-Espada-à-Cinta está de joelhos olhando fixamente o público.
D. Nuno - (sem olhar o ciclista) Bem vindo ao meu reino cavaleiro andante!...
(o ciclista sai do seu velocípede; olha D. Nuno, abre a boca, inspira e em seguida
mastiga uma pastilha).
D. Nuno - Que fazeis?
Ciclista - Devoro o vento e olho aquele mar todo como qualquer um que deseje
beber oceanos gota-por-gota.
D. Nuno - UUUH!... UUUHL. Pouca-terra... Pouca-terra... (sem deixar de olhar
o público) Ouves?
Ciclista - Sim...
D. Nuno - O comboio, vem aí o comboio com o autor desta peça na primeira
carruagem.
Ciclista - Sim?...
D. Nuno - Decerto que sim, passa por aqui todos os dias. (levanta-se, agarra uma
bandeira amarela de sinalização ferroviária - ouve-se o barulho de um comboio
que passa).
D. Nuno - Pouca-terra... Pouca-terra... UUH... UUH...
Ciclista - Queres fumar?
D. Nuno - Cigarros?
Ciclista - Também tenho... (puxa de cigarros, fumam).
D. Nuno - (depois de algum tempo de silêncio) Agora...
Ciclista - Agora?...
D. Nuno - Vou caminhar para a esquerda passo-a-passo até junto daquele muro,
aí, lambê-lo-ei até me saciar.
Ciclista - Depois o muro sentirá a humidade da tua língua e estremecerá tomado
por um intenso orgasmo.
D. Nuno - Abraçar-nos-emos fortemente e germinará a grande vontade de viajar...
(Entra um empregado de mesa com uma garrafa e dois copos).

Empregado - Aqui estão dois copos e uma garrafa de ideias espumosas, senhores.
(O empregado pousa tudo na mesa, sai.)
Ciclista - Depois de bebermos este refrescante líquido correremos até alcançarmos
a Linha do Horizonte...
D. Nuno - Penduramo-nos nela, e deixamo-nos cair para o lado da imaginação...

MANDRÁGORA
(Ao pedido de colaboração de parte de «A IDEIA», senti que divulgar um trabalho concreto,
o de «MANDRÁGORA», era mais importante neste momento. para mim, do que falar de
outras experiências.
MANDRÁGORA» tem uma actividade de dois anos com um trabalho permanente no campo
dos visuais e das plásticas - dois espectáculos montados; um com base na poesia de Pedro Oom,
outro com base no drama de Frankenstein». Para além disso, realizações no campo das artes
plásticas e edições prontas.
FALAR DE EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA CRIATIVIDADE impõe-se. Portanto, proponho-me falar da mais recente, da que mais gozo me tem dado como elemento criativo do todo
que é «MANDRÁGORA».
Como nota final, gostaria de dizer que o texto que se segue pode não reflectir a opinião geral
do colectivo, é pois uma opinião pessoal sobre o nosso trabalho.)

O espectáculo, o que nós fazemos, procura estar para além do teatro - o grito de
«AUGA» que para Pedro Oom seria «a palavra da grande desmiolação», foi o primeiro
grito que se soltou, numa sequência de diapositivos, das gargantas de «Mandrágora».
O espectáculo, o todo visual que procuramos pesquisar, é com «Frankesntein» uma
já receita colectiva em que um grupo enfrenta um público narrando-lhe aexperiência de
um personagem nascido homem. «Frankenstein» será um criador-criado, um homem que
procura uma identidade que lhe é negada.
Dois trabalhos visuais, dois espectáculos que preenchem todo um percurso de um
agrupamento que lentamente se vem afirmando como colectivo de pesquisa e arte.
«.. .o teatro que não está com coisa nenhuma. Mas que utiliza todas as coisas...»
A leitura de Artaud, a sua influência mágica é neste jovem grupo notória como o
será porventura de outra forma, aqui e ali, Jerry Rubin; «Tu és o teatro. Tu és o actor.
Não hd texto. Nem espectadores... »

A experiência, a aposta é isso mesmo - somos todos actores, somos todos o
espectáculo, arranca-se todos os dias de coisa nenhuma e todos os dias encontra-se
alguma coisa que será de uma ou outra forma utilizada.
Chegar ao espectador não é à partida o objectivo - nunca sabemos se aquilo que foi
hoje criado fará parte amanhã do espectáculo total.
A aventura diária de «Mandrágora» é realmente a pesquisa; essa aventura é mais real
em cada dia seguinte e o actor (leia-se o artista), o elemento activo, pode dizer sem
receio: Eu sou o espectáculo, eu sou um grupo que pesquisa formas de acção artística.
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A ideia; um trabalho marginal ao teatro concebido a partir da participação de
grandes nomes, uma criação que dimensione «uma cultura sem espaço nem tempo,
apenas limitada pela capacidade dos nossos nervos.» Para utilizar ainda palavras de
Antonin Artaud.
Alternativa? Não será esse o objectivo, o verdadeiro objectivo de «Mandrágora» será
antes sentir uma criatividade constante. Criatividade essa, que passa pela participação
individual e culmina com a identificação do trabalho por parte do colectivo.
No nosso percurso de dois anos, muitas foram as ideias de acção. Mas para uma
equipa que se dispõe pura e simplesmente a uma actividade criativa à margem da
produção que visa uma receita de bilheteira, tudo se torna extremamente difícil de
realizar. No entanto, sabe-se que a nossa acção não poderá ser amputada - prosseguir é
quase uma «palavra de ordem» que se impõe - a poesia feita «teatro» o «teatro» feito
poesia... O nosso espectáculo visual, sabêmo-lo, tem ainda uma loucura para viver.
É desta forma que a poesia do surrealismo português - António Maria Lisboa está a ser tratada; «A anarquia e a poesia são uma obra de séculos e irrompe
espontaneamente ou não irrompe!)) dizia o Poeta, «Mandrágora» irá dizê-lo no seu
terceiro espectáculo.
O corpo, o artista-atleta, o movimento, o grito, a máscara - o trabalho corporal é
um encontro, um objectivo - estamos a aprender a andar de novo, a aprender a
sentirmo-nos para que possamos sentir os outros.
Repetir todas as fases para uma reciclagem e análise das restrições e limitações - a
ideia é voltar à fase anal e bocal... (seria) - sentir como é incrível a sensação de rebolar
na lama e como seria importante termos, sem limitações de alguma espécie, feito isso na
idade exacta.
Mas o artista é um homem, e o homem vive numa sociedade, e a sociedade é uma
limitação permanente...
Criar um espectáculo, pesquisar o drama, o plástico, o movimento, o som.. requer
um trabalho de atleta e requer ainda um apalpar, um sentir das coisas, um arquivar de
imagens, uma recolha de cores, um canhenho de notas para inscrever as ideias.
Construir o trabalho a partir das experiências individuais transmitidas ao colectivo,
contactar com outras realidades criativas é uma preocupação permanente deste grupo de
gente muito nova.
A arte postal (mail art), o livro de artista - contacto com outras experiências
noutras realidades sociais, são um enriquecimento que nos chega diariamente à caixa
postal. Essas realidades, essas imagens vão engrossando o arquivo e o arquivo vai dando
aso a novas arrancadas, novas experiências.
Como criativos somos alheios a definições como as de profissionais ou amadores entender uma actividade espontânea ou criativa como uma profissão parece-nos um erro
à partida. Porém, amadorismo será outro erro se a designação vier com a carga. que lhe é
dada vulgarmente.
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Jorge Lima Barreto

