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João Freire

De onde vem a violência

Façamos desde já a nossa "declaração de interesses". A violência é
uma coisa má, que provoca sofrimento e infelicidade nos humanos, e
destrói em instantes o que custou a realizar (em trabalho, tempo e
investimento), sem utilidade visível. Porém, por vezes, a violência surge
como uma inevitabilidade, como algo que explode derivado de
ingredientes incompatíveis mas longamente reprimidos; nestes casos, há
que procurar limitar-lhe os efeitos, contê-la e apaziguá-la, aproveitando
as melhores lições dessa experiência para que não volte a ocorrer. Há
também a "violência justa", subordinada à ideia de Justiça, necessária
para contrapor ou impedir uma violência maior, como foi imaginado pela
teoria-do-estado para reduzir a irreprimível agressividade intra-social, e
praticado por comunidades fechadas (tribos, nações) para se defenderem
de grupos rivais ameaçadores. Finalmente, há a violência
intencionalmente provocada, seja corno meio instrumental para a
obtenção de determinados efeitos (o banditismo organizado, a acção de
estados expansionistas, o terrorismo contemporâneo, etc.), seja como
modo expressivo de acção por parte de minorias imbuídas de espírito
messiânico ou vingador.
Vale a pena também acentuar certas distinções conceptuais
importantes. Por exemplo, entre violência e guerra: esta última é
certamente uma concentração de violências em grande escala mas, por
isso mesmo, e por ter feito parte de uma longa história da humanidade,
deve ser considerada como um fenómeno específico, tanto mais
susceptível de conhecimento desapaixonado (ie, cientifico) quanto mais
deva ser recusada moralmente como meio de obtenção de objectivos
colectivos e reservada, como último recurso, para tentar assegurar a
sobrevivência de uma sociedade ameaçada. Ou ainda entre a violência
e o discurso ou a palavra agressiva: aqui, os abusos e imprecisões da
linguagem corrente, ajudados por algum psicologismo em moda, acabam
por esbater (ao banalizá-la) a gravidade dos actos violentos com agressão
ou coacção física, ao equipará-los à injúria, à difamação ou a outras

palavras ofensivas. Não que estas, ou certas condutas impostas (sob
ameaça ou de outra forma), não possam ser até mais mortificantes do
que a violência corporal. Mas devemos desconfiar daqueles que
procuram "meter tudo no mesmo saco", confundindo guerra com
pirataria, ou discussão com agressão.
O movimento anarquista foi, no passado, frequentemente acusado
de ter recorrido à acção violenta, negando assim o objectivo final de
abolição da coacção que, na sua representação ideológica, significaria
a própria existência do governo, para permitir o desabrochamento de
uma sociedade livre. De facto, no final do Séc. XIX houve uma
tendência anarquista que enveredou pelo bombismo e pelos atentados
pessoais, e quase todos os acratas tenderam a justificar a "violência
revolucionária de massas", sob o modelo da Revolução de 1789 (que
teria voltado a repetir-se na Comuna de Paris, na Rússia de 1917 ou
na Espanha de 36). Porém, será mais correcto afirmar que o recurso e
a justificação do emprego de tais meios violentos foi comum a muitas
outras correntes políticas na mesma época, sempre que o statu quo
parecia inabalável e surdo às reclamações destas forças de oposição,
de projecto e de movimento: populistas (na Rússia czarista),
independentistas (como búlgaros, bósnios ou irlandeses), nacionalistas
(como italianos, croatas ou alemães), marxistas-leninistas (em certas
conjunturas), anti-imperialistas (latino-americanos), movimentos étnicos
e anti-coloniais (como os de israelitas e africanos) ou ainda carbonáriosrepublicanos (como em Portugal).
Depois da 11 Guerra, muita coisa mudou. Durante o meio-século
seguinte, o mundo dividiu-se ideologicamente em dois, "Ocidente"
(democrático e de economia liberal) e "Leste" (socialista, de partido
único), e inúmeros territórios acederam à independência política, vindo
a configurar uma ordem internacional de cerca de 200 estados
soberanos; por seu lado, o anarquismo desapareceu praticamente da
cena social (onde acedera sobretudo graças à sua componente operária,
sindicalista). Mas a violência política, como é patente, não se extinguiu.
É, por isso, interessante conhecer melhor quem a tem utilizado, e com
que fins.
Olhemos então para os dados coligidos pelo Memorial Institute for
the Prevention of Terrorism (ver www.mipt.org/), uma instituição
americana completamente insuspeita de simpatia para com o anarquismo
(Ou qualquer outra ideologia radical). Segundo a sua base de dados de
"incidentes terroristas" (que podemos tomar como os actos violentos a
que aqui nos referimos), contabilizados entre 1 de Janeiro de 1968 e 1
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de Julho de 2007, isto é, praticamente os últimos quarenta anos, em todo
o mundo, terão ocorrido 30.958 destes incidentes, de que resultaram
44.936 pessoas mortas e 105.231 feridas, o que dá uma média anual
de cerca de 1. 100 mortos e 2.600 feridos (cit. em Francisco Proença
Garcia, "O terrorismo transnacional", Revista Militar, V. 59, (4), 2007).
Os critérios de contagem e categorização estão certamente sujeitos
a discussão, mas já não a ordem de grandeza do fenómeno. Em termos
de danos (humanos e patrimoniais), pode sempre argumentar-se que os
acidentes de viação serão bastante mais gravosos, mas aqui estamos a
falar de actos intencionais e quase sempre instrumentais, com fins
políticos - sendo que a política deveria servir para conter a agressividade
humana e transformar os afrontamentos de interesses e direitos em
modos pacíficos de resolução de diferendos, a isso se chamando
geralmente civilização.
Esclareça-se também que estas acções - que incluem uma tipologia
onde figuram os atentados com explosivos ou armas direccionadas contra
pessoas, raptos, confiscação de bens e ataques a instalações, etc. perseguem alvos muito variados mas os mais atingidos são cidadãos e
propriedades privadas (mais de 5.300 ocorrências), entidades
governamentais (cerca de 4.900), agentes policiais (mais de 3.800),
empresas ou negócios (cerca de 3.500) e pessoal diplomático (perto de
2.700).
Porém, mais interesse do que esta estatística de ocorrências parece
ter a sua distribuição segundo a identificação dos autores de tais actos
(em número muito menor do que o total de incidentes registados),
conforme se mostra no quadrojunto.
Como se observa, a grande maioria da iniciativa destas violências
concentra-se nos grupos nacionalistas, socialistas/comunistas (a que se
poderiam facilmente acrescentar os esquerdistas) e religiosos. Note-se,
contudo, que a gravidade dos prejuízos humanos causados sobe
acentuadamente no caso dos atentados praticados por grupos religiosos,
quer em número de mortos, quer em feridos, rondando os 50% do total
de baixas, quando são apenas responsabilizados por cerca de 20% dos
incidentes violentos registados. Observe-se contudo que pode ser injusta
e perigosa a interpretação dada a esta virulência pois, como se sabe, a
generalidade das religiões prega a concórdia e a paz nas relações
humanas; no entanto, porque justamente se trata de crenças e de
doutrinas reveladas, é mais fácil encontrar aqui terreno fértil para o
fanatismo e a intolerância, instilados por minorias, que sempre

conseguem recrutar prosélitos para "a indignação" e o "gesto de ira
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contra o Mal" quando determinadas condições sociais, políticas e
psicológicas a iSSO convidam. Sendo esta a violência mais sanguinária,
á também aquela em que se torna mais difícil discutir
desapaixonadamente com os seus adeptos, negociar ou estabelecer
pactos de convivência social - todavia indispensáveis para se lograr, a
prazo, evoluções positivas de aceitação, respeito e reconhecimento
mútuo.
Quadro - Frequência de acções violentas e vítimas, por autoria
Classificação do
grupo a u tor: *

Nacionalistas
ou Separatistas
Comunistas
ou Socialistas
Religiosos
Esquerdistas
Diversas outras
ideologias
Anti -global ização
Conservadores
de Direita
Anarquistas
Ambientalistas
Racistas
Reaccionários
de Direita
TOTAL

"Incidentes"
NU
%

Mortos
N°
%

Feridos
N
%

4,723

38

9.800

36

26.925

38

3.708

30
21

2.823

10

6.656

9
52
0,2

2.572
432

13.270
337

49
1,2

36.938

3,5

299
216

2,4
1,7

338
22

1,2
0,1

712
98

0,1

127
121

1
1

275
1

72
41

0,6
0,3

3
7

O
O
O

93
16
42
79

0,1
O
0,1
0,1

14

0,1

14

0,1

10

O

12.325

100

26.890

100

71.694

100

1

125

1

* Tradução literal do inglês original.

