A IDEIA
REVISTA LIBERTÁRIA

Fundada em 1974

Abril 2006

II Série Vol. 7— N° 62

João Freire

A reforma política

3

António Cândido Franco

Portugal e os portugueses
no pensamento de José Gil 29
Catarina Sales de Oliveira

Privacidade, dados pessoais e
uso do telemóvel 43
José Luís Almeida e Silva

O nuclear em Portugal 48
André Bandeira

Benito Mussolini, un dittatore anarchico 57
Paulo Brito e Abreu

Do ministério mesnestrel 71
Notas respigadas do último ano 75
Registo 80

Nesta segunda época, é propósito dos promotores de A IDEIA editar textos de reflexão que lhe sejam
propostos, sobre os mais diversos temas. Temas que configurem, contudo, urna oportunidade e um
espaço de debate e diálogo entre pessoas cidadãs. Ou seja: textos que, podendo envolver matéria política,
cultural, social, literária, histórica, etc., sejam dirigidos "horizontalmente" ao entendimento e à
sensibilidade dos outros. A selecção dos artigos a publicar dependerá da opinião que sobre eles emitirem
os membros de uma "rede de conselheiros de redacção".
Aos potenciais colaboradores redactoriais, pede-se que enviem os seus textos também em suporte
informático e que, em princípio, eles não ultrapassem as 10 páginas em papel dactilografado (agradecendose igualmente um pequeno resumo de 10 linhas). Não serão feitos "cortes" ou sequer sugestões de
alterações aos originais, pois os autores são plenamente responsáveis daquilo que escrevem. A revista
apenas se atribui o direito de aceitar (gratuitamente) o texto proposto, ou de o recusar.
Ao lado da edição tradicional impressa em papel, a revista será simultaneamente acessível, em parte,
por via da l,i/ernet. Na primeira modalidade, apenas é feita uma tiragem limitada, em função do número
de compradores e a um preço de venda que cubra as despesas, o que significará sempre um valor
elevado. No segundo caso, o acesso está franqueado a todos os interessados.
A IDEIA, nada renega da sua trajectória anterior, mas também não se considera dela prisioneira. Por
isso, avança sem plataforma ideológica ou projecto programático. E se ostenta o mesmo subtítulo que
exibia anteriormente é sobretudo porque continua a considerar a liberdade como o seu valor de referência
fundamental e não como sinal de reconhecimento de tribo. Escreveu-se em certo momento que nos
encontrávamos "no partido do movimento, na pesquisa irrecusável da verdade e na ambição do indivíduo
livre sobre a terra livre". Esse é talvez um bom mote para prosseguir.

Dir., Edit. e Prop.: João Freire
Endereço Postal: Apartado 140
2494-909 Ourém - Portugal

Endereço Internei:
E,nail:
ou
ou

Impressão: Gráfica 2000
Cruz Quebrada, 1495 Lisboa
Tiragem: 300 exemplares
Depósito Legal: 3.276/83
Registo titulo: 104.197
ISSN: 0870-6913
Grafismo e Capa: Joana C. e Francisco Freire
Fotografia: Joana C.
Aeroporto Domodedovo, Moscovo, 2005

www.aideia.no.sapo.pt
aideia@sspo.pt
a.ideia@sapo.pt
joao.freire@mail.telepac.pt

Periodicidade de edição anual, no mínimo.
Publicação não destinada à venda comercial. Envia-se cada número, pelos Correios, contra o donativo
de 8 Euros, destinado a compensar os custos desta edição sem fins lucrativos. Se solicitado, será
passado um recibo particular.
Pagamentos: à cobrança, por cheque ou por transferência bancária à ordem da conta:
0035 0891 00020837 400 82
NIB
(ATENÇÃO QUE É NOVA):
Depositários:
(aberto aos sábados à tarde)
- Centro de Estudos Libertários
Azinhaga da Alagueza, Lote X, cave Esq. (Olivais Velho) Lisboa
- Livraria 'Letra Livre" (aberta das 10 às 22 horas)
Lisboa
Calçada do Combro, 139
- Quiosque Rossio
(horário normal do comércio)
Praça D.Pedro V (Rossio, no passeio junto ao café Nicola)
(horário normal do comércio)
- Livraria "Utopia"
R. da Regeneração, 22
Porto

Lisboa

_________

João Freire

A reforma política

Precisões preambulares
Para quem é adepto das doutrinas anarquistas clássicas, este texto não
faz qualquer sentido; ou, melhor, nada tem a ver com anarquismo. De
facto, não se propõe aqui nenhuma ruptura radical ou revolucionária com
o presente, nem se desenha um esboço alternativo e completo de
funcionamento dos sistemas políticos. Àquelas pessoas desaconselhase, pois, a sua leitura ou, pelo menos, que não a façam iludidos.
A intenção do autor é, porém, a de dirigir-se a outros públicos, entre
os quais o das pessoas que se preocupam com a sociedade onde vivem
e o seu futuro, e que não estejam de mente enclausurada por tal ou tal
ideologia política.
Assim sendo, talvez já seja compreensível o esforço de crítica que
se segue, dirigido pontualmente a alguns dos mecanismos políticos das
nossas democracias ocidentais - mas tendo mais especialmente presente
o caso concreto de Portugal -, analisando os seus impasses e
incongruências, e eventualmente sugerindo ou propondo medidas ou
soluções conectivas imediatamente praticáveis, algumas delas bem
simples e só inéditas por dificilmente poderem ocorrer aos indivíduos já
envolvidos na vida política, presos que estão a concepções e interesses
insuperáveis.
Estas criticas e propostas - que justificam a epígrafe de "reforma
política" - não são, porém, ideias avulsas ou meras "fixações" pessoais.
Partem, sim, do pressuposto que, numa sociedade aberta (como são,
razoavelmente, as democracias ocidentais) existe espaço e liberdade
mental suficiente para uma evolução pacífica que seja capaz de
aperfeiçoar os mecanismos republicanos, elevando a qualidade dos seus
desempenhos; e tentam formulá-las [tais críticas e propostas] a partir
de uma matriz de valores libertários, procurando soluções de equilíbrio
(e não de ruptura ou de grave risco), de responsabilidade, de equidade
e de respeito pela liberdade, nas condições do mundo actual, sem
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esconder ou ignorar nenhum dos principais problemas que afligem a
humanidade.
Ora, a democracia é, até agora, o regime onde, de forma estabilizada,
se tem conseguido viabilizar razoavelmente a noção de sociedade aberta,
encarecida por Popper e apreciada por muitos milhões de indivíduos que
já puderam usufruir dos seus benefícios. Mas nada é seguro, nem
garantido, nem automático. A "forma" democrática presta-se a muitas
práticas e travestimentos. Tome-se por exemplo histórico desta
relatividade o modo como era visto o próprio regime demo-liberal na
1' metade do Séc. XX, com uma imagem de descrédito, desprestígio e
degradação, e a notável re-insuflagem de vigor, atractividade e apoio
popular conseguidos na sua 2' metade, sobretudo por parte de povos já
fartos de ditaduras, da pobreza e da incompetência e corrupção das suas
elites.
Uma reforma institucional convincente do sistema político
democrático (referindo-nos em particular a Portugal) nunca resolverá,
só por si, nem principalmente, os defeitos que todos pressentem, muitos
criticam e alguns conhecem efectivamente, do que tem vindo a ser o
seu funcionamento nas últimas décadas. Há lógicas inexoráveis - como
a da competição inter-partidária ou a da tendência à demagogia - que
são intrínsecas ao sistema. Estas, podem, porém, ser controladas,
amenizadas ou, pelo contrário, dispararem numa dinâmica que acabe
em desastre. E admitimos mesmo - apesar de um cepticismo de base
racional' - que, em certas condições favoráveis, se possam gerar
processos "virtuosos" de efectiva libertação de energias criadoras e
desenvolvimento colectivo.
Are rma das instituições é, pois, apenas, uma parte - necessária
mas não suficiente - para a reforma e revitalização de um sistema
político aberto, assente no princípio da soberania popular e da liberdade,
bem como no respeito de certas regras fundamentais de direito. Tão
ou mais importante do que as alterações institucionais são outras três
instâncias de agenciamento vertical das sociedades: - as atitudes da
população, dos cidadãos, perante o sistema político, por um lado; - por
outro, as orientações das entidades associativas da sociedade civil,
que corporizam toda a sorte de interesses, correntes de opinião ou
práticas sociais; - e, por outro lado ainda, os comportamentos dos
"actores" envolvidos directamente na "gestão da coisa pública", isto
é, daqueles que contribuem, em maior ou menor escala, para as decisões
políticas, que afectam a vida de todos nós'.
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Nesta última categoria incluímos: os governantes e altos funcionários
que com eles colaboram; os dirigentes dos grandes corpos do Estado
(magistratura, investigação criminal e acção penal; diplomacia; forças
armadas e de segurança; guardiões da memória pátria; e a discreta mas
hoje indispensável inteiligence); os partidos políticos, seus directórios,
esferas relacionais de exercício do poder (que ocupam inúmeros postos
de decisão e administração pública) e bases militantes; os "gestores
públicos" (de empresas e outros organismos importantes da vida
nacional); os representantes das grandes associações de interesses
económicos e sociais; os responsáveis dos grandes meios de
comunicação social. Ou seja, numa palavra (cone eptualmente
consagrada): a elite dirigente nacional (no poder, ou então na oposição,
à espera da sua oportunidade de aceder aux ajfaires mas entretanto
participando já dos processos decisionais, pela negociação, a pressão
ou a ameaça).
Os marxistas e outros adeptos do conceito de classe social não
gostam, naturalmente, deste conceito de elite, porque ele representa urna
visão de oposição hierárquica na sociedade - os dirigentes, os de cima,
contra a grande maioria dos subordinados, os de baixo - que contrasta
com a sua visão de divisão social em função da propriedade. Mas,
logicamente, ele devia ser mais bem reconhecido pelos anarquistas,
devido à especial sensibilidade destes aos efeitos do poder, mais do que
à desigualdade da riqueza. Talvez seja porque, aos mais conhecedores,
repugne verem-se na companhia de teóricos como Mosca ou Paretto,
que vieram a ser aproveitados pela ideologia fascista - embora na
vertente claramente anti-anárquica do uso desbragado dos instrumentos
do poder, como já Maquiavel preconizara. O problema teórico, para o
anarquismo, seria o de como organizar o poder (ou "socializá-lo", como
se dizia antigamente) sem (re)constituir uma elite dirigente.
É certo que esta forma de representação "vertical" das estruturas
sociais, propícia uma visão estática da sociedade, que deve ser
completada por uma outra que talvez se aproxime daquilo que Bourdicu
exprime com a noção de "campo". Pelo nosso lado, tendemos a
identificar os principais dinamismos sociais contemporâneos como
provindo dos seguintes "campos" ou "espaços específicos": o da
economia (provavelmente o mais importante); o do conhecimento
científico e tecnológico; o da cultura (incluindo os valores e as práticas
sócio-antropológicas); o da relação Homem-natureza; o dos efeitos do
poder (particularmente o estatal e o internacional); ou o dos movimentos
sociais.
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Reformular as estruturas e mecanismos do sistema político é, pois,
apenas uma parte da questão, mas talvez não menor nem inútil.
Vejamos agora como também se pode colocar o problema das
relações entre a Sociedade e o Estado, nos tempos actuais.
Esquematicamente, a "lógica própria" da Sociedade é certamente a da
liberdade, onde cada um (os indivíduos, os grupos, as empresas) faz o
que quer e pode, mas também aí domina a lógica da irresponsabilidade,
na medida em que as solidariedades existentes (porque as pessoas
também agem por sentimentos, ideias e valores e não apenas por
interesses lógicos) são relativamente instáveis, episódicas, transaccionais.
Pelo contrário, a "missão" do Estado inclui uma função de representação
nacional (no piano externo e interno), de exercício da Justiça e de garante
da identidade colectiva de um povo, que se espera devam ser
asseguradas em permanência e sem falhas.
Com a Modernidade, todos os espaços fisicos territoriais tenderam
a colar-se à ideia do Estado-nação (uma população, um território, uma
história/destino colectivo). E, infelizmente para os "rousseau-istas", hoje,
todo e qualquer espaço territorial deixado sem controlo (incluindo os
mares e a Antártida) é rapidamente apropriado por alguém para fins
privados e degradado sem pingo de remorso. O Território (natural) foi
talvez a principal vítima da vida moderna que criámos - e por isso ele
hoje se rebela. Neste sentido, o Estado é talvez, no estádio actual de
civilização, um mal menor, que tanto pode ser interpretado como sinal
da incapacidade de auto-governo da Sociedade, como uma
"especialização funcional" inevitável em face da dimensão e
complexidade dos problemas da vida colectiva. Mas, se não se pode
prescindir dele, devemos tentar ao menos corrigi-lo, diminuindo os
prejuízos que também causa. É certo que nos países mais progressivos,
o Estado já não "paira", como no passado, sobre a Sociedade. Tem-se
vindo mesmo a imbricar nela, de maneira muitas vezes confusa e até
perigosa. Mas restam ainda abundantes farrapos do carácter divino do
Estado antigo. "Civilizar" o Estado - "puxando-o" mais para dentro da
Sociedade e clarificando as suas competências-chave - poderia ser,
aliás, o projecto central para um novo programa de acção política!
Para perseguir objectivos de bem-comum e de co-habitação amigável
com o ambiente natural que nos sustenta (e do qual fazemos parte) é
necessário ter uma visão global e internacionalista, mas não se pode
prescindir de algumas orientações particulares para cada "caso
nacional". No de Portugal, há responsabilidades e insuficiências próprias
dos cidadãos e da sociedade (fraca educação, comportamentos

invejosos, associativismo de "encarneiramento", economia temerosa e
mandriona) e há responsabilidades e defeitos próprios do Estado, uns
antigos e persistentes (centralismo, burocratismo), outros derivados da
nossa mais recente experiência democrática (partidos inconciliáveis,
igualitarismo, eleitoralismo, clientelismos, corrupção, rotativismo, etc.).
Mas, se a Sociedade não muda por decreto (Crozier), o Estado sim.
O que é feito com leis, também com elas pode ser refeito. A operação
mais dificil e controversa será aqui, provavelmente, a de distinguir: a)
aquilo que deveriam ser as competências de um Estado "depurado" (e
como isso deve ser feito, para prevenir um qualquer despotismo); b)
aquilo que deve ser claramente da esfera da iniciativa privada!
empresarial (naturalmente sujeita à observância das leis e da Justiça);
c) aquilo que deveria caber à Sociedade mas que, por uma questão de
eficácia, convém entregar à responsabilidade de entidades privadas, sob
a forma de concessão, sujeita a controlo e fiscalização pública; d) a
esfera do associativismo social, sem interesses económicos; e) e,
finalmente, aquilo em que, pragmaticamente, se justifique uma gestão
conjunta, por parte de entidades públicas e privadas. O quadro seguinte
traduz uma ideia desta clarificação, susceptível de ser largamente
partilhada.

Área:

Competência atribuída a:

Soberania delegada pelo povo em órgãos próprios,
Governação e
através de eleições regulares sujeitos à observância
representação nacional da regra.

Segurança e Defesa

A defesa nacional é exclusivamente estatal, regida
por normas especiais adaptáveis a quadros de alianças internacionais. A segurança articulará as componentes militar, policial e de protecção civil, a diplomacia e o inteiligence.

Justiça

A Justiça é essencialmente estatal, embora em
estreita proximidade com a sociedade civil (litígios e
crimes, advogados, etc.).

Impostos

Competência do Estado, para gerar os recursos
financeiros necessários ao seu funcionamento,
assumindo um princípio de equidade na distribuição
do esforço desse contributo.

Auto-governo local

De carácter público e base democrática.

Protecção Social

Area partilhada entre a Sociedade (incluindo a rede
associativa e o Estado, este último por imperativo
de dignidade humana para os mais desprotegidos, e
tambem de coesão social.

Educação e Cultura

Recurso fundamental para a realização pessoal e
social dos indivíduos e para um melhor progresso
da Sociedade. Compete ao Estado assegurar o
fundamental do sistema de ensino e o seu
enquadramento, em articulação com as famílias e as
comunidades de base, através de uma autonomia
controlada das instituições escolares e de certas
instituições culturais especializadas (língua, história,
património). As religiões gozam da sua própria
independência, sem interferirem com a lei civil.

Infra-estruturas e
serviços de interesse
público

Meios fisicos e imateriais, a serem partilhados entre
o Estado central, as autarquias locais, as empresas
e outras entidades da sociedade civil (saúde,
transportes, urbanismo, energia, infonnação, etc.).

Produção, circulação e Essencialmente do âmbito da iniciativa privada e
consumo de bens
empresarial, e das suas formas associativas
materiais e prestação voluntárias, em regime aberto e de concorrência.
de serviços

Problemas da vida política
São componentes fundamentais do funcionamento da vida política
contemporânea: a segmentação de base da acção política; as regras
(mais ou menos aceites pela generalidade dos agentes); o sistema de
Justiça; as correntes de opinião estabilizadas (em posições ou ideologias);
a performance económica sobre que se apoia a vida política; a
envolvente externa; o ethos dos actores políticos; e a questão da
confiança e credibilidade. Vejamos sinteticamente cada um destes pontos
problemáticos.
No que toca às diferentes instâncias estruturadas do sistema
político, já referimos em outro momento 3 que este deve integrar
adequadamente, nos seus respectivos níveis e articulações: os órgãos
decisórios (do governo central aos "executivos" locais); as câmaras de
controlo daqueles órgãos, representativas das populações, dos seus
interesses, opiniões e aspirações; e os cidadãos que, mais à distância,
seguem (e sofrem) a actividade dos anteriores e periodicamente (ou
quando necessário) procedem às suas próprias escolhas e intervenções.

A função governativa tem necessariamente uma componente interna e
externa, exige homogeneidade na equipa, coerência e unidade na acção,
e enfrenta o problema sempre delicado de gerir simultaneamente uma
certa continuidade de actuação (independentemente de quem são os
governantes em funções) com a alternativa ou diferença de opções
pressuposta na periódica consulta aos cidadãos eleitores. Por seu lado,
a função de representação que os "deputados" devem cumprir implica
auscultação das ideias e interesses da população, mas também alguma
reflexão, mediação e capacidade de negociação, em busca de
orientações interessantes para o conjunto ou a maioria da população.
Finalmente, aos cidadãos, pela sua inorganicidade mas também pelo
princípio soberano proclamado, devem caber algumas das escolhas de
base, apresentadas de forma simplificada e apta a produzir resultados
inteligíveis e úteis.
As regras constituem uma das tessituras mais fortes da acção
governativa (a par, ou talvez adiante das decisões, e certamente antes
das nomeações pessoais e da "simples" gestão administrativa). Hoje,
já não faz sentido falar-se em poder legislativo (historicamente atribuído
ao parlamento) e em poder executivo (a cargo do governo), dado que
este último é a fonte mais prolífera de produção de normas jurídicas e
o parlamento se limita cada vez mais a uma função de discussão pública
e de legitimação ou controlo do governo. Mas a massa legislativa e
regulamentar tornou-se, de facto, um problema entrópico, que ninguém
consegue entender completamente e controlar. Desde a Constitutuição
(CRP) às leis-quadro e de maioria qualificada, às leis ordinárias,
decretos-lei, decretos regulamentares, portarias, despachos e
jurisprudência; às directivas, regulamentos e outras normas europeias;
até às mais recentes "declarações", "contratos-programas" e
"protocolos", temos realmente uma teia densíssima e inextricável de
normativos que, os pobres cidadãos, as empresas e outras entidades
colectivas são supostos conhecer e que ninguém, nem mesmo os
próprios administradores da coisa pública, consegue abarcar! Parece
pois indispensável questionar quem faz as leis actuais e o modo como
são feitas, isto é, questionar os políticos, os juristas, os governantes e
administradores que, a vários, títulos, intervêm nesse processo. Pela
nossa parte, deixaremos três achegas pontuais para tal questionamento:
1°, o monopólio do saber jurídico tem de ser equacionado em relação
com o interesse particular dos juristas em guardar essa posição
dominante, mantendo-a arredada dos profanos, e este é um poder social

que terá um dia que ser enfrentado com coragem; 2 0, as assembleias
de eleitos políticos de larga escala (parlamento nacional, etc.), que

razoavelmente exigem a sua dedicação exclusiva, persistem em querer
"fazer leis", matéria em que geralmente revelam a sua incompetência
e cujo resultado se traduz muitas vezes por normas incoerentes,
tributárias de arranjos ou negociações de última hora; 3°, é preciso, deslegislar e des-regulamentar muita matéria que tem funcionado como
justificação do ganha-pão de políticos profissionais em número excessivo
(e de procuradores diversos) e que pode ser deixada ao controlo social
espontâneo da "vida em sociedade" ou para regulação em outras
instâncias menos burocráticas e mais próximas das pessoas (autoridades
locais, tribunais arbitrais, julgados de paz, etc.).
A Justiça. No último número desta revista, assinámos um texto de
reflexão intitulado "Justiça, por dentro e por fora". Sem surpresa, não
suscitou qualquer reacção, critica ou favorável. Não obstante a sua
argumentação algo simplificada - própria para o debate público de
ideias —julgo que nele se levantaram algumas questões importantes e
até oportunas em relação ao caso concreto do nosso país. Não vamos
voltar a elas, mas sempre reafirmamos a nossa opção pelos princípios
actualmente vigentes, bem como o reconhecimento da necessidade de
incrementar a eficiência do sistema, de reduzir a tipificação dos crimes
implicando a pena de prisão (em favor de outras penas mais integrativas,
como... o "trabalho forçado") e de travar o fechamento e
"corporativismo" das profissões jurídicas.
As correntes de opinião existentes na sociedade. Neste ponto, há
que agregar à noção de "opinião" pública a de "sensitividade" (ou
sensação) pública. A primeira reenvia para uma opção minimamente
fundamentada e tendencialmente estabilizada sobre "grandes temas"
(onde, no passado, se ancoraram as "famílias políticas": socialistas,
comunistas, liberais, conservadoras, nacionalistas, etc.); a segunda remete
para o estado emocional de extensas populações inorgânicas,
mobilizadas por notícias-choque, por imagens ou evocações
traumatizantes em que se especializaram os mass media
contemporâneos. Neste ponto, a ideia, libertária e anarquizante, de que
o cyber-espaço possa vir a ser o agora da época pós-moderna, está
ainda por comprovar. Por enquanto, quer os instrumentos "de massas"
(como a televisão), quer os "inter-individuais" (como a Internet ou os
telemóveis) estão ainda a ser alvo de um uso principalmente promotor
e condicionador de emoções, afectos e volubilidade, e muito menos
propenso à reflexão e cotejo de argumentos (apesar do interesse dos
blogs, mas que não ultrapassam os círculos intelectuais). Vejam-se os
efeitos políticos imediatos do "pós-li de Março em Espanha", ou em
que termos se poria hoje a miragem do "governo por sondagens de
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opinião". Neste sentido, o projecto de uma "democracia directa,
electrónica (e eventualmente sem fronteiras)" parece-nos hoje mais
recheado de escolhos e riscos de manipulação (por parte de minorias
organizadas) do que potenciador de um verdadeiro auto-governo do
povo.
Uma reflexão simples sobre a prosperidade proporcionada pelo
sistema económico. Quando, como acontece com o sector mais dinâmico
do mundo actual, os valores que orientam a acção dos indivíduos são
essencialmente "materialistas", é inevitável que a economia ocupe um
lugar central na vida colectiva. E certo que ela sempre foi importante,
sobretudo nas épocas em que se enfrentava a fome e a miséria. Mas
hoje, quando se fala de "fome e miséria" tais palavras têm sentidos
diferentes dos literais e co-existem muitas vezes com o acesso a
artefactos sofisticados como um veículo mecânico ou um receptor de
TV. A questão encontra-se então deslocada para o conceito de
necessidades e para os graus de satisfação experimentados pelos
sujeitos individuais e pelas comunidades, quando confrontam as suas
condições presentes de vida com aquelas que julgam conhecer por via
de imagens e representações que têm acerca dos meios sociais mais
favorecidos e abastados. É esta uma das razões decisivas para o
enfraquecimento das ideologias políticas e para a importância tomada
pela economia na acção governativa. Dizem certos franceses que,
"quand l'économie marche, tout va bien". É, de facto, essa a
expectativa e a esperança actual dos nossos governantes e dos líderes
europeus. É, possivelmente, uma verdade bastante extensa, mas que
transporta alguma amargura. Que interessa a Justiça? Que interessa o
equilíbrio, a liberdade ou a suficiência? Com um acréscimo de PIB, tudo
fica pelo melhor! É por isso que pode encarar-se uma crise de
crescimento económico como a que actualmente atravessamos como,
talvez, uma oportunidade para podermos pensar e sentir colectivamente
de uma maneira mais liberta e apta a pôr em causa ideias-feitas.
A envolvente externa é outra das condicionantes fundamentais da
acção política. Sendo uma vertente à qual os governantes nunca deixam
de prestar atenção, é contudo uma realidade muitas vezes distante das
preocupações das pessoas comuns. Por isso, a sua chamada para a cena
política é ardilosamente gerida, apenas a espaços, quando uma ameaça
externa impende realmente sobre a comunidade, ou quando ela serve
para disfarçar os deslizes internos ou para silenciar vozes incómodas.
No passado, a Espanha, a França ou o comunismo internacional serviram
os interesses dos nossos governantes, naquela última função. Em
contrapartida, nunca houve grande empenho das elites em explicar aos
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portugueses a importância da aliança com a Inglaterra ou da participação
na NATO. E mesmo a nossa presença na União Europeia é sobretudo
discutida em termos das ajudas materiais que daí podemos obter. Ora,
como a última agressão directa de que Portugal foi vítima ocorreu há
dois séculos, é natural que se julgue estarmos imunes a qualquer ameaça
e esperemos ser socorridos por terceiros sem a necessidade de darmos
o nosso contributo para uma segurança comum, mais ampla e eficaz.
Tocamos agora o ponto das práticas e da ética dos actoresda
vida política. Com algumas excepções que só confirmam a regra, todo
o "pessoal político" português foi gerado e medrou à conta do regime
democrático saído da revolta militar-popular de 1974. Os sinais de
insatisfação da população - marcados por um assinalável bem senso e
intuição política - para com o "desempenho médio" daqueles agentes
apontam com alguma clareza para que se situe aqui um dos mais nossos
mais graves problemas. O comportamento eleitoral de progressiva
abstenção, o discurso coloquial acerca "dos políticos" e até algumas
comparações (imaginárias) com o estrangeiro e o defunto regime
salazarista, deviam ser tomados a sério pelas pessoas do sistema político
mais atentas e inteligentes (referimo-nos a certos comentadores,
analistas ou ex-políticos). Julgamos pois pertinente indicar aqui aquelas
que nos parecem ser as "7 motivações mortais" que levam os homens
(e as mulheres) para a acção política, algumas das quais são certamente
altruístas e generosas, outras racionais, mas na sua maioria pouco
louváveis como inspiração e menos ainda nas suas consequências. Eilas, apenas enunciadas: A ambição de dominar. A paixão pelo bem
comum. O vício do jogo político. A vontade de ascender. O fascínio
do sucesso e da evidencia ção. O acautelamento dos interesses. O
gosto de resolver problemas.
Finalmente, o ajuizamento que é feito, em grande escala, sobre estes
desempenhos dos actores políticos mostra com clareza a importância
da confiança e da credibilidade, nos agentes, nos processos e nas
instituições - sobretudo quando lhes sentimos agudamente a falta. No
caso português, à crise de confiança na representação partidária juntase uma atitude critica relativamente à "classe política", em geral. Ao
que se soma a evolução de muitas pessoas para estádios de
"insulamento" (desinteressando-se de tudo o que é socictário e colectivo),
de pessimismo existencial ou de adesão a um qualquer esboço de
projecto que se apresente em rotura com o existente (ideologias
extremistas, religiosas, comportarnentais, etc.). Por exemplo, sabe-se
como é que muitos antigos votantes do partido comunista francês vieram
a votar regularmente pela formação de Le Pen. Mas isso não é razão
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para se rejeitar a crítica contra "as elites que nos governam" devido
aos seus excessos de ganhos e mordomias - como gostam de realçar
certos políticos, aplicando a essa crítica o epíteto de "populismo". Ou
para acusar logo de "fazerem o jogo da extrema-direita" aqueles que
gostariam de ver discutida, ou mais restringida, a política de imigração
para preservar um pouco a sua cultura própria.
Oito objectos de questionamentos e propostas