Solo sobre Vítor Rua
Este meteórico músico Português é um talento precoce que caminha na via láctea
dos sons, estrelando de melodias misteriosas o horizonte provável da música do mundo:
Vítor Rua.
Analisar sua música é descrevê-lo em acção, enebriar-se com a sua persona introvertida (intimista por natureza) é perceber que todas as estratégias da sua vida são
assumidas em função do seu único e verdadeiro amor: a guitarra. Podemos falar das suas
guitarras eléctricas inspirados na tensão com que as toca, as acaricia ou as erotiza como
que fazendo transparecer através delas todo o seu sentimento: há a «Morris» que usou em
CTU/TELECTU que é versátil e mesmo adúltera (com ela pode Vítor Rua fazer tudo
desde um baixo pontilístico ao fraseado insinuante e melódico até aos experimentalismos
mais ousados).
Na «Gibson», da qual se orgulha ser modelo usado por John Arbecombrie, fez
correr os seus dedos delicados (toda a mão é fina e frágil, apenas a força de ser lírica);
escalas mais escalas e outras escalas, escalando os domínios da sabedoria musical, até
ao momento em que o gesto será perfeitamente o resultado da idéia musical. Nesta
praxis, ele torna o trabalho no deleito da aprendizagem (de manhã inundado de sol,
à tarde iludido pela solidão e à noite envolto no sonho).
Ë também um exímio guitarrista baixo; aqui embrenha-se no funky, marcado de
límpidas rítmicas isocrónicas, expurgando timbres arrojados e viris; inultrapassável na
sua qualidade, muito americano.
A «Jaguar» (Fender), um instrumento apreciável pela raridade e pela leveza, monopolizou o seu saber: parece-nos, ao vê-to tocar, que a conhece desde a sua existência,
a mão segura no braço em subtis movimentos e a palheta tacteia evanescente pelas
cordas, enunciando frases, figuras, notas simples, uma empatia tal que pensamos que
a guitarra é uma extensão física do seu corpo magro e aristocrático.
Os olhos negros, brilho de inteligência, contemplam viciosamente a «Dom de
Louise» uma Iito-slide-guitar, oferecida pelo seu maior admirador, que foi feita à mão por
um expert de Brooklin e é peça única: um amplificador primitivo, as armações em
porcelana branca e uma pedra-mármore polido a servir de corpo. Obra artesanal para as
elocubrações electrónicas do Vítor; esperam-se daí milagres como estamos certos que
a ciência deste solista irá oferecer-nos o luxo computacional na «Roland» com sintetizador. Embora Vítor Rua experimente sintetizadores variados (tem um fraco pelo
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electrónico realizarão todas as suas ficções. A «Roland» é um plano realizado em