A autoria atribuída ou reivindicada destas formas de acção política
ilumina, pela mesma ocasião, os objectivos que se pretendem atingir.
Em primeiro lugar, a posição cimeira dos grupos nacionalistas/
separatistas nesta tabela mostra como subsiste algum desajustamento
entre estados e nações, havendo forças a querer fundar novos estados
por se não reconhecerem naqueles onde estão integrados. Depois, OS
dados parecem mostrar que continuam a proliferar grupos de ideologia
social istalcomunista apostados em combater pela força os governos ou
6

regimes a que se acham sujeitos - isto, apesar da adesão sincera de
bom número de partidos com idênticas referências ideológicas à cultura
das democracias liberais, a que apenas querem acrescentar umas
políticas sociais e económicas mais desenvolvidas e intervenientes.
É curioso notar corno na parte baixa da tabela figuram grupos como
os reaccionários ou racistas, que muitas vezes são supostos serem
adeptos do emprego da força. E, conhecendo nós a história do
anarquismo e apesar de uni estereótipo persistente, é lógico que este
só episodicamente se tenha deixado envolver em práticas violentas, na
época contemporânea, figurando na vizinhança estatística de militantes
anti-globalização, ambiental istas ou conservadores.
Neste sentido, é perceptível que, agindo em primeira pessoa ou a
rogo de terceiros, aquilo que mais frequentemente tem estado em disputa
violenta neste último meio-século é o exercício de um poder estatal ou
soberano que não encontra ou que recusa outras formas pacíficas de a
ele aceder (ou influenciar), nomeadamente por via de eleições livres e
justas. Quem é que proclamou que "o poder se encontra na ponta da
espingarda"? De facto, pelo menos na esquerda ocidental, foi sobretudo
o pensamento derivado do marxismo que teorizou e procurou pôr em
prática formas violentas de assalto ao poder governamental, desde o
"manual" de Neuberg até às teses de Mao sobre a guerra prolongada,
desde o guerrilheirismo de Ho-Giap, de Guevara, de Marighela ou de
Amilcar até à Rote Armee Fraktion de Baader-Meinhof ou às Brigate
Rosse.
Em tese, os anarquistas deviam estar completamente desinteressados
deste objectivo, já que eles não se propunham exercer o poder político
melhor do que outros o fazem mas, mais radicalmente, abolir o poder
centralizado do estado para libertar as energias e potencialidades
supostamente existentes na sociedade e nos seus "corpos intermédios"
(municípios, regiões, associações, corporações, etc.). E por isso normal
que sejam correntes políticas nacionalistas, fascistas, marxistas, étnicas,
religiosas, etc., a aparecerem nestas últimas décadas como as
protagonistas principais da acção política violenta. Mas é também
admissivel que, insistindo na crença de que se pode destruir o poderdomínio (de uns poucos sobre as grandes massas) destruindo fisicamente
alguns dos símbolos desse poder, atingindo alguns dos seus protagonistas
OU danificando artefactos técnicos próprios do seu exercício, um ou outro
anarquista (o unabomber? os hlack hlok das manifestações antiglobalização os jovens atenienses enraivecidos?) se sinta tentado a
juntar-se aos "desesperados" sem-causa-nem-dinheiro-para -psiquiatra
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ou aos marginais-bandidos-disponíveis-de-sempre, apenas pelo prazer
ou a vertigem de golpear, golpear sempre, até eles próprios se imolarem
nesse desvario de dor. (Ontem, a paixão revolucionária de um
Netchaiev;hoje. o sacrificio dos mártires-bomba.)
Mas o que pode explicar esta atracção pela acção violenta? Sem
fazermos disto teoria, admitimos uma pluralidade de causas e motivações:
desde a fria e cínica "razão prática" que planeia e organiza este tipo
de acções de forma instrumental, olhando sobretudo aos seus resultados,
por mais imorais que sejam (com ajustificação implícita de que "os fins
justificam os meios"); até à cultura vindicativa de seitas e comunidades
fechadas sobre elas próprias e que se sentem vítimas de perseguições;
passando pela polarização exercida por tais dinâmicas sobre indivíduos
psicologicamente desajustados; ou ainda pela teoria marxo-freudiana da
violência como "revelador" da natureza das relações sociais dominantes;
para acabar no raciocínio calculado dos custos-e-proveitos, perante
outras possibilidades de acção estratégica, procurando então o emprego
da dose mínima de violência para atingir determinados objectivos, mas
que pode falhar nas previsões e ver-se envolvido numa escalada
imparável face ao adversário, semelhante à de tantos conflitos
internacionais já acontecidos.
Há, contudo, dois tipos de explicação para os fenómenos da violência
política que convém referir em particular, dado que elas aparecem
recorrentemente, sob formas expressas ou apenas ligeiramente
camufladas. A primeira dessas explicações podemos qualificá-la de
"sociologista" pois tende ajustificar os actos de violência praticados por
indivíduos ou organizações ilegais pela violência que existiria "inscrita"
na vida social, seja a sociedade materialista contemporânea "que
desrespeitou o seu Deus criador", seja "a lógica do capitalismo
dominante". Esta foi, durante um certo tempo, uma teoria criminal
credível, tendente a desculpabilizar, em alguma extensão, OS autores de
actos criminosos e delituosos, vistos como meros "reflexos" das relações
sociais dominantes. Uma boa parte do pensamento da esquerda
moderna, socializante, justamente por ser crítica do capitalismo, adoptou
sem dificuldade este ponto de vista, chegando algumas das suas
variantes a preconizar a abolição das prisões. Em todo o caso, esta
teoria foi determinante para a evolução verificada no campo das teorias
penais e da função atribuição à pena de privação da liberdade, que
passou a ter como preocupação principal a reinserção social do
criminoso - embora na prática muito pouco se tenha realizado nesse
sentido. No caso da violência política que agora nos ocupa, é a mesma
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esquerda pensante levada geralmente a propor e adoptar medidas
tendentes a atenuar o rigor da repressão pública e dos castigos penais
perante a responsabilidade individual dos autores dos actos delituosos,
aqui se demarcando claramente dos políticos da ala direita, mais
conservadores e autoritários, que agem quase sempre no sentido inverso,
da responsabilização individual dos provocadores de violências.
A segunda explicação frequentemente avançada para a eclosão de
violências é a chamada "teoria conspirativa". Para os adeptos de tal
perspectiva, todas as violências ocorrem sob as ordens de um mandante.
E quando, de toda a evidência, se está perante casos de violência
espontânea ou incontrolada, a sua explicação tende a culpabilizar alguém
que, pela palavra ou o gesto, terá "induzido" os autores materiais dos
actos violentos a pratica-los.
Sejamos claros: decerto que o meio social, os processos de
marginalização ou exclusão, a falta de trabalho e, talvez sobretudo, a
imediata envolvente onde se efectiva a socialização dos jovens (família,
bairro, etc.) têm alguma coisa a ver com os fenómenos da delinquência
e mesmo da criminalidade ou do protesto violento; e é de acreditar que
quase todos os atentados terroristas supõem uma rede organizada de
decisores-planeadoreS, angariadores-de-recursos e executantes finais
(eventualmente também com ideólogos e gente anónima simpatizanteapoiante). Porém, não se pode eticamente ilibar a responsabilidade
pessoal de ninguém descarregando-a para "o contexto"; nem se pode
excluir os factores "ambientais", que incentivam ou refreiam a prática
de violências, para uma compreensão rigorosa e aprofundada da
ocorrência destes actos.
Por último, deixemos ainda uma ideia que pode ajudar a estabelecer
a ponte que ligará, eventualmente, as frustrações de grandes massas
humanas face ao mundo de imagens de riqueza e protagonismo
espectacular que "o Ocidente" representa, e a espiral de violência
protestativa e reacção-de-força-estatal (que teóricos como Chomski OU
Negri cristalizam na figura do "império"), que de vez em quando se
desencadeia: são as chamadas "incivilidades" (como lhes chamou o
sociólogo Wieviorka, a propósito da pequena violência urbana em
França), ou a degradação dos espaços públicos de convivência social,
onde a "cortesia" nas relações entre as pessoas já desapareceu
inteiramente e a "boa educação" (burguesa?) vai rareando, levando as
pessoas comuns a procurarem cada vez mais refúgio nos espaços
privados que lhes restam ou a reclamarem uma protecção (policial,
securitária) impossível de assegurar.