1. O Governo
O problema central do governo, num regime de democracia, é o de
como possa este órgão governar eficazmente, isto é, decidir em cada
caso de maneira prudente mas resoluta, e tendo cm conta o bem-comum
e o "programa" que apresentou ao eleitorado - porém de molde a que
não possa tornar-se tirano, alterando unilateralmente as leis
fundamentais, calando as oposições e perpetuando-se no poder.
Ora, duas das principais fragilidades destes regimes são, por um lado,
a fraqueza dos governos, que apenas "gerem à vista" a conjuntura, ao
sabor de campanhas de imprensa, de arranjos parlamentares e de
contorcionismos discursivos e, por outro lado, a sua tentação para,
mediante "manobras de secretaria", viciar os dados em jogo, comprando
apoios, intoxicando a opinião pública, etc., sem nunca se poder dizer,
realmente, que se trata de um golpe-de-Estado ou de uma governação
autocrática. Os recentes exemplos dos últimos governos portugueses e
o governo de Berlusconi em Itália são casos, ainda relativamente
moderados, destes desvios de fraqueza e de manipulação política.
O que parece ser desejável é que haja, simultaneamente, um governo
com um prazo de estabilidade de vigência (a legislatura) e com condições
políticas para aplicar o seu programa de governação. Quanto ao controlo
para evitar o seu abuso do poder, ele deve conseguir-se pelo equilíbrio
institucional (balance ofpowers) entre os vários órgãos do Estado e
pela obrigação de prestar contas ao país, indo aos debates parlamentares
e explicando directamente ao povo a sua acção, através de comunicados
oficiais e de relatórios anuais (de que a Conta Geral do Estado deveria
ser um "anexo" contabilístico). Idênticos relatórios deveriam ser
apresentados em fim de mandato, antes da realização de novas eleições.
Nos moldes actuais, o propalado "julgamento da acção governativa"
pelos eleitores é urna mera encenação, onde se confundem actos

publicitários de "exibição de obra feita" com os estafados discursos de
"promessas eleitorais".
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Quanto ao prazo de vigência, os mandatos de 4 anos são os mais
frequentes e provavelmente os mais adequados. Mas a questão que se
pode levantar é a da aplicação do princípio de renovação dos
governantes. Seria, assim, porventura uma boa regra a de introduzir um
limite máximo de mandatos (da pessoa do primeiro-ministro) de 3
seguidos ou 4 interpolados.
Quanto às condições políticas para governar, o problema está
essencialmente dependente do sistema de governo (parlamentar, semipresidencial ou presidencialista, como dizem os manuais, na esteira de
Duverger), mas também de alguns tabus que poucos ousam enfrentar.
Aprofundemos um pouco esta questão.
O sistema presidencialista (à americana) seria perigosamente
aplicável em Portugal (no nosso actual estado de civilidade), como o
tem sido na maior parte dos países da América Latina, por exemplo. O
presidente-governador, directamente eleito, pode facilmente ser um
demagogo e o regime evoluir depressa para um "cesarismo", como já
tivemos com a experiência de Sidónio Pais.
O sistema puramente parlamentar (como foi a nossa P República,
a e a 4' francesas ou é a italiana) é decerto o mais instável e
perturbador (para todo o conjunto da sociedade), sobretudo quando se
está perante um leque alargado de partidos, obrigando a coligações e
tendendo à surenchêre e à "subida dos extremos". Ninguém hoje o
defende, embora os partidos dificilmente se comportem de modo mais
racionalizado.
Porém, o que já releva do tabu e se pode explicar pelos interesses
e lógicas privadas dos actores políticos é o tipo de relação institucional
que existe entre o parlamento (que representará proporcionadamente
as grandes correntes de opinião política existentes no país) e o governo;
concretamente, falamos da responsabilidade do governo perante a
assembleia (ou seja, da possibilidade desta poder ditar a sua queda) e
do modo de aprovação da legislação e dos meios financeiros' para
governar.
Em Israel existiu - entre 1992 e 2001, na sequência de alterações à
Lei Básica de Governo - a solução, rara ou única, do primeiro-ministro
ser eleito directamente pelo povo, em paralelo aos parlamentares. Chefe
do Estado, parlamento e governo têm então, cada um, a sua legitimidade
eleitoral própria. É uma solução interessante, mas mais complicada e
dispendiosa, e que não resolve só por si a segunda questão [a dos meios
para governar, face a um parlamento adverso].
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Ora, mais barata e simples seria provavelmente a norma que
obrigasse a que, na sequência de eleições legislativas, o governo fosse
automaticamente formado pelo partido maioritário, mesmo que estivesse
longe da maioria absoluta. Seria apenas mais urna convenção, tal como
é a da "maioria mais um" de votos para ditar um vencedor eleitoral. E
esta foi mesmo urna solução proposta para a constituição das nossas
câmaras municipais, sob o jargão de "executivos homogéneos".
É claro que as competências legislativas da assembleia teriam de
ser revistas, prosseguindo o desapossamento das suas capacidades para
legislar e aumentando o seu papel deforum do debate político sobre a
acção governativa e de órgão de controlo ou contra-peso do poder
governamental. Por exemplo, toda a matéria constitucional de "direitos,
liberdades e garantias" dos cidadãos e de organização do poder político
do Estado seria intocável pelo governo e deveria manter-se corno domínio
reservado da assembleia (e até deveria permanecer protegida por
dispositivos de maioria qualificada ou de "votações confirmadas", para
não estar pendente de uma mera situação episódica ou circunstancial).
Em contrapartida, toda a legislação ordinária deveria poder ser de livre
iniciativa governamental e, em caso de desacordo com o parlamento,
só uma maioria qualificada deste poderia fazer prevalecer a vontade
parlamentar. Isto para que a assembleia não constitua um estorvo para
a execução do programa político governamental.
Quanto ao instrumento fundamental que é o orçamento e a cobrança
de impostos, o modelo seria semelhante àquele, mas mais acautelado.
Estas propostas teriam de ser discutidas no parlamento, na generalidade
e por comissões especializadas, com possibilidade de introdução de
alterações, mas reservando-se ao governo a avaliação final sobre se
dispunha efectivamente dos meios para prosseguir a sua política e a
possibilidade de "elevar a parada", perante o que o parlamento só poderia
"levar a sua avante" com um determinado voto de maioria qualificada.
(Naturalmente, não estamos aqui a admitir a hipótese, cara e pesada,
da existência de uma segunda câmara.)
Necessariamente, haverá sempre situações de governos mais fortes
(com apoio majoritário na assembleia) e governos mais fracos (com
maioria adversa) mas, como acontece nos Estados Unidos, o executivo
deverá ter sempre os meios necessários (nem sempre os óptimos) para
executar a sua política e cumprir o seu mandato.
Finalmente, dediquemos duas palavras à questão da investidura, da

responsabilidade e da possibilidade de derrube do governo. É uma matéria
complexa de checks and balances, de eficiência sistémica e de
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legitimidade da acção governativa, que não se pode equacionar
cabalmente aqui. Mas não faltam os dispositivos e as ideias para
encontrar uma solução adequada a cada caso nacional. Existindo um
Presidente da República (PR) eleito por sufrágio universal, pode pensarse na iniciativa presidencial de nomear para primeiro-ministro uma
personalidade do partido majoritário que não seja rejeitada pela
assembleia (eventualmente com maioria qualificada), ou outra qualquer
solução que, de todo o modo, dê a palavra final ao PR, para evitar os
bloqueamentos entre órgãos com idêntica legitimidade democrática.
A destituição do governo a meio de um mandato - a. auto-demissão
do primeiro-ministro (PM) ou a sua incapacitação poderão sempre
acontecer - só deveria poder ocorrer em circunstâncias graves, por
decisão conjunta e reiterada da assembleia e do presidente (sucessivos
votos de censura e decisão presidencial). E há também o mecanismo
da "moção de censura construtiva" (que Vítor Constâncio propunha
quando era líder partidário), e outros, para preservar a estabilidade
governativa.
Em todo o caso, parece sempre desejável e necessária a existência
de um mínimo de confiança política, quer do parlamento, quer do PR,
para a legitimação do governo e da pessoa do primeiro-ministro (que
escolhe pessoalmente os restantes ministros).
E também, nesta sociedade comunicativa de massas, é hoje certa e
inevitável a personalização da escolha do PM nas campanhas partidárias
pré-eleitorais e depois no exercício do cargo; porém, só o partido pode
trazer a proposta de um programa de governo com apoio social.
Há ainda uma palavra a dizer sobre o critério "mais republicano"
para remunerar os membros do governo. Há muito exagero, mas
também muita hipocrisia, nestas tomadas de posição. Uma boa ideia para não "penalizar" os que aceitam fazer o "sacrificio de trabalhar para
a pátria" mas simultaneamente assegurar alguma decência e moralidade
públicas - seria a de, em vez de auferirem remunerações fixas,
ganharem uma certa percentagem acima da média dos seus rendimentos
dos últimos 3 anos (por exemplo, mais 50% para o primeiro-ministro,
40% para os ministros e 30% para os secretários de Estado), sem direito
a qualquer pensão ou subsídio de reintegração para quando cessassem
as suas funções.
Um último tópico, ainda, sobre a questão da responsabilidade dos
membros do governo (e dos titulares de outros cargos políticos de grande
evidenciação). Deverão estes actores políticos ser chamados à
responsabilidade (jurídica) pelo seu desempenho em determinadas
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funções públicas? É uma derrota eleitoral (melhor, uma não-vitória)
suficiente para responsabilizar um governo incompetente? Ou não
deveria existir uma tipificação especial para crimes e outras infracções
específicas (a serem julgados pelos tribunais) para aqueles que assim
prejudicam gravosamente a colectividade e o conceito democrático,
quando deviam dar os melhores exemplos?
2. A Assembleia da República
Há hoje alguma convergência sobre a necessidade de alterar o modo
como são escolhidos os representantes do povo. O monopólio dos
partidos sobre a escolha dos candidatos levanta cada vez mais largas
objecções, mas também se tende a menosprezar o papel "regularizador"
dos partidos. A um candidato independente não se pode pedir contas
se ele, uma vez eleito, agir em completa disconformidade com o que
afirmava antes, salvo a sanção de nunca mais o eleger. Mas o sistema
eleitoral não pode transformar-se apenas numa máquina para a
posteriori castigar incompetentes e oportunistas, sob pena de frustrar
completamente a sua função de representação da "vontade popular".
Por isso, o modelo misto que combina círculos eleitorais uninominais
(candidatos dos partidos, mas também independentes) com um círculo
nacional (só dos partidos), assegurando uma global proporcionalidade
entre a expressão dos votos e a representação parlamentar, parece ser
uma solução equilibrada e feliz, desde que não venha a "laminar" a
presença de correntes de opinião minoritárias (através das respectivas
formações partidárias) com um mínimo de credibilidade, que pode
operacionalizar-se num limiar de votação nacional à volta dos 4 ou 5%.
Mas, por outro lado, é preciso reduzir drasticamente o número de
deputados à Assembleia da República (AR). É uma questão de
economia, mas também de diminuir as oportunidades de um deputado
permanecer "anónimo" e apenas obediente escrupuloso das decisões
da sua direcção partidária. Uma assembleia com cerca de 120
deputados poderia talvez ser suficiente. E, no plano regimental, haveria
que reformar profundamente o funcionamento das comissões - hoje
completamente desacreditadas, em particular as de inquérito, eventuais
-, não esquecendo de reduzir a uma expressão mais própria os direitos
das "micro-minorias", como aquele permite a um deputado pertencer
simultaneamente a várias comissões.
Já falámos acima da revisão de competências da AR, mas devemos
agora enfatizar a importância de agilizar e tomar viável as iniciativas
legislativas populares, com um seu acolhimento mais apropriado pelo
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parlamento, sem contudo entrar na demagogia do "povo legislador", que
é sempre a figura de retórica atrás da qual se acoitam os instigadores
e manipuladores de terceiros.
O estatuto e a remuneração dos deputados deveriam ser dignos e
dignificantes, sem mais, provavelmente com um esquema de vencimentos
semelhante ao proposto acima para os governantes. Os deputados (e
outros cargos políticos importantes) não devem ser prejudicados pelo
exercício destas funções, mas também não devem ser privilegiados. Um
candidato a deputado cuja principal motivação seja a de melhorar os
seus rendimentos ou a sua ascensão pessoal não deve, pura e
simplesmente, ser deputado.
Reconhece-se que a eficácia destas propostas depende muito do
sistema partidário que temos (tributário da génese do nosso regime
democrático) e do ethos dominante na "classe política". Mas, já passou
o tempo suficiente para se perceberem os principais defeitos gerados
pelo sistema político cm vigor e, no plano das normas (em que agora
nos situamos), alguma coisa se dever esperar de determinadas
alterações legislativas (por exemplo, na lei dos partidos', no seu
financiamento, etc.).
É claro que todas estas medidas que afectam os interesses dos
partidos e dos políticos, terão a natural oposição dos próprios. Não deve
esperar-se que os deputados votem de bom grado a redução do quadro
parlamentar ou a indicada reforma das suas remunerações, salvo se a
pressão popular - da opinião pública e das elites -, for suficientemente
forte e eles acabem por se sentir envergonhados.
3. O Presidente da República
Um exame objectivo sobre as razões que fundamentam, hoje, a
existência do cargo de Presidente da República levaria provavelmente
à seguinte conclusão: tal cargo é facilmente dispensável e, tendo em
conta o seu custo, poderia ser suprimido. De facto, a representação
externa do país é cada vez mais assegurada pelo governo, não só, como
antigamente, pelo ministro dos negócios estrangeiros (e pelos
embaixadores) mas também por boa parte dos membros do governo,
mormente nas estruturas especializadas do Conselho Europeu e em
alguns grandesfora mundiais intergovernamentais. As representações
formais, tais corno visitas "de Estado" ou outras circunstâncias
protocolares semelhantes, poderiam com facilidade ser desempenhadas
pelo Presidente da Assembleia da República, corno já aconteceu em
algum momento. E esta mesma personalidade poderia também realizar

um certo número de tarefas formais, como determinadas nomeações
de titulares para altos cargos do Estado, promulgação de legislação, etc.
Porém, pelo menos no caso português, a imediata supressão do cargo
de Presidente da República traria provavelmente mais inconvenientes
do que vantagens.
É que os cidadãos apreciam a personificação da nação numa figura
rodeada de alguma distância e cerimónia, sobretudo se for escolhida
pelo povo. É talvez uma crença temporária que será eventualmente
ultrapassada dentro de um século, mas que tem também as suas razões
lógicas (para além daquelas, simbólicas e psicológicas'). A primeira é
a de alguém que, para além de poder moderar e arbitrar conflitos entre
órgãos de soberania ou corpos do Estado, territórios, etc., tem a
autoridade última e suficiente para intervir na cena política em caso de
grave situação do país e, de acordo com as normas vigentes, voltar a
"dar a palavra ao povo" ou interpretar o "interesse nacional", caso a
"vontade do povo" se não tenha manifestado de forma suficientemente
clara. A segunda razão é aquela a que Mário Soares chamou
recentemente de "ouvidor", isto é, de alguém que, liberto dos prazos e
constrangimentos da acção governativa, pode estar à escuta das
aspirações dos vários sectores da população e dar disso conhecimento
e conselho a quem governa. Deixemos, pois, por mais um tempo,
descansado o ocupante do Palácio de Belém!
Três questões são aqui susceptíveis de discussão': a dos seus
poderes próprios; a do modo de eleição; e a da duração dos mandatos.
Da primeira, já dissemos o essencial a propósito das relações do PR
com o governo e da manutenção (ou destituição) do primeiro-ministro.
Vale a pena somente completá-lo com a ideia de que o seu "comando
supremo" sobre as Forças Armadas - pelo especial estatuto e missão
destas - deveria ser melhor esclarecido, tendo naturalmente o governo
a competência de definir os objectivos e fornecer os meios para a sua
acção, mas reconhecendo-lhes alguma autonomia estatutária própria, sob
a vigilância última do PR, de molde a que este "braço armado" da
República nunca se desvie dos compromissos nacionais nem descambe
para a "governamentalização", os "corporativismos" ou a
"partidarização".
Quanto ao modo de eleição, julgamos aceitável o actual sufrágio
universal, sobretudo quando a prática política dos últimos titulares do
cargo tem enfatizado que a "maioria presidencial" se extingue urna vez
apurada a contagem dos votos. Já a duração do mandato e a reeligibilidade (uma única vez, consecutiva) são hoje objecto de outras
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sugestões, alternativas - dada a diferença de comportamentos
observados entre os desempenhos no 1° e no 2° mandatos. Mas se a
ideia é travar a tendencial "irresponsabilidade" política do PR que não
tem de se preocupar com a sua próxima re-cleição, então esse perigo
manter-se-ia no caso da imposição de um único mandato, sendo ainda
agravado em caso de alongamento do mesmo (para 6 anos, diz-se). Pelo
que nos toca, parece-nos adequada a periodicidade do quinquénio,
ligeiramente mais duradoura do que a eleitoral-parlamentar mas ainda
assim não-frustrante para todos aqueles que, num certo dia, não votaram
no presidente eleito. Lembremo-nos da sensação de "eternidade" dos
septénios inaugurados em França pelo general de Gaule!
Finalmente, ao presidente deve certamente caber uma remuneração
elevada - um, não são muitos! -, um cerimonial adequado, de "estética
republicana", e, uma vez terminado o seu mandato, uma boa pensão e
a consideração devida a um ex-presidente, mormente como membro
inerente do Conselho de Estado. Finalmente, é também a "ética
republicana" que deve rejeitar larninarmnente a tendência "mediática" à
entronização de uma qualquer "primeira dama"'.
4. As Regiões
Mesmo num país pequeno como Portugal, a administração pública
precisa de ser desconcentrada e os seus serviços (ou exigências) de
estarem mais próximos dos cidadãos. Sobretudo quando o centralismo
e o burocratismo são "doenças" históricas nacionais.
Mas o projecto de "regionalização" chumbado em referendo traduzia,
realmente, uma visão mais política do que administrativa do problema e
correspondia mais aos apetites dos militantes partidários para acederem
• novas parcelas de poder, do que ao objectivo de tornar mais eficiente
• gestão pública do país, Uma vez mais, o eleitorado deu uma resposta
de bom-senso e teve a percepção política do que estava em jogo,
embora as estratégias partidárias (a oposição é sempre contra o que
sai do lado do governo) tenham também tido alguma influência e
contribuído para baralhar as questões.
O risco desta regionalização maior residia, não no facto das regiões
estarem mais ou menos bem recortadas, mas cm preverem "órgãos de
governo" directamente eleitos pelo povo. Isto será sempre um disparate
para o caso português, que não tem identidades nacionais-culturais no
seu interior, e que só pode estimular os estúpidos conflitos regionalistas
(tipo "nortismo") ou "bairristas" (como a miragem de criar novos
concelhos onde eles deveriam ser fundidos). De resto, os excessos
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"democratistas" estão à vista no caso das autonomias regionais, onde
a moderação dos dirigentes açoreanos tem equilibrado as coisas mas o
descaramento populista do presidente regional madeirense tem
frequentemente ultrapassado os limites e custado caro à "fazenda
nacional", que sempre cede à latente ameaça separatista' () .
A "regionalização" do território continental há-de fazer-se um dia,
esperemos que com coragem e razoabilidade, com descentração de
serviços e com órgãos próprios eleitos, sim, mas indirectamente, por
deliberação colectiva dos municípios da respectiva área.
Devemos estar atentos (pela proximidade e pelo mau exemplo) ao
caso da Espanha, que constitui uma realidade cultural bem diferente da
nossa mas onde o facciosismo nacionallregionalista e a gestão sempre
oportunista e populista dos partidos poderá levar, a mais ou menos longo
prazo, a uma rotura dos equilíbrios institucionais conseguidos após a
morte do ditador Franco e ao estilhaçamento do espaço ibérico, um pouco
como aconteceu nos Balkans. Não é por, em tese, tal cenário poder
melhorar a situação de Portugal (estaríamos mais equilibrados face a 4
ou 5 estados espanhóis do que perante o poder centralizado em Madrid)
que nos devemos alegrar. Se tais processos degenerarem em violência
e conflitos armados, será sempre mau para todos.
5. As Autarquias Locais