«Beizebu» (Jorje).
De tez cigana o Vítor Rua lembra, e a propósito de encarnações, uma metempsicose
alucinada de Django cujo mundo ambiente são os sons electrizantes das aparelhagens (o
misturador, os amplificadores, o rockman, os auscultadores, o equalizador, os gravadores, as cassettes e os discos - enfim, a parafernélia maravilhosa da música contemporânea. Hoje Boulou Ferré magnetizou este manouche Vítor como um íman sobre
limalha de ferro.
Catalogado apressadamente como músico pop (os seus êxitos adolescentes do
«GNR», os serviços prestados em favor de quase inevitáveis oportunismos) Vítor Rua
situou-se na cimeira da pop nacional e projectou a sua autoridade de líder na estética
do rock (a eminência oculta de «avarias», os arranjos pertinazes de «INDEPENDANÇA»)
até culminar a carreira em ((TELECTU>), onde se excede no artifício dos experimentalismos e na virtuosidade das dobragens, obra que ele considera cumular a sua criatividade no rock. Mas o Vítor Rua é insatisfeito, a sua ambição não pode ter fronteiras
(para quê as fronteiras se ele é tido como o melhor solista do rock português?) quer abolir
com os convencionalismos (porque não, se ele levou ao extremo uma estética pop?)
e não hesita: inicia já neste crespúsculo magnífico de adolescência o incêndio do convencional e a beleza da maturidade elabora uma síntese intelectual de todos os desejos
de infância.
É a sua idade de ouro: filigranas preciosamente elaboradas pelos seus dedos, arte
sonora que vibra das cordas, habilidades electrónicas que a curiosa esperteza congemina;
fios que entram num aparelho e surgem noutro, plugs e jacks, pequenas magias, insignificantes segredos que subentendem a ideossincrasia dum estilo. Nestes inventos edificam
os grandes solistas a sua marca musical - por isso, os músicos medíocres (falsos músicos,
logo a música é uma verdade) não trabalham na própria linguagem apenas se divertindo
em decalcar os outros, utilizando o que a tecnologia lhes apresenta, plagiando o que
está feito.
Vítor Rua, mesmo quando se comprometeu com a música ligeira, nunca copiou
ou extirpou o trabalho alheio: donde o imenso sentimento de frustração e erro ao
analisar esse compromisso, jamais assumido, mas a certeza da criatividade não poderá
permitir de futuro qualquer espécie de prostituição.
É um juramento que Vítor Rua fez perante a música e depois dum concerto de
Derek Bailey, na «Kitchen», New York.
Havia sido na «Kitchen» que se revelou também o seu ídolo: Robert Fripp. Numa
fase em que Fripp condena as suas ideias musicais no sistema «Frippertronics» e se recusa
a tocar para mais de 250 pessoas, admitindo dez iluminados como assistentes e acusa
o regime do rock com o epíteto de desportivo. É este Fripp que o seduz. Foi este Fripp
que o avassalou no concerto King Crimson do Restelo.
Desde essa noite entre espectadores promíscuos de circo romano ele aderiu à luta
de Spartacus e pôs termo à alienação a que os sedentos de vedetismos televisivos, os
comerciantes do som, os empresários ávidos de lucro o haviam querido condenar.
Vítor Rua revoltou-se ao ouvir Robert Fripp.
É um ser hiper-sensível, muitas vezes amedrontado com a saúde, pacifista e duma
generosidade que raia o prodigalismo.
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Foi manipulado pelos interesses da mais-valia, mas nem foi a «consciência política» nem a «raiva insana» que o fizeram tomar uma posição: só podia ser um grande
guitarrista a motivá-lo: Robert Fripp. Vítor Rua só pode ser sensibilizado por um músico,
ou por alguém que estude música. Fripp apontou-lhe não só a nova semiologia do rock
mas também lhe forneceu os elementos necessários para uma disciplina musical. O Vítor
ouve diariamente os discos de Fripp, procura arduamente repetir as suas frases, estuda
atentamente o ataque das notas, investiga estupefacto a sistematização rigorosa deste
mestre da guitarra eléctrica, sonda com avidez o contexto metódico, extasia-se perante a
genialidade do modelo. Gosta de tomar café no Penguin Café ouvindo a Orchestra local.
Vítor Rua havia tocado blues com a «King Fisher Band» ainda muito novo e Jimi
Hendnx catapultou-o para a realidade psicadélica do rock. Houve unitemas a marcarem
ancestralmente a sua técnica: os «Yes» ou os «Pink Floyd». Depois a revolução da New
Wave fê-lo aderir à nova tecnologia do rock e os «Taiking Heads», «Joy Division», os
«Devo», os «Sparks», David Bowie, o «Disco Sound», estão como mais significativos,
embora um a um sejam contestados pela sua própria evolução, mesmo levados até
ao desprezo ou à indiferença.
Lições clássicas fugazes deixaram-lhe o conhecimento do dedilhado da guitarra
erudita e a nominação de alguns compositores estereotipados pelo ensino académico.
Então e após o seu êxito com «INDEPENDANÇA» passa a tratar do progresso
estilístico o que o leva a ultrapassar significativamente as directrizes iniciais do seu
próprio grupo «GNR». Neste clima de tensões pessoais muito fortes, nem uma só vez
o vi exasperado com os concorrentes do rock nacional. Ao contrário das estrelas
cadentes (cujo brilho ofusca as mentalidades mais pobres) Vítor Rua não adere ao regime
mercantilista que vigora localmente; qualquer dessas microcósmicas «vedetas» ao vê-to
de imediato o reverencia: até porque não é possível nenhuma hostilidade pessoal. Ele
está verdadeiramente acima desse nível que os media (TV, Rádio, Jornais, Discos)
impingem às massas e está assim sem elitismos repressivos porque já viveu essa realidade
entre os considerados melhores e numa idade pouco comum.
Trabalhou um «GNR» táctico para o festival de Vilar de Mouros e angariou com
«Anar Band» o primeiro prémio na Bienal de Vila Nova de Cerveira em contacto
com performers e artistas plásticos no atelier musical do projecto «TELECTU»
Ash Ra Temple, melhor: Manuel Gotsching seduziu-o de forma totalitária; o regime
melódico das repetições indu-lo a ouvir as escalas repetitivas americanas de música
erudita. Steve Reich e Terry Riley interessaram-lhe de sobremaneira.
A rotura com a pop estava instaurada.
Ralph Towner, Metheney, Ryptall e a escola dos virtuosos neomelodiastaS da
guitarra interessam-lhe cada vez mais. Ouvira Tony Conrad e John Surman, estes repetitivos esquisitos.
O Jazz insinua-se com um Hall, Joe Pass, Gabor Szabo, Mahavishnu, Coryell e tantos
outros; mas é no contacto directo com grandes músicos (ele esteve ao lado de Cecil
Taylor, F4 Blackwell) que o cativa em definitivo.
A repetição como estrutura estilística é um novo passo a dar pelo artista.
Já em Steve Hillage interessa-lhe o fraseado da repetição, unidas melódicas obcessivas ou discursos de conexão com obstinados e rasgos de improvisação (e aqui estão
Harsali, Zappa, Hendrix, Eno ou os progressive licergicamente projectando os delírios
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electrónicos nos rituais da guitarra, e o seu maxime: Robert Fripp).
Escutou atentamente música electrónica (de Stockhausen, Bério Xenakis) para
parâmetro da organização das escórias sonoras, sempre resultantes do solo de guitarra.
O Free-Jazz (Ornette) libertou-o de noções restritivas do tonalismo e a etnográfica
(indiana e africana) salvou-o da imbecilidade binária da pop ou do infantilismo tonal
do rock ligeiro. A escola da GRM de Paris dominou o critério sonoro.
Para o deliciar fale-se em Ash Ra ou Fripp ou Hendrix ou Hiliage ou Bellow ou Frith
(ele não se interessa muito por Clapton ou Page e abomina Alvin Lee e todo o hard rock,
bem como exacra visceralmente o folk ou a canção ligeira ideológica).
A produção discológica apaixona-o. No estúdio discorre musicalmente entre as
consolas, experimenta efeitos electro-acústicos e grande parte do seu êxito discográfico
deve-se ao conhecimento empírico dos estúdios. Neste prisma do saber, Vítor Rua segue
Eno e Rundgren para trabalhar a tessitura das vozes, estruturar as misturas, os replayings
e as escalas disco-sound não lhe são alheias. O Free-Jazz tornou-o mais louco, arrebatado,
sensual/frenético.
Esse empirismo é sobrepujado pela lógica improvisativa dos solos de guitarra.
O destino da sua música está na guitarra e nos diálogos que a guitarra possa fazer com
outros instrumentos (sintetizadores e caixas de ritmo têm a preferência).
Leão ou Caranguejo isso depende dos critérios astrológicos limítrofes. O seu corpo
magérrimo de Cristo ou Mahatma é um fulcro impressionante de energia musical sempre
produzido, em inovação constante.
Quando o pensamos abstraído, é por certo uma abstracção musical que o arranca
à realidade. Muito reservado e calmo, inesperada loquacidade, esporadicamente eleva-se
em psicotropia que excitam o seu ser sensível e levam a imaginação aos abismos da
loucura. Tal um solista tribal, encara a música como uma imanência estupefaciente
da realidade sonora.
Na nossa viagem a Nova York visitou, como disse, o oráculo da música contemporânea improvisada: a «Kitchen»! Aí ouviu e viu Derek Bailey Company. Bailey
impressionou-o na música contemporânea improvisada para guitarra. Pessoalmente
conotou as libertinagens deste virtuoso, a capacidade de criar dissimetrias rítmicas
e explorar experimentalismos tímbricos.
Se Fripp o tornou um escravo revoltado, Bailey deu-lhe as armas da revolta. Mas
talvez mais poderosa ainda foi a influência de Fred Frith, que na «Kitchen» fazia parte
da Bailey Company. O prospecto da Company, distribuído à entrada, incutiu nele a ideia
de poder um dia tocar junto a estes músicos. Frith surgiu com o seu arsenal home made,
instrumentos artesanais, entrados sobre uma desmontagem virtual da guitarra que se
extrapolava de um instrumental de percursão. Os discos de Frith, então, tornavam-se
oráculos perante os quais Vítor Rua exercita a sua alma musical, beliscando com a
palheta as cordas das suas guitarras, em emulação.
Como compositor é intuitivo. Conhecendo apenas rudimentos da musicografia (que
o tempo irá transformar em ciência) tem para seus modelos, os Faust, os Kraftwerk
a Penguim Café Orchestra (não escreveu Satie para orquestras de café?), Monk,
Ellington, certa Soul Music; paradoxalmente não perfilha a estética de Zappa mas
seduzem-nos os hits da história do rock (e agora do Jazz). Uma sinalética aberta (Cage)
fundamenta «Beizebu» como escrita minimal, periódica.
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Podemos situá-lo, como português e improvisador solista, na senda de Paredes
ou Sarbib e estamos na espectativa do seu futuro apocalíptico.
Poder-se-á falar de um músico com apenas 21 anos de idade? Porque não se Mozart
aos 6 era já um notável compositor ou Charley Christian, que morreu com 22 anos?
A sua obra discográfica tem perceptíveis aberturas de talento em «Independança» GNR
e fantásticas invenções tecno-melódicasem «Telectu Ctu», que faz desfilar os melhores
solos da história do Rock em Portugal.
O caminho está rasgado entre o prazer da música (Rock ou não rock) e a força
interior anima todos os gestos da forma musical.
Conheça-o quem o quiser amar.