9

A Imerinda Pereira

Uma leitura iberista de
'A Jangada de Pedra', de José Saramago

É com uma nota de desalento que, em 1990, num texto intitulado "Mi
Iberismo", José Saramago fala dos seus compatriotas fechados em
nacionalismos mais defensivos do que nacionais, os mesmos que, tal
como ele, cresceram instruídos na firme convicção de que o inimigo
natural de Portugal seria sempre Espanha. Dezassete anos depois, o
cansaço do nosso Nobel da literatura, mais aclamado em Espanha do
que em Portugal (não nos culpabilizemos, contudo, por isso: a Espanha
dos anos oitenta recebendo a influência da literatura das Américas
marcada por um alto nível de efttbulação, já está preparada para acolher
a verosímil inverosimilhança de Saramago, permitimo-nos o paradoxo,
ou os seus pesadelos de coisificação humana, para usarmos as
palavras de Oscar Lopes e A. J. Saraiva), leva-o a fazer declarações
polémicas' que o associam à defesa da integração de Portugal cm
Espanha, perspectiva que não agrada aos iberistas do lado português.
Questionamo-nos se as suas declarações não serão urna provocação
dirigida àqueles que sempre temeram o que não havia a temer pese
uma dominação de 60 anos, uma invasão ao lado dos Franceses, um
apoio a um D. Miguel absolutista e mais tarde aos conservadores, os
cartistas: razões de sobra para urna desconfiança dos Portugueses;
águas passadas, todavia.
Afastando-nos, porém, destas duas datas, toma-se forçoso que
recuemos 22 anos até à época em que Portugal e Espanha se tornam
membros da Comunidade Económica Europeia e José Saraniago publica
A Jangada de Pedra, para que através da obra possamos ter acesso
a uma original visão do encaixe planetário da Península Ibérica, por um
lado, e a uma microscópica visão do seu território, por outro.
Descubramos nele uma família errante unida não pelo sangue - nem
pela geografia, nem pela língua, sequer - mas pela necessidade de
partilha das suas experiências singulares, peças insólitas de um mesmo
puzzle. Os três Portugueses, a Galega e o Andaluz que constituem esta
família gerem o seu agregado que conhece dois lugares físicos: um Dois
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Cavalos, veículo que abandonam a dada altura devido à escassez de
combustível, e uma galera puxada por um cavalo velho e outro
encontrado quase por milagre, a que chamam Pig e AI.
Ousemos ludicamente interpor a palavra "mar" ao nome destas duas
criaturas desterrando por metátese a oclusiva velar do seu lugar, para
chegarmos ao nome Pi y Margall. Através deste malabarismo
provavelmente forçado - assumamo-lo -- chegamos às duas grandes
linhas que nos propomos estudar mediante uma análise das metáforas
que Saraniago sabiamente constrói ao longo desta obra: a sugestão de
um reencontro com os povos do sul do hemisfério, por um lado, e a
necessidade de união entre os diferentes povos da península, por outro.
Em primeiro lugar, a conversão da península numa ilha, a sua
projecção no mar e o seu reencontro com as suas antigas colónias as das Américas e as de África fazem-nos vislumbrar uma concepção
dos povos ibéricos corno povos dotados de um rosto plural, o qual ficaria
seguramente defeituoso sem a sua face transatlântica. Em segundo
lugar, a construção de uma unidade baseada na diversidade - referimonos à família errante carregada de simbolismo - encaminha-nos para
as ideias federalistas de Pi y Margail, o homem que fez a apologia dos
povos pequenos, donos de si mesmo, e que em pleno século XIX.nos
ensina que devemos viver com homens de outras raças e de outras cores,
em comunidade de ideias e de sentimentos. Provavelmente ainda não
saberá, como Saramago, que os marcianos são verdes, mas as suas
ideias são bastante avançadas ao ponto de terem sido o respaldo dos
movimentos nacionalistas nascidos então e ao ponto de terem sido
recuperadas nos nossos dias como fórmulas de articulação territorial
tanto no que diz respeito à ordem interna de Espanha como à ordem
internacional.
O. A Jangada de Pedra de Saramago - um ponto de partida

A Península Ibérica á tomada de surpresa por uma misteriosa
catástrofe geológica quando uma fenda começa a alastrar nos Pirinéus
provocando a sua separação do Velho Continente. Convertida em ilha,
a península começa a andar à deriva pelo mar disseminando o pânico
na população que, fugindo em massa para o interior, tenta evitar a tão
temida colisão com outro bloco de terra: os Açores, numa primeira
análise.
Em simultâneo, dão-se alguns acontecimentos inusitados na vida de
algumas personagens que se encontram em diferentes pontos da
península. Na região da Beira, em Portugal, Joana Carda risca o chão