Também já há anos que se fala na revisão da legislação autárquica.
Pese embora o importante contributo para a autonomia local dado por
estas quase três décadas de municipalismo democrático, o modelo
vigente tem sido também um factor de endividamento público e,
sobretudo, de "apadrinhamento" político e de alguma corrupção,
mantendo ou até reforçando as redes de influência dos "notáveis locais"
e os seus interesses, hoje já não especialmente os grandes agrários, mas
novos-ricos de diversas proveniências, quadros partidários, advogados
e outros profissionais liberais, empresários futebolísticos e quejandos.
As propostas e sugestões de alteração do poder local mais
frequentemente citadas referem-se aos tais "executivos homogéneos"
e às modalidades de financiamento. Julgamos que as primeiras vão no
bom sentido, para garantir a existência de assembleias municipais plurais
e câmaras (de maioria simples, se for o caso) com condições de
governabilidade e responsabilidade política. Deixaria também de haver
dois escrutínios (um para a câmara, outro para a assembleia), o que só
simplificaria o processo, vantajosamente. Quanto ao financiamento, é
largamente dominante a opinião de que o sistema actual tem contribuído
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imenso para a promiscuidade entre responsáveis políticos e interesses
económicos e para a facilitação da construção de edificios com poucas
exigências de qualidade e muitas vezes de forma e em sítios
inconvenientes.
Pela nossa parte, também proporíamos acabar com a assembleia de
freguesia, mais um exemplo do "excesso democratista" que assaltou
os nossos legisladores depois de 1974. Um único órgão, de reduzida
dimensão, seria perfeitamente suficiente para lidar com as expectativas
e aspirações dos eleitores e população da freguesia, urna excelente
instância administrativa electiva que é preciso manter e dignificar.
E proporíamos, enfim, a realização não-simultânea das eleições
autárquicas, como meio de despartidarizar as suas campanhas e
movimentações preparatórias, a beneficio do debate das questões de
interesse local e de uma mais alargada base de selecção dos autarcas.
A lei geral deveria apenas indicar os limites máximos e mínimos de
duração dos mandatos, provavelmente entre 3 e 5 anos e, dentro disso,
cada município estabeleceria o seu próprio prazo (válido igualmente para
as respectivas freguesias). Em breve, distribuídas no tempo, as dinâmicas
de renovação dos órgãos autárquicos seriam, assim, realmente locais,
sem "leituras nacionais" dos resultados, como hoje inevitavelmente
ocorre.
6. A Administração Pública
O que aqui nos interessa é, não a dimensão, as tarefas ou o estatuto
da Função Pública (questões sem dúvida importantes), mas tão só o
modo de escolha e de responsabilização da alta administração e dos
dirigentes de topo.
Muitos concordam em repetir que estes altos funcionários deveriam,
como todos os outros, ser escolhidos por concurso e outros mecanismos
de promoção típicos destas carreiras, independentemente da cor
partidária do governo. De facto, assim deveria ser, se tais funcionários
tivessem uma ética irrepreensível de serviço público e cooperassem
lealmente com qualquer governo. Porém, na realidade, não é bem isso
que acontece e, geralmente, os ministérios estão enxameados de lobbies
e solidariedades de grupo ou de partido, deixados por anteriores gerências
ministeriais e que o ministro em funções tenta sempre remover ou
neutralizar, não lhe bastando a confiança pessoal e política dos membros
do gabinete que arrasta consigo. A racionalização mais recente e ousada
desta prática diz que está em causa o "boicote" ou a aplicação efectiva
das políticas governamentais - o que possivelmente até é verdade, mas
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só re-alimenta o círculo vicioso. Assim, corno noutros casos, será
necessária uma forte censura e pressão prolongada da opinião pública
para que os partidos de governo comecem a restringir estas práticas
de clientclismo político e, simultaneamente, os funcionários de mais
elevado escalão tenham um sobressalto de dignidade profissional para
trabalhar e servir lealmente a causa pública, qualquer que seja o partido
que assegura o seu "turno" no governo.
Já quanto a certos corpos especiais do Estado e a alguma da
chamada administração autónoma, julgamos que o princípio de nomeação
(e respectivo controlo) das suas direcções superiores deveria ser o da
"dupla responsabilidade"— perante o seu próprio organismo ou instituição,
e perante o governo. Assim, as altas chefias das Forças Armadas ou
os reitores das universidades públicas deveriam ser escolhidos pelo
governo (que lhes paga com o dinheiro dos contribuintes), mas de entre
os vários nomes (sejam 3 ou 4) propostos ou eleitos pelas suas
respectivas entidades. Só os tribunais deveriam escapar a este modelo,
pelo princípio de independência constitucional que os define, mas, em
contrapartida, haveria que aperfeiçoar os mecanismos de funcionamento
da Justiça e da sua relação com o governo, que garantissem a satisfação
das necessidades do aparelho judiciário mas também a eficiência do seu
desempenho, em todos os sentidos, a começar naturalmente na
administração da Justiça, que lhes compete, e a acabar no mais
escrupuloso uso dos gastos que representam para o erário público.
Outra situação ainda diferenciada é a dos "gestores públicos", a
carecer de profunda revisão, já porque são elevadíssimos os proventos
que auferem, já porque os seus insucessos e incompetências não
parecem ter efeitos negativos sobre os seus percursos subsequentes.
Aqui, as nomeações têm de ser exclusivamente da responsabilidade do
ministro de tutela (como o accionista mandata o administrador) mas as
suas performances pessoais é que deveriam condicionar o fundamental
das suas remunerações e itinerários profissionais como gestores.
7. Os Partidos Políticos
Diz a retórica discursiva dominante que "os partidos são essenciais
à democracia", sem explicar porquê. Ora, quando a população tem em
tão baixa conta os partidos e a "classe política", uma tal retórica só
pode ter por efeito divorciar cada vez mais espíritos da noção de
democracia, como "governo do povo".

Realmente, qualquer que seja o nome que se lhes dê, são inevitáveis
e funcionais ao sistema as formações associativas que agreguem a
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multitude caótica das opiniões individuais em correntes de opinião
colectivas, mais estáveis e coerentes, e capazes de proporcionarem umas
bases programáticas e ideológicas para o governo da sociedade política.
Só a utopia anarquista da dissolução da necessidade do Estado podia
pensar na dissolução concomitante das agremiações de carácter políticoideológico. Et encore...
Os partidos ou associações políticas são, assim, um instrumento
significativo de intermediação entre a sociedade e o Estado, reduzindo
a dispersão, racionalizando as escolhas dos cidadãos e controlando os
desvios mais perigosos para a preservação da liberdade. Daí a sua
dupla natureza, estatal e societária. Mas, aqui se estribam duas linhas
de consequência, que são geralmente apenas referidas com um "credo"
indiscutível, mas que, se devidamente compreendidas, deveriam ter
outras traduções mais concretas na vida do dia-a-dia.
A primeira é a de que os partidos existentes podem desempenhar
mal aquela função de intermediação, seja porque se comportam como
meros agitadores demagógicos e populistas "das bases" contra "eles"
(uma entidade indefinida mas maléfica), seja porque se transformam
em efectivos donos do poder do Estado. A liberdade de crítica contra
tais situações deveria então transformar-se na exigência pública da sua
substituição.
A segunda é a de que pode (e deve, na nossa opinião) haver outras
formas de representação da sociedade nos "negócios públicos" para
além daquela constituída pelos partidos. As consultas referendárias
(sobretudo as locais), o direito à iniciativa legislativa popular, as
candidaturas independentes (de indivíduos, a cargos unipessoais; ou de
associações ou comissões ad hoc, para órgãos colegiais) ou o sorteio
aleatório (com nos tribunais com jurados) - eis toda uma gama de
possibilidades para uma participação mais directa e não-mediatizada
pelos partidos, das pessoas e das comunidades na resolução das questões
públicas que a todos afectam.
Nas sociedades contemporâneas, os partidos tomaram-se também
candidatos permanentes ao exercício do poder governamental. As
noções de "bem comum" ou "interesse nacional" perderam grande parte
do seu significado original, pelo contraste, constantemente reafirmado
(e realçado ainda pelo "império dos media") entre discursos e práticas.
E em Portugal os "partidos de governo" tomaram-se mesmo sistemas
de gestão privados de expectativas e realizações sociais, relegando
os restantes partidos para uma especialização em funções tribunícias e
de protesto minoritário. É isto que, em grande medida, parece explicar
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a longevidade dos quatro partidos "históricos" portugueses e os fracassos
verificados nas tentativas de criação de novos partidos (do PRD ao PSN
ou à mais recente ND).
A avaliação feita pela intuição e percepção populares do desempenho
destes partidos não se afastará muito, em fim de contas, daquela que
pode ser feita por analistas mais qualificados e é, em resumo,
acentuadamente negativa. Para além do seu apetite insaciável pelo
poder, os partidos revelaram-se, ao longo de todos estes anos, como
absolutamente auto-centrados e em permanente rivalidade/hostilização
contra os outros partidos. A insuperável dialéctica governo-oposição e
a dificuldade de coligações estáveis parecem provar a ideia, ainda
recentemente reafirmada na praça pública por alguém com
responsabilidades, de que os nossos partidos actuais não são "autoregeneráveis". Com efeito, a competição eleitoral inter-partidária tem
mais semelhanças com o mercado (económico) do que aquilo que
geralmente é reconhecido, sobretudo pelas opiniões de esquerda". Por
isso têm sido vãos os sucessivos apelos a "entendimentos" ou "pactos
de regime"; e sobretudo a necessidade compulsiva de cada partido
querer afirmar-se em detrimento dos outros.
Este jogo estéril acaba por produzir cansaço nas populações,
sobretudo quando a prosperidade económica começa a falhar e as elites
mostram também sinais de inquietação. O recente "voto de protesto"
de mais de um milhão de portugueses na equívoca candidatura
presidencial de Manuel Alegre é também um indicador desse mal-estar.
Logo, porém, se aventam propostas simplistas de "capitalizar" esse
descontentamento sob a forma de um "movimento", supostamente cm
rotura com as práticas partidárias.
Há ilusões e confusões que convém desfazer. Se se pensa num
movimento político, isto é, numa grande corrente de opinião que visa
mudar significativamente as orientações políticas do país (por exemplo,
o socialismo ou a restauração monárquica ou uma estruturante política
ecologista) e aceita lealmente as regras democráticas, então, mais tarde
ou mais cedo, ele irá segregar uma formação política, um partido, para
ganhar peso eleitoral e abalançar-se depois a formar governo.
Se, pelo contrário, se tem em vista um movimento social, é bom
que nos entendamos sobre o que isso significa. O conceito tem a sua
história, longa já de uns quaren a conversão de ambos à democracia
(sincera ou instrumental, não importa) e, simultaneamente, a colagem
"pós-moderna" a temas caros à "cultura jovem" pareceram dar a esta
fonnação urna novidade e vantagem apreciáveis, que lhes granjeou desde
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logo os favores (também eles "epidérmicos") dos media e dos
"intelectuais de serviço". De certa maneira, o Bloco funciona como o
"partido anarquista" da nossa democracia, campeão do "politicamente
correcto" 4 . Mas o carisma e preparação de Francisco Louçã não serão
suficientes para resolver as contradições, repetições e ambiguidades
deste projecto político. O futuro no-lo mostrará.
8. Os Cidadãos
Terminemos então este texto com umas breves considerações sobre
os comportamentos e as oportunidades de manifestação de vontade, por
parte da população portuguesa actual.
Já referimos o "bom senso político" já várias vezes manifestado pelos
cidadãos, em referendos e consultas eleitorais. Mas julgamos que deve
ser também evidenciado o sentido do abstencionismo que tem vindo a
crescer no país. Os scores às vezes já maioritários do "partido dos
brancos, nulos e absentionistas" não apontam, obviamente, para
nenhuma alternativa, mas constituem um sinal da desidentificação dos
partidos com uma parcela numerosa de portugueses. Muito antes do
mediatismo da sugestão de Saramago, cidadãos preferem reiteradamente
o "branco" eleitoral sem ser por falta de conhecimento dos candidatos,
antes pelo contrário. Devia-se reflectir mais sobre isto e saber melhor
porquê.
Mas também não é prudente confiar demasiadamente nas promessas
da democracia directa. No nosso actual estádio de civilização, as
pessoas comuns já reivindicam os seus direitos básicos de cidadania
(o que é excelente), mas não têm tempo, nem formação, nem paciência
para se dedicarem muito mais às causas colectivas. E como não faltam
(por enquanto) voluntários para dirigir ou comandar isto e aquilo, ou ser
evidenciados pela aura do poder político (mesmo que seja reduzido ou
simbólico), é mais cómodo para elas (e racional, convenhamos) deixarem
as coisas andar, guardando toda a sua capacidade de livre crítica e
manifestando-a de diversas formas na altura das consultas eleitorais.
Isto serve para dizer que a falta de participação política dos
portugueses tem razões históricas (de défice educativo e cultural, por
exemplo), mas também estruturais e racionais que põem em cheque
certas ideias ("ideais") típicas das elites e do conhecimento sofisticado.
A crença na superioridade do voto da maioria ou na capacidade
legislativa directa do povo, são exemplos claros disso; a primeira é, na
realidade, apenas uma convenção prática de raiz lógica; a segunda é,
na generalidade das situações, falsa - embora excelente quando possa
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ser praticada por pequenos colectivos homogéneos e de interconhecimento pessoal.
A utopia de uma sociedade sem poder político (coercivo) é
filosoficamente interessante. Mas, entretanto, parece-nos mais
inteligente criar soluções para que o sistema político dê mais
oportunidades de participação aos simples cidadãos (e simultaneamente
controle e cerceie os apetites dos "políticos profissionais" e as ambições
dos ricos e poderosos) do que contrapor à democracia representativa
actual a bandeira de uma qualquer "democracia popular", onde já se
pode adivinhar quem tomaria as decisões.
NOTAS:
Uma concepção que assume o devir histórico como resultado dos efeitos combinados de
diversas dinámjcas específicas (económicas, inter-estatais, culturais), com um resultado
de registo memorial do passado (que nos dá a ilusâo do "progresso") e de certas aquisições
irreversíveis (nomeadamente na área dos inventos e dos conhecimentos), admitindo
perfeitamente os retrocessos, os bloqueamentos ou as implosões das sociedades, tanto quanto
as evoluções positivas, naturalmente avaliadas segundo um determinado código de valores.
2 Em rigor, os eleitores, ou mesmo "o povo" é também um actor político, mas muito
diferente dos Outros. Devido à sua enorme escala e inorganicidade, só existe
momentaneamente, quando há terceiros que lhe organizam o quadro da sua intervenção,
seja uma multidão aplaudindo um líder carismático, seja um processo eleitoral ou referendário.
Em todo o caso, essas intervenções são sempre simples e esquemáticas: sim/não; viva!/
abaixo!; uma cruz num boletim de voto onde existem alguns símbolos alternativos, etc. As
revoltas espontâneas também existem, mas carecem sempre de intérpretes ou porta-vozes.
Ver o final do meu texto "Democracias, monarquias, anarquias", publicado em A Ideia,
(60), Abril de 2004.

A Ideia, (61), Março de 2005.
No anterior regime político, ao orçamento estatal chamou-se curiosamente a "lei de
meios".
6 Parece inacreditável, por exemplo, que partidos criados há 30 anos e que não revelam,
desde há muito, qualquer actividade política regular, possam continuar a existir legalmente
e a apresentar-se a eleições (reclamando os mesmos direitos dos Outros) só porque se
mostram perseverantes nessa intenção - como é o caso do MRPP-PCTP, que nos transmite
hoje a imagem de ser um "couto privado" do seu líder Garcia Pereira.
O apego ao Chefe do Estado deriva compreensivelmente da figura do Rei, ainda próxima,
quer na história, quer pelo exemplo vivo das últimas monarquias, que se confundem com
sociedades de elevado padrão de vida. E, no plano psico-simbólico, corresponde
evidentemente à figura do Pai. Daí o enorme traumatismo que rodeou os regicídios (os
Boubon, os Bragança, os Romanof, etc.).
A questão do direito de voto dos emigrantes, que já foi entre nós objecto de disputa
política, teve, em Cabo Verde, uma exemplificação paradigmática. O presidente actual foi
eleito graças aos cabo-verdianos da diáspora, tendo sido vencido no escrutínio realizado no
seu território nacional. Será justa esta igualdade dos votos de uns e de outros?

Uma nota de apreciação subjectiva: o Presidente da República cessante fez bem quando
"repreendeu" os manifestantes de Canas de Senhorim que desrespeitaram os símbolos
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nacionais; mas fez mal quando se sujeitou aos ditames "de imagem" dos U-Two; e também
quando julgou promover a economia nacional levando pltoras de empresários em certas
viagens ao estrangeiro, aceitou distribuir comendas a esmo e mandou atribuir recursos
humanos e orçamentais para as actividades da esposa do chefe do Estado.
° É curioso perguntar porque é que, aparentemente, nenhum dos ofendidos publicamente
por Alberto João Jardim o terá posto em tribunal?
Tendo em conta as origens históricas destas ideologias, em que as esquerdas eram
geralmente "anti-capitalistas", "revolucionárias" e "estatistas". Neste sentido, a progressiva
e sincera adopção dos princípios democráticos e do governo da maioria pode ser interpretada
como o primeiro passo que antecedeu (e explica) a actual aceitação da economia de mercado
por parte dos partidos socialistas e sociais-democratas, apenas ainda travada pelo seu apego
à crença na acção directora do governo. Daí também o empenho cm "martelar" a ideia de
que as diferenças sociais de riqueza são sempre "cada vez maiores", o que é uma afirmação
que precisaria de ser muito melhor demonstrada.
° Mas não, curiosamente, os movimentos camponeses, de antigos combatentes ou de entreajuda social.
° Identificação do actor social protagonista, identificação do adversário, valores de base,
objectivos concretos, tipos de acção, formas de organização, etc.
O caso recente mais patético do "politicamente correcto" está a ocorrer em Espanha
onde, para uma certa esquerda, a igualdade de oportunidades se pode concretizar agora na
reforma das regras dinásticas da monarquia, abolindo a prioridade do filho primogénito no
acesso à Coroa, em favor de igual oportunidade concedida às infantas!
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António C. Franco

Portugal e os portugueses
no pensamento de José Gil
Ao amigo Jorge Croce Rivera,
continuação duma conversa