P.S. - Agosto de 1983 -

A escrita desenvolveu-se em Telectu numa grafia deveras original. Qualquer guitarrista
electrónico tem obrigação de consultar os esquematismos musicográficos de Vítor Rua
da obra «BELZEBU».
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Agora pratica quase exclusivamente na Roland 808, no sentido de sobredeterminar
a fase das guitarras acústicas electrificadas.
Num complexo regime minimal-repetitivo, que se filia na escola de Robert Fripp,
arqueologicamente em Hiliage, este guitarrista instaurou já uma sonoridade singular num
fraseado económico, sintético, arrebatamento visceral.
Apoiando-se em esquemas repetitivos, regulares, dos fundos do sintetizador, Rua
liberta-se em improvisações que merecem uma cuidadosa atenção e onde um jogo de
tecnicismos electrónicos vanguardistas subscrevem a progressiva alteração melódica,
impondo mesmo um novo conceito de melodia.
A escrita, por ele adoptada, garante que esse sistema de improvisação, constituído
por unidades sonoras electrónicas, se perpetue como uma possibilidade, entre outras,
de criação sonora.
O rock está bem longe; novos mitos, novos ritos: Reich, Riley, Glass estão sempre
a girar, repetitivamente, no prato do gira-discos.
Esta situação obrigou-o também a uma revisão radical dos métodos de interconexão
electrónica da diversificada aparelhagem sonora.
Na Roland 808 Vítor Rua distanciou-se do pelotão de guitarristas nacionais e isolado
elevou a sua música a um estatuto só reconhecível por um público exigente, que
escasseia neste país.
Na Roland 808 é simultaneamente, um técnico de som e um improvisador e
tornou-se possível o surgimento em Portugal, paralelamente a Carlos Zíngaro, da música
minimal repetitiva.
O projecto de Telectu define perfeitamente essa linha evolutiva de sintaxes repetitivas improvisadas (em Ctu Telectu) para uma linguagem paradigmática repetitiva
(Belzebu) até um regime de valores minimais repetitivos, que a prática amadureceu,
para o plano do disco futuro «off-off».
P.S. - Numa luta aberta e decidida contra o fascismo (na persona do administrador
da Valentim de Carvalho que decidiu despedi-lo: ou ele tocava música ligeira e lhe dava
lucro ou não interessava a «música», rua com o Rua), grava Telectu/Beizebu na única
editora independente portuguesa.
Também de frisar, e após um contacto fundamental com António Palolo, a pluridisciplinaridade do discurso (música/vídeo), em que utiliza processos de sincronia,
contiguidade e colagem, concomitantes à música minimal periódica.
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Santos Barros:
poeta da minoria
José Henrique Santos Barros morreu. A caminho de Madrid, no dia 21 de Maio,
com a sua companheira, também escritora, Ivone Chinita. Nasceu em 1946 na cidade
de Angra do Heroismo, onde viveu até se ver forçado a fixar em Lisboa a partir de 1975.
Sofreu a guerra colonial, o miopismo político e extremista do separatismo e o «cortejo
de misérias que são as inerentes às do intelectual cada vez mais mercantizável mesmo
quando simula o contrário(').
Angustiado, mas combativo; fascinado, mas cáustico; lúcido, mas irreverente:
Santos Barros soube como poucos encontrar um equilíbrio que expressou em escrita
e que assumiu no seu quotidiano. Por isso, também, o efeito desse equilíbrio regista-se
no facto de podermos considerá-lo como um dos maiores poetas portugueses contemporâneos.
Não sou, no entanto, crítico literário, mas recordo aqui o José Henrique como um
Amigo e homem de cultura. Não vou, igualmente, como escreveu agora João de
Melo(2), «permitir que o seu nome possa ser objecto do miserabilismo mortuário ou
das canónicas ressurreições literárias que por aí vão fazendo alguma tradição. Nós, os
que com ele privámos, sabemos que nada o indignava mais do que a crônica mediocridade lusitana. Ele sabia (e dizia) que os mortos tinham importância só porque já não
incomodavam. Sabia-os vulneráveis ao culto e à profanação dos mais falhados no
escrúpulo e no talento)).
De facto, o inconformismo de Santos Barros incomodou e incomoda ainda. A mediocridade revoltava-o. Particularmente, a mediocridade no campo cultural: «um dos
segmentos que caracterizam essa ausência de profundidade no discurso retórico dos
políticos, dos religiosos, dos profissionais da informação, dos estudiosos da literatura
e da história, nas manifestações culturais mais diversas, no professorado, é o que
designaremos por mal das letras. ( ... ) Há que ultrapassar os exacerbamentos bairristas
- continua Santos Barros -, a mesquinhez dos grupúsculos, o culto meramente
narcísico do literário, o divórcio dos intelectuais com o povo açoriano, a instrumentalização da literatura como trampolim para obtenção de posições totalmente alheias
à literatura e à cultura em geral»( 3 ). Uma das causas desta situação (que não é exclusiva da região) seria precisamente a ausência de um espírito crítico capaz de cortar com
a característica sempre medíocre de qualquer tendência autoritária.
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Mas «a saudade de quem morre outras saudades aviva), escrevia Santos Barros
i propósito cio Vitorino Nemésio. E é com essas saudades que relembro com profunda
dor o desaparecimento físico deste Companheiro. Foi companheiro de reflexões críticas
sobre o significado da minoria, do periférico, do diferente. Por isso se preocupava com
a dimensão e o significado, quer da expressão literária açoriana, quer das diversas
orientações de movimentos sociais regionais. Por isso, também, procurava saber como
se poderiam definir os parâmetros de um movimenta alternativo.
Tendo como modelo Antero de Quental, Santos Barros, preocupava-se em participar na construção de uma alternativa aos modelos hegemónicos, fossem eles culturais
ou sociais. Por vezes irreverentemente, insurgia-se contra esses modelos que esmagam
e desprezam aquelas minorias (de que nos sentimos fazer parte).
Esta minoria é entendida como uma ilha, que se situa perifericamente a um continente ou um modelo hegemónico. Ela é um espaço ou um modo de sentir diferente.
Neste sentido, somos nós (qualquer um de nós) que escolhemos viver numa ilha ou
num continente, segundo o nosso sistema de valores. Em Santos Barros essa escolha
é clara: «( ... ) a minha vocação de <lapa da ilha( que mais se vem acentuando à medida
que fisicamente dela me afastei»( 4 ). De facto, quanto mais vivemos num «continente»,
mais nos sentimos vocacionados a viver em «ilhas». E, se bem que «os continentes não
fazem sentido sem ilhas, sobretudo ilhas pequenas»( 5 ), como nos diz Santos Barros,
elas não se situam em S. Miguel, Terceira, S. Jorge, Flores, Pico ou Faial apenas. Encontramos essas «ilhas» no Minho, nas Beiras, no Alentejo, na Galiza, nas Astúrias ou
na Catalunha. E pulverizam-se ainda mais por todos os continentes.
E são as ilhas sentidas diferentemente que Santos Barros experimenta, tal como
neste poema de A Humidade (Cooperativa Semente, 1979):

O vento ido de oeste
com a inesquecível ternura
das terras tremidas vagarosas
ilhas cobrindo gotas
do oceano tão fundo e tão
espesso mar de maravilhas
cantantes só à superfície

vê o vento a massa de ar
húmida cidadania
o mar a nossa festa
mergulha bem fundo
experimenta o fogo
trás algas loucas no cabelo
vê o vento como os dados

atlântida quem de ti
fez a mentira a verdade atroz
de te sabermos real submerso
arquipélago nosso
de estrelas ca(n)dentes olha

são jogados trás o lume
nos olhos ou nos dedos tanto faz
o vulcão que te empurre pelos rins
louvando-te eu espero-te ó amante
do mar és tu que ressuscitas