com uma vara de negrilho e o risco não só não desaparece à passagem
do vento ou das pessoas, como também os cães de Cerbère, antes
mudos, começam a ladrar em França. Joaquim Sassa, que passeia numa
praia do norte do país, consegue lançar uma pedra pesadíssima ao fundo
do mar, com uma força muito superior à permitida pelas suas
capacidades. No Ribatejo, um bando de estorninhos persegue José
Anaiço para onde quer que ele vá. No sul de Espanha, Pedro Orce
sente a Terra tremer sob os pés quando se levanta da cadeira. Na
Galiza, Maria Guavaira puxa um interminável fio azul de um pé-de-meia
formando a seu lado uma montanha de lã.
Nada une estas personagens a não ser o facto de todas elas terem
consciência do carácter insólito das situações por que passam,
desencadeadas por gestos ingénuos, e o facto de as associarem à racha
surgida, sem outra explicação, no seio dos Pirinéus. Num ara de tentar
compreender esta relação de causa/efeito, os dois Portugueses,
inteirados através da comunicação social do sucedido ao velho andaluz,
procuram-no empreendendo a viagem até ao sul de Espanha num Dois
Cavalos. O grupo vai aumentando quando se junta aos três homens Joana
Carda e também um cão mudo, com uma ponta de fio azul na boca,
que a todos conduz até junto de Maria Guavaira, na Galiza.
Irmanadas estas personagens entre si pelo desafio geológico que
assoma a península, tem aqui a sua génese uma família itinerante que
irá da Galiza à Catalunha, não já no Dois Cavalos mas numa galera
com o mesmo nome, sempre na companhia do cão mudo. O objectivo
- ou o pretexto - será o de contemplar do alto dos Pirinéus o fim.
É esta peculiar família que nos interessa para traçarmos, ao longo
deste artigo, um paralelo com as linhas fundamentais do pensamento
iberista. Poderíamos, por outro lado, fazer uso de uma outra personagem
para, em jeito de duelo, aflorarmos a questão do anti-iberismo. No
entanto, quando aludirmos à personagem colectiva da obra - as massas,
os governos, os órgãos de comunicação social - será tão-somente para
acentuar a singularidade da família da galera ainda que indicadores
importantes nos sejam dados sobre o que tem constituído um entrave à
concretização das ideias iberistas. E aqui que reside a fina ironia de
Saramago, o homem das parábolas modernas. Sigamo-lo.
1. A unidade na diversidade

estoy por que el mundo, si no marcha, dche
marchar á Ia unidad; no á esa unidad absurda que
consiste en Ia destrucción de toda varicdad; pero si à
"Yo
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esa unidad en Ia variedad que dcscubrimos en Ia
naturaleza. Y bicn, precisamente porque quiero esa
unidad, soy partidario de Ia federación y tcngo en cita
una fe absoluta."
Pi y Margall, Las Nacionalidades, p. 97.
1. Os séculos XV e XVI na Península Ibérica assistem à transição
de um modelo multicultural, marcado pela tolerância religiosa, para um
modelo de intolerância sustentado pela força da Inquisição. A Espanha
Moderna, a Espanha da unidade política, nasce neste contexto irracional
levado a cabo pela força e pelo terror. Por Ia violencia han sido casi
siempre Ias grandes reuniones de pueb los, por Ia violencia han
nacido, por Ia violencia se han conservado y por Ia violencia se
han disuelto - constatará Pi y Margall. Portugal, hábil na imitação do
que lhe é alheio, não tardará a seguir os passos desta Espanha assim
nascida, ainda que um 1). Manuel 1, isento de fanatismos e dotado de
visão estratégica, proíba as perseguições evitando, deste modo, a
hostilidade de uma parcela importante da sociedade portuguesa: a dos
judeus. A política de casamentos entre a realeza portuguesa e a
espanhola posta em marcha na transição de um para o outro século
levar-nos-á a adoptar a mesma fhrma de viver da do outro lado da
fronteira. Em pouco tempo, as duas coroas estarão unificadas. Mas uma
união dentro destes moldes não sobreviverá à vida inteira de uma
pessoa.
Volvidos séculos, pensadores espanhóis e portugueses, manifestamse contra uma unidade que não é mais do que o resultado de uma
necessidade de absorção territorial, sede de dominação, acção
imprudente da força, em suma. É na segunda metade do século XIX
que estas inquietações surgem no seio das ideias liberais e federalistas.
Se Francisco Pi y Margall é bem explícito, no excerto em epígrafe,
quanto ao carácter absurdo de uma união que destrói toda a variedade,
Antero de Quental, no lado português, não deixa de estar com ele em
perfeita sintonia, quando afirma numa obra datada de 1868 - Portugal
Perante a Revolução de Espanha - que as unidades artificiais e
violentas organizadas segundo o princípio das grandes nações
centralizadas não criam homens livres capazes de fazerem pleno uso
das suas capacidades. Ambos citam o exemplo da Suíça - a que
Saramago chama de quinta-essência do espírito europeu - e dos Estados
Unidos da América como repúblicas federativas pacificas, assentes num
princípio de igualdade e de respeito pela diversidade.
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Numa atitude muito didáctica, Pi y Margali demora-se a explicarnos o fundamento da federação. E deste modo que inicia o Libro 11 da
obra atrás citada, depois de nos ter dado uma lição da História repleta
de exemplos. Ias suas palavras, urna federação es un sistema por ei