Queremos neste texto ler um livro de José Gil, Portugal, Hoje: o Medo
de Existir*. O livro pode ser também um pretexto para continuarmos
a falar de cultura portuguesa. Foi esta que nos forneceu o assunto dos
últimos textos por nós publicados nesta revista. Ensaiámos uma
retrospectiva do conflito que marcou essa cultura na abertura da idade
moderna; percebemos que ele se articulou em torno do desencontro da
cultura portuguesa de setecentos e da cultura europeia da mesma época.
Vimos depois como esse conflito se viveu e actualizou nas modernas
gerações culturais portuguesas. Centrámos a nossa atenção nas duas
últimas gerações do século XIX, a de Antero e a de Sampaio Bruno,
porque foram elas que deram as tonalidades contemporâneas a esse
conflito, alargando e complexificando a sua natureza. Vimos ainda como
essa herança se actualizou na primeira grande geração portuguesa do
século XX, a da Renascença Portuguesa e o rasto que isso deixou nas
gerações culturais subsequentes. Faltou-nos perceber com pormenor os
desenvolvimentos desse legado nas gerações do século XX e o quadro
da sua situação actual. O que podemos dizer a partir do livro de José
Gil não substitui aquilo que então ficou por perceber e que só numa
próxima ocasião poderá ser feito. O interesse desta nota em tomo desse
livro é mais limitado. Encaramos a recensão dos seus lugares como um
exercício tonificante em torno de alguns pormenores significativos da
cultura portuguesa, sobretudo da cultura portuguesa contemporânea.
Ainda assim, não descartamos a possibilidade do nosso texto ser lido
como uma interpretação crítica e compreensiva do trabalho que José
Gil nos deu a conhecer cm 2004. Pensando bem no que de seguida se
apresenta, talvez seja corno nota de leitura desse trabalho que este nosso
escrito mais se justifica.
O pano de fundo do livro de José Gil, aquele que mais nos parece
interpelar um leitor ideal, são as noções conceptuais que o autor usa.
Estas noções servem para pontuar o texto, dando-lhe um quadro de
dificuldade que supera a possibilidade de estarmos perante um "pequeno
A IDEIA 62 2006
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escrito", que é a forma como o próprio autor classifica o seu trabalho
nas notas que fecham o volume. São elas, as noções, que fazem do
livro um caso de pensamento. Enumeremos algumas das mais
recorrentes e sem as quais dificilmente entendemos o trabalho de Gil:
a não-inscrição, o duplo-esmagamento, a sombra branca, o nevoeiro, a
síndrome de liliputh, o espaço (público) não-público, a sociedade
disciplinar, a sociedade de controle. Eis algumas das noções conceptuais
que surgem quase desde o início e que se tornam capitais no
desenvolvimento da exposição do autor. É despicienda numa curta e
despretensiosa anotação deste tipo uma atenção particularizada a cada
uma destas noções. De qualquer modo, quase todas elas giram em torno
da não-inscrição, que se torna assim a questão chave do livro.
O que é a não-inscrição? É o branco, o branco psíquico, a dor sem
contéudo de representação, que tem como causa ou efeito o 'nevoeiro'.
Dito dum modo mais imediato, menos evasivo, a não-inscrição é a
incapacidade de inscrever no real a vida que se vive. Em torno desta
noção de lapso de consciência, de vida sonegada à experiência, de facto
derretido na memória, se organizam ou se explicitam noções como duploesmagamento (terror como efeito duma dupla injustiça), espaço nãopúblico, sombra branca, nevoeiro e outras.
A noção de não-inscrição, enquanto marca de comportamento
cultural, não é exclusiva a Portugal. E aqui reside porventura um dos
equívocos maiores do livro de José Gil. Diante das suas páginas, da
insistência com que o autor fala da não-inscrição como traço marcante
da cultura portuguesa contemporânea, somos levados a pensar que a
noção foi elaborada quase em exclusivo para a exegese da sociedade
portuguesa. Damos um exemplo tirado das páginas do livro, que nos
parece esclarecedor daquilo que acabamos de afirmar: "Em Portugal
nada se inscreve, quer dizer, nada acontece que marque o real, que o
transforme e o abra. É o país por excelência da não-inscrição." (p43)
Repetimos, se a noção não foi feita para a sociedade portuguesa,
encontra ai pelo menos a sua melhor aplicação. Ora isso não é verdade.
A noção de não-inscrição adapta-se à leitura de certos acontecimentos
portugueses, mas está muito longe de poder servir de trave de leitura
da actual sociedade portuguesa. Gil não se recusa a encontrar um
exemplo de não-inscrição além fronteiras, mas esse é para ele um
momento particular, de curto significado no retrato geral. E o caso da
recusa da Alemanha em inscrever o nazismo depois de 1945 na sua
história (p. 16). Trata-se duma recusa localizada, que não chega para
fazer da Alemanha o país da não-inscrição. Já para Gil os fenómenos
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de apagamento em Portugal são tão significativos que fazem dele 'o
país por excelência da não-inscrição'. O segundo capítulo do livro, talvez
o mais decisivo na sua economia, chama-se mesmo "O país da nãoinscrição". Escusado será dizer que para José Gil esse país é Portugal.
Ora não é isso que se passa. A não-inscrição é tão mais significativa
quanto as dimensões do seu caso; se a não-inscrição se gravar apenas
nas fronteiras internas duma sociedade, não saindo para fora delas, terá
sempre menos vitalidade e duração que uma não-inscrição que
transborde para fora dessas fronteiras. Logo os fenómenos de nãoinscrição na sociedade portuguesa actual, pela sua própria dimensão
regional, serão sempre demasiado locais para poderem competir com o
significado de idênticos fenómenos menos regionalizados, caso estes
existam. Isto quer dizer que o apagamento do salazarismo na sociedade
portuguesa que se seguiu à revolução dos cravos, constituindo um dos
alicerces do estudo de Gil e a sua principal justificação, pode ser um
caso quase insignificante de não-inscrição em termos gerais. Se assim
for, estaremos então muito longe de nos podermos apresentar ao mundo
e aos nossos próprios olhos como 'o país por excelência da nãoinscrição'.
Vejamos com algum cuidado o assunto. O apagamento do
salazarismo criou segundo Gil um saldo negativo na democracia
portuguesa. E esse apagamento com todo o estendal de sobrevivências
que lhe é característico, já que toda a não-inscrição supõe o
recrudescimento daquilo mesmo que se quer branquear, que distorce
os procedimentos políticos em Portugal, impedindo o pleno
desenvolvimento do nosso civismo democrático. Concordamos de modo
grosso com a leitura do autor, ainda que não articulássemos com tanta
precisão mecânica a causa e o efeito, já que a falta de civismo do
português, além de não ser urna característica determinante ou exclusiva,
pode também ter outras raízes. O ponto está em saber se esse
apagamento é mais do que um caso local e se a sua importância é de
feito preponderante no saldo negativo do civismo em Portugal. Deixemos
por agora de lado qualquer indicação sobre esta última interrogação.
Lá mais para diante encontraremos a resposta. Para já cuidemos da
primeira questão. Será o apagamento do salazarismo mais do que um
caso local? Não é. Essa não-inscrição é um fenómeno paroquial,
apresentando em termos gerais muito pouco significado. Esta afirmação
dificilmente pode sofrer contestação, mesmo da parte do autor, porque
o caso político que lhe está na base, o Estado Novo, é um facto
circunscrito, sem qualquer alcance europeu ou internacional.
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Isto levanta de imediato a questão de saber se existem fenómenos
de não-inscrição com uma dimensão universal. A resposta é afirmativa.
Que fenómenos são esses? Já o dissemos, fenómenos de apagamento,
cujo eco se perpetua de sociedade em sociedade, dando origem a uma
cadeia incontrolável de eventos com dimensão internacional. Damos
apenas um exemplo, ainda que paradigmático, tirado da imprensa recente.
O acidente nuclear de Chernobil em 1986 mereceu em Setembro de
2005 uma avaliação que estabeleceu cinquenta mortes ocorridas com
o acidente. Além deste número adiantavam-se ainda os dados seguintes:
quatro mil as mortes expectáveis no futuro, quatro mil os casos de cancro
de tiróide (quase todos curados), trezentos e cinquenta mil pessoas
realojadas, vítimas de depressão psicológica, setecentos e oitenta e
quatro mil hectares de agricultura abandonados, seiscentos e noventa e
quatro mil hectares de floresta sem uso. Esta avaliação foi divulgada
por oito agências das Nações Unidas em todo o mundo. O processo de
avaliação empenhou vários organismos internacionais e vários programas
das Nações Unidas, liderados pela Agência Internacional de Energia
Atómica. O relatório foi divulgado em todo o mundo, escudado no
prestígio das Nações Unidas e dos seus canais. Em todo o mundo os
títulos dos jornais obedeceram mais ou menos à seguinte orientação:
'ONU deixa de lado previsões pessimistas sobre o acidente nuclear de
Chernobil'. Recordo-me de alguém que depois da leitura de algumas
conclusões do relatório exclamou com espanto: - Mas afinal em
Chernobil não se passou nada.
O que torna suspeito o relatório é menos o gigantismo da sua
encenação mundial que o contraste flagrante com os números
apresentados pelas organizações independentes que têm trabalhado no
terreno. Por exemplo, dez anos depois do acidente organizações
representativas dos sinistrados apresentaram um balanço de cento e
cinquenta mil mortos. Na mesma altura, o Ministério da Saúde da
Ucrânia estabelecia o número de mortos em cento e vinte cinco mil. E
são esses os números que continuam a contar localmente. O contraste
é brutal; a diferença entre uns e outros cifra-se em muitas dezenas de
milhares. Diante de tal desacerto é aceitável pensarmos que o relatório
da ONU tem aspectos que o aproximam dum fenómeno de
branqueamento do acidente. Isto é ainda mais razoável se não
esquecermos que a chefia do trabalho pertenceu à Agência Internacional
da Energia Atómica, cuja credibilidade depende do desenvolvimento e
do bom desempenho do sector. Por quê esse branqueamento? Para
responder é preciso entrar em linha de conta com o forte impacto que
o acidente de Chernobil teve na altura junto da opinião pública mundial,
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levando a uma grande desconfiança por este tipo de indústria e a um
retraimento do investimento no sector. O relatório aparece assim como
uma tentativa de melhorar a imagem da energia nuclear no mundo. Tratase de apagar com uma esponja informativa os aspectos mais negros do
acidente de Chemobil, o mais grave ocorrido até hoje numa central
nuclear, limpando-os da memória colectiva e substituindo-os por outros
muito mais aceitáveis.
Eis um fenómeno de não-inscrição mundial de grandes dimensões,
potencialmente determinante, captado no momento mesmo da sua
construção. Esse momento acontece vinte anos depois do evento, quando
o seu efeito imediato, o primeiro choque, aquele que mais prejudicou a
imagem da indústria nuclear no mundo, está já suficientemente longe.
Dado o afastamento temporal, é muito dificil que ele se possa intrometer
vinte anos depois entre o nosso presente e a reelaboração do
acontecimento. Há toda uma nova geração nascida na década de oitenta
que só tomará conhecimento do acidente de Chemobil através dos
números que a AIEA relata e oficializa; essa geração não dispõe de
outra fonte de informação para inscrever na sua consciência o
fenómeno. O efeito desta não-inscrição do acidente é bem mais perversa
do que se poderia esperar. É o efeito dominó de que atrás falámos, a
cadeia incontrolável de eventos que a não-inscrição desencadeia e que
é uma das características dos fenómenos de apagamento de ampla
dimensão.
Assim, o efeito do relatório sobre Chernobil, lavando o aspecto mais
negro do acidente, parece tocar um conjunto de eventos imediatamente
posteriores. Esses eventos vão do recente acordo sobre a energia nuclear
entre a Índia e os Estados Unidos, que quebrou o isolamento indiano
no campo atómico, permitindo à Índia comprar tecnologia e combustível
nuclear aos Estados Unidos, a que se seguiu quase de imediato um
acordo do mesmo tipo entre a Líbia e a França, ao relançamento na
Europa duma política energética que não afasta a solução nuclear.
Recorde-se que não há, com excepção da Finlândia, encomendas de
centrais nucleares na Europa desde 1978 e que a índia, tendo armas
atómicas, nunca assinou o Tratado de Não Proliferação. A primeira
metade do ano de 2006 ficou assim marcada pela tentativa de regresso
internacional do tema. A vaga fez-se sentir em Portugal; a questão do
nuclear civil que parecia definitivamente enterrada no país desde há mais
de vinte anos regressou em força nos primeiros meses de 2006 com o
projecto do empresário Patrick Monteiro de Barros construir sem
encargos públicos** urna central nuclear com um reactor franco-alemão.
Tudo isto tem uma lógica concertada e colectiva; a indústria nuclear
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mostra-se apostada numa agressiva investida internacional depois dum
largo período de retraimento. Uma tal corrida entende-se melhor num
terreno cuidadosamente arranjado. Quem desbastou as zonas
escabrosas, limando-lhe o perfil, acertando-lhe a estatura de modo
aceitável, foi o relatório da ONU.
O que este fenómeno nos mostra é que quanto mais extensa a nãoinscrição se revela mais importante ela é, já que as suas consequências
se alargam e maximizam. Neste sentido, Portugal não pode ser hoje
em dia 'o país por excelência da não-inscrição'; há com certeza
fenómenos portugueses de não-inscrição, mas esses fenómenos estão
sempre limitados pelo fraco eco que produzem. Pelas suas dimensões,
pela importância internacional da sua política, pelos seus gestos, o único
país que hoje podemos classificar como sendo 'o país da não-inscrição'
são os Estados Unidos. E isto porque os seus canais informativos quase
se confundem com os canais internacionais, que são aqueles que
apresentam hoje uma capacidade de promover apagamentos ou
falsidades em larga escala, animando fenómenos de não-inscrição ou
falsas inscrições de substituição. É a modernidade tal como hoje a
conhecemos, e não Portugal, que é o país da não-inscrição; também o
medo de existir, que titula o livro de Gil, não diz respeito ao Portugal
de hoje mas ao mundo contemporâneo. Se o relatório da ONU de
Setembro de 2005 sobre Chemobil pode ser lido como um paradigmático
fenómeno de não-inscrição em termos mundiais, também a guerra do
Iraque, desta vez por iniciativa dos Estados Unidos, pode ser encarada
como uma cadeia de eventos que tomaram como ponto de partida uma
falsa inscrição mundial, as armas de destruição maciça de Saddam
Hussein. Mesmo fenómenos mais locais, como o que se passou em Nova
Orleãcs depois da catástrofe de final de Agosto de 2005, mostram
estratégias de não-inscrição de grande dimensão, com consequências
gerais que não podem ser descuradas naquilo que têm de exemplar para
o resto do mundo.
O apagamento do salazarismo na sociedade portuguesa aparece ao
lado de todos estes fenómenos contemporâneos como um caso quase
insignificante de não-inscrição. Não negamos o fenómeno, mas quando
o comparamos com os grandes casos de não-inscrição mundial
percebemos a sua irrelevância. Fenómenos de não-inscrição mundial,
como o relatório da ONU sobre Chernobil, acabam por ter mais
significado no saldo negativo do civismo em Portugal que o apagamento
do salazarismo. Dito de outro modo, mais imediato e compreensível, se
em Portugal vier a acontecer no futuro um acidente como o de Chernobil
isso não pode ser imputado à falta de esclarecimento dos portugueses,
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ao seu desinteresse estrutural pela participação cívica***, mas à ofensiva
desonesta da política internacional neste domínio. Urna tal ofensiva, muito
mais larga do que aquilo que se tira deste exemplo, justifica que a falta
de civismo seja hoje um caso com ramificações mundiais e não um traço
particular que sirva para caracterizar o comportamento duma sociedade
local. É fácil agora concluir aquilo que lá para trás deixámos em
suspenso. Qual a importância da não-inscrição do salazarismo no défice
da democracia portuguesa? A resposta só pode ser a seguinte: o que é
grave no saldo negativo do civismo em Portugal são menos os fenómenos
de esquecimento local que a pressão externa, incontrolável, dos
interesses mundiais.
É por isso que a noção de não-inscrição tal como Gil a usa no seu
livro se mostra frouxa na compreensão do caso cultural português.
Ficamos a perceber muito pouco do que se passa na cultura portuguesa
contemporânea se falarmos apenas em não-inscrição local. A noção só
ganha amplitude e significado se for aplicada a fenómenos mundiais com
repercussão local. E já percebemos que o reflexo destes acaba por
condicionar muito mais a insuficiência cívica portuguesa que os
fenómenos de branqueamento ou de apagamento interno. É por isso
ainda que a não-inscrição se presta hoje muito mais a entender os
movimentos da mundialização, próprios à sociedade de controle da tardomodernidade, que as particularidades de comportamento local, marcadas
pelo carácter ainda doméstico duma sociedade moderna da autoridade
e da disciplina personalizada. Nesta linha, através do entendimento e
da aplicação da noção de não-inscrição, o melhor do livro de José Gil
está por um lado na possibilidade de desmontagem abrangente de alguns
dos mecanismos ocultos da globalização e por outro na abordagem
compreensiva do choque local destes fenómenos mundiais. Quer dizer,
naquilo que interessa, o livro de Gil é menos um estudo sobre o
comportamento do português, ou até mesmo um trabalho sobre o
comportamento do homem de hoje, que um glossário de noções úteis
ao conhecimento da actualidade.
Daí que o livro não deva ser havido corno um exercício de
pensamento sobre o caso cultural português. Tem sido esse a nosso ver
o erro da sua recepção. Caso se insista no futuro cm considerá-lo deste
ponto de vista, mesmo sendo essa a intenção explícita do autor, a
confusão é grande e nefasta. Nesse campo o livro roça quase o desastre.
As faltas, as distorções, as inversões são tantas que a aproximação ao
caso cultural português que se tira do livro é tão defeituosa corno inútil.
E impossível aproveitá-la como retrato sério e probo do país. A descrição
do comportamento do português é feita em exclusivo a partir de noções
35

como trauma, medo, nevoeiro, apagamento ou síndroma do pequeno. É
escusado pegar em qualquer destas noções, pois todas elas se constelam
cm tomo da não-inscrição. Ejá percebemos que não faz qualquer sentido
classificar Portugal como o 'país por excelência da não-inscrição'. É
um exagero ou uma falsidade.
Ainda assim, atentemos na síndroma do pequeno, que Gil designa
por síndroma de Liliputh. Este traço comportamental serve ao autor
para caracterizar uni nicho importante do português. Diz ele: "Daí, e
porque a linguagem é equívoca quando se trata de adjectivar, não se
olhando à escala, universalizando em qualquer escala, o facto de os
portugueses nunca aferirem o seu tamanho (em nada, nem na qualidade
dos vinhos, nem na qualidade das realizações científicas, literárias, nem
na qualidade da paisagem, dos incêndios florestais, dos acidentes
rodoviários, da propagação da sida - puras abstracções estatísticas) com
realidades outras, mas sim sempre consigo mesmos. Eis mais um
aspecto da não-inscrição. /1 A este fenómeno, por enquanto
aparentemente indestrutível, apesar dos golpes que vem sofrendo,
chamaremos o [sic] síndroma de Liliputh" (p. 54) E ainda: " O
'pequeno' para o português, é, na realidade, o que para outros povos
representa o 'médio'. E no meio dos pequenos objectos que ele se sente
à vontade, é neles que investe enchendo a casa de mil bibelôs,
fotografias, cobrindo as paredes com coisas pequenas, quadros, cromos,
ex-votos, etc. (...) O português revê-se no pequeno, vive no pequeno,
abriga-se e reconforta-se no pequeno: pequenos prazeres, pequenos
amores, pequenas viagens, pequenas ideias ('pistas'... que se abrem
aos milhares a cada pequeno ensaio). ( ... ) A pequenez é a negação do
excesso, e a nossa maneira de 'estar certo' ou 'ser certinho' - o nosso
'justo meio'." (pp. 51-52)
Esta etologia do pequeno corno traço mental e feição comportamental
do português revela uma falha semântica capital: todo o discurso de Gil
aponta para a prévia condenação daquilo que está a ser tratado. Só essa
determinação tendenciosa de sentido explica que uma descrição deste
género possa aparecer ligada à ideia de síndroma. Esta aparece assim
definida em qualquer dicionário: conjunto de sintomas que podem bastar
por si sós para caracterizar urna doença. Ora a noção de pequeno é
ambívia, quer dizer, pode ser urna encruzilhada de sentidos. Não é
forçosamente urna doença cujos sintomas constituem urna síndroma;
não tem de ser necessariamente a manifestação do insignificante. Pode
ser outra coisa. Será que o economista alemão E. F. Schumacher quando
inventa a frase small is beatful, escrevendo com ela um dos mais
nobres e lúcidos livros sobre a nossa civilização, usa a palavra na
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acepção de Gil? Não, não usa. Pelo contrário, no seu caso, a palavra é
urna resposta positiva à síndroma do grande. E o grande é aquilo que
corresponde na tardo-modernidade ao padrão médio. Neste sentido, a
leitura que Gil faz desse traço português é uma determinação fechada,
sem aquela abertura de imparcialidade que poderia enriquecer essa
leitura, tornando-a proveitosa e fidedigna.
Esse tipo de interpretação é aquilo que atrás chamamos de inversões
e de distorções. Gil pega numa marca de comportamento do português
e condena-a à partida, sem remissão, empalmando para isso alguns dos
seus sentidos. Este empobrecimento semântico pode ser feito por dois
processos. O primeiro é a distorção própria ao demérito, corno se vê
na leitura que ele faz da predilecção que o português mostra pelo
pequeno; encontramo-la também noutras passagens do pensamento do
autor, como a abordagem à forma do português fazer o luto (p. 50) ou
de enterrar os mortos (p. 21). É despiciendo pegar nos dois passos,
porque eles seguem de muito perto aquilo que acabámos de adiantar
sobre o liliputhismo português. O segundo é o exagero que falseia, como
se percebe no caso do país da não-inscrição. Portugal como o país da
não-inscrição, "a vocação lusitana para o não-acontecimento" (p. 85),
é corno vimos uma falsidade ou um exagero. E exagero, que é o gosto
da caricatura insolúvel, é um dos processos retóricos mais recorrentes
do exercício de Gil quando trata de Portugalou dos portugueses.
Damos mais dois exemplos. O primeiro sobre a relação do país com
a corrupção. Diz o autor: " ( ... ) em matéria de corrupção real, a não
aplicação da lei é urna realidade gritante no nosso país em que grassa
a corrupção mais descarada." (p. 85) Num estudo publicado em
Londres, 2004, pela organização independente Transparency
International, e citado na edição de Setembro de 2005 da revista
Finance & Development do Banco Mundial, Portugal aparece num
conjunto de cento e quarenta e seis países em vigésimo sétimo lugar,
pouco depois da Bélgica, da Irlanda, dos Estados Unidos, da França ou
da Espanha e muito antes da Itália ou da Grécia. Temos a obrigação
nesse domínio de fazer melhor, muito melhor, mas estamos muito longe
do retrato catastrófico de José Gil.
O segundo exemplo é um pouco mais longo. Trata-se dum momento
modelar da relação que Gil tem com Portugal e os portugueses. Merece
por isso algum destaque. Diz o autor: "Melhor: as variações no estado
de entorpecimento da consciência operam-se sobre um fundo geral de
estuporização colectiva permanente ou quase. É preciso dizer que o povo
português vive nesse estado há longo tempo, sem dúvida muito antes
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do salazarismo. O português pode mergulhar mais ou menos no
nevoeiro, mas este é o seu meio ambiente. II O entorpecimento da
consciência tem consequências imediatas no pensamento que, por seu
turno, entorpece sem remorsos. Por isso se diz que se pensa pouco em
Portugal. Há como que uma ligeira estupidez reinante, um burgessismo
que se nos cola à pele. /1 Já que o entorpecimento do pensamento se
forma ao mesmo tempo que o burgessismo, este toma-se característico
daquele. O burgessismo é urna variante típica lusitana da grosseria.
Digamos que, tal como todos estes traços que vamos desfiando, a
grosseria não encerra a essência da lusitanidade, nem pretende ser
genética, mas varia em intensidade e pregnância segundo as épocas."
(pp. 105-106) Expressões como 'estuporização colectiva permanente
ou quase', 'pensa-se pouco em Portugal', 'ligeira estupidez reinante',
'um burgessismo que se nos cola à pele', 'o burgessismo é urna variante
típica lusitana da grosseria', não nos parecem mais que lugares vazios
gerados por uma hipérbole melindrada. Também aqui Portugal e os
portugueses passam muito ao lado do retrato trágico de José Gil.
Estes exemplos parecem-nos suficientes para se perceber porque
razão quando encarado como um estudo sobre o comportamento
português o livro de José Gil roça o desastre. Não admira que um dos
capítulos do livro abra assim: "Um escritor italiano que conhece muito
bem Portugal dizia há uns anos: uma estranha semiótica rege este
país. Um português pergunta ao outro: Aonde vais este fim-desemana? O outro responde: Fico por aí..." (p. 74) Importa pouco

nesta nota a semiótica que aqui se refere, porque toda ela aponta para
a não-inscrição do salazansmo, assunto que já abordámos; interessanos mais o 'escritor italiano que conhece muito bem Portugal'. Esse
escritor é Antonio Tabucchi. De Tabucchi lemos Afirma Pereira, onde
encontrámos a seguinte afirmação a abrir o capítulo XXII: "[Pereira]
Rebuscou entre os seus livros e encontrou as obras completas de Camilo
Castelo Branco. Pegou numa novela ao acaso e começou a ler a
primeira página. Achou-a enfadonha, faltava-lhe a leveza e a ironia dos
franceses, era urna história sombria, nostálgica, cheia de problemas e
pejada de tragédias." Encarceraram em vida o autor da Maria Moisés
e depois de morto chamam-lhe enfadonho. É ponto para exclamar: que
iniquidade e que compreensão tão falha! Pobre Camilo Castelo Branco,
que passou as horas da vida, quase sem descanso, a enriquecer os
dicionários portugueses e a forjar personagens vivas que abalaram de
comoção homens exigentes corno Fialho de Almeida, Raul Brandão ou
Miguel Unamuno. O último até lhe chamou o maior romancista ibérico.
Mas faltava este Pereira tabucchino para se enfadar dele, preferindo38

lhe numa tarde morna e solta a leveza dos franceses. Logo a leveza,
tão requintada, tão diáfana! E há-de ser este escritor italiano que pinta
assim o retrato de Camilo, atirando-lhe para cima com um chavão de
Paris, que conhece muito bem Portugal? Só por zombaria se pode aceitar
essa afirmação de Gil.
O livro de José Gil é pouco atilado quando classifica Tabucchi de
escritor italiano que conhece muito bem Portugal; revela má-vontade
quando fala de estupidez reinante ou de cstuporização colectiva
permanente; mostra-se falho de visão quando disseca como síndroma
o gosto do português pelo pequeno; é malévolo quando exagera tanto
os defeitos portugueses que os falseia, da não-inscrição à corrupção
ou à inveja (p. 91). Tudo isto junto chega para fazer do livro de Gil um
estudo muito pouco fiável sobre o comportamento do português. Daí a
possibilidade de o ver menos corno interrogação sobre Portugal que como
ensaio ou glossário sobre algumas questões pertinentes das sociedades
contemporâneas. Mas isto não quer dizer que não haja no livro linhas
que fogem ao tom geral de incompreensão no que a Portugal diz
respeito. Temos a obrigação de o afirmar para que o leitor desta nota
não pense que o livro é nulo nesse campo.
Apontamos aqui dois momentos que reputamos estarem acima da
nossa crítica. Em primeiro lugar, gostamos da visão que o autor sugere
de Alcácer-Quibir. Deixou-nos uma indicação passageira sobre o assunto
ao distinguir o nevoeiro contemporâneo, que cobre a não-inscrição, do
nevoeiro mítico. É passo muito breve, onde se fala do nevoeiro 'da lenda,
que é futuro e lugar de epifania' (p. 19). Lamentamos que o autor não
se tenha concentrado mais no assunto, fazendo dele um núcleo
consistente do seu trabalho (até para o percebermos melhor). Assim
como assim, o tratamento de Alcácer-Quibir como lugar da revelação
do desejo parece-nos um argumento significativo, revelando daquela
abertura de imparcialidade que se nos afigura condição basilar de
qualquer leitura motivadora.
Em segundo lugar, partilhamos da sua leitura do ressentimento
português. Gil faz a desmontagem desse tipo de mentalidade portuguesa
no quadro do salazarismo, mas o problema é mais visceral e toca uma
das questões capitais da cultura portuguesa moderna, aquela que nasceu
no século XVII e XVIII do confronto com a Europa. Surgiu desse
embate um complexo de inferioridade que levou o português a renegar
a sua cultura, estrangeirando-se. Os códigos desse comportamento são
bem captados pela dissecção do autor. Diz ele: "Assim cresceu, de
maneira desmesurada, um sentimento complexo, misto de ódio,
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ressentimento, desprezo, asco, indignação resignada contra 'o país'.
Sentimento tão espalhado que quase se pôde considerar, durante um
tempo, como um traço da identidade lusitana. II O ressentimento e o
ódio alimentavam o queixume, num discurso recorrente até à exaustão:
este país é uma merda, está entregue aos bichos, etc. E, de cada
vez, o sujeito da enunciação excluía-se do conjunto nomeado, como se
não lhe pertencesse. Era uma maneira (um gesto linguístico mágico)
de se separar, de se diferenciar de todo aquele mal detestado cm que
se encontrava mergulhado." (j. 92)
Percebe-se que aquilo que aqui se adianta para a pequena política
portuguesa do século XX se pode dizer para vários momentos
recorrentes da cultura portuguesa desde que esta tomou consciência
da modernidade filosófica europeia. Passa por lá alguma coisa do
liberalismo português, da geração de 70, da Seara Nova. A análise de
Gil mostra-se um contributo esclarecedor para um lugar moderno
recorrente com várias aplicações. Ainda assim, a ideia que nos fica é
que não aproveitou ao autor diagnosticar o ressentimento colectivo
português, já que ele se mostra uma das suas vítimas mais
desprevenidas. É aquilo que atrás chamámos o pensamento da hipérbole
melindrada, gerando os lugares vazios de tantas passagens do livro.
Dois parágrafos ainda para as "Notas Finais" que fecham o trabalho.
Aí se dá a entender que só por força das circunstâncias o estudo se
apresenta ainda no capítulo da história das mentalidades. Só por
contrafeição isso acontece assim, Dito de outro modo, mais linear e mais
próximo do autor: caso houvesse em Portugal 'comportamentos cívicos'
faríamos parte das 'sociedades urbanas altamente desenvolvidas' (p.
142) e se assim fosse os traços portugueses de comportamento
deixariam de ter relevância. Seria impossível descrevê-los, já que tais
comportamentos seriam tapados por novos elementos, que se
apresentariam como marcas involuntárias de descaracterização. Isto
seria assim porque segundo Gil as sociedades urbanas altamente
desenvolvidas se regulam por regras sociais e não por comportamentos
estratificados. Estes só existem onde o saldo cívico é negativo, como
acontece no caso português.
Julgamos que José Gil aponta aqui para um raciocínio assertivo que
nada garante como verdadeiro. As relações entre os traços
característicos dum povo e os comportamentos cívicos são um problema
em aberto, não um silogismo que se reja por uma premissa irrecusável.
De feito, neste ponto, o pensamento de Gil é silogístico. A premissa
maior, que neste caso carece de demonstração, é a seguinte: as
sociedades urbanas altamente desenvolvidas não apresentam aquele
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traço contínuo de comportamento a que chamamos o ethos dum povo.
A premissa menor será: Portugal não é uma sociedade urbana altamente
desenvolvida. Logo, em Portugal ainda existe qualquer coisa como um
ethos. Deixamos aqui apenas duas ou três interrogações em torno do
problema, que nos interessa muito e nos parece muito pertinente em
termos de cultura contemporânea. Por que motivo o traço identificador
duma cultura particular só existe fora daquilo que Gil chama de
'sociedades urbanas altamente desenvolvidas'? Que noção tem o autor
destas sociedades (o que delas se diz é muito pouco; sabemos tão-só
da existência de comportamentos cívicos e da inexistência de marcas
etnológicas diferenciadoras)? Por que razão os comportamentos cívicos
substituem as marcas identificadoras? Por que motivo desaparecem
estas? Não podem as sociedades urbanas interpretar de modo próprio
as regras sociais de conduta, continuando a estimular as suas marcas
genéticas? Como conciliar as regras sociais com a diversidade das
culturas locais? Apontar para o fim dos traços culturais identificadores
não é trabalhar para a padronização cultural do mundo? E não é este
um totalitarismo cultural, alastrando por debaixo do formalismo político
democrático? Que relações de proximidade existem entre este
totalitarismo cultural e a desmontagem que Ivan Illich fez das instituições
da sociedade pós-industrial? Um tal conjunto de questões é suficiente
para se perceber que o raciocínio de Gil neste domínio não deve ser
conclusivo; temos pelo contrário bons motivos para pensar que os traços
diferenciadores duma cultura devem permanecer nas sociedades urbanas
desenvolvidas (se por estas se entender uma comunidade equilibrada
do ponto de vista ambiental e social).
Uma última palavra para o espaço não-público. Para o autor é este
o espaço da comunicação em Portugal. Trata-se de mais uma vertente
da forte inclinação portuguesa para a não-inscrição. Em vez do espaço
público onde se examinam factos e se permutam ideias, forjando-se uma
opinião independente e morigeradora do poder político, temos em
Portugal segundo Gil um corpo estático, empalhado, um simulacro sem
qualquer capacidade anímica para promover o debate. É esse o espaço
(público) não-público. Ao ser uma aparência sem realidade, esse espaço
engole ou apaga aquilo que deveras importa. Não sabemos o que o autor
pensa da importante recepção do seu livro junto da critica e do público
portugueses. Mas a serem verdade as suas teses escritas, essa recepção
é sintoma apenas dum outro apagamento, este mais grave e mais real.
Não esqueçamos que se toda a não-inscrição supoe o regresso acrescido
daquilo mesmo que se quer branquear, também a espectacularidade em
torno dum acontecimento, neste caso um livro, pode supor o seu real

apagamento. Não cremos que assim seja com o livro de José Gil.
Acreditamos que o interesse do público pelo livro, esgotando em muito
pouco tempo sete edições, promovendo debates e apresentações, foi
verdadeiro; aceitamos essa atenção como uma manifestação de
vitalidade e interesse, um sinal de que existe na sociedade portuguesa
uma comunidade aberta de discussão, leitura e troca de ideias. Parece
gozo, mas podemos dizer que um dos mais recentes acontecimentos que
desmente a tese gilista de que não há espaço público em Portugal é
justamente a recepção do livro em que se defende a tese do espaço
não-público, Portugal Hoje: o Medo de Existir.
Finalmente, gostaríamos de nos dirigir ao autor na primeira pessoa.
Caso venha a tomar conhecimento das minhas observações sobre o seu
livro, peço a José Gil que as encare dentro desse espírito de verdadeira
atenção a que há pouco me referi. E como simples e anónimo leitor,
interessado pelos problemas da cultura, que aqui penso e escrevo; é
ainda nessa qualidade de desconhecido e de pessoa que a si mesmo se
instrui que me dirijo ao autor do livro. Este texto nasceu duma conversa
e duma leitura atenta e interessada, nada mais. Não pretendo com ele
senão manifestar de forma franca o meu empenho em acompanhar o
que sobre a nossa sociedade se pensa e diz, umas vezes concordando,
outras discordando, mas sempre dizendo o qüe penso. A revista A Ideia,
paga pelo bolso dos seus colaboradores, desligada por isso dos interesses
económicos e políticos que manietam hoje a parte mais visível da
comunicação social, é um lugar modesto. Mas pelas suas características
de independência, abertura e convívio é um contributo de seriedade para
o espaço público em Portugal.
Agosto-Setembro de 2005
Março de 2006