Renascemos, evidentemente, após o «sacrifício»; mas apenas para experimentarmos
a ilha real. No entanto, para viver diferentemente nenhum sacrifício valerá a nossa
108

própria violação. E este facto preocupava profundamente Santos Barros.
Em Novembro do ano passado, em entrevista a Eduardo Bettencourt Pinto para
o suplemento cultural «Seixo» do Correio dos Açores, Santos Barros afirmava que
«estou numa fase da minha vida em que me sinto completamente apto a realizar uma
série de coisas, mas sinto também que muitas ficarão pelo caminho se não conseguir
espaço de manobra para efectivá-las sem me violar»( 6). Este espaço de manobra foi
sempre difícil de se encontrar. Mas sacrificar um trabalho sério à conquista da publicação fácil ou da popularidade imatura, isso significa violação própria. E, em Santos
Barros, esse sacrifício amadurecido valeu a diferença. Santos Barros é, efectivamente,
diferente.
Os projectos multiplicavam-se, pacientemente: «Tenho um novo livro de poemas
pronto - «A Serpente Sinfónica» (título provisório que substituiu outro, «Notícias do
Terror»). Não o entreguei ainda ao editor; não tenho pressa. Detesto esse costume de
publicar um livro todos os anos como quem assina o ponto. Vou em duzentas páginas
dactilografadas de «O Aprendiz de Mundos», que é uma espécie de prosa dos meus
versos onde, sob os processos do diarismo meto tudo o que me vai ocorrendo e que não
faça parte de nenhum projecto em curso. Interrompi a elaboração de «O Lavrador de
Ilhas - 2», que ia entrar em fase decisiva, porque a Secretaria Regional de Educação
e Cultura me faltou com o apoio solicitado: pretendia investigar e aprofundar a açorianidade em Luís Ribeiro, não a partir dos livros (coisa que poderia fazer na Biblioteca
Nacional com todas as comodidades), mas a partir dos seus itinerários de vida, dos sítios
que percorria, dos locais que frequentava, etc. É um tipo de investigação que se pratica
pouco entre nós. Só depois de terminado este núcleo fundamental é que eu partiria para
leituras (novas leituras) de escritores açorianos contemporâneos, sobretudo daqueles
sobre quem não me debrucei no primeiro volume, e voltando àqueles que merecem ser
tratados com a profundidade que não pude usar no primeiro volume. .É um projecto
que não abandono, mas que está comprometido>> (7).
Mas, comprometidos estamos todos nós com este trabalho inacabado. Trabalho
que Lisboa ia também mastigando:
«Porque estou preso e tenho saudades veras dos corpos ondulando
solidários; das orelhas a voarem junto à água, dos beijos
dados ao desbarato - ainda não compraste isto, ó cidade!»( 8).
Nem, ó cidade, compraste a ilha de Santos Barros Porque tu, José Henrique, poeta maior
da nossa minoria, sabes de ilhas e de utopia.
Saudade é, de facto, uma palavra que não se esquece...

(1) Santos Barros, J. H.: Nota à recensão de «Amanhece a Cidade» de Vasco Pereira da Costa in Memória
da Água-Viva n.° 4. Lisboa. Junho de 1979. p. 20.
(2) Meio, João de: «i.11ltima Viagem com J. H. Santos Barros» in Jornal de Letras n.° 61. Lisboa,
Junho-Julho 1983. p. LO.
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Ed. Secretaria Regional de Educação e Cultura. Angra
(3) Santos Barros, 1 H.: O Lavrador de Ilhas.

do Heroísmo, 1982. pp. 77 e 79.
(4) Santos Barros, J. H.: in «Prefácio» a O Lavrador de Ilhas. Op. cit
5, suplemento
(5) Santos Barros, J. H.: «É-se Escritor de Corpo Inteiro» (entrevista) in «Seixo» n. °
de Correio dos Açores. Ponta Delgada, 28 de Novembro de 1982, p. 2.
(6) Santos Barros, J. H.: idem.
(7) Santos Barros, J. H.: idem.
Ed. Afrontamento.
(8) Do poema «Projecto de Sintra» in Santos Barros, J. H.: Os Alicates do Tempo.
Porto, 1979.

Obras de José Henrique Santos Barros:
Imagem Fulminante. (poesia). Col. Gávea/Glacial, Angra do Heroísmo. 1971.
Testes e Versos para Andar na Rua (narrativas). Col. Degrau, Angra do Heroísmo. 1973.
Topidria (narrativa). Col. Degrau, Angra do Heroismo. 1974.

As Crónicas (poesia). Ed. do Autor, Lisboa. 1976.
Vinte Anos de Literatura e Arte nos Açores (informação e critica). Col. Garajau, Lisboa. 1977.
A Humidade (poesia). Col. Garajau, Lisboa. 1979.
Os Alicates do Tempo (poesia). Ed. Afrontamento, Porto. 1979.
S. Mateus, Outros Lugares e Nomes (poesia). Ed. Vega, Lisboa. 1981.
Lavrador de Ilhas - 1 (ensaios). Ed. Secretaria Regional de Educação e Cultura, Angra do Heroismo.
1982.

Julho 1983
Universidade dos Açores
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JOSÉ OITICICA

Acção Direta, ano II, N.° 118, estava paginada,
pronta, sendo impressa em Junho de 1957, quando
José Oiticica faleceu subitamente.
Os três «auxiliares» que ajudavam o director,
na feitura do jornal, só tiveram tempo de incluir
na 3.a página a seguinte nota; «Faleceu José
Oiticica. Profundamente consternados, comunicamos aos n/ leitores, o falecimento do nosso
querido companheiro e director deste jornal, vitimado por um derrame cerebral na madrugada do
dia 30-6-1957. Já em máquina este número, seremos mais extensos no próximo.»
No número de Julho, e nos subsequentes, apareceram alguns artigos falando do mestre, do
sábio, do anarquista, e do homem José Rodrigues
Leite e Oiticica, nascido em Oliveira (Minas Gerais), aos 22 de Julho de 1882, quarto dos 7 filhos
do ex-Constituinte e Senador da República,
dr. Francisco de Paula Leite e Oiticica.
Foi aluno interno no Colégio S. Luiz Gonzaga,
em Petrópolis, e depois no Seminário Arquidiocesano S. José, de onde foi expulso por se rebelar
contra os «bolos» de um padre.
Estudou e formou-se em Direito, com distinção,
no ano de 1902. Não lhe agradou esta profissão e
fez-se professor de história no Colégio Paula
Freitas.
Estudou medicina até ao 30 ano, e casou-se em
1905 com sua prima, Francisca Bulhões.
Em 1906 fundou o Colégio Latino-Americano,
no Leme (Rio de Janeiro), aplicando os processos
pedagógicos da Escola des Roches, de Demoulin.
No ano de 1909 resolveu fazer concurso para
relator dos debates da Câmara dos Deputados.
Entre 16 candidatos foi classificado em 1.0 lugar. Foram nomeados todos menos Oiticica.
Ao todo fez 6 concursos sempre em 1. ° lugar,
mas a sua nomeação não saía.