cual los diversos grupos humanos, sin perder sri autonomia en Io
que les es peculiar y propio, se asocian y subordinan ai conjunto
de los de su especie para todos los fines que les son comunes (p.
115). A célula deste sistema é a família. A necessidade de trocas, leva
as famílias ajuntarem-se em cidades que formam uma nação em ponto
pequeno. Têm o seu culto, o seu governo, a sua administração, os seus
tribunais, os seus bens e o seu exército. As primeiras cidades foram,
pois, cidades-nações, segundo o autor.
1.2. Lancemos, neste momento, um olhar sobre a família forjada por
Sararnago em pleno exercício de auto-gestão e reconheçamos nela o
gérmen de uma cidade-nação ou, por metonímia, uma federação - não
esqueçamos que os elementos provêm de distintos pontos da península
e que seriam, pois, representantes das comunidades de onde são
originários, no caso espanhol, ou das províncias, no caso português.
"Nessa noite fizeram um balanço aos haveres em numerário, tantos
escudos, tantas pesetas, algum dinheiro estrangeiro de Joaquim
Sassa, que o conseguiriam quando saíram do Porto, há tão poucos
dias e parece terem-se passado séculos, reflexão que nada tem de
original, se alguma o tem, mas irresistível, como tantas outras
vulgaridades. Os víveres que trouxeram de casa de Maria (ivavaira
estão a chegar ao fim, há que reforçar a despensa ( ... ). Disse pois
Pedro Orce, Vamos ter de trabalhar para ganhar algum dinheiro, a ideia
pareceu lógica, mas, após o inventário das profissões, chegou-se à
desoladora conclusão esperada ( ... ). Disse Joaquim Sassa, que está
a revelar-se espírito convenientemente prático, Só vejo urna saída para
a situação, compramos roupas num desses armazéns de revenda,
certamente os haverá na primeira cidade grande por onde passarmos,
e depois vendemo-las nas aldeias, com um lucro razoável, da
contabilidade encarrego-me eu. Pareceu boa a ideia, à falta doutra
melhor, fazia-se a experiência, já que não poderiam ser agricultores,
nem boticários, nem professores, nem alquiladores, seriam
bufarinheiros e fanqueiros ambulantes, venderiam roupas de homem,
senhora e criança, que não é desonra nenhuma, e com uma boa
administração dará para viver."
José Saramago, A Jangada de Pedra, pp. 256-257
É interessante verificar que as personagens acabam por eleger o
comércio como forma de subsistência, precisamente a actividade a que
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Pi y Margali atribui o mérito de unir povos abatendo fronteiras entre
eles. Explica-nos que por necessidade de cambio se uniram as cidades,
e foi essa necessidade que desenvolveu as vias de comunicação.
Seguiram-se as regras para o cumprimento dos pactos entre os cidadãos
submetidos às diversas leis. Buscaram-se juizes capazes de decidir
questões de águas, de pastos e de limites. E com esta simplicidade de
montagem e de desmontagem que o autor nos explica a engrenagem
óbvia do mundo, ou do que ele deveria ser.
Quanto à família errante, nela reencontramos estes moldes de
organização das sociedades que Pi y Margail nos dá a conhecer a partir
de um recuo na História da humanidade. Debrucemo-nos ainda sobre
a forma corno os seus membros organizam o seu território que, relembralo, se trata de uma galera a que deram o nome de Dois Cavalos, por
ser puxada por um Pig e uni AP e também por analogia com o automóvel
que foi veículo do encontro entre os três homens.
Traçado assim o plano de vida, foram-se deitar, sendo agora a altura
de dizer como se arrumam os cinco na galera, pois assim é, Pedro
Orce Fica à frente, atravessado, num enxergão estreito que dá à justa
para ele, depois Joana Carda e José Anaiço, ao comprido, no espaço
lateral que sobra duma parte dos objectos com que viajam, o mesmo
acontecendo com Maria Guavaira e Joaquim Sassa, mais
recuadamente. Há panos pendurados a formar simbólicas divisórias,
o respeito é grande, se Joana Carda e José Anaiço, que ocupam o
meio da galera, precisam de sair para o ar livre durante a noite, passam
pelo lado de Pedro Orce, que não se queixa, a incomodidade, aqui,
divide-se como se divide o resto. E os beijos, e OS abraços, os
amplexos carnais, quando se praticam e exercitam, perguntarão
aqueles espíritos curiosos a quem a natureza dotou de um particular
gosto de malícia. Digamos que tem havido duas maneiras de
satisfazerem os amantes os doces impulsos da natureza, ou vão para
esses campos à procura de um lugar isolado ou aprazível. OU
aproveitam o afastamento temporário e propositado dos
companheiros, para o que nem são precisas palavras, há sinais duma
grande eloquência, só fazendo-nos desatentos, e aqui o dinheiro
faltará mas não o desentendimento."
José Saramago, A Jangada de Pedra, pp. 257-258.
Trata-se de uma teia de relações amorosas entre homem e mulher que
entretanto brota da ligação entre as personagens e que, de modo
indubitável, encontra eco num modelo de convivência federalista.
1.3. Para que uma convivência dentro destes moldes seja possível, tomase fundamental a descentralização do poder. Ora, tanto Espanha como
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Portugal têm tradição neste tipo de governo e á, no nosso ponto de vista,
precisamente à luz deste aspecto que podemos ler no texto de Saramago
uma crítica aos países ibéricos, sempre ávidos de protagonismo, quando,
no seguinte excerto, se dizo seguinte:
"Os jornais de todo o mundo publicaram, alguns a toda a largura da
primeira página, a histórica fotografia que mostrava a península ( ... ).
A potência imaginativa dos jornalistas encontrou vazão quase
exclusiva na armação cstentórea dos títulos ( ... ) Nasceu A Nova
Atlântida, No Xadrez Mundial Moveu-se uma Pedra, Um Traço De
União Fntre A América E A Europa ( ... ) mas o título que maior
expressão causou produziu-o um jornal português, foi assim, Precisase Novo Tratado de Tordesilhas, é realmente a simplicidade do génio,
o autor da ideia olhou para o mapa e verificou que, mais milha, menos
milha, a península estaria posta sobre o que fora a linha que naqueles
tempos gloriosos, dividira o mundo cm duas partes, pataca a mim,
pataca a ti, a mim pataca."
José Saramago, A Jangada de Pedra, p. 298.
Encontramos, neste ponto, o que de mais contrário se coloca ao
iberismo: a propensão para o domínio do outro. Trata-se de uma atitude
presente em ambos os países. O narrador conta que um jornal espanhol,
para não ficar em desvantagem, se apressa a sugerir que o centro político
da península seja Madrid com o pretexto de que se encontra numa
posição central, facto que o narrador desmente.
É este Saramago, sem pudor nas denúncias, que defende, por outro
lado, os povos pequenos, quando deles diz: ninguém lhes dó ouvidos,
não é mania da perseguição mas histórica evidência (p. 34). Pena
que a História não tenha visto outra evidência ainda maior, aquela que
O flOSSO pensador nos apresenta: o movimento de propagação das ideias
veio sempre dos povos pequenos. Mas Pi y Margali não se limita a fazer
afirmações tornadas grandiosas pela simplicidade da sua dialéctica; ele
reveste-as de exemplos. O dos Gregos é o mais emblemático. Situada
no extremo oriental da Europa, a Grécia era um conjunto de Estados
constituídos por uma cidade rodeada de pequenas aldeias. Aí nasceu a
filosofia e a ciência se emancipou do dogma'.
A descentralização do poder significa, pois, que pequeno e grande
deixem de ser adjectivos portadores de significado no seio da ideia de
federação. O que passa, então, a ter importância? A convivência
pacífica.
Ainda que a família protagonista venha a ter con flitos s , os seus
contornos não são outros que OS desta convivência. Por mais do que
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uma vez o narrador nos fala das oliveiras sob as quais os protagonistas
conversam. Que emblema mais adequado poderia ter escolhido
Saramago para designar a paz e a aliança? A simbologia da oliveira é
sobejamente conhecida no contexto da doutrina j udaico-cristã, é certo,
mas que simbologia poderá ter no que diz respeito à identidade ibérica?
Qual o seu contributo na construção desta identidade una mas diversa?
Basta que consultemos um dicionário de língua portuguesa para termos
acesso a uma das suas principais características: a persistência das
folhas. Ora, não será esta uma das condições necessárias à unidade?
E que dizer da diversidade? O dicionário dá-nos também uma resposta
nesse sentido apresentando-nos algumas das variedades da oliveira: a
cordo vil, a carlota, a holotuda, a galega, a bical, a longal, a verdeal,
a lentisca e a sevilhana. Seria, todavia, apenas necessária a consulta
do nosso conhecimento empírico das coisas para concluir que a oliveira
é, provavelmente, a melhor representante da árvore ibérica, património
comum de Portugal e de Espanha.
Sem querer aproveitar a analogia de alguém que algum dia comparou
o centralismo castelhano a uma cesta de frutas composta de maçãs e
peras e o iberismo - o genuíno - a um cacho de uvas 6 , servimo-nos,
no entanto, do mesmo contexto da flora mediterrânica para fizer
semelhante paralelo. A oliveira, seja ela cordovil ou sevilhana, não deixa
de ser oliveira nem tão-pouco perde as suas qualidades distintivas.
Fazemos assim jus ao que Pi y Margali nos diz: o mundo deve caminhar
na unidade, não na unidade absurda, mas na unidade da variedade que
descobrimos na natureza.
2. A descentralização do poder

"Todo poder central que no es resultado de un pacto
entre ]as diversas províncias a que ha de servir de
centro ( ... ) es de suyo invasor y déspota, y tiende
fatalmente a dominarlo y avasaliarlo todo... Su
verdadera descentralizacián, la fuerte, Ia indestructible,
Ia que engendra Ia paz y acaba eon Ias dietaduras
militares y Ias usurpaciones de los poderes ccntralcs,
está en eI sistema federal."
Pi y Margal, Los Nacionalidades.
11. Se nas declarações que faz no Diário de Notícias de 2007 José
Saramago nos leva a crer que é na perspectiva da integração de Portugal
em Espanha que vê o futuro dos dois países, a obra que aqui se analisa,
embora anterior, faz-nos desmontar essa crença ainda que algumas das

situações sobre as quais assenta a grande alegoria saramaguiana
possam servir de base aos argumentos dos que reconhecem nele um
integracionista mais do que um iberista. Questionar-se-á esta fracção,
e com toda a pertinência, sobre a figa do litoral para o interior (porquê
a Fuga do litoral português?) e sobre a maravilhosa capacidade de
fecundação do sexagenário espanhol (porquê o espanhol, havendo dois
portugueses a quem esse papel mais legitimamente caberia?).
A resposta a esta última questão exige um esclarecimento mais
demorado ao ponto de dela nos ocuparmos só mais adiante, mas a
resposta à primeira leva-nos, desde já, ao encontro das palavras de
Alfonso R. Castelao, depois de verificarmos que os protagonistas
portugueses não se desviam para Castela - entenda-se Madrid, o centro
político de Espanha. Diz Castelao a propósito de Portugal: separouse
de Castela; pero no se separaría de Hespaia. Cónpre, polo tanto,
crear unha organización estatal capaz de atragner f'ortugal ao
seno da/milia hispônica (Sempre en Galiza, Livro 1, 1937).