NOTAS:
• Citações feitas no nosso texto a partir da terceira edição do livro (Lisboa, Relógio de
Água, 2005, pp. 150). A primeira é de Novembro de 2004.
A afirmação é inconsequente, já que o seguro moral duma central nuclear só pode ser
coberto pelo Estado; nenhuma seguradora do mundo se atreve a fazer seguros neste sector,
dada a gravidade dos prejuízos em caso de acidente.
Neste aspecto, o das escolhas energéticas para Portugal, a resposta está uns furos acima
da mediocridade com que se Costuma castigar o civismo português. A proposta de Patrick
Monteiro de Barros, saudada quase de imediato pela confederação dos industriais portugueses
como uma manifestação esclarecida de progresso e desenvolvimento, desencadeou urna
rápida resposta de importantes sectores da sociedade portuguesa. O ponto alto dessa
movimentação, que envolveu autarcas, agricultores, técnicos e ecologistas, foi o encontro
de 19 de Março de 2006 na freguesia de FerreI, concelho de Peniche, no país profundo. Aí,
nos trinta anos da mobilização da região contra o nuclear, retomou-se de forma activa e
inteligente a discussão sobre o modelo social e ambiental que a política energética carreia
nas sociedades da modernidade tardia.
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Catarina Sales de Oliveira

Privacidade, dados pessoais
e uso do telemóvel
Uma nova forma de viver o privado ou
as cogitações de uma socióloga nas telecomunicações

A experiência de trabalho numa empresa de telecomunicaçõs móveis
permitiu-me observar de perto o desenvolvimento das telecomunicações
móveis em Portugal nos últimos cinco anos e concluir que a utilização
do telemóvel e o crescimento das telecomunicações móveis se prestam
a reflexões sociológicas interessantes, no âmbito de temáticas como o
consumo, a relação público/privado e a questão da privacidade. A
problemática da privacidade tem sido muito colocada em relação à
Internet e à protecção de dados pessoais, mas começa também a ser
cada vez mais levantada no mundo das comunicações móveis.
A relação do indivíduo com o seu telemóvel é bastante mais afectiva
do que com o telefone fixo. Enquanto que com este "primata das
comunicações" a relação era e ainda é essencialmente utilitária, isto é
há um uso do aparelho para detenninado fim, com o telemóvel a relação
é mais complexa e entram em linha de conta factores de identificação,
posse e mesmo afectos. Um estudo realizado para uma das operadoras
móveis nacionais' revelou que o telemóvel é um dos quatro objectos
que as pessoas levam sempre consigo, a saber: telemóvel, chaves de
casa, carteira e relógio. O telemóvel tornou-se pois parceiro
imprescindível, a par com os objectos base da (sobre)vivência na
sociedade actual: controle do tempo com o relógio, do espaço (privado)
com as chaves de casa, moeda de troca, na carteira. Acresceu a isto
um elemento de comunicabilidade, que por via do telemóvel, se tornou
permanente, 24 horas por dia.
Na relação com o telemóvel há um sentido de posse e um sentido
estético, em que o aparelho reflete o estilo de vida e atitude de consumo
do seu dono e há uma diferente relação com a marca e o operador.
Enquanto no telefone fixo a marca era irrelevante, no telemóvel são
dados importantes para o processo de compra. Em relação à operadora
utilizada, a questão da escolha não se colocou durante muito tempo na
rede fixa, devido à situação de monopólio que se vivia. Nos primeiros
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tempos. do surgimento das operadoras móveis cm Portugal, assistiu-se
a um processo de "selecção e adesão", em que os actores se dividiam
entre quem era de uma operadora ou da outra, representando cada uma
determinados valores e formas de estar na vida. Posterionnente este
processo atenuou-se com o claro domínio de mercado alcançado por
uma dessas operadoras. O quase-monopólio actual condiciona este tipo
de processos porque passa a ser uma razão per si para se optar por
essa empresa.
A comunicação móvel e o artefacto telemóvel tiveram uma adesão
muito elevada no nosso país, tomando-se rapidamente (mal baixaram
os preços) um objecto de consumo maciço, transversal a classes e
status. No entanto, com uma análise mais fina, verificamos que o uso
do telemóvel revela também as diferentes posições sociais. As marcas
estão conscientes disso e disponibilizam diferentes modelos direccionados
a diferentes públicos-alvo. Grosso modo, pode-se dizer que o status se
espelha na utilização do telemóvel enquanto objecto pessoal, presidindo
à escolha da marca e modelo critérios essencialmente estéticos,
enquanto que, como objecto de comunicação, espelha muito mais os
grupos etários e profissionais e as habilitações. Contudo esta lógica não
é linear, pois muitas vezes determinadas funcionalidades também se
transformam em "moda". Na realidade a aquisição e a relação com o
artefacto telemóvel espelham bastante a sociedade actual e com o
esbatimento das diferenciações de classe e a proliferação das novas
classes médias, bem como a própria globalização e seus efeitos ao nível
dos hábitos e valores da população - estamos perante uma miscelânea
complexa de opções e atitudes de consumo e não há uma relação linear
entre o poder de compra ou a classe social e o objecto adquirido.
A forma de comunicar mudou também com a introdução destas
novas tecnologias no quotidiano das pessoas, nomeadamente com a
generalização do uso do computador pessoal e do telemóvel.
Ao nível das comunicações móveis, e após uma primeira fase
marcada sobretudo pela questão da mobilidade e da disponibilidade, em
que o telemóvel era utilizado como o telefone fixo, com o acréscimo de
o ser "a qualquer hora, cm qualquer lugar" e estar "sempre consigo",
entrámos depois numa fase em que a mudança da forma de comunicar
via telemóvel deixou de ser tão intuitiva e passou a ser mais induzida.
Esta fase é marcada pela necessidade dos actores empresariais de gerar
lucro. Atingida a quase saturação do mercado, colocou-se a questão:
crescer para onde? A resposta foi encontrada em formas de
comunicação extra voz, ou os serviços de dados. O marketing passa a
44

ter um papel vital e o telemóvel toma-se um objecto que precisa ser
"ensinado" ao seu utilizador. A operadora móvel e a sua intervenção
poderosa de marketing funciona como uma mãe zelosa que controla e
fiscaliza a vida emocinal do cliente, dizendo-lhe como deve comunicar
e até viver. Se a analogia parece excessiva, ela ilustra também uma
profunda intimidade que explode na relação com o aparelho, que é "meu
e só meu", espelha o meu Eu, esconde os meus segredos.
Os serviços de dados ou de valor acrescentado são um exemplo
perfeito duma necessidade criada, vieram acrescentar ao telemóvel um
uso suplementar para além da simples comunicação de voz. Os portais
móveis, que começaram a sua carreira de uma forma pouco feliz,
anunciando ser uma Internet em mobilidade, o que elevou demasiado
as expectativas, conseguiram por fim implementar-se no mercado e
fornecer a um determinado segmento serviços no telemóvel que não
são originalmente do seu foro. E o caso das noticias, previsões
meteorológicas, trailers de cinema. Os portais móveis das três
operadoras oferecem actualmente ao seu número crescente de
utilizadores uma panóplia de serviços de informação e entretenimento
que rivalizam simultaneamente com vários outros artefactos, dos mais
tradicionais, como os jornais às novidades tecnológicas como as consolas
dei ogos. Foi um caso claro de criação de uma necessidade. Por detrás
de toda uma lógica de comunicação própria que o telemóvel trouxe mensagens escritas, toks, kolinis, kargas, mensagens multimédia
interferindo na relação com os outros a todos os níveis, há muitas vezes
a mão da operadora a criar mecanismos. É o caso do kolmi e do karga,
serviços que têm subjacente uma lógica nova de comunicação'. Todos
estes serviços, que depois de experimentados se revelam vantajosos para
o utilizador, ao ponto de serem incluídos nas suas rotinas, implicam uma
relação entre o cliente e a empresa em que esta procura saber cada
vez mais do seu cliente para conseguir ir cada vez mais longe na criação
de necessidades e no encontrar de "nichos de consumo" ainda não
satisfeitos.
Para criar necessidades e consequentemente novos serviços, as
empresas estão cada vez mais interessadas cm conhecer os seus clientes.
Paralelamente, é uma forma de dar resposta, evitando-as, às situações
de reclamações e insatisfação do cliente, coisa que as empresas, pelo
menos as maiores e as pertencentes a grupos económicos fortes,
começam a dar bastante peso, numa lógica de satisfação do cliente
patente em slogans como "Tratar cada cliente como se fosse o único"
Para conhecer os clientes é preciso obter os seus dados, desde a
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simples idade e sexo até elementos mais personalizados como gostos,
hábitos e interesses.
Ao mesmo tempo cresce nas pessoas e também nos mecanismos
da sociedade civil, um sentido de protecção dos seus dados pessoais e
uma noção porventura mais aguçada de privacidade. Talvez por isso, a
produção legislativa sobre privacidade e dados pessoais tem sido
abundante nos últimos tempos, sendo que as directrizes vão no sentido
duma maior protecção dos dados pessoais.
É curioso, por exemplo, pensar que a DECO é uma organização que
tem tido considerável aceitação pelo público, mais talvez do que seria
espectável num país "habituado" a burocracias morosas ao nivel dos
seus sectores mais sensíveis - saúde e justiça. Surpreendentemente,
na esfera do consumo surge-nos uma preocupação e uma premência
na garantia de que alguém vele pelos nossos interesses de consumidor.
A questão que se coloca é: a preocupação com a privacidade cresceu
porque as novas tecnologias são em si mesmas invasivas,
nomeadamente no caso do telemóvel, ou porque se lhes dá um espaço
que anteriormente estava vedado no espaço privado de cada lar?
Porque, como aventa Walter Rodrigues, "as novas práticas de
consumo inquietam mais o cidadão, que se sente alvo de uma
manipulação mais intencional e potencialmente perversa do que
sentia com os poderes do Estado "? Ou ainda porque a preocupação
com a privacidade cresceu em geral?
Talvez seja precisamente por ter dado ao objecto telemóvel tanto
espaço na sua vida, começando por ser objecto imprescindível de bolso,
a promiscuidade do "vai consigo para todo o lado", que os actores sociais
são com ele mais susceptíveis a eventuais abusos de privacidade. Isto
é particularmente interessante no caso das mensagens curtas. Foi um
serviço com uma adesão muito acima do esperado. No entanto são
muito poucos os clientes que aceitam ser contactados pela operadora
por SMS que estão dispostos a receber publicidade por essa via. No
telemóvel a sensibilidade em relação aos dados pessoais e privacidade
é menos lógica do que no caso da Internet, visto que se trata de urna
realidade muito similar àjá existente com o telefone com fios, em termos
de interacção pessoal. Não é substancialmente diferente receber SMS
de divulgação de um serviço ou produto do que atender uma chamada
de voz de telemarketing. Na realidade até talvez o seja menos. Não
obstante, as pessoas manifestam claramente sentir urna invasão de
privacidade com a recepção de mensagens escritas de divulgação e
passam à acção do sentido de reclamarem e evitarem essa situação.
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Estamos porventura face a um novo vivenciar da privacidade, do
espaço privado de cada indivíduo. Talvez precisamente porque as novas
tecnologias ou pelo menos o telemóvel, tornaram ainda menos nítida a
fronteira entre as duas vivências - pública e privada, profissional e
pessoal. Os actores abriram um espaço vasto na sua vida ao telemóvel
mas sentem agora que se não lhe colocarem limites, perdem o seu
espaço privado. A defesa da privacidade poderá representar, assim, não
só a mera defesa desse espaço, mas ainda uma espécie de tábua de
salvação para preservar a identidade, numa resistência subliminar e
talvez inconsciente contra os ditames do Consumo e do "Ser /Ter" a
que diariamente se rendem.
NOTAS:
Paulo Neves, representante da Vodafone in Minha Compus Party 2004, Braga, Julho
2004
2 O primeiro é uma mensagem escrita a enviar grátis quando o emissor não tem saldo para
telefonar ou enviar um SMS normal, em que o texto é parametrizado e apenas diz Kolmi,
do inglês "CaIl me", ou seja, quero falar-te, liga-me porque eu não tenho saldo. O segundo
é uma lógica semelhante mas a solicitar a alguém (maioritariamente os pais) que carreguem
o telemóvel do emissor sem saldo.

Rodrigues. Walter (1992) "Urbanidade e novos estilos de vida", Sociologia: Problemas
e Práticas, n° 12, p. 91
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José Luís Almeida e Silva

O nuclear em Portugal
Ferrei- uma luta na história do movimento ecológivo
portugu ês*

No passado domingo, dia 19 de Março de 2006, realizou-se em Ferrei
a comemoração do 300 aniversário da primeira manifestação anti-nuclear
em Portugal, de iniciativa exclusiva dos habitantes daquela povoação
do concelho de Peniche.
Algumas centenas de pessoas juntaram-se aos habitantes locais para
recordar aquela data e o movimento popular que levou à interrupção
das obras preparatórias para a construção da Central, tendo ficado o
nosso país desde essa data e até agora liberto da produção de energia
pela via nuclear.
Por esta razão recordamos um texto que elaborámos no ano de 1986
e que agora foi actualizado, em que se narra de certa forma a história
do processo de contestação ao nuclear em Portugal.

«Nestas condições, as medidas de política para o sector deverão ser as seguintes:
aumentar a segurança do abastecimento energético diversificando as fontes de
abastecimento do petróleo e melhorando as condições de compra por negociações
bilaterais; continuar a prospecção do petróleo em Portugal, acelerar o aproveitamento
dos recursos hidroeléctricos; lançar um programa nuclear de aproveitamento do urânio
nacional..)».
Programa do 1 Governo Constitucional

«A Junta de Energia Nuclear vai lançar uma campanha informativa para que se saiba
que uma central nuclear tem condições de segurança e não há riscos».
Walter Rosa
Ministro da Indústria do 1 Governo Constitucional,
O Século, de 1/4/76
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«O acidente máximo, cujas probabilidades são extremamente remotas, que seria por
exemplo a fusão do núcleo de um reactor, pode aumentar cinco miliramos, salvo erro,
a dose recebida pelos operadores da central, que de maneira nenhuma é mortal nem
nada que se pareça. Portanto, as condições de garantia das centrais nucleares são
extraordinárias. Ver a televisão traz um aumento de radiação numa sala idêntico àquele
que tem uma central nuclear na sua vizinhança. E todavia não tem medo da televisão,
pois não?»
Walter Rosa
Ex-ministro da Indústria,
Revista Raiz & Utopia, Primavera de 1977

«Uma central a carvão produz mais radioactividade que uma central nuclear, isso é um
facto que é conhecido porque as cinzas da queima do carvão são normalmente mais
radioactivas do que todos os efluentes das centrais nucleares. (...) A indústria nuclear
tem um alto padrão de qualidade e de quality insurance. ( ... ) Há que separar as duas
coisas: uma, o instrumento em si, que tem as suas limitações, tem os seus riscos
associados e tem os beneficios decorrentes da sua capacidade, e a utilização que é feita
dele. Portanto, não se pode associar uma central nuclear, que é urna instalação em si,
com a prática de medidas anti-sociais da empresa capitalista que construiu ou projectou
ou está a explorar a central nuclear.»
Henrique Machado Jorge,
Doutorado em Energia Nuclear e
funcionário em 1977 da Junta de Energia Nuclear

«No campo da energia da União Soviética é para nós importante ( ... ) por ser a
demonstração de como um país rico ( ... ) não descura o desenvolvimento das aplicações
pacificas da energia nuclear ( ... ). A aplicação da energia nuclear na produção de energia
eléctrica tem levantado algumas objecções no nosso pais, traduzidas fundamentalmente
na existência duma análise desapaixonada e objectiva das vantagens e inconvenientes
desta forma de energia.»
Eng. Rocha Cabral,
Secretário de Estado da Energia do 1 Governo Constitucional,
na inauguração da exposição realizada na FIL,
pela URSS, intitulada "Ciências e Técnicas Nucleares na URSS"
citado por Diário cm 7/3/78

«Este problema (opção nuclear) é particularmente importante para nós numa altura
que tanto se fala de independência nacional e em que é visível o real perigo de
recuperação capitalista e de interferência do imperialismo no sector energético, militar
e outros. Uma solução precipitada, acarretando um enfeudamento aos Estados Unidos,
compromete gravemente a tentativa de transição para o socialismo conforme é desejo
do povo e está consagrado na Constituição da República.

A energia é o factor mais importante no conjunto dos que promovem o desenvolvimento
económico de um pais. ( ... )
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A impropriamente chamada "crise da energia" não é mais do que o reflexo de um conjunto
de fenómenos sociais e políticos no domínio da energia, resultantes da crise do sistema
capitalista. No mundo socialista, pelo contrário, observa-se uma evolução normal com
taxas elevadas de crescimento de consumos e com custos decrescentes do preço da
energia paga.
A energia possibilita, directa e imediatamente, ao homem o acesso a formas superiores
de trabalho, libertando-o do esforço muscular em beneficio das acções de controle e
direcção. Por consequência, num país em transição para o socialismo, o sector energético
a par com a banca devem ser os primeiros a ser nacionalizados.
No mundo capitalista, todo o sector energético, isto é, as fontes, as técnicas e os
mercados, têm sido inteiramente dominados pelo cartel petrolífero internacional,
constituído por sete multinacionais (as sete irmãs), cinco delas americanas.
Em contrapartida, nos países socialistas todo o sector energético está sob controle
superior do Estado.»
M. B. Sequeira
Revista Economia e Socialismo,

Setembro-Outubro/1 976

«O nuclear exige, para bem garantir às populações a sua característica de ser, das actuais
fontes de energia, a menos poluente, que a sua utilização sirva urna sociedade não
penetrada pela corrupção, com elevados graus de cultura e de espírito de solidariedade
humana.
A energética nuclear, alicerçada em descobertas científicas e tecnológicas de ponta, só
se torna factor precioso de libertação do homem quando entra ao serviço de uma
sociedade cientificamente estruturada e dirigida, no interesse de todos os cidadãos, cru
prol do progresso de toda a humanidade.»
J. Gaspar Teixeira
Diário de Lisboa, 10/12/83

Foi a 15 de Março de 1976, vão passados dez anos e poucos meses
(agora trinta anos), que cm resposta ao badalar incessante dos sinos
da sua Igreja, os habitantes de Ferrei saíram à rua, avançaram para o
local onde se haviam iniciado há pouco os trabalhos preparatórios para
a construção da primeira central nuclear portuguesa para os interromper,
fechar as valas abertas e avisar que se houvesse reinício ali voltariam
para destruir o que fosse feito.
Na história do movimento ecológico português e da sua luta, pouco
se falou ao longo dos últimos vinte anos e especialmente sobre este
acontecimento. Urna população essencialmente rural tomou em mãos
uma luta, no anonimato e sem grandes apoios exteriores. Poucos jornais
da época terão referido este acontecimento, e presentemente poucos
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dele se lembravam, mesmos muitos daqueles que se reivindicam
herdeiros da história ecológica no nosso país.
Do grupo de pessoas que de forma mais activa desde essa época
que clamaram publicamente contra o que se estava a perpetrar no
segredo dos gabinetes ministeriais, destacamos os Cadernos Viver é
Preciso, dinamizados pelo incansável José Carlos Marques, o Afonso
Cautela e o Movimento Ecológico Português (fundado em Junho de
1975, mas já activo desde o 25 de Abril de 1974), também A Ideia e o
seu principal animador João Freire, um grupo de cientistas que fizeram
um bom trabalho junto da opinião pública e de que destacamos o Prof.
Delgado Domingos.
Em Fevereiro de 1977, Viver é Preciso lançou um apelo nacional
intitulado «Somos Todos Moradores de Ferrel», veemente libelo contra
a então política pró-nuclear do Governo Constitucional do PS, onde
pontificava um importante lóbi nuclear apesar de também existirem no
mesmo partido bastantes opositores. Nesse manifesto podia ler-se:
«Preparemo-nos. A contra-ofensiva das multinacionais nucleares está
para deflagrar. É preciso que por toda a parte, nas escolas, nos hospitais,
nos bairros e nas fábricas, nas faculdades e nas associações científicas,
surjam comissões de solidariedade com a luta do povo de Ferrei. A
região de Peniche tem já a sua CALCAN - Comissão de Apoio à Luta
Contra a Ameaça Nuclear). Mas é bom que por todo o país a ameaça
nuclear encontre uma frente unida de partidários da Vida.»
Antes afirmava-se ainda: «Quando os pescadores e camponeses de
uma pequena aldeia marítima do litoral de Peniche tocam os sinos a
rebate para dizer "não!" à central nuclear que lhes querem impingir,
estão a lançar mão de um fundo telúrico ancestral para a abertura das
novas rotas do futuro do mundo. Graças a eles, Portugal pode se quiser,
se os Velhos do Restelo dos gabinetes da capital souberem recuar a
tempo na sua loucura suicida, ser o primeiro país do mundo a pronunciarse contra o holocausto nuclear no seu território.»
Por sugestão de José Carlos Marques apresentada em Abril de 1977
ao jornal regional Gazeta das Caldas, realizou-se em 9 e 10 de Junho
de 1977 nas Caldas da Rainha o Fórum de Junho com o objectivo do
lançamento duma Moratória do Programa Nuclear Português e da
Intervenção Popular Criativa em Defesa dum Ambiente Não Degradado.
Simultaneamente foi lançado um manifesto sobre política energética «por
um debate nacional sobre a opção nuclear» subscrito por 110 cientistas
e técnicos ligados ao problema nuclear, 74 dos quais eram funcionários
de empresas produtoras de electricidade. Cerca de uma centena de
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pessoas assistiram e participaram neste Fórum, sendo a primeira vez
que se encontraram em Portugal organizações e pessoas que se
interessavam pela questão do nuclear.