No ano de 1916 apresentou-se a concorrer à
Cátedra do Colégio Pedro II, defendendo uma
tese demonstrando os erros contidos nos livros
dos que iam examiná-lo. Antes, porém, convidou
para assistir às provas Carlos Maximiano, Ministro da Justiça na época, a quem estavam afectas
as questões de ensino.
Nessa batalha José Oiticica foi aprovada em
1.0 lugar por unanimidade e não pôde ser preterido como das vezes anteriores: Carlos Maximiniano nomeou-o catedrático de português do
Colégio Pedro II, de onde foi aposentado compulsoriamente ao completar 70 anos.
Como mestre, ensinou durante algum tempo
(1929-1930) língua e literatura portuguesa na Universidade de Hamburgo. Foi ainda professor da
Escola de Teatro da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Homem recto, independente, leal, não cedia
aos pedidos dos políticos nem aceitava imposições!
Dentro destes princípios de rectidão profissional, um dia viu diante de si uma prova cheia de
erros, e deu nota zero!
Advertido de que se tratava do filho do presidente da República Wenceslau Braz, exclamou;
«Pois devia estudar mais, para honrar o nome e a
família ilustre que representa».
Inteirado da justeza da nota de Oiticica reprovando seu filho, o presidente apressou-se a manifestar por intermédio do director do Colégio
Pedro II, prof. Carlos de Laet, as suas homenagens ao professor Oiticica.

Considerado «príncipe dos poetas mineiros)),

Sentava-se no chão sempre que podia, ouvia

Oiticica contestou o título no Correio da Manhã com a mesma seriedade e atenção o operário e o
de 14-5-1927. Mas, como poeta, foi realmente um
dos maiores da língua portuguesa.
«Músico tão profundo quanto poeta) ,, foi assim
que o classificou o escritor Cândido Jucá Filho.
José Oiticica foi um extraordinário contista,
dramaturgo, e um dos maiores linguistas, fonetistas, filólogos do Brasil.
Jornalista, escritor, não escolhia temas; escrevia ou polemizava sobre: anarquismo, metafísica,
ciências e letras, religião, artes plásticas, música,
teatro, matemática, física, química, filosofia, medicina, psicologia, história, sociologia, economia
(afirmações do escritor Cândido Jucá Filho).
Além de tratar qualquer tema com conhecimento, profundidade e absoluta segurança, dominava o latim, o grego clássico, o francês, o
inglês, o alemão, o espanhol, o italiano, o russo,
o esperanto, e outros idiomas com menor profundidade.
O anarquista José Oiticica apareceu a colaborar no jornal A Lanterna, no ano de 1912.
Em 1913, procurou a Federação Operária no
Largo do Capim (há muitos anos desaparecida),
subiu as escadas, foi recebido por um operário
carpinteiro a quem perguntou pelo presidente da
entidade. Informado de que ali não existia presidente, só comissões administrativas que executavam as decisões das suas assembleias, Oiticica vibrou com a resposta e, desde então, jamais
abandonou os trabalhadores.
Participava das greves, escrevia em sua defesa,
proferia conferências nas suas entidades. Onde se
precisasse de um orador, lá estava o anarquista
José Oiticica!
Ministrou cursos, fez palestras, ensinou ou defendeu trabalhadores e foi preso, deportado, desterrado - mas não se deixou vencer; só a morte!
Deixou uma obra imensa como mestre, escritor, jornalista, poeta e como anarquista.
Como figura humana, era inconfundível!
Dir-se-ia que sua humildade e sua bondade
eram tão grandes quanto o seu talento e o seu
saber.
Conheci-o no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, em 1951. Levado a sua moradia por
Manuel Perez, fiquei surpreso com a sua modéstia.
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mais culto dos seus colegas que ali apareciam;
o jovem e principiante nas ideias, com o mesmo
respeito que ouvia o mais compenetrado e culto
militante anarquista!
Ninguém se sentia constrangido diante de Oiticica, sempre pronto para fazer alguma coisa pelos
outros, ensinar, dar jornais, livros, enfim ajudar
todos os que o procuravam para falar de anarquismo ou colher ensinamentos.
Foi por sua sugestão e com a ajuda paciente que
me fiz colaborador de Acção Direta e de outros
jornais libertários. Que escrevi o primeiro livro
e aprendi a fazer um jornal! Nunca pude perceber que se sentisse superior a outras pessoas.
Sua superioridade só era notada quando escrevia
ou proferia conferências; aí sim, sua sabedoria
aparecia, crescia, até ao ápice do tema que se
propunha tratar.
Como todo sábio era um homem bom e ingénuo. Aproveintando-lhe essa «fraqueza», muita
gente explorou os seus conhecimentos, a sua
cultura e ganhou sua ajuda, em nome das ideias,
para abandoná-las logo que se sentiam servidos.
Outros eu vi comparecer à sua casa para colher
dados, ouvir a sua opinião sobre os temas mais
variados e, depois, desertarem.
Entre as muitas pessoas que conheci em sua
casa, uma delas - Muniz Bandeira - egresso do
P.C.B., engajado no movimento trotskista, mais
tarde, em seu livro O Ano Vermelho, escrito com
material «cedido» pelo também anarquista Edgar
Leuenroth, sem conhecer razoavelmente o ser
humano, escrevia: «Muitos anos depois, em 1957,
José Oiticica, cheio de ódio e de melancolia,
recordava a cisão)). Isto evidentemente foi um
«arranco leviano) , do autor d'O Ano Vermelho, já
que só se pode acusar pessoas quando as conhecemos! Na verdade, Muniz Bandeira queria levantar a memória de alguma coisa que não tinha
memória e Oiticica atrapalhava!
Edgar Rodrigues

FERREIRA DE CASTRO

Escreveu para o jornal anarco-sindicalista
A Batalha e toda a sua forma de estar na vida

Em Portugal escreve-se muito sobre homens de
ocasião e pouco sobre os «Homens de Sempre)),
talvez por isso apaixonou-me a ideia duma pequena homenagem à memória do escritor Ferreira de Castro que me foi sugerida para a revista
«Ideia».
Quando o convite me foi feito tive dois sentimentos contraditórios dentro de mim: recusar
por me encontrar pequena de mais para falar de
tão grande humanista e escritor, e o segundo sentimento foi o de aceitar o desafio, para não calar
por mais tempo um nome que depois da sua
morte tão silenciado tem estado.
Porquê? Isso deu-me coragem para as poucas
palavras modestas que vou escrever sobre o escritor autodidacta, o homem simples a falar de
gente simples, o homem que emigrou ainda
criança com o exame do 2.0 grau, vivendo em sua
pele os livros que escreveu, atingindo, por si próprio, um lugar único não só na literatura portuguesa como na universal.
Creio mesmo que tem sido (no relativo, claro)
mais lido no estrangeiro, principalmente no Brasil, do que no seu próprio país e que o facto de ser
um escritor didacta e ter recebido alguns louvores merecidos não o tornou num homem académico, como acontece com tantos outros. Mas
como somos pequeninos em tudo parece por
vezes haver também uma pequena «invejinha»
por quem é diferente e inconformista.
Nunca teve a ambição quer do material quer do
intelectual, quer mesmo no que estraga os homens
- o Poder -, escrevia, como água limpa que
brota da fonte, sempre em defesa da verdade, e
dos valores humanos que tornam o homem digno
de si próprio.
Não pactuou com o antigo regime e não se
deixou enredar na trica política, porque era acima
de tudo um humanista sempre do lado dos mais
humildes e lutando por uma igualdade e liberdade que só um escritor libertário conhece.