A par com esta trajectória dos Portugueses, em nada colidindo com
a rota de Castela, é interessante constatar que também não faz parte
desta família nenhum Castelhano. Parece-nos claro que Saramago queira
evitar polémicas ou ambiguidades. Precauções similares a estas
reflectem-se num Pi y Margali defensor da implementação da sede do
governo em território neutro.
Se a família da galera - com um número de portugueses superior
ao de espanhóis - não se dirige para o centro político, para onde se
dirige então? Ao contrário das multidões que tentam simplesmente
escapará catástrofe num estranho jogo de atracção/fuga (averigúe-se
o quanto as especulações apocalípticas finisseculares, ou finimilenares,
terão excitado o imaginário da nossa infância), esta família parte na
demanda de um desejo que ecoa nos lugares longínquos de cada um.
Será este desejo a marca de um messianismo lusitano? Será antes o
testemunho do ara de conhecimento (e de auto-conhecimento) do ser
humano, e que a lucidez daquele que ficaria enterrado não longe do crânio
do primeiro homem, o único sismógrafo feito de pulsação humana, veio
a descobrir? Voltamos a ter o particular e o universal nestes dois pontos
de vista, a diversidade e a unidade. Coloquemos no primeiro patamar
uma identidade nacional (o nosso messionismo que projecta o seu olhar
no mar, no que há-de vir depois do fim) e, no outro patamar, essa quête
universal apanágio das grandes almas humanas.
Num rasgo poético onde a ciência e o espírito se tocam, Saramago
põe na boca do boticário uma reflexão sobre esta questão:
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"Pedro Orce interrompe o que ele próprio estava dizendo e vai
começar a falar. Li uma vez não sei onde que a galáxia a que pertence
o nosso sistema solar se dirige para uma constelação de que agora
também não me lembra o nome, e essa constelação dirige-se, por sua
vez, para um certo ponto do espaço, gostaria de ser mais exacto, mas
a minha cabeça não reteve OS pormenores, no entanto o que eu queria
dizer era o seguinte, ora reparem, nós aqui vamos andando sobre a
península, a península navega sobre o mar, o mar roda com a terra a
que pertence, e a terra vai rodando sobre si mesma, e, enquanto roda
sobre si mesma, roda também à volta do sol, e o sol também gira
sobre si mesmo, e tudo isto junto vai na direcção da tal constelação,
então o que eu pergunto, se não somos o extremo menor desta cadeia
de movimentos dentro de movimentos, o que eu gostaria de saber é
o que se move dentro de nós e para onde vai, não, não me refiro a
lombrigas, micróbios e bactérias, esses vivos que habitam em nós,
falo doutra coisa, duma coisa que se mova e que talvez nos mova,
como se movem e nos movem constelação, galáxia, sistema solar, sol,
terra, mar, península, Dois Cavalos, que nome finalmente tem tudo o
que move, de uma extremidade da cadeia à outra, ou cadeia não
existirá e o universo talvez seja um anel, simultaneamente tão delgado
que parece que só nós, e o que em nós sabe, cabemos nele, e tão
grosso que possa conter a máxima dimensão do universo que ele
próprio é, que nome tem o que vem a seguir a nós vem, Com o homem
começa o que não é visível, foi a resposta surpreendida de José
Anaiço, que a deu sem pensar."
José Saramago, A Jangada de Pedra, p. 269.
Não podemos também deixar de ler nas entrelinhas uma subtil crítica
do autor a um sistema político egocêntrico instituído pelos seres humanos,
quando Orce diz: ou cadeia não existirá e o universo talvez seja
Trataum anel tão delgado que parece que só nós cabemos nele.
se de uma frase que contém em si duas importantes premissas a ter
em conta: em primeiro lugar, não existe cadeia, isto é, articulação, e
em segundo lugar, existe, sim, um anel delgado onde só nós cabemos,
ou seja, onde a abertura a um outro - que não seja esse nós - é
interdita.
2.2. Convém-nos, nesse momento, recuar uns séculos na história da
península para chegarmos a um dos melhores exemplos do que pode
ser um anel fechado em si mesmo, sem hipótese de articulação com
outros anéis. Abramos um parêntesis histórico, com o apoio dos textos
de Pi y Margall, e desenhemos nele a sucessiva união de coroas até à
política dos Reis Católicos, uma monarquia que leva à unidade na tirania.
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Acompanhemos, por outro lado, o autor na visão que nos dá do outro
lado da História: a história do que teria sido possível se se tivesse
adoptado um sistema federal.
No século XI, Fernando de Castela, casado com a irmã de Bermudo
III, rei de Leão, invade este território e apodera-se da coroa. As
circunstâncias violentas desta situação teriam sido evitadas se Fernando
se limitasse a aguardar a morte de I3ermudo III que, não tendo filhos,
teria na sua irmã, Saneha, a única sucessora. Os cinco filhos de
Fernando, à sua morte, recebem, cada um, uma das suas possessões:
Castela. Leão, umas terras na Galiza, a cidade de Zamora e a cidade
de Toro. Dotados da mesma ambição do pai, os irmãos entram, em
breve, em guerras entre si. Sancho, o primogénito que tinha ficado com
Castela, toma dos seus irmãos os seus territórios o que lhe custou a
própria morte dada por um traidor em Zamora. Alfonso, o irmão,
recupera Leão, que é seu de direito, e ganha Castela graças à vontade
dos próprios Castelhanos. Os dois remos ficam unidos até meados de
11 5 7, ano em que passam a ficar separados. Assim se mantêm durante
73 anos. Volvido esse tempo, governa em Leão Alfonso IX, casado com
Berenguela, infanta de Castela. O filho de ambos, Fernando seria o
herdeiro tanto do trono de Castela como de Leão. Porém, Alfonso IX,
sentindo-se traído pela mulher que abdica em favor do filho sem o
consultar, deserda Fernando e nomeia sucessoras as suas duas filhas
do primeiro casamento com Teresa de Portugal: Sancha e Dulce. No
entanto, porque o seu direito à herançajá estava reconhecido pelo Papa
desde o seu nascimento, Fernando sobe ao trono em Leão tomando-se
mais tarde rei de Castela e Leão. A união definitiva destas duas coroas
assenta pois numa base de conflito feita de ambição e de espadas.
Quando Castela se junta a Aragão através do casamento dos reis
católicos, já Catalunha e Aragão se tinham unido. Nestas uniões, a
ambição continua a ser o único móbil dos homens. A anexação do reino
de Navarra em 1512 dá-se nas mesmas circunstâncias: D. Fernando
toma este reino à força. Falta ainda porém conquistar outro: o de
Portugal, reino cobiçado pelas conquistas que entretanto havia feito na
África. A grandeza deste reino é mantida por D. Manuel 1 e D. João
lii mas o mesmo não acontece quando D. Sebastião, movido pela ideia
de renovar a luta contra os infiéis, perde a vida no Norte de África.
Sem filhos, é o cardeal D. Henrique, um tio idoso, que rege o reino.
Felipe 11 de Castela, sendo tal como 1). Sebastião, embora pelo lado
materno, neto de D. Manuel 1, sustém a ideia de que é ele o melhor
pretendente ao trono, e não espera sequer a decisão de Portugal depois
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da morte do Cardeal D. Henrique quando nos invade e em 1580 é
aclamado rei em Lisboa. Semelhante à de Navarra, trata-se de uma
agregação fundada na violência.
Embora a unidade tenha sido conseguida com base nesta violência,
os diferentes remos acabam por não oferecer resistência uma vez que
mantêm as mesmas leis. Nas cortes de Tomar, vemos um D. Felipe II
jurar de joelhos, e com as mãos postas no Evangelho, que conservará
foros, privilégios, usos, costumes e liberdades concedidos pelos anteriores
reis. O mesmo acontece aquando das outras conquistas.
O rei desta Espanha assim unida não tarda, todavia, a lidar
dificilmente com a diversidade das leis. Por se considerar dono dos
antigos Estados, aproveita-se dos acontecimentos decorrentes da fuga
de Antonio Perez para Aragão, para aí pôr termo às liberdades. E é
por verem minadas as suas leis e por verem investidas as suas gentes
e os seus dinheiros nas guerras de um monarca contra a Europa que
os antigos Estados se revoltam: primeiro a Catalunha e depois Portugal.
Se a jura feita por Felipe II em Tomar não tivesse sido quebrada, se
Portugal não tivesse sido humilhado, não teria havido, provavelmente,
guerra de independência.
Tudo isto teria sido escusado, segundo Pi y Margail, se a unidade
tivesse sido feita com base num sistema federal, no qual a acção do rei
se visse apoiada pela acção de uma assembleia composta com os
representantes dos diferentes estados. Caberia a ela decidir acerca de
assuntos como a paz, a guerra, o comércio e a diplomacia. O rei seria
um executor dos acordos a que chegasse esta assembleia. O pensador
sistematiza as vantagens de um sistema federal do seguinte modo:
"Con ei sistema federal todas estas dificultadcs habrian desaparecido:
cada reino habria conservado Ia libertad de reformar por si sus ieyes;
ci rey por Ia Asamblca Federal Ias habria dictado á toda Ia Península.
No habria habido vireyes: los funcionarios reales habrian tenido
determinada su esfera de accion por ias lcyes dei poder federal y
habrian sabido á quê atenerse: no porque hubieron sido casteilanos
habrian excitado injustas prevenciones. Ni Ia Corona se habria sentido
humiliada ante los pueblos ni los pueblos ante Ia Corona."
Pi y Margail, Las Nacionalidades, p. 229