Festival «Pela Vida e Contra o Nuclear» nas Caldas da Rainha
Mas a ideia da realização do Festival «Pela Vida e Contra o Nuclear»
nas Caldas da Rainha viria a ser discutida numa reunião da
Coordenadora Ecológica realizada cm 17 e 18 de Setembro desse ano.
Daí nasceria igualmente o suplemento «Pela Vida» do jornal Gazeta
das Caldas, que com maior ou menor regularidade foi publicando
durante uma década aproximadamente.
No editorial publicado no primeiro número desse suplemento
escrevíamos: «Não ficarão surpreendidos os leitores pelo interesse que
este jornal vem dedicando e dedicará a partir de agora mais ainda, aos
problemas da qualidade do ambiente e, com relevo especial, à ameaça
nuclear. Na região, concretamente em Ferrei (Peniche), está prevista
a implantação da que poderá ser a primeira central nuclear portuguesa.
É conhecida a firme oposição da população local a esse projecto,
verdadeira agressão silenciosa e permanente à saúde dos moradores.
Mas não são apenas os habitantes do próprio local que se encontram
ameaçados. Em caso de acidente grave, que, mesmo quando
considerado muito pouco provável, pode na realidade dar-se a qualquer
momento, seria atingida toda a região e, em cálculos já feitos para outros
países, uma área que abrangeria todo o território português (foi já
calculado que um acidente máximo possível em certo tipo de centrais
afectaria uma área equivalente ao estado norte-americano da Pensilvânia
ou seja, um quarto da França, isto é, Portugal inteiro!)».
Com uma estrutura muito simples e descentralizada, alguns grupos
ecológicos existentes na época (a quase totalidade veio a desaparecer
nos anos seguintes) lançaram-se na organização desse 1 Festival que
veio a ter lugar nas Caldas da Rainha e em Ferrei nos dias 21 e 22 de
Janeiro de 1978. No n.° 3 do «Pela Vida» publicado dias antes do Festival
podia ler-se:
«Caldas da Rainha e Ferrel irão receber no próximo fim de semana
cem, mil, dez mil ou cem mil pessoas (a quantidade não é para nós ponto
fundamental), que virão dizer ao país, que estão interessados numa vida
melhor, num ambiente mais sadio, mais ao serviço do Homem e dizer
fundamentalmente não à aventura nuclear.
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Como cm Malvilie, Wyhl, Brokdorf ou outro qualquer ponto do
mundo, onde a população se levantou e disse não à opção nuclear, Caldas
da Rainha e Ferrei serão mais um degrau que o movimento não-violento
subiu na luta por uma sociedade mais justa no nosso planeta.
Para os descrentes, desinteressados ou egoístas, pretendemos que
este movimento, o primeiro levado a cabo no nosso país, seja o alerta
para problemas, que têm sido escamoteados na grande maioria dos meios
de comunicação social ou órgãos do poder.
Sem apoios de máquinas partidárias ou de organizações obscuras,
alguns núcleos ecológicos espalhados pelo país lançaram esta iniciativa,
que terá decerto muitas imperfeições e problemas de organização. Mas
competirá, a cada um que venha às Caldas, que se interesse pelos
problemas da vida, dar o seu contributo para o lançamento dum
movimento nacional de consciencialização dos problemas hoje em debate
no nosso seio».
Foram às Caldas e a Ferrel cerca de três mil pessoas, numa
estimativa cm nada exagerada, feita na época. Pelos debates,
espectáculos e outras actividades realizadas passaram alguns nomes que
devemos recordar: professores Delgado Domingos, Matos Ferreira,
António José Saraiva, médico Carlos Caldeira, cantores José Afonso,
Vitorino, Pedro Barroso, Fausto, Sérgio Godinho, GAC, Comissão de
Moradores de Ferrel, para além de representantes de grupos
antinucleares espanhóis e de muitas mensagens recebidas dos mais
variados ponto do mundo desde o Japão até aos Estados Unidos e
França. O então secretário de Estado do Ambiente, Prof. Gomes
Guerreiro, convidado para o Festival tendo chegado a confirmar a sua
presença, foi «coagido» a estar ausente, o que constou na altura. No
entanto, mandou uma comunicação de apoio.
Lembrar-se-ão aqueles que estiveram presentes nas Caldas a
mobilização a que se assistiu tanto no local como de pessoas vindas de
todo o país. Às falhas surgidas, essencialmente no tocante a
infraestruturas para pernoitar, dado o boicote levado a cabo quer pela
autarquia de direita quer por colectividades de «esquerda», os
participantes responderam positivamente e arranjaram-se como puderam.
Ninguém arredou pé das Caldas da Rainha e, apesar da chuva e do
frio inclemente da noite de sábado para domingo, realizou-se no dia
seguinte uma caminhada alegre em direcção ao local onde se previa a
construção da central. O sino da igreja de Ferrei voltou a tocar a rebate

e de lá partiu a manifestação pacífica.
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Em redor da torre de observação meteorológica foram os
manifestantes encontrar uma força da GNR destacada para o local para
a defender. Apesar de alguns manifestantes mais inconformados terem
exagerado no seu protesto verbal, não houve incidentes e simbolicamente
foram plantados alguns quilos de batatas oferecidos pelos camponeses
deFerrel.
A comunicação social, com raras e significativas excepções, noticiou
profusamente os acontecimentos, tendo-se tornado uma aliada
fundamental da luta anti-nuclear em Portugal. Recordamos hoje alguns
silêncios comprometedores ao longo de todo aquele período: Diário de
Notícias, O Diário e O Jornal. Anos mais tarde viriam a alterar o
sentido da sua postura em relação ao nuclear, mas em 1977 e 1978 não
deram qualquer relevo às movimentações relacionadas com a central
nuclear de Ferrel.
Destacamos hoje, recordando, as reportagens pela TV bem como
os relatos transcritos no Expresso, Opção, Diário Popular, O Dia,
Jornal Novo, Primeiro de Janeiro, Edição Especial, Página Um,
Diário de Lisboa, Jornal de Notícias, A Luta, A Capital. A maioria
abriu em primeira página como Festival que, apesar de não determinante,
pode ter sido um dos marcos mais significativo na luta anti-nuclear em
Portugal.
Reflectir nos acontecimentos trinta anos depois
Recordar esta movimentação significativa anti-nuclear cerca de tinta
anos depois, quando os tecnocratas e certos políticos tinham pelo seu
lado toda uma panóplia de argumentação pseudo-científica e técnica,
como se viria a confirmar infelizmente para todos nós, é importante e
vale a pena. Não pretendemos com isto dizer que a ela se deve o recuo
dos sucessivos governos; outras poderosas razões se vieram juntar à
pequena força dos ecologistas portugueses, mas quem se
responsabilizaria hoje, a ter-se avançado com a construção da primeira
central nuclear pelo erro, como erro é hoje considerado pacificamente?
Seria mais um buraco como Sines, mas com consequências, em relação
à segurança das pessoas e bens, incalculáveis. No início do texto
quisemos recordar algumas passagens de intervenções feitas na época
por alguns responsáveis, hoje perfeitamente desmentidas.
Os mesmos que defendiam a construção para o dia seguinte, dizem
hoje que Ferrel não dispõe das mínimas condições até por assentar numa
falha sísmica. Mas ainda hoje devem repousar nos armazéns da EDP
54

uma montanha de brochuras de propaganda às virtualidades da Central
de Ferrei para distribuir na região.
Dois gravíssimos acontecimentos, entre outros menos graves, vieram
posteriormente dar razão àqueles que estiveram nas Caldas e em Ferrei:
o primeiro ocorreu nos Estados Unidos, mais concretamente na central
nuclear de Three Mile Island em 28 de Março de 1979. O segundo na
União Soviética, na central nuclear de Chernobyl, no dia 25 de Abril de
1986.
Pelo caminho ficaram inúmeros «pequenos acidentes ou falhas» em
centrais ou noutro tipo de instalações nucleares de todo o mundo, alguns
dos quais nunca virão a ser conhecidos, como os de Windscale (GB),
Kasli (URSS), Idaho Falis e Detroit (EUA), Lucens Vad (Suíça), SaintLaurent-des-Eaux (França), Chevtchenko (URSS), Decatur e Erwin
(EUA), Tsuruga (Japão), Constituyentes (Argentina) e Gore (EUA).
Bem perto da nossa porta, na vizinha Espanha, de vez em quando são
noticiadas «falhas» que Portugal nem sequer detecta e que se sabem
através dos meios de comunicação daquele país.
Afinal as probabilidades remotas de acidentes que alguns
irresponsáveis minimizavam (em Fevereiro de 1986, um alto responsável
soviético escrevia na revista Vida Soviética que «os riscos de fusão dum
reactor eram da [mesma] ordem de um acidente de automóvel ou [da
ocorrência de um] cancro do pulmão provocado pelo fumo do cigarro»,
foram desmentidas várias vezes. Nem o nuclear ao serviço da classe
operária ficou isento do risco. Mais grave, no caso em apreço, a classe
operária soviética (hoje da Ucrânia) foi a última a saber.
Esperamos que os nuclearistas portugueses tenham escutado a
afirmação feita no dia 13 de Maio de 1986 pelo Director-Geral da
Agência Internacional da Energia Atómica, depois de ter visitado de
helicóptero a central danificada de Chemobyl: «O acidente de Chemobyl
marca o fim do apogeu da energia nuclear. O acidente vai relançar no
Ocidente um debate legítimo sobre a utilização do nuclear, sem contudo
lhe pôr fim... O nuclear ajudou-nos a passar da era do petróleo a uma
outra era energética, talvez da energia solar ou da fusão. Nós passámos
uma barreira que não se pode voltar atrás e teremos de continuar, mas
com um ritmo muito mais lento».
Portugal não terá mais o nuclear, dizíamos em 1986. Acreditávamos
que nesta época seria mais fácil mobilizar os portugueses contra uma
eventual ameaça e que tinha valido a pena essa luta, luta que seria de

todos os dias passados e futuros. Especialmente dedicada aos jovens,
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como ao Miguel, ao qual Eugênio de Andrade dedicou no seu quarto
aniversário e contra o nuclear, naturalmente, este poema:
Vai crescendo meu filho, com a dificil
luz do mundo. Não foi um paraíso
que não é medida humana, o que para ti
sonhei. Só quis que a terra fosse limpa,
nela pudesses respirar desperto
e aprender que todo o homem, todo,
tem direito de sê-lo inteiramente
até ao fim. Terra de sol maduro,
redondo terra de cavalos e maçãs,
terra generosa, agora atormentada
no próprio coração, terra onde teu pai
e tua mãe amaram para que fosses
o pulsar da vida, tomada inferno
vivo onde nos encurralando
o medo, a estupidez, a infindável
ambição, que nem sequer nos consentem
sermos senhores da nossa alegria,
de ser nosso o pão, nossa a palavra
de tudo estar em corrompidas mãos
de tanta e tão vil besta fardada,
de abutres que fizeram do saber
negócio mais rendoso que a sacristia.
Que faremos nós, filho, para que a vida
Seja mais que cegueira e cobardia?
Mas em 2006 será possível manter a mesma convicção e
determinação? Os ruídos ultimamente entendidos no nosso país mostram
quanto existem interessados em lançar Portugal novamente nesta via
que não é sustentável.
NOTAS:
Texto inicialmente elaborado para um seminário dos Amigos da Terra realizado em
1986 em Lisboa e depois utilizado no livro Antes, Durante e Depois de Chernobyl - O
nuclear no mundo e eni Portugal, publicado pela mesma organização em 1988. O
texto foi reescrito cm Março de 2006.
O autor é director do jornal Gazeta das Caldas.
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André Bandeira

Benito Mussolini, un dittatore anarchico

Esta é uma história com muitas pistas mais do que aquelas que
sublinham a influência de um indivíduo na História ou vice-versa. Da
combinação de ambos, fica sempre algo de pessoal. Este artigo introduz
a questão - a ser estudada - das raízes anarquistas de Mussolini. Para
quem, como Bakunin, considerava o anarquismo como um movimento
dinamizado por uma élite revolucionária, o elitismo fascista de Mussolini,
tirou-lhe as conclusões, dispensando, por exemplo, o claro anti-semitismo
de Proudhon. Na verdade, se havia uma escola ideológica triunfante
naquela altura - e só os anarquistas a podiam dar aos socialistas
revolucionários que não eram marxistas - era a do comunismo libertário
de Piotr Kropotkin, que tomou abertamente partido pela Guerra contra
os Kaisers. O artigo pretende, por meio de algumas pistas históricas
(Arpinati, a Raffanelli, Bombacci), passar entre Scylla e Caribdis
daqueles que fazem do revolucionário Mussolini, ou um pervertido da
Esquerda radical ou do fascista Mussolini um traidor do Mundo inteiro.
Mussolini, apesar do muito que se esconde por trás da "justiça dos
venccdores"da Segunda Guerra Mundial e que releva ainda da pura
Inteiligence, não se inventou a si próprio. Escusando-me dos
pormenores que fariam umas centenas de mártires da Liberdade, na
Sicília, rebolarem-se na fossa comum, ao ouvirem "anti-fascismo" como
nome da Virtude mas poupando-me aos particularismos italianos, nesta
época de "Globalização-já", direi que não foi um certo anarquismo que
fez Mussolini nazi-fascista. Nesta época, onde o anarquismo perdeu muito
do seu substrato (o que não quer dizer que perdeu o seu valor histórico
ou ético), convém dizer que foi o anarquismo de Mussolini que lhe salvou
o sentido da vida, no momento de ser massacrado. O resto, não é
silêncio, como reza a sua última carta, à filha Edda: o resto foi a culpa
de uma sociedade que criou, acarinhou e ainda ama loucamente, como
penhor da sua identidade, o saltimbanco Benito Mussolini. Se é certo
que a luta de classes não perdeu a sua esmagadora veracidade, Benito,
que discursava sem demagogia contra o Poder da Burocracia, não perdeu
a veracidade de um indivíduo em controlo de si mesmo.
A IDEIA 62 2006
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La componente anarchica dei Fascismo italiano
1 - Introduzione - un Mussolini bianchiato, oppure amnesico?
In questi tempi di paura, oppureformido, pero anche di Terrore, dove
i massacri venuti alia conscienza storica non hanno cominciati
nel'Olocausto, nernmeno neila Rivoiuzione russa, perô neila
coionizazzione dei Nuovo Mondo e nelia schiavini nera, ci vediamo
confrontati con fenomeni come ii Rwanda o Srebrenica, accaduti sotto
ii nostro naso, nel migliore dei mondi, quelio deila Democrazia. In tempi
de Terrore, le risorse sono poche, e magari abbiamo anche bisogno di
bianchire ii Passato, oppure di profittare dei piü piccoii segni di
compassione che briliano com'argento nel nero deila consapevolezza.
Magari Mussolini ne costitui l'esempio. Lui non è stato ii traditore dei
sui ideali socialisti, neanche Ia pecora nera dei legittimo desiderio di
Giustizia. Oitretutto, iui segna una possibiie sopravvivenza disperata di
tutto questo, benché travolto per una Storia ncominciata a Nagasaki e
Hiroshima.
Mussolini, Benito, non era soltanto un uomo, sebbcne quest'aggettivo
sembra ridurre, oppure fare dimenticare tutti i nomi che vanno con lui
collegati, come tiranno, buifo, pagliaccio, avventuriero (perché per questi
proposti sembra superfluo dire che iui era un "fascista", meglio dire, un
criminale). A un certo punto, iui rispondeva a Emil Ludwig' chile
chiedeva "Braucht man,( ... ) zum Regieren wirklich mehr
Menschcnverachtung ais Humanitãt?", "Ai contrario! Serve 99% di
umanità e soltanto 1% di disprczzo". Anziché, nel momento in che ii
giornalista insisteva se ci serviva piú compassione o disprezzo, lui
ottemperava enfaticamente: "molto piii di compassione".
Trascorreva l'anno X dei Fascismo, 1932. Tutte le cose andavano
bene per Mussolini, lui non aveva bisogno di nascondere i propri
sentimenti. Era magari ii piú seduttore uomo di tutta l'Europa, ogni
esprcssione di sui sentimenti lo faceva pii affascinantc ancora e pii
morbida si apriva, davanti à lui, Ia strada politica per dentro delie porte
della Storia Era ii tempo nel quale diceva, quando si riferiva ai antichi
compagni rivoluzionari: "Io ho lasciato tutti i miei Camerati in pace,
purché mi ne hanno anche lasciato" 2 . E questo lo ha confermato ii
fondatore dei Partito Comunista Italiano, Niccola Bombacci, tredici anni
dopo, all'essere fucilato vicino a lui, dove ii Comandante partigiano
"Valerio"(Walter Audisio), eseguendo un dovere imperativo, imposto
non si sa esattamentc da chi, ha impedito per sempre che Mussolini si
difendesse m un Tribunale. Neila stessa occasione, "Valerio" ha profittato
dell'opportunità, qucsta volta con piacere, di ammazzare anche quel
58

fuggiasco storico delio Stalinismo chi appariva anacronisticamente
affianco di Benito, dopo scappare di Mosca e raggiungere una
Repubblica Sociale di Salà che credeva fare socialista, ai momento de lia
morte disperata. Appunto, quando Bombacci si preparava per partire
sulla strada finaie con Benito, osservà a un giornalista 'Un giomo, gli
storici si chiederanno: ma che ci faceva accanto a lui, Bombacci, ii
fondatore dei Partito comunista? "Sai, diranno, erano romagnoli tutti e
due... si voievano bene ... erano stato a scuola insieme. .."oppure faceva
sapere a Vittorio, ii figlio di Mussolini, "Dove va iui, vado io. Seguirô
tuo padre sino alia fine. Non dimenticherô mal che ha aiutato Ia mia
famiglia quando aveva fame." 3 Infatti, in esilio, Mussolini aveva lasciato
l'esiliato Bombacci entrare in Italia per fare guarire suo figlio chi
rischiava Ia morte.
Ii problema rion era ii uomo, si dirá, perô ii sistema costruito intorno
a lui poichá ii Fascismo non era lui, Mussolini. In ogni modo, l'antifascismo ha giocato ii gioco dei Grande Seduttore Mussolini. Per
tantissimi anni, ha provato a spiegare i meccanismi psicoiogici dei
fascismo italiano, com'è successo con Hannah Arendt, per via deile
simiiitudini con forme arcaiche di tirannia, insomma, preferendo una
forma mitologica4 . Tuttavia, Ia formulazione magari pili espressiva è stata
quella dei Tedesco Klaus Horn, chi diceva che ii Autoritarismo, non
soltanto evita i'anarchia come Ia monopoliza'. C'é ii caso di Mussoiini
chi a funzionato com' uno specifico condottiero neii'autoritarismo che
lo ha scelto, come proprio sintomi e se ne ha srvito. Cera bisogno di
un robustissimo umanesimo per considerare adesso Mussolini, anche una
vittima dei suo stesso fascismo (che ne aveva altri principi, come Italo
Balbo, o Dino Grandi, o Galieazzo Ciano) perô ii fatto che ha accettato
ii voto di dimissione dei Gran Consiglio Fascista e ritornato ai socialismo
invendibile di Sak, dopo di essere liberato, nonostante Ia sua malavoglia
o indifferenza, per i paracadutisti di Hitler, dimostra molto di meno. Non
è stato ii fine di un qualunque teatro, come lo ha voluto l'istigatore dei
spettacoio degradante dei Piazzale Loreto, ii capo storico de PSI, Pietro
Nenni6 perô una vendetta molto maggiore che quelia dei partigiani
fucilati, qualche giomo primo. 11 linciaggio dei Piazzale Loreto dimostra
anziché, i'incapacità dei seduttore individualista, il rivoltato piccoioborghese, con forza ed intelligenza sufficiente per fare della sua rivolta,
una rivoluzione, di vendicarsi pá dei sistema político borghese che odiava,
fino ai fine. Poiché lui ha detto che ii fine era conforme ai carattere
dell'individuo, ii rapporto dei fine doveva smentire tutto ii Mussolini.
,

Questa è stata l'anarchia di Mussolini, questo è stato l'anarchico
Mussolini, che diceva ad Emii Ludwig, che ogni anarchico ha un dittatore
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frustrato dentro di se. Anzi, lui non era un frustrato, perô neanche un
dittatore completamente riuscito. Dunque, che era lui? Magari un
anarchico senza anarchia. La leggenda dei Partito Comunista che lo
raccontava inginocchiato, a chiedere per Ia vita ai partigiani, à stata
smentita, malgrado le scomparse tutte strane, di tutti meno uno, dei
membn dei comando che lo ha giustiziato. Mussolini non è morto neanche
da eroe degli super-fascisti, come Pavolini, anziché si è consegnato ai
Destino, completamente esaurito per questa utopia anarchica di
comandare lo stesso destino, al amvo dcl momento neilo quale non puô
farlo pifi. Le sue ultime parole sarebbero verosirnilmente : "come potete
fare un delitto cosi?" interrotta delia raffica di mitraglietta che aveva
già messo fuori Ia cosiddetta Claretta Petacci, Le facciamo una piccola
giustizia: Mussolini, ii anarchico violento e, dopo, soltanto il violento, non
ha mal cercato un alibi.
II - Un pó di storia
1 La pista Arpinati

L'introduzione al primo Volume dei Dizionario Biogrqfico degli
anarchici italiani, riferisce nella pagina XII, che un piccolo numero
dei fra 5000 oppure 9000 anarchici schedati per Ia Polizia italiana, prima
della Guerra 14/18, avrebbe ingrossato le fihiere dcl primo fascismo (colui
che si à dissolto dopo Ia delusione delle elezioni dcl Novembre 1919 e
indossato sopratutto da veterani di Guerra) e riferisce altre tanto che
l'anarchismo italiano avrcbbe sopravissuto all'esilio dei secondo fascismo
(quelle riorga'nizzatc da Mussolini per le elezioni di 1920) bcnché, nel
periodo dcl dopoguerra, per l'aiuto di qualche individuo e non di
qualunque struttura organizzata (p. XIV) Tutti questi periodi sono troppo
corti per oltrepassare Ia continuità dei protagonisti.
Di tutti gli anarchici che hanno appoggiato Mussolini, ii sicuramentc
piú conosciuto è Leandro Arpinati, nato in Emilia Romagna, in 1892, e
chi ha conosciuto il giovane socialista rivoluzionario Benito Mussolini,
in seguito ad una discussione piuttosto tempestosa con quest'ultimo. La
discussione che ha avuto con lui, costitui un' iniziazione rivolu.zionaria e
fu stata causata per l'appoggio di Mussolini ai battesimo di un mercato
con il nome di Andrea Costa, il mitico anarchico italiano accusato di
cambiare bandiera per un posto alia Camera dei Deputati.
Arpinati si è schierato con Mussolini, in tanto che capo dei socialisti
interventisti in 1914 (quelli dei sociaiisti chi appoggiavano l'entrata
dell'Italia a flanco delle Entente Cordiale contro i poteri centrali,
Germania cd Austria). Al fine della Guerra, Arpinati ha impreso una
60

carricra che lo ha portato a indiscutibile capo dei Fascio di Bologna e,
dunque, delio squadrismo nero (qualcosa che li costerebbe Ia vita, pift
tarde, ai fine de i'altra Guerra), a deputato in 1924, a podestâ di Boiogna
in 1926 e a sottosegretario dcli' Interno in 1920. Poco dopo, per colpa
delie sue idcc liberali, é caduto in disgrazia davanti a Starace, ii Segretario
Generale dei Partito Nazionale Fascista, verá ulteriormente espulso delio
stesso Partito in 1933, fissato rcsidenza alia sua proprietà di Malacappa
e finalmente riiasciato in 1940. In 1943, Mussolini, ali' occasione deila
fondazione delia Repubbiica Sociale Italiana, a SaIà, lo ha invitato a
diventare Ministro dell'Interno. Arpinati rifiutà, stabilisci aliora rapporti
con Ia Resistenza, all'eccezione dei comunisti, ha aiutato a saivare
quaiche gcncralc inglese ritenuti dietro le lince tedesche ed è stato
finalmente ucciso il 22 di Aprile 1945, a flanco dei socialista Torquato
Nanni (costui nascosto nelia sua residenza) per un gruppo di partigiani
comunisti, sembra che senza comando.
Ii percorso di Arpinati lo prendiamo come un esempio che magari
nasconde centinaia, oppure migliaia che si gli assomigliano. In piá,
l'esernpio di Arpinati dimostra qualche coincidenza con queilo di
Mussolini Romagnoio come lui e anche come ii capo mitico dei comunisti,
Niccola Bombacci - che a scelto uscire da Mosca e morire con ii
compagno di giovinezza Benito, a Como (anziché gndando 'Viva
Mussolini!Viva ii Socialismo!" in qucst'ordine) - Arpinati era anche figlio
di un oste, lo stesso mestiere dei genitori di Benito.
Non c'è una spiegazioni chiara per questa seduzione che Mussolini
infondeva sulle suoi conosciuti, perô non era certamente niente di magico,
anche per chi ne crede, posto che 1 coliegamenti di Mussolini con i circoli
occuitisti o esoterici sono stati tagliati molto presto con Ia emarginazione
di Julius Evola, della direzione fascista, ai stcsso tempo che le tendenze
razziste, ai meno delio tipo nazisti. Sembra proprio che le tentativi di
incantesimo delia parte di qualche circoli, o ii stabilimento de cosiddette
'catene' non sono riuscite, come lo attesta ii stcsso Evola, grazia alia
enorme superstizione di Mussolini e ii suo rispetto intimorito per Ia
gerarchia cattolica, cppure ia sua sconccrtante robustezza psicologica.
2 La pista Rafanelli
Un personaggio abbastanza importante dei anarchismo italiano è stata
Leda Rafaneili, scrittrice e attivista nata in Alessandria de Egitto (come
dicono i italiani) in un luogo dove altri anarchici come Pilade Tocci, Icilio