o aproximava da filosofia anarquista.
Escreveu livros admiráveis como A Selva, livro
que o tornou famoso porque nele, da Biografia de
Alvaro Salema, «.. .não descreve somente o inferno
dos pesquisadores da borracha de uma forma
para sempre inolvidável, mas também a majestosa natureza da floresta virgem em toda a sua
trágica beleza. Na sua obra, a selva do Amazonas
foi vista pela primeira vez, por um homem que
não viajou, mas que viveu dentro dela própria...»
E seguem-se tantos outros: Os Emigrantes; a
Eternidade, que impressiona os nossos sentimentos pela sua metafísica e sinceridade; a Lã e a
Neve; Morte Redimida, e não caberia aqui falar
de todos, todos eles a tocar a nossa sensibilidade,
porque lê-los é sentir a terra, da qual o homem
sobrevive à custa do suor do seu trabalho, da aviltação, da escravidão, do patronato e salariato.
Tudo isto ele escreveu de forma diferente e
humana, não deixando por isso de ser a crítica
mais séria e mais severa a uma sociedade de
classes em que o homem explora e devora o
homem e a Selva ser uma constante quer seja vivida no interior agreste do Nordeste quer nas
grandes cidades ditas civilizadas...
Procuram-se temas para fotonovelas televisivas
(algumas de bem fraca qualidade e argumento) e
as fotonovelas brasileiras, por muito má vontade
que se tenha, têm o mérito de levar ao povo (e o
mais importante é chegar ao analfabeto) o conhecimento dum Jorge Amado ou dum Ribeiro Couto.
Porque não aqui A Lã e a Neve ou outro livro
que levasse junto do nosso querido povo, que não
teve a possibilidade de aprender a ler, o conhecimento do escritor tão «raiz do povo».
Com todas as condições para receber o Prémio
Nobel (a exigência para a atribuição do prémio
tinha como cláusula estabelecida por Alfred Nobei o valor da obra no respeitante ao sentido do
idealismo.
Mas Ferreira de Castro, homem humilde que
era, rejeitou todas as ocasiões que lhe foram
propícias.
Por muito estranho que pareça, em 1963 era um
dos dez escritores interditos a serem intrevistado
ou a falar na televisão. Está tudo dito no que se
refere à censura deste país. Os livros publicavam-se, porque seria escandaloso de mais escon-
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der o que era lido em todo o Mundo e ainda
porque os seus livros se referiam principalmente
àqueles que os não podiam ler - os analfabetos.
E termino com uma frase do escritor:
«...Dou graças ao meu corpo por ter chegado
ao 25 de Abril...» Morreu nesse mesmo ano talvez
para não sofrer mais uma Revolução amordaçada.
E levanto daqui também num desafio: se é moda
escrever hoje sobre este escritor, amanhã daquele
porque é mais comercial, porque não fazer a justiça de escrever uma obra sobre quem foi Ferreira de Castro (as poucas biografias que se fizeram estão esgotadas), mas que seja uma obra
profunda e tão importante como importante foi
a sua Obra.

Maria da Conceição

iscelânea
No último semestre, A Ideia:
- Distribuiu um comunicado à imprensa, com
data de 12 de Abril de 1983, a propósito
do assassinato do sr. Sartawi no Algarve.
- Colaborou na organização de um Seminário
sobre o Pensamento e a Acção Libertários
em Portugal, realizado em Lisboa no dia 7
de Maio de 1983.
- Aderiu à niciativa do Livermore Action Group,
de Berkeley, USA, assinalando o dia 20 de
Junho de 1983 (solstício do Verão) com uma
jornada mundial para o desarmamento nuclear.
- Enviou telegrama de protesto ao 1 ministro
francês por motivo da não legalizaçã da Radio
Libertaire. de Paris.
1

'
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A Batalha atingiu recentemente o seu n. ° 100 o
nosso colega A Batalha, antigo órgão da CGT,
que desde 1974 se publica em Lisboa sob a
direcção de Emídio Santana. Apesar de todas as
dificuldades encontradas, os seus promotores têm
motivo para estarem satisfeitos. Cem números
publicados. Nove anos de esforços - é obra!
Parabéns à A Batalha! E que continue!
Anti-Nuclear. Foi a 24 de Junho último, na
Assembleia da República, quando da apresentação
do programa do actual governo. Um grupo de
ecologistas dos Amigos da Terra penetrou no
hemiciclo e, entre flores ao primeiro-ministro e o
espanto dos presentes, desdobrou cartazes de
PAZ e NÃO AO NUCLEAR.
Eis um bom exemplo de acção não-violenta,
eficaz, corajosa e que, sendo claramente ilegal,
desarmou qualquer propósito de reacção repressiva da lei.
O Centro de Cultura Libertária, com sede em
Almada, tem, nos últimos tempos procurado
desenvolver as suas actividades, para além da
edição do jornal Voz Anarquista. Tem e vende
livros e outro material gráfico, e encontra-se
aberto todos os dias à tarde e também à noite.
Fica na Rua Cândido dos Reis, 121 - 1P D
junto aos Bombeiros de Cacilhas.
Argentina. Segundo informação recebida de
Carlos Beaufays, secretário da Federação Libertária Argentina, a situação no país é caracterizada por uma economia de bancarrota e um
total discrédito do governo militar, após a aventura
das Malvinas. Com uma inflação da ordem dos
250% ao ano, uns 12% de empregados. 45 mil
milhões de dólares de dívida externa, regime
militar apenas pode reivindicar o ter acabado
com a guerrilha e a violência política, de resto à
custa de inumeráveis e gravíssimas violações dos
direitos humanos básicos.
As perspectivas actuais apontam para o abandono do poder pelos militares, e a constituição de
um governo democrático, onde o peronismo e o
radicalismo ocuparão, novamente, os primeiros
postos. Resta saber se estes serão capazes de
iniciar uma recuperação da economia e o restabelecimento de um clima de moralidade, de que
o país tanto carece.

Guángara Libertaria. Ê, como ela própria diz,
«un grito de libertad en bianco y negro»: uma
revista feita por anarquistas cubanos, refugiados
nos Estados Unidos. Sai 4 vezes por ano e é
editada pela Internationai Society for Historical
& Social Studies, Inc., com sede em Miami.
Paralelamente, o Colectivo Libertario de Arte .y
Cultura dispõe desde há pouco da Galeria Xanas
& Meigas, onde realizam exposições e outros
actos culturais. Um foco de irradiação libertária
que soube ligar o passado ao presente. Uma nota
alta para Gudngara. Correspondência: P. O. Box
1516 - Riverside Sta. - Miami, Fio. 33135,
USA.
Dêem uma oportunidade... aos oportunistas.
«A paz é a guerra)) - eis uma das premissas do Big
Brother orwelliano. E, com efeito, neste pequeno
Portugal, a pequena iniciativa de Tróia, pela paz,
foi a oportunidade de pequenas guerras, entre
organizações de cidadãos pequenos.
Quando tudo, neste país, é pretexto para politiquice, mesmo as causas internacionais e transcendentes se degradam.

Vinoba. A 15/11/1982, o coração de Vinoba
Bhave deixou de bater. Tinha 87 anos e, compreendendo que a sua hora havia chegado, deixara de se alimentar alguns dias antes. Assim
morria um homem que, desde 1916, se tornara
discípulo de Gandhi e, desenvolvera um trabalho
de educação e consciencialização de adultos no
seu próprio asrham, durante mais de 30 anos.
Mas foi nos anos 50 e 60 qua a sua acção não-violenta se tornou mais conhecida: viajando a pé
em várias regiões da India, Vinoba lançou um
movimento de distribuição de terras aos camponeses pobres (bhoodan); em seguida, apoiado nas
shantisena (brigadas de paz, de inspiração gandhiana), a ideia e a prática de aldeias comunitárias, cujo ideal era o sarvodaya, bem-estar para
todos.
Apesar destas experiências não terem podido
sobreviver, elas constituem um importante capítulo da história da não-violência e o nome de
Vinoba Bhave está-lhes indissoluvelmente ligado.
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A IDEIA Anartista

30-31

Verão-Outono 1983

o SUMÁRIO: Com este número duplo dedicado à criação e critica literária e estética. A Ideia entra numa nova
fase da sua existência como revista de animação cultural libertária. Do nosso ponto de vista, a animação cultural.
em sentido pleno, tende a uma intervenção política de transformação quotidiana da vida quotidiana Esperamos
que, dos poemas e trabalhos plásticos às ficções e artigos que o integram, este número seja um passo nessa direcção.
o RESUME: Avec ce numéro double dédié à Ia création et à Ia critique littéraire et esthétique. A Ideia commence
une nouvelie phase de son existence comme révue d'animation culturelle libertaire. De notre point de vue, l'animation
culturelle, pleinement assumé, tend vers une intervention politique de transtormation quotidienne de Ia vie quotidienne. Nous espérons que, des poèmes et travaux plastiques aux fictions et articles, cc numéro puisse être un pas
o SUMMARY: With this number dedicated to the literary and aesthetical creation
en avant dans cette direction.
and critics, A Ideia begins a new phase of its existence as a cultural animation review. To us, the cultural animation,

in a full sense, tends to política[ intervention towards a transformation of daily life. We hope that poems, plastic works,
o RESUMEN: Con este numero
fiction and articles included in this number could be a good step in that direction.
doble dedicado à Ia creación y critica literaria y estética, A Ideia empieza una nueva etapa de su existencia como
revista de animación cultural libertaria De nuestro punto de vista, Ia animación cultural, en su sentido pleno, tende
a una intervención política de transformación cotidiana de Ia vida cotidiana Esperamos que. con sus poesias, trabajos
o RIASSUNTO: Con questo numero
plasticos. ficciones y articolos, este numero sea una paso en esa dirección.
doppio sulia creazione e critica literaria e estetica, A Ideia comincia una nuova tapa delia sua existenza come rivista
di animazione culturale libertaria Dai nostro punto di vista, l'animazione culturale. in senso pleno, tende ad un
intervento político di trasformazione quotidiana delia vita quotidiana. Speriamo cite i poemi. lavori plastici, fizzioni
cd articoli presentati in questo numero sianno un passo in questa direzione.

Aos leitores habituais
d'A Ideia
Algumas palavras parecem-nos devidas aos leitores fiéis da revista, àqueles que nos têm
seguido e estimulado, desde o tempo em que esta publicação apresentava um aspecto
gráfico bem mais modesto e militante.
Com o presente número inicia-se uma nova fase d'A Ideia, já quase à beira de
perfazer 10 anos de existência. Tal efeméride - que coincidirá com a data inesquecível
do 25 de Abril - será devidamente assinalada com um número especial, sob a forma de
ALMANAQUE. Estaremos então em 1984 e esse ano, com o seu quê de inquietante
magnetismo, não deixará igualmente de nele repercutir os seus efeitos. De resto, seria
estranho que tal não sucedesse, quando o anarquismo internacional estará em destaque
ao realizar, em Outubro de 84 em Veneza, um importante colóquio de estudos, precisamente sob os auspícios da utopia negativa orweliana.
Com este número, pois, modifica-se substancialmente o aspecto gráfico da revista,
bem como o seu formato. Os amantes das prateleiras bem alinhadas terão pois a
paciência de, após os 3 volumes semelhantes que mandaram encardenar, ver crescer
o espaço que nelas passará a ocupar A Ideia. Perdemos - por inviabilidade económica - a fotocomposição própria, mas contamos a partir de agora com a orientação
gráfica de um novo colaborador, a quem aqui queremos expressar o nosso agradecimento.
Outra novidade importante foi a passagem a distribuição comercial que se inicia
com este número, esperando nós que a revista possa ter, assim, uma maior expansão
e confirmar a subida de tiragem.
Tantas alterações tinham forçosamente de produzir consequências económicas.
O salto dado no preço de capa é concerteza importante. Porém, julgamos que as
inovações o justificam largamente. E. por outro lado, o preço da assinatura apresenta-se
suficientemente vantajoso para o assinante, para além da comodidade do sistema.
Finalmente, uma última palavra para aqueles a quem o conteúdo deste número
especialmente dedicado à criação e crítica literária e estética possa ter surpreendido:
numa tradição onde abundou a preocupação cultural, também nós quisemos, com este
número, oferecer um palco à ARTE. Outro tanto fizeram, no seu tempo, uns Temps
Nouveaux, uma Revista Bianca, uma Estudios ou, entre nós,
Amor e Liberdade ou
Renovação. Mudam as formas - permanece a essência.

Plataforma editorial
A convicção de que: o mundo actual caminha dramaticamente para formas cada vez
mais impiedosas e subtis de sujeição dos indivíduos, para a degradação acelerada da
convivência social e do meio natural; e de que a oposição contemporânea capitalismo
privado / socialismo estatal é, mais do que nunca, uma falsa alternativa, pois não passam
de dois modelos de gestão de uma mesma lógica económica e social, através de métodos
de dominação política semelhantes - torna mais urgente a vontade de compreender
a realidade social e de nela agir no sentido de soluções libertárias. Tal é a razão da
existência de A ideia.
o A ideia, revista de cultura e pensamento anarquista, é uma publicação periódica
de carácter doutrinário ou ideológico, guiada por ideais de liberdade e solidariedade
humanas.
o A revista procurará reflectir sobre os mais variados temas contemporâneos: sociais,

ecológicos, culturais, económicos, políticos, locais e internacionais; bem como contribuir para a investigação histórica sobre o anarquismo.
o A orientação geral do periódico compete, colectivamente, àqueles que mais directamente contribuem para a sua elaboração: editores, colaboradores permanentes e
correspondentes.
o A revista acolhe colaboração escrita de pessoas que, mesmo não se considerando

elas próprias anarquistas, perspectivem os seus trabalhos numa óptica de liberdade
e recusa de qualquer forma de opressão.
o A decisão sobre a publicação de artigos, arranjo gráfico, etc., cabe aos editores.

Os originais recebidos e não publicados serão devolvidos aos seus autores, com
a devida justificação.
o A responsabilidade do conteúdo dos artigos assinados compete exclusivamente aos

seus autores. Dos escritos porventura não assinados responde, por força da lei,
o director.
o A publicação da revista não tem qualquer intuito lucrativo. Para assegurar a sua

existência, agradece-se toda a ajuda financeira dos leitores e simpatizantes. As contas
de exploração da revista serão publicadas anualmente.