2.3. Na ficção de Saramago assistimos à presença destas duas forças
antagónicas: a centralização e a descentralização. Vemos a centralização
quando a comunicação social inflama o poder de um dos dois países
peninsulares ou quando estes rivalizam pateticamente o domínio do
mundo, como no tempo de Tordesilhas; vemos ainda a centralização na
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inoperâricia de um governo que não chega aos que estão mais afastados
do si. Quanto à descentralização, será necessário recorrer à família
errante para assistir ao seu desapego da glória que a desgraça pode
trazer, à sua capacidade de se gerir a si mesma, de se respeitar e de
assim federar os seus membros.
Estará uma e outra força em equilíbrio, ou devemos vislumbrar, nesta
última, hipótese de triunfo sobre a primeira?
3. Uma Ibéria por nascer?

"Libres cl pensamiento, Ia conciencia, los cultos;
rcspeto a todas Ias religiones, preferencia ni privilegio
a ninguna, suprimidas Ias obligaciones de] culto y ei
clero; dotados los sacerdotes de todas ias iglesias de
los mismos derechos que los demás ciudadanos,
atenidos a los mismos deberes, y sujetos a Ia misrna
jurisdicción y Ias mismas leves; civiles ei rnatrimonio,
el registro, eI cementerio. Garantizados ia vida y ei
trabajo; inviolables Ia personalidad, cl domicilio y ia
corre spondencia; abolida Ia pena de muerte;
perseguida siri picdad Ia vagancia."
Pi y Margail, Las Nacionalidades, p. LXXIII
3. 1. O Iberismo, no seu sentido puro, tal como o concebe Pi y Margail,
estará ainda por nascer? Durante muito tempo, confundiram-no com
totalitarismo monárquico e religioso, mera união com sabor a centralismo
castelhano, tão distante do iberismo de índole republicana e de tradição
popular e foral, tão distante do iberismo cuja essência é democrática,
laica, colectivista e federal. No entanto, insistimos, um iberismo desta
índole estará ainda por nascer?
Num recente relato de pendor jornalístico, é um estrangeiro a residir
em Espanha há vinte anos - Giles Tremlet 7 - que nos anuncia uma
mudança de paradigma cultural na Espanha dos nossos dias
apresentando-nos alguns factos interessantes. Salienta que o país que
expulsou os Judeus é hoje um país de imigrantes (no final de 2005, 8,7%
da população do pais é imigrante) e aponta a importância dos fundos
da União Europeia para escavar passagens nas montanhas que outrora
dividiam o país e criavam diferenças acentuadas entre as regiões.
Mas não são apenas as auto-estradas OU OS comboios de alta
velocidade que vão contribuir para o esbatimento das fronteiras. A cultura
da televisão iguala todos os que habitam o país que não consegue viver
sem ruído, segundo as palavras do autor. E neste país que a cultura de
massas coabita com a cultura própria de cada comunidade. Ao contrário
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do que possa pensar-se, não há a assimilação desta segunda forma de
cultura pela primeira, ainda que as mulheres vistam Zara ou Agatha Ruiz
de Ia Prada. As duas culturas complementam-se num equilíbrio que o
autor apresenta em situações muito fotográficas, retratos de uma parceria
que não podemos considerar estranha: um nazareno de capuz
escarranchado numa moto, um moro de turbante ao telemóvel, ou
uma moderna toureira de Almodóvar com traje de luces. Poderemos
ainda assim considerar que a Espanha da diversidade continua a ser
anulada no século XXI pela Espanha unitária e uniformizadora? Não
flOS parece.
12. Voltemos, neste ponto, à obra de Saramago para assistirmos ao
simbólico "engravidamento" colectivo das mulheres da Península
Ibérica. Com a entrada da terra no útero aquático, dá-se este estranho
fenómeno de fecundação de quem a habita. A natureza é aqui a grande
obreira: tudo o que acontece ao ser humano acontece por sua mercê.
E no contexto das suas leis que nasce também o Iberismo. Um iberismo
criado pela artificialidade é —já o constatámos - fenómeno à margem
e fruto do equívoco.
Mas não é a simples dependência das leis naturais que nos leva a
fazer uma analogia entre estas gravidezes e a questão do iberismo.
Importa também aqui o facto de nenhuma área da península ter sido
esquecida: todas as mulheres estão em igualdade de condições qualquer
que seja a sua procedência, vistam elas Prada, Zara, ou acrescentemos - os mesmos trapos de ciganas das que vão na galera.
A análise do terceiro ponto pelo qual nos permitimos fazer esta
analogia implica que nos debrucemos sobre o contexto no qual
engravidam as duas protagonistas da obra: a Portuguesa e a Galega,
parceiras dos dois Portugueses. Saramago torna sublime um adultério
- que à luz das convenções sociais seria condenável - porque nele
reconhece os contornos de um sentimento maior: a compaixão pelo
vizinho, uma abnegada entrega ao próximo, a misericórdia humana; em
suma, o altruísmo tomado fonte de vida. O oferecimento das mulheres
ao velho e infeliz Pedro Orce lança as personagens na senda da dúvida
e do conflito, mas também na da reconciliação.
"É que, não fosse o mau passo dado por Joana Carda e Maria
Guaivara, indo, movidas pela piedade ou outro complexo sentimento,
por esses bosques e matos, à procura do homem sozinho, a quem
quase tiveram de rogar para que ele, trôpego de comoção e ansiedade,
nelas entrasse e derramasse as suas penúltimas seivas, não fosse
esse lírico e tão pouco erótico episódio, e nenhuma dúvida se
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aceitaria de que o filho de Maria Guaivara fosse de Joaquim Sassa e
de que o filho de Joana Carda tivesse como autor eficaz José Anaiço.
José Saramago, A Jangada de Pedra, p. 303
"Pedro Orce ficará sozinho numa destas casas, à escolha, em
companhia do cão ( ... ) e desta vez não dormirão separados OS outros
homens das suas mulheres, vão enfim deitar-se juntos ( ... ), talvez já
tenham dito tudo quanto havia a dizer, talvez pela noite dentro
continuem a conversar, porém, se a natureza humana continua a ser
o que tem sido, é natural que por fadiga e desgosto, por
compreensiva ternura e instante amor, mulher e homem se aproximem,
troquem um primeiro beijo receoso, depois, bendito seja quem assim
nos fez, o corpo acorda e pede outro corpo
José Saramago, A Jangada de Pedra, p. 293.
A possibilidade de que seja Pedro Orce o pai destas duas crianças, forçanos a rever uma questão já enunciada. Porquê um espanhol, havendo
dois portugueses a quem mais legitimamente este papel caberia? Em
primeiro lugar, e para os que eventualmente associam simbolicamente
esta paternidade a um domínio do lado espanhol sobre o português, há
que ter em conta um aspecto fundamental: a força fbi substituída pela
livre vontade. É por iniciativa das mulheres - por seu rogo - que Pedro
Orce entra nelas. O mesmo acontece, por exemplo, com os emigrantes
de urna América fundada num sistema federativo tal como o descreve
Pi y Margail (p. 75, Las Nacionalidades). Maria (ivaivara e Joana
Carda, efectivamente, voltarão a ser de seus homens, e mais do que
isso, senhoras de si.
Embora este constitua argumento de sobra para afastarmos qualquer
hipótese a favor de urna perspectiva integracionista de Portugal em
Espanha (note-se que integracionismo não significa iberismo) devemos
chamar a atenção para outro ponto: Pedro Orce é um espanhol de
Andaluzia e não da grande Castela. Ora, a entrada de colonizadores
na península foi sendo feita, ao longo dos séculos, pelo Mediterrâneo.
A Andaluzia foi desde sempre cenário de encontro de raças. E desse
encontro que nasce a raça ibérica da qual Pedro Orce é o representante.
Mas mais do que representante desta raça feita de muitas outras, este
homem é o representante da raça humana, da raça universal. Pedro
Orce é, com efeito, aquele que lança o debate cósmico e ontológico,
aquele que se manifesta sobre as universais preocupações do homem
qualquer que seja a sua raça. Bom conhecedor do passado, interessase pela arqueologia e é ele que encontra o crânio do homem de Orce.
Finalmente, é ele o único a sentir a vibração da terra corno se este dom
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lhe tivesse sido dado pelo seu estatuto de representante da raça humana.
Acresce a esta mescla de conhecimento com sensibilidade, a sua
extrema humildade que descobrimos nas suas atitudes e que vemos
simbolicamente materializada na simplicidade de uma cerimónia fúnebre
sem epitáfios (que poderiam, todavia, com toda a legitimidade, dizer:
"nenhuma raça é superior"). Ao invés disso, uma vara de negrilho é
espetada no solo junto ao corpo tapado pela terra. E a última seiva de
Pedro Orce que a fará tomar-se verde. A penúltima - não o esqueçamos
- terá fecundado as mulheres.
Devemos ainda aludir a um terceiro argumento - OU a um quarto,
se desdobrarmos em dois o que acabámos de apresentar no parágrafo
anterior para que nele possamos dar lugar a uma personagem
importantíssima da obra: o cão. A ligação entre Cão e Pedro Orce
ultrapassa o que seria de esperar da fidelidade canina. Tal CO() O
Homem', o animal também sente no seu corpo a vibração da terra, dai,
provavelmente o entendimento entre ambos. E ele que marca o início
da aventura: ele leva a ponta do fio azul nos dentes, o mesmo fio do
pé-de-meia que Maria Guavaira vai desfiando na Galiza, o fio que ligará
todas as personagens entre si. Ora este fio azul tem, a nosso ver, um
valor altamente simbólico que nos interessa na defesa da leitura iberista
que fazemos da metáfora de Saramago.
Com efeito, mesmo depois de o risco de colisão da península ter sido
ultrapassado, ocasião em que as pessoas regressam a suas casas, os
protagonistas não querem voltar à normalidade, isto é, à vida que levavam
antes. A morte de Pedro Orce vem mostrar que o conflito entre as
personagens era demasiado mesquinho face a este mal tão sem remédio.
Extenuada, a família anda mais de cem quilómetros até ao local onde o
corpo ficará sepultado. A voz do narrador traz-nos neste momento uma
grande lição de vida que facilmente poderá ilustrar os pontos de vista
defendidos no presente artigo: Meu Deus, meu Deus, como todas as
coisas deste mundo estão entre si ligadas, e nós a julgarmos que
cortamos ou atamos quando queremos, por nossa única vontade,
esse é o maior dos erros, e tantas lições nos têm sido dadas em
contrário (p. 238).
As coisas estão ligadas entre si e obedecem à livre circulação de
valores, de afinidades e de aspirações criados em comum e nunca por
imposição ou ordem de uma estrutura política dominadora. Ficamos com
a ideia de que as mulheres vão grávidas de uma espécie de desejo
unitivo a que ousaríamos chamar Iberismo. A cor azul do fio, que é
também cor do mar, da tranquilidade e da pureza toma eterna a relação
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entre aqueles que une ainda que uns estejam na morada terrestre e
outros, na divina: tal é o caso dos prováveis filhos de Pedro Orce que
estão na barriga da mãe estando ele na barriga da terra. A Ibéria que
o autor nos pinta entre o útero materno e o leito de morte é uma Ibéria
do amor ao vizinho, amor feito de peito e não de costas voltadas.
3.3. A fecundação da Península Ibérica ilustra também a capacidade
de produção daqueles que vivem sob as teias da união na diversidade.
Pi y Margail oferece-nos o exemplo da região vascongada que por
ter conservado a sua autonomia consegue ter o seu solo todo cultivado
apesar de este ser tão ingrato. Trata-se de um exemplo de como uma
das regiões que a natureza fez pobre pode ser das mais ricas graças
ao trabalho e à. boa organização das suas gentes.
Por outro lado, Pi y Margali é bastante claro quando reflecte sobre
os efeitos nefastos de uma unidade política e administrativa dentro dos
moldes que reprova. Por ter sido criada contra as tradições dos povos,
essa unidade política baseada no despotismo trouxe a guerra, a
imoralidade e o caos. Quanto à unidade administrativa, esta matou a
espontaneidade e debilitou as energias tanto das províncias como dos
municípios. Uma vida condenada a implorar autorizações de um governo,
a esperar dele o que se poderia conseguir por iniciativa própria gera a
inércia e em nada é favorável ao progresso da pátria.
Não haverá nela mulheres grávidas penetradas pela penúltima seiva
do Homem, nem terra que mergulhe em útero aquático.
4. Alma ibérica e trans