Ugo Panini o Pietro Vasai, hanno iniziato il suo percorso politico
particolare, fra gente di ogni risma e di ogni nazione, Ia chiamata
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'Baracca Rossa". Ii suo rapporto con Mussolini si è svoito fra ii penodo
tra ii 19 Marzo 1913 ed ii 7 Ottobre di 1914, coincidendo con ia
direzzione dei giomaie ufficiaie dei Partito Socialista, Avanti!, per ii stesso
Mussolini. Da lui, in uno dei su romanzi e sotto ii nome fictivo di Lorenzo
Ardèvi (un nome che Mussolini usava per rincontri amorosi con Ia
scrittrice), Ia Rafaneili ricorda: "Nato in provincia da una di queile
povere famigiie oneste, dette a ragione buone, egii portava in se una
smania segreta di emergere, di vivere, di trionfare, di godere.. Aveva
bisogno di dominare, di tenere quaiche destino nei suo pugno. Pure Ia
sua mano era lunga, bianca, morbida, fatta per ie carezze." La scrittrice
continuava in questo motto, descrivendo cosi ii carattere di Mussolini"
mutevole e senza scrupoii eccessivi" oppure, ia visione de mondo dove
Benito faceva 1 sui primi passi pubbiici, come '...una grande, vasta
palestra che necessitava alia sua fibra di atleta e di giocoliere insieme".
Di Mussolini, diceva anche, ai tramonto delia vita (che Leda ha scelto
- magari anche per ragioni de sopravvivenza fisica, poiché ia Guerra
civile in Italia non andrebbe finita prima dei 55 - di essere discreta):"
Tutti noi ne abbiamo avuto iotte e ferite. Innumeri essen Ia morte. La
nazione lo ha pagato con le continue guerre, tutte disastrose neile
conclusioni, dopo anni di strepitose vittorie. L'antico direttore dell'Avanti!
divenne ii "Duce". È passato finalmente alia storia, come ardentemente
desiderava.". Pifi in avanti, Ia Rafaneili lascia molto chiaro che per lei
hji (Mussolini), è morto ii giorno chi a scambiato Ia sua fede per denaro.
E giustifica dicendo che Mussolini, mentre gli esponenti di tutti 1 partiti
deila libertà hanno vissuto sempre col fruto dei loro lavoro , - nessuno
puà negare che chi era a capo dei fascismo ha acquistato potere, fasto,
ricchezza, tutto a spese deilo Stato - cioè dei popolo. E lei aggiunge:
"Lo Stato erano loro" 8
La scrittrice, che dopo è tomata alia sua radice culturale dei Sud
dei Mediterraneo e si è riconvertita ai Islamismo, testimonia che ha visto
Mussolini per l'uitima volta, dopo questo aveva appena scatenato una
polemica durissma con ii anarchico Tancredi. Si poteva vedere che ia
sua strada si indirizzava già, decisamente, fino alia neutraiità attiva, ali'alba
delia Prima Guerra mondiaie.
Mussolini aveva una simpatia personale ed anche ideologica per i
anarchici . Ha scrito una iunga e positiva recensione delie ricordate
Parole di un ribeile di Kropotkin. Perô, altrimenti, scrive anche a
Adrian Weyss: "Vi si dirá che sono "anarchico". Ebbenc, compagno,
mente di pifi falso".
.
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Quando ia Rafaneiii scrive questo, voleva urgentemente lasciare
chiaro che non era stata nessuna delie "dorme" di Mussolini (ia capacità
dei comunisti distruggemc ia vita di qualunque, neii'Italia dei dopo-guerra,
era ancora moito reale) e quando Mussolini scrive ai camerata svizzero,
non iascia vedere ii disdegno chi sentiva già per 1 "frateili" germanici,
come lo ha testimoniato neiia pelie, mentre dormiva come disoccupato
sotto le ponte dei Ticino. Certo che ii Ministro delia Cultura di Mussolini,
Bottai (che ha anche iasciato passare l'imagine di essere ia buona
pecora dei regime fascista) diceva " Mussolini a detto tutto di tutto". In
una Italia dei post-guerra dove ii cambio de bandiere fu elevato ai livelio
dell' arte, questa affermazione oscurava piú che ne iiiuminava.
III - Un puô d'ideologia - La pista Bombacci
Ii fascismo italiano aveva molto di folklore e certamente di violenza
primitiva. È piii faciie ne cercare le radice neila stessa storia politica
d'Itaiia, certamente per le singoiarc similitudine (lo che puô essere
superficiale) che per ragioni di lorta di classe che non sono stati provate
(benché sembra che ii farto de che non sono state provate, ha soitanto
spostato una sua frettoiosa confermazione neila profezia delia
Mondializzazione in tanto che aitro nome per ii - ultimo - "stato
imperialista dei capitalismo").

Due teorici come Milza 9 e Poulantzas 1 ° ne hanno dado una immagine
pni compiessa che quelia dei slogan partigiani, o semplicemente evocativi
di Hannah Arendt. Milza dice, insomma che ii Fascismo potrebbe essere
come un "estremo-mezzo", appogiatto che ne è stato dei ceti
piccoioborghese. Ii Fascismo italiano si rivedeva come una via di
transizione fra una societã iiberaie che non funzionava ed un altra dove
Ia "socictà civile" aveva ricuperata tutta Ia sua potenza. Perô ii lavoro
di ricostruzione ne soilevava altri problemi e dimensioni che ii unico
veramente strutturato filosofo dei Fascismo, Giovanni Gentiie, ha risoito
per ricorso ai Hegelianesimo. Comunque, "Tutto per ii Stato, niente coniro
ii Stato" sembra poco compatibiie con ii Liberalismo e, per questo, tra
altri, ne è un esempio de queilo che era ancora molto, Ia contribuzione
massimalista e socialista rivoiuzionaria ail'ideoiogia dei Fascismo.
É vero che Ia inesoluzione delie contradizione strutturale, spesso
invita alia fuga in avanti, ai estetismo, ai misticismo, oppure alia semplice
menzogna sernantica. E di questo, il fascismo italiano ne é pieno. Peró
Ia discutibile bellezza dei opere pubbiiche fasciste avevano unito, in un

rnotto indissolubile, ii versante ideologico (come specchio deila nazione
italiana, nata soltanto qualche anni prima) con ii versante economico di
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rilanciare i'economia distrutta per una amara vittoria, risultante deita
Guerra 14-18, eppure, questa volta, a partire deito Stato. L'entrata dei
sindacati nel fascismo non à stata di niente fatta davanti a un fusile
puntato alie spalle. Edmondo Rossoni, un veterano deile barricate
sindacaliste, ed altri, haimo veramente trovato un posto ai sole, nel
Fascismo. Costui è infatti diventato un baluardo per ia piccola aristocrazia
projetaria che è stata formata in anni di lotta ed emarginazione, e che
ritrovava cosi, Ia riconoscenza, sinonché ii ricorso deita Storia che te
utopie appuntate ai fine di quest'uitima, non lasciavano florire. 1 veterani
deila lotta sindacale si sono sicuramente riconosciuti in Mussoiini, primo
perchè questa aristocrazia non era cosi numerosa e, secondo, molto
abbastanza, perchè i sui membri si sono trovati spesso a flanco, nelio
stesso lato delia barricata. Finalmente, perché Mussolini aveva ii talento
retorico-politico che mancava ai sindacalismo per chi questo trovasse
una maturitã politica. Non è per caso che Ia Carta dei Lavoro, fascista,
é ancora un oggetto di culto dei storici dei movimento sindacale italiano
ed i Comitati di gestione deile aziende, con Ia partecipazione dei
iavoratori solo sono stati dissolti con Ia politica di confronto sociate, dcl
PCI, nel post-guerra. In pá, ii simbolo trionfante deii'individuo Benito
era anche Ia vittoria dei barricadiero di tutte te cobre, da Mazzini ai
alpini senza comando di Caporetto, dei nvotuzionari di mestiere.
Un'attro fattore era Ia disorganizzazione avvenuta con ia Guerra. 1
Italiani avevano vinto dei lato deila Entente Cordiale perà avevano perso
territori e visto sogni coloniali cacciati via per Ia malevolenza deile
trattative diptomatiche. Era una vittoria rnacchiata con ii disastro di
Caporetto, dove in un solo giorno, ii Esercito tricobore aveva lasciato
fare 600.000 prigionieri, da un'Austria chi perdeva in tutti i altri fronti.
Questa gente umiliata - comunque, decorata - ritornava ai vitlaggi,
indossando Ia camicia nera dei aipini (le truppc speziale) cd era incolpata
pubblicamcntc delia disfatta. Avevano perso famiglia, fidanzata, iavoro,
anche rapporti politici perché Ia maggioranza dei socialisti (chi avevano
espulso Mussolini, ii quale gli diceva al momento deita uscita,
consapevolmente: "vuoi mi amati ancora") aveva riflutato Ia Guerra e
vedeva cosi i suoi criteri rinforzati. Da Russia veniva anche certamente
ii messaggio chiaro - bcnché ne non avesso piú una fedele minoranza
intellettuale, comandata da Gramsci cd ii suo "Ordine Nuovo" a
disserninarla - de chc i proletari avevano abbracciato due anni prima
Ia neutralità e se fregavano de chi sarebbe il vincitore.
Cosi, questa gente è divenuta come presa nelia Storia. Senza lavoro,
senza "classe", senza capi - come diceva ia Rafaneili, tutte ie Guerre
italiane si avevano rivelate disastrose, ai fine - gli rimaneva Ia solidarietà
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deile trincee. 1 fasci erano, dunque, gruppi di giovarii smobiiizzati, troppo
tarde si gli paragoniamo alia Russia dei Bolschevik e troppo presto si
li paragoniamo con i tedeschi chi erano ritornati ai porte di Parigi, in
1918, e si sono convinti (tra altri, ii caporale Hitler ) di essere stati
sconfitti, soltanto perché traditi alie spalle dai rivoluzionari di Weimar.
II fascismo italiano non costituisci solamente ia vendetta dei figlio
abbandonato. E ia scoperta de che non ê mai avuto un padre. II Re
d'Italia non veniva rispettato tra i suoi congeneri di Europa, ii sistema
pariamentare non offriva fiducia per essere scambiato per una
Repubblica viziata a Ia stessa menzogna giornaiiera, dove tutto che
veniva generato deila Politica (anche Ia nuova politica dei Socialismo)
nasceva già corrotto. Serviva veramente una rifondazione dell'Italia ed
in questo, Ia conoscenza profonda deli'altro, senza parole, acquisita nelle
trincee, negii campi de prigionieri, benché i'accettazione spontanea di
una gerarchia "naturale", valeva molto di piL che dottrine riciclate de
vecchie abitudine. Tutto questo in un tempo, dove ii Tempo aveva
imparato a essere moito piit corto e prezioso.
Cosi, fra i quadrunviri (Ia prima vetrata dei Fascismo rivoiuzionario),
gente come ii veterano Bianchi o ii Generale De Bono, rappresentavano
le Forze Armate umiiiate, deiie trincee fino alio Stato Maggiore. De
Vecchi ed Italo Balbo rappresentavano lo che rimaneva dei nazionaiisti
(monarchici) e lo ribadiva Ia necessitã di un scambio de regime, i
repubblicani. Invece, Mussolini veniva degli socialisti rivoluzionari (come
Sorel, in Francia, o Henri de Man, in Belgio) perô aveva stato espulso
dei Partito, lo che lo faceva semplicemente un rivoiuzionario, cercando
Ia sua rivoluzione. Ii fatto sociale erano Bianchi e de Vecchi, mentre
che ii fatto politico erano Bono e Baibo. Mussolini era ii
"spirito"comandando i fatti.
Sappiamo lo che é accaduto a Balbo, lui chi era contro Hitler, chi
aveva ebrei tia i sui uomini delia prima ora e chi é stato finalmente ucciso
da "fuoco amico" in Africa (Ia sua vedova ha lasciato l'idea de che
questo è stato una, ira altre uccisione, ordinate da Mussolini. Jnfatti costui
ha detto in Saiô che "Balbo è stato il unico capace di ucciderme"). Balbo
rappresentava ii piú tradizionale rivoluzionarismo repubbiicano in Italia,
lo spirito aperto, moderno, che voleva chiaramente entrare in Guerra a
flanco dei Britannici. Per quei riguarda De Bono, lui ha tradito Mussolini
in 43 (quando ii Grande Consiglio Fascista ha votato Ia dimissione dei
Duce). De Vccchi si è perso neiie braccia di una nobile siciliana, cosi
mettendo fine aila persecuzione intransigente dei Prefetto di Ferro (chi
aveva ii appoggio giurato di Mussolini) ii famoso Cesare Mori,
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antagonista vittorioso, eppure caso unico, nelia iotta di Roma a l"onorata
società".
C'era ancora un'altro, Badoglio, chi comandava le truppe, quando
Ia "marccia su Roma" ê arrivata alia capitale. Mentre che ii PrimoMinistro Facta si dimcttcva cd ii Re intentava fare passare un Governo
Salandra (ii veterano Ministro degli Affari Esteri) con Mussolini, costui
sapeva che se non Ia faceva tutta, queila volta, non avrebbe una seconda
opportunità. C'erano già molti morti, nel frattempo, tra fascisti, poliziotti
cd sociaiisti, c'erano masse (una parola di Ortega e Le Bon che acquisire
una connotazioni positiva, soitanto con i fascisti) venute di tutta i'Itaiia
e che venivano alia guerra civile, anziché non avevano sparato ancora
una paliottoia. Mussolini era addesso sopra una ondata che non poteva
sostenere. Senza morti, neanchc feriti, i'unica soluzione era che l'ondata
riuscisse ai piú alto, ossia a intronizzare ii suo condottiero come capo
dci Governo, per dopo, retrocedere. Badogiio ha detto dopo, che potrebbc
con qualche paiiottoic, a quel punto, finire una volta per tutte con ii
Fascismo (appunto ha preso vent'anni per nfarc questa occasione
mancata). Comunque, il fascismo continuerebbe, non sappiamo sotto
quaie forma, magari una forma moito piei vertiginosa, magari sotto Italo
Baibo, sinonché senza Mussolini.
Ii Stato era troppo debole. Si c'era una defmizione nazionale in Italia,
era quelia dei ceti mezzi che avevano visto ncli'unità dei Stivale italico,
Ia costituzione di una potenza europea e mediterranea, prima e, dopo,
mondiale, con radici forti in Stati Uniti, in Cina, InAustralia, inAfrica,
o in America dei Sud. Questi ceti mezzi hanno trovato una tribi di indiani
metropolitani, smobiiizzati e senza radici, tra le città e i campi, per fare
Ia Guerra sociale per loro conto. Mussolini cd altri tanti, protagonisti dei
sogni cd aspirazioni di questi ceti mezzi, hanno giocato Ia loro fortuna in
questa avventura. Cosi, un Stato frantumato, giovani e debole, ha ritirato
davanti a una società molto anticha, coita e complessa. Tra le due, Stato
e Società, Mussolini ha avuto ii senso dell'opportunità, oppure
l'inspirazione di sostenere con pugno di ferro un equilibrio fragilissimo,
dove un semplice fiarnrnifero male spento potrebbe scatenare
un'esplosionc.
IV - Conclusione - Ia vendetta sfortunata dei anarchico
Mussolini
Mentre che non sarà una proietarizzazione completa della società e
Ia vccchiaia dei tessuti sociali complessi, apcnna cntrati nell'era dei
nazioni (oppure dei Stati nazionali), resiste all'irnposizioni transnazionali,
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fenomeni com'ii Fascismo troveranno spesso ia sua legittimità. Per
quelio, ii Fascismo, ai contrario dei Nazismo, ha trovato un posto neiie
ideoiogie sosceptibie di spargersi ai liveiio universaie.
Ii Fascismo, dei tipo mussoliniano, accadrà in paesi che non hanno o
lottano ancora per Ia sua condizione maggiorenne nelia cosiddetta
"modernitã". È successo con ii Partito Baath in Sina cd in Irak, negli
anni quaranta, ha miracoiosamente sopravissuto alia Seconda Guerra
Mondiaie, com'in Argentina, o Brasiie, oppure in Spagna ed in Portogalio.
É anche accaduto plenamente in paesi come ii fu Zaire o ii odierno
Zimbabwc, per non parlare in quaiche Stati usciti deli'ex-Unione
Sovietica.
Ii Fascismo italiano deve essere caratterizzato, comunque, per il
"vivere penicolosamente" che significava in reaità i tradimcnti, le storie
e i progetti segreti, le vite doppie e i aiieati internazionali in costante
mutamento. Tuttavia, a iungo, quaicosa sopravvive in comune a tutta ia
ricca transitorietà dei consolato fascista, anche se, in termini universali,
ii suo fascino ideologico è stato molto maggiorc che ia sua emuiazione
reaie. Hitier era uno ammiratore di Mussolini (e non vice-versa) perché
Ia sua folha pagaria, mezza germanica, mezza gassata deile trincee, solo
trovava un equilibrio cd una immagine vendibile neila tradizione romana,
genuina, dei Fascismo italiano. Mentre che ii Nazismo ha nascosto il
olocausto, basato su una fiducia personaie, senza parole scritte (un tacere
che non è stato soiamente Ia tragedia degii ebrei e ia coipa dei
massacratori) il fascismo italiano non conterebbe pifi di due centinaia di
vittime fino ai scatenamento deila Guerra di Etiopia, e molti di loro, caduti
in veri dueiii che si assomigliavano moita alie sparatorie tra il maiviventi,
nei Chicago degii anni trerita. Si ci è un campo di conccntramento
italiano, sarà magari in Dairnazia dove un migliaio di morte (anche tra i
guardi) è avvenuta per ia trascura nehia prevenzione deila diffusione
dei tifo tra i prigionieri. Invece, mighiaia di soldati italiani sono stati
massacrati dai tedeschi che non ne contavano nemmeno come fattore
strategico, come viene dimostrato neile dichiarazioni dei Maresciaiio
Rommei aii'arrivo in Nord d'Africa.
Che ha tutto questo a vedere con ii Anarchismo, ai di là deile
referenze piuttosto immaginosc dei rivoluzionario, primo di sinistra, dopo
di destra, sempre avventuriero Benito?
Mussoiini emerge quando finisce ia promozione sociaie che Ia vita
poiitica repubbiicana e parlamentare deile monarchie costituzionaie
curopee dei secolo XIX, aveva permesso ai attivisti disgraziati, com'era
ii caso deila famiglia impoverita di Mussolini, fu coipita dai fenorneno
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regressivo delia Guerra. La Guerra puô sicuramente fare un "continuum"
con Ia Política, come Io ha insegnato Clausewitz. Perô una "Guerra
Sociale" à una espressione troppo fantastica per spiegare una Guerra
reale. Deilo stesso motto, una spiegazione dei effetti sociali dei catastrofi
naturali, non puô essere ridotta ai interazioni dei elementi endogeni alie
societã umane. Ii "Beilum", comunque ordinato, non sarà mai Ia stessa
cosa che Ia "Guerra" e ne puô essere un fattore sociale assai
indipendente. La Prima Guerra Mondiale è stata una Guerra, non un
conflitto beilico.
Cosi è successo con ii Fascismo italiano, cosi è stata Ia brezza che
ha soffiato in altalena sulia culia dei Fascismo. Ai fine deila Prima Guerra
Mondiale, Ia modernità non aveva potuto fradurle in un stesso iinguaggio,
Ia compiessità dei tessuto sociale italiano. La violenza di Guerra, senza
definire nuovi condottieri mondiali (in fatti ne a fatto due, ricorrendo a
un'altra Guerra piei devastante ancora) ha lasciato fuori una nazione che
esprimeva ancora ia forza deile risorse e di una tradizione viva m diversi
ceti sociali, abbandonati a se stessi. C'era una piccola borghesia in Italia
oppure ne erano tanti? Quindi, prima di pariare di Mussolini com'attore
piccoloborghese, ii critico deve trovare i'identità di costui nelia Scena
sociale. Si anche ia dinamica dei conffitti concede un tempo di pace per
Ia preparazione deila cosiddetta "àuerra Sociale" (sembra, nelia mitologia
sportiva dei nostri tempi, che questa permette e continua una Guerra
biologica pifi efficace, inventata dai darwinismo sociale) à in questa pace,
che si deve trovare ii consenso italiano, avuto un tempo, intomo a
Mussolini.
Mussolini, ii individuo, ha deciso di esistere, in mezzo a questa
ecatombe crudele. Com'ii Caligola, creato dai uomo di destra Albert
Camus, Mussolini ha evitato veramente conflitti fuori, usando senza
esitazioni pugno di ferro dentro (che ne sia testimonio Ia sua lotta contro
Ia Mafia, in Sicilia, un evento senza precedente neila Storia delia
Penisola, dopo che l'organizzazione è nata, nel secolo XV). In politica
estera ha, invece, fatto scelte naïve e sbagiiatte. Comunque, ii cobre
nero, redentore, dei Fascii, veniva deila Guerra delia Libia, dei 1911/1912
(ii fez deiie truppe era sicuramente ispirato di queilo dei Senussidi libici
che si sono battuti contro 1 turchi, a fianco dei italiani e che si vede
ancora suila testa di Geddhaffi), le fiammelie nere venivano deila vioienza
anarchica e sindacalista rivoluzionaria che condividevano i gusti colorisci
e l'organizzazione dei Fasci, come i'irnmaginava ii Baibo, delie "Bande
Nere", era direttamentc ricavato dei "Ras" (capi tribaii) etiopici. Sono
stati questi cappi "tribali", a resistere alia trasformazione dei Fascismo
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in Partito, loro che rifiutavano ritomare alia stessa cosa, combattuta per
tanti anni, ai costo di tante vite.
Si, c'era qualcosa di primitivo ed arcaico che inspirava ii fascismo
italiano, perô c'era anche qualcosa di molto moderno. La modernità dei
Fascismo italiano era piena d'individualismo e di speranza, e anche di
credenza nel consenso, come i sogni insommergibile dei Risorgimento,
traditi nell'ipocrisia parlamentare. Per ii Drammaturgo piú geniale dei
Fascismo, Luigi Pirandelio, nato nel borgo siciliano di Caos, i Fascismo
era Ia vera unità civiiizzatrice di Roma, contro i particolarismi crudele
delie regione, il nero era Ia luce concentrata contro l'oscurità ignobile.
Mussolini ha fatto pagare ai politici itaiiani con Ia stessa moneta che
loro hanno fatto pagare ai piccoioborghese, investitori emotivi in una
società aperta, in permanente dibattito e chi si sono trovati, un giorno,
a mendicare un lavoro in Svizzera o a combattere per Ia loro "Nazione"
nelie trincee, senza rango. Non è stato per caso che lui è stato magari
uno dei piii ingegnoso, se no colui con piú talento giornalista politico
deli'Italia di queili tempi perché tutte le promesse pubbiiche erano lettera
morta.
A tutti quanti credevano nell'anarchismo (di cui lui ha sempre
rispettato i anziani - altrettanto aristocratici - come Errico Malatesta)
come una utopia ingenua, lui a mostrato l'altra faccia della "distruzione
crcatrice", ripresa inesponsabilmente, pá tarde per Economisti come
Schumpeter. La sua Politica, Ia sua ideologia, ii suo quotidiano politico
è stato quaicosa di Caligoiesco che non lasciava nessun privilegiato delia
Politica dormire tranquilo.
Non per caso, ii vecchio compagno di giovinezza, Niccoia Bombacci,
chi era ancora ii pii visibile capo dei Comunisti italiani, nei anni venti e
chi ha fatto parte delie tribune di onore dei primi sfilate sovietiche a
Mosca, ha subito lasciato Ia sanguinosa pulizia staiiniana, nei anni
quaranta e impreso ii ritomo a Salô, dove Mussolini, qualunque lo sapeva,
aspettava soltanto di fase Ia "beila morte". La storia che lo fa un spione
dei sovietici, non resiste ai morto com'à morto e alia volontà di essere
scpoito affianco dei altri fucilati di SaR.
Piii antica che Ia solidarietà dei trincee, era ia solidarietà della trincee
sociale. E quando Mussolini, rispondendo a Emil Ludwig, dice che
sempre li resterã il "anarchismo", voleva dire che ii impulsi da giovani,
di ritorno ai primi tempi dei socialismo generoso, è rimasto pill vivo ncl
povero Bombacci che arringava ai operai di Salt, grazie a loro
condiscendenza (perché era un vecchio veterano dei lavoratori in una
situazione anacronistica) che nel síancomorto e deiuso Benito. Si, come
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un lerizuolo frmnebre, Bombacci ha interpretato ii moio che uno Mussolini
stanco non poteva piú, un Mussolini chi è morto, con una cortesia
impotente di piccoloborghese, per ia sua amante Claretta Petacci,
massacrata a freddo, una cortesia che le pallottoie magari ordinate da
Churchill gli hanno interrotto nelia gola.
Lo che é rimasto di Mussolini non è stata Ia giovinezza delie notte
d'un nero briiiante, festeggiata per i Futuristi Marinetti o Carrà, come
gatti neri a Gennaio, perô Ia delicatezza impotente di una piccola
borghesia debole, che Ia vita democratica ha lasciato futilmente sognare
con il Risorgimento prima, e dopo con Ia Repubblica. Ii Futuro era
sempre di loro, in una Nazione "proletaria", dove i'Antichità e Ia
Creativitã sembravano convergire com'in nessuno altro luogo. Per quelio,
di tanto aspettare ii Futuro, sono diventati "Futuristi" e di tanto essere
disuniti e traditi, sono diventati "fascisti". In fine, ii futuro non è mai
venuto, Ia lotta per Ia libertà è diventata un incubo assurdo neile trincee
delia Prima Guerra Mondiale. Cosi, hanno perso Ia coscienza, si no il
senso.
Ai violento Mussolini, chi non era comunque un assassino nato, il
bisogno di trovare una pace interiore, è finita nel desiderio delia Morte.
Come diceva Plutarcho, queili che ii popolo primo va a vittoriane, sono
i primi a essere divorate per lo stesso popoio.
NOTAS:
Vd. Emil Ludwig in Mussolinis Gespríiche mil Emil Ludwig, Paul Sozlnav Verlag, Berlin,
1932
2

Ibidem, p. 73.

V. Arrigo Petacco, II Comunista in Camicia Nera- Nicola Bombacci T, -a Lenin e
Mussolini, Mondadori, 2006. Milano, pp.214/215,
Vd. J-Iannah Arendt in Elemente und Ursprünge Totaler Herrschaft, Suhrkamp, Frankfurtam-Main, 1955, p672
' Vd. Klaus Horn, in Polltische Psvchologie- Erkenninisinteresse, Themen, Materialen
(Politik Wissenschaft Hrsg. Gísela Kress und Dieter Senghaas, Fischer Verlag, Frankfurtam-Main, 1973, p. 200).
6 Vd. Pietro Nenni. "Espiazione", Editoriale jgfl. Avanti, 28 Aprile, 1945.
Vd. Dir. Da Maurizio Antonelli e Giamperto Berti, Pasquale JUSE, San Fedele. 2005, pp.
50 e 51.
Singolarmente, Giorgio Almirante scrive in Visto da Destra", 11 Borghese, Milano,
1978, che Mussolini ha vissuto sempre dci sue redditi come scrittore e giornalista, fino ai
fine in Salà. Infatti, Ia sua famiglia ha vissuto, dopo l'amnistia, molte difficoltà, senza che
si vedcsse qualcuno tesoro prudentemente nascosto neila prosoettiva di uno - da molto
anticipato - rovescio de! Destino.
Pierre Milza, Les fascismes, Senil, Paris, 1999 (vedere sopratutto la conclusione).
° Vd. Nicos Poulantzas, Fascisme et Dictature, Seuil/Maspero, Paris. 1974, pp.274/287.
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Pualo Brito e Abreu

Do ministério menestrel
«Não se podem algemar as ideias,
nem matá-las, tampouco, com tiros de canhão...»
Louise Michel

Ao António de Macedo, Mestre dos que sabem

O jogo é apanágio do jogral, e o troveiro, ou pelotiqueiro, é aquele
que vai jogando, e conjugando, as palavras com os sons. Pois tudo
está nos sons, e tudo nas palavras... O saltimbanco dá saltos em
cima da banca, e o prestígio da Obra é a sua manobra. Nesses jogos
malabares, ou malabaristas, o prestidigitador é o mestre das ficções:
em propedêutica, ou prognose, o Poeta é fingidor; e, no espectáculo
dos espelhos, manipula e é manipresto com os quatro Elementos;
seus manipansos, aqui, são ludíbrios vocais, ou melhor, as vocações e
os vocábulos. O professor é profeta. E Autor é actor; e menestrel,
ou cantor, é o que vive de ilusões. É que o ídolo, feitiço ou imagem,
como já vimos, é próprio da «i-mago»; imitação, dessarte, é o Mito e
a mentira postos em acção. O espectáculo se vê com as luzes
apagadas, e o expectante, ou espectador, é, de certo modo, o que
sonha ou fabula quando está acordado: se eu sonâmbulo sou, é
graças ao funâmbulo; e se irónico sou, é graças ao onírico... Toma o
Jogral, por isso mesmo, o truão em majestade; diz coisas sérias, e
graves, em tom faceto e som jocoso: é tal o destino, ou desatino, do
saltimbanco e acrobata. E, nesse ludismo, ou Ludoterapia, as cousas
opacas se tomam em espectros, o Sol e «bandulho» se tomam em
espelhos: eis a noite contra o dia, a Anarquia contra o régio, e
ludíbrio contra o sério; e eis o sonho dos fantasmas, eis, aqui, o
mundo às avessas... Aduziremos, então, que o jogo é contra o jugo,
a Utopia é contra o «topos»; e trovador, por isso, é grande
estorvador: se a marcha militar é denotação, o dançar, o colorir, e
falar segundo os tropos, são conúbio das notas e conotação... Se o
lunar é da quimera, o lunático é o louco, mas a Lua, simbolicamente
ela rege e dirige o sonho e a infância. E estamos, agora, no imo da
canção. Pois Génio poético, seguindo e segundo o bardo Baudelaire,
é regresso ou reingresso ao reino da criança; é que é ser, em adulto,
o indez e o petiz... Toda a crença quer o querer, e toda a criação A IDEIA 62 2006
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ela exige e dirige a recreação... O Logoterapeuta, ou curador
espiritual, há-de ter em atenção a Ludoterapia: se vós tendes um
paciente, vós haveis de o assentar a jogar com as metáforas, a jogar
com os Mitos, a jogar com personagens: se o «simul» é do símil, e
diálogo é do «Logos», no cenáculo encenas as tuas imagens: e eis,
em Psicanálise, auferido o psicodrama. Numa palavra: a Psicologia,
ou a fala das Almas, ela quer e requer a Ludoterapia, ou a fala dos
símbolos. «Transforma-se o amador na coisa amada, / Por virtude do
muito imaginar»: assim o disse o Camões, que era grande Iniciado...
Mas isto é toda a Medicina em verso transposta. É que as imagens
mentais, ou formas de pensamento, uma vez alentadas, aliciadas, e
alimentadas, transformam-se em acções como, ao mudar a
temperatura, o orvalho e vapor de água transmudam-se em
gelo. . . Que tu escrutes e tu estudes. Existem manipansos; existem,
deveras, desenhos animados no mundo da Psique. Se a Matemática
é a música, há «mimesis», há Matese. O estilete é uma Estrela, e
caracteres são do carácter. É que Deus geometriza, e «Guematria»
provém do «métier» gramatical. E tudo, neste mundo, é livresca
sinfonia... Se a canção quer o escandir, o mensurar e a medida nos
é dado pelo mental. É que a mente é da Minerva. O homem é
aquele que pensa, que pesa ou repesa: se o pensar é pôr o penso na
ferida narcísica, a Psicossomática é puro Ocultismo; e mutação,
dessarte, é mundificação... Ou melhor: aquilo que está em cima
reflecte-se e repete-se naquilo que está em baixo; a mente manda, a
mente anda, e tudo comanda. A «Mensagem», de Pessoa, quer
prazer e quer dizer: «mens agitat molem», pois, segundo o Virgílio, a
inteligência, ou o Espírito, é que move e domina a massa da matéria:
e eis, aqui, a metáfora de auriga, que dirige ou que rege a quadraquadriga. A missão do grande Mago, ela é una, universal, e
comunicante: impor ao público ou povo o seu Mito particular: se a
Poesia é Carnaval, e Carnaval é travesti, o Eu obriga o não-Eu, a
trovar e através da faculdade imaginal. O Hegel assertou, e Hegel
advertiu: nada de grande se faz no mundo sem o «pathos» ou paixão.
Pois digamo-lo, então, e digamo-lo sem rebuço: quando estás
apaixonado por uma «persona», e uma personagem, ela exerce sobre
ti uma forma motora, e uma força motriz; e, se a mente é do metro,
essa forma é figura pela qual tu modelas, e plasmas, o vídeo ou vida
da tua pessoa... Mitificar, portanto, é simular ou imitar; imaginar, por
isso, é como fazer... Há o mundo do ter, e há o mundo do Ser;
existe o mentar, resiste o mentir. E tudo são magias, energias, e tudo
são metáforas, os Mitos e as mentes. . .Pois semelhante, agora, atrai
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o semelhante. E eis, aqui, o Arquétipo e o tipo; e eis, aqui, a
vergôntea do modelo. Se a «imago» é pois hipnótica, ou biótica, a
imagem é estupor, é estupefacta e estupenda como estupefaciente...
Se o meu amigo é qual amente, eu deverei, portanto, amestrá-lo e
adestrá-lo, e deverei, no entretanto, mentalizá-lo e alisá-lo... A
Sabedoria, para os Hindus, é panaceia ou Pansofia, ela é o récipe e
receita, ela é remédio contra a dor - e saberás que eu comento a
Logoterapia. E que o «man» é só do «Manas», é que o Mana é o
maná. E, se o ícone é fetiche, que as pessoas, elas próprias, elas
orem, pois adorem; que as imagens, elas mesmas, se alcandorem ao
poder!!!
II

A Pítia ou Pitonisa é a possuída de Apolo, que o Píton matou. Depois
de o monstro fenecer trespassado pelas flechas, o Pai de Asclépio
enterrou-o no «omphalos», quer dizer, no útero, no «delphús», ou
centro do mundo - e nesse umbigo, ou nessa matriz, foram
levantados os délficos oráculos... E como Apolo, depois da vitória,
tomou a forma dum golfinho ou do «delphinus», edificou-se, esse
bétilo, no sítio de Delfos. E eis o que escreve o Iniciado Platão:
«Este deus, que é o intérprete tradicional da religião, estabeleceu-se
no centro e no umbigo da terra, para guiar e proteger o género
humano»; por isso a Pítia faz o jus à palavra «profetisa»; é que ela
é, para Aristófanes, a «vidente ventríloqua» ou «ventriloqua vates»:
para os Antigos, efectivamente, a alma do homem se encontra, ou
reside, na boca do estômago, e umbigo era, para os Antigos, o
círculo do Sol ou a Luz interior... Ora esse «padma», ou essa Roda,
é o Centro de Poder, é o Chakra, digamos, do Plexo Solar - e esse
Chakra Amarelo, liando-se, dessarte, ao Fogo e ao Sol, está ligado,
igualmente, à actividade mental, e o fisico senso que lhe responde, ou
corresponde, são os olhos, as lampas, e órgãos da visão.
Continuando, agora, no acorde e no acordo: o deus Apolo é o Sol; o
divo Apolo é, também, o oráculo e a Lira. Se, aquando do seu transe,
mascava a Pitonisa as folhas de loureiro, o nosso Febo é fautor
quando o Vate é laureado: pois o «phoibus», em grego, é «brilhante»
ou «luminoso»... A vitória do Lício, ou do Liceu, é a da razão sobre
• instinto; da harmonia sobre as trevas, de apolíneo consciente sobre
• Caos inconsciente: ao mundo da embriaguez, do Dioniso ou da
«h'bris», opõe-se, aqui, o mundo do sonho, da ordem, da medida: se
o híbrido, em arte, é o libertino, transformista, ou travesti, o Lício,
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agora, é a harmonia das esferas... O Liceu é santuário, o bom
Pastor protege, ele aparta, e salvaguarda dos lobos; o pegureiro,
voltairiano, o pegureiro é o que ama as pécoras e anhos.
Fonologicamente, o Apoio (ou, em dórico, Apelo), é parente de
«apeila», e «apeila» significa «curral de carneiros»... Vereis que o
Sal é o «sei». Vereis que a signa é o signo e a sigla é sigilo...
Apolínico, nós vemos, é também o apolónio, que é piano com dons
teclados, e Orfeu é descendente de Apoio Musageta. E se o deus
Febo é solar, «Napoleon» quer dizer: é o Sol que já canta no signo
do Leão... Com apolíneo, se diga, se faz a apologia; foi o Hermes
que lhe deu a lírica e Lira: se adivinhar, para os Avitos, é estar
próximo dos «Devas», também a diva ou cantora aufere a
divindade... E ao ser intérprete, ou hermeneuta, o oráculo de Delfos
é «persona», papel e manequim, ele vai contra a noção do indivíduo
ou indiviso: a profecia é sonâmbula, a médium está em trânsito, o
êxtase e o transe são qual o transir... Se o manticismo é do plectro,
isto é, se a maneia sagrada é hieromania, retomemos, fazendo-o
nosso, um termo de Babinski: é que sofre, uma Pítia, do pitiatismo...
Mas Apolo mata o Píton quer dizer: se o Pastor nos dá o pão, e se
esmaga, a virginal, a cabeça da serpente, a Luz doma e domestica
as forças infernais!!!
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Notas respigadas do último ano
(by courtesy of Claude Moreira, London)

If he sent decent, trust-me Tony, then who is he?

April 2005
Elizabeth and Philip, Charles and Diana, Posh Spice and David Beckham,
Hugh Grant and Jemima Goldsmith, but decidedly not Charles and
Camilia: the British seem to need to have long-running obsessions with
royalty, and when the Windsor's lose their lustre, rock stars, sports stars,
movie stars and billionairesses fihi the gap in the national psyche.
Strangely, in the last halfcentuiy, this long-to-reign-over-us fascination
has extended into the political realm. The British have dcveloped a taste
for durable political as well as constitutional monarchs, which is to say,
for long periods ofsingle-party government.
Thirteen years of Macmillan and Douglas-Horne's Conservatives
were followed by a decade and a half of Wilson and Callaghan's Labour
Govemments, intermpted only by the brief Heath interregnum. Then
carne 18 years of Thatcher and Major. Now Tony Blair's New Labour
looks like winning a third term, and (such is the disarray ofits enemies)
maybe even a fourth. King Tony's supremacy is the more remarkable
when one considers how widely disliked he is. When he first carne to
power in 1997, Denis Healey called him "the Princess Diana ofpolitics" - a reference not to the Princess's flaky fragility, but to her
unquenchable popularity. Now he is not so much Princess Diana as
Prince Charles - grumpy, doctrinaire, out oftouch.
Who is Tony Blair? We know bis masks - the boyish bcam ofhis
earlier period, the devilishly gleaming eyes ofhis pre-war prime, the
grirnrner, more carewom expressions ofrecent days - but it's striking
that after eight years in No 10 he remains something ofan enigma,
forevcr striking attitudes, bis frue nature slippery and hard to pin down.
We knew from the start that he was something of a control freak,
with a touch of the opportunist. We knew, too, that he was contradictoiy:
A IDEIA 62 2006
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the leader of a democratic-sociaiist party who never used the word
"sociaiism". In Fcbruary 1998, 1 was a dinner guest at Chequers and
when 1 heard Mr. Biair raise his voice and begin to speak about freedom,
1 thought, Um interested in that, and paid attention. A few moments later,
1 rcaiized that he was taiking about market freedom - in tcrms that any
Conservative prime minister, but no prcvious Labour leader, might have
used. But we were still in New Labour's honeymoon period, and the
memoly ofthe victory of 1997 was stili warm. Never mmd, 1 told myself,
this is not only a decent man, but a capable one, and nobody's perfect.
These were Blair's stocks-in-trade: decency, trustworthiness,
competence. His rating on the first two of those measures has taken
some hard knocks. But ifhe isn't decent, trust-me Tony, then who is
he? In the eyes ofmany former supporters, he's the guy who got away
with murder, launching a war on a flimsy lie and then brazening it out
as the case against his decisions grew stronger, ciinging to power when
many, perhaps ali, his predecessors would have resigned.
And the mystery remains: why did Biair buy into Bush's war? Why
didn't he demand that the UN weapons inspectors be allowed to do
theirjob, and that a genuine anti-Saddam coalition be forged, as, given
time, it almost certainly could have been? Why the rush? Why did he
sign up to Bush's uniiateraiism and Wolfowitz's ideologicaily-driven
agenda? Was it because he and Bush have a deep reiigious faith in common and they agrced to embark on a new crusade? No: too simpie.
Was it because he believed the flawed inteliigence reports? No, that
isn't credibie either, because his peopie massaged that inteliigcnce as
hard as they couid to justif' thc war.
A senior former Clinton aide put it this way to me recentiy: "He sold
his soul to the devii without even bothering to get something in return."
This is an aimost tragie view ofBlair - as someone who did the wrong
thing because he beiieved it to be right, and sacrificed his good name
for nothing; a puritan Faust, danmed to Heil without first sampling any
earthiy delights.
One couid aimost feei syrnpathy for such a figure, but it wouid bc a
sight easier if Tony Biair showed some remorse. In its absence, the
Labour manifesto must be searched for last straws. The post-9/1 1, postIraq war poiitics ofBritain, as weil as the US, have been characterizcd
by govemment assaults on civil iiberties, and if the manifesto gives the
siightcst indication of continuing those assaults then even lifetime Labour
voters shouid waik away from Biair and vote tacticaiiy to defeat him.'
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If, for example, the manifesto reintroduces the much-criticised
proposal to create an offence of "incitement to religious hatred", which
would sacrifice freedom of speech in order to placate Muslim voters
angered by the Iraq war, that will be enough of a last straw for me. 1
might be persuaded to vote for a compctdnt, iftamished, control-freak,
but 1 will not vote for a control-freak in hock to religious inquisitors.
New Labour may yet discover that the free speech lobby commands a
larger vote-bank than the Islamists, and that playing communalist politics
and being prepared to damage fundamental freedoms for narrow
electoral advantage is a game that may backfire. The King may yet be
dcthroned.
@ Salmon Rushdie 2005
The Independent

En Cuba, abogado invidente, activista pro derechos humanos,
sufre brutal acto de repudio

Septiembre 2005
desde
Ias
8:00
a.m. hasta Ias
2005,
El Jueves iro de septiembre dei
4:30 p. m. fuí víctima de un "acto de repudio" perpetrado por Ias turbas
militares y paramilitares dei gobiemo comunista cubano mientras lievaba
a cabo una reunión de ia Fundación Cubana de Derechos Humanos en
mi casa, situada en Ia ciudad de Ciego de Avila.
Fuerzas de Ia Seguridad dei Estado y Ia Policía cubana utili 1zaron ai
coordinador provincial de los Comités de Defensa de Ia Revolución
(CDR), cl Sr. José Manuel Benedico, para que dirijiera a una turba de
entre 200 y 400 personas que nos gritaban ofensas, consignas
gubernamentales, golpeaban fuertemente Ias puertas y Ias ventarias y
nos manifestaban que no iban a permitir mas actividades en defensa
de los derechos humanos. Nos amenazaron de muerte diciendo que iban
a sacamos de Ia casa a Ia fucrza por el cueilo y nos iban a sacar los
dientes. Alrededor de unos 20 ó 30 nifios ai frente de Ia turba gritaban
"Viva Fidel", "Abajo los derechos humanos" y uno de éstos menores,
con cl pufio alzado se refirió a mi persona gritando" Si lo cojo lo mato".
Ese dia, intentaron fumigar mi casa para intoxicamos con el humo y
nos amenazaron con quitamos ei agua y Ia electricidad. Lograron impedir
que entrara alimento a mi vivienda. Hasta interrumpieron Ia

cornurncaciÓn en los teléfonos públicos para que no se reportara ei acto
de repudio al cxtranjero. Los activistas que se retiraron de mi casa a
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Ias 4:30 de Ia tarde recibieron insultos a Ia salida, como ftté ei caso de
Emilia León Díaz, mientras que otros fueron además golpeados
fuertemente como Lázaro Iglesias Estrada, ei Secretario Nacional de
Ia Fundación Cubana de Derechos Humanos y el periodista
independiente, Osmel Sánchez López. Desde ei 6 de agosto pasado hasta
Ia fecha, he padecido más de 15 actos represivos como son: arrestos,
detenciones, multas, citaciones, juicios populares y actos de repudio. Soy
vigilado constantemente y el teléfono de mi casa lo mantienen
interrumpido muy seguido, dias y noches enteras, interfiriendo Ias
ilamadas y grabando Ias conversaciones. Atacan constantemente a mis
amistades y familiares. A los campesinos independientes, Idael Pérez y
Manuel Guerra Rodríguez, le han agredido sus casas operativos de Ia
policía. A mis dos hermanos, Silvia y José González Leiva y a mi padre,
Joaquín González Ferrer, quienes esperan emigrar a EE.UU., el gobiemo
cubano los mantiene como rehenes sin proveeries el permiso requerido
para salir de Cuba. Las autoridades cubanas, alegando que yo estoy
sancionado, me advitieron que recibir visitas ó hacer visitas constituye
un acto de desorden público - en Cuba no existe tal ley.
La situación está muy tensa pues el objetivo es presionarme para
obligarme a salir dei país.
Juan Carlos Gonzalez Leiva
Fundación Cubana de Derechos Humanos
Testimonio dado via telefónica desde Cuba por Juan Carlos González Leiva.
Dirección: Honorato dei Castillo # 154, entre República y Cuba, Ciego de
Avila, Cuba. Tel: + 53 33 222235
Grabado, transcrito por Coalicion de Mujeres Cubano-Americanas! LAIDA CARRO
Tel: 305 662-5947, Fax: 305-740-7323
Dirección Electrónica: Joseito76@aol.com
Website: www.jcgl-cfhr.info

Reporters sans frontiêres:
Affaire des caricatures : appel à ia libération des journalistes
emprisonnés
17 February 2006
Quoique l'on pense des caricatures du prophète et de l'opportunité
de les publier, ii est absolument injustifiable que desjournalistes soient
actuellement détenus, poursuivis en justice ou menacés de mort, et que
des publications soient ferrnées pour avoir reproduit ces dessins.
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Reporters sans frontières lance un appel et une pétition pour Ia
libération des septjournalistes actuellemcnt détenus au Yémen, en Syrie
et en Algérie, qui ont publié ces caricatures dans le seul souci d'informer
leurs lecteurs. Au total, des poursuitcsjudiciaires ont été engagées dans
cinq pays contrc au moins douze joumalistes - dont sept sont déjà
emprisonnés. Dans certains cas, ils risquent de lourdes peines de prison.
Ainsi, en Jordanie, deux directeurs de publication sont poursuivis pour
provocation et désordre. Au Yérnen, trois journalistes sont incarcérés
et poursuivis en vertu de l'article 103 de Ia loi sur Ia presse qui «interdit
Ia publication de tout cc qui nuit à Ia foi islamique, dénigre une religion
monothéiste ou une croyance humanitaire». Reporters sans frontières
demande que toutes les plaintes au pénal soient levées.
Ce ne sont pas moins de treize publications qui ont été fermées
définitivernent ou temporairement en Algérie, au Maroc, en Jordanie,
au Yémen, en Malaisie ou en Indonésie, pour avoir reproduit les
caricatures du prophète. Reporters sans frontières demande que ces
médias soient habilités à reparaitre.
Lors d'une conférence organisée sur les caricatures par Reporters
sans frontières et Ia Commission arabe des droits humains, à Paris, le 9
février, il a été rappelé que rien ne pouvait justifier Ia détention de
professionnels de l'information. Une quinzaine de journalistes,
inteilectueis et responsables religieux occidentaux comme du monde
arabo-musulman y avaient lancé un appel au calme et au dialogue. Une
initiative similaire se tiendra au Caire le 25 février prochain.
Reportcrs sans frontières demande à tous de prendre position en
faveur de ces journalistes qui n'ont fait qu'exercer leur métier en
relayant une information ayant fait Ia Une de I'actualité intemationale.
Annabelle Arki
Responsable du bureau Europe et ex-URSS/ Head of Europe
and former USSR desk
Reporters sans frontières / Reporters Without Borders
5, rue Geoffroy Marie, 75009 Paris
Tel . + (33) 1 44 83 84 67, Fax + (33) 14523 11 51
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REGISTO:

- No ano de 2005 as contas de administração da revista A Ideia foram as que sinteticamente
se apresentam:
Despesas:
Apartado para 2005
Tipografia (n° 61)
Envelopes
Expedição (n° 61)
Correios
Despesas bancárias
Total

Receitas:
20,00 Euros
577,50
10,00
99,82
8,04
33,99
744,17 Euros

Saldo de 2004
Subscrições de leitores

Total
Saldo para 2006

533,90 Euros
794,14

1,328,04 Euros
583,87 Euros

- Em Maio de 2005 o Centro de Estudos Libertários, de Lisboa, realizou um ciclo de
conferências em homenagem aos espanhóis Liberto Sarrau e Joaquina Dorado. Em Maio
de 2006 tem lugar a segunda edição desta iniciativa.

- Em Março de 2006, por iniciativa das edições da CNTF-Région Parisienne, realizou-se
em St. Denis um colóquio comemorativo do centenário da "Charte d'Amiens", declaração
fundacional do sindicalismo-revolucionário. As comunicações apresentadas vão ser em breve
publicadas em livro.

- A partir de Abril de 2006, ex-trabalhadores da "Ler Devagar" abrem uma nova livraria
(de livros novos, esgotados e antigos), numa rua associada à história dos movimentos sociais
em Portugal, a Calçada do Combro (n° 139). Chama-se LIVRARIA LETRA LIVRE e será
um espaço libertário de resistência ao pensamento único.
Endereço Emaíl: letra1ivreCasapo.pt
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Dewjo que me seja enviado o último número da
revista 4 IDEIA (ou os n°s
Nome:

Morada:

Código Postal:
Paia compensar os custos, contribuo com o donativo
de 8 Euros (ou de ), segundo a modalidade
que escolho a seguir:

U Envio eta reista pelos Correios, à cobrança
IJ Vou pi evianieute enviar cheque para vosso Apartada
140 - 2494 909 Ourém
LI Vou p;eviamcntc ordenar transferência bancária à
ordem da conta NIB
(ATENÇÃO QUE É NOVA):
0035 0891 00020837 400 82

- INFORMA ÇÃO ao assinante ": seu último número pa.
Furos.
Jbi o
. Tem c ''im cin 'dívida"

-
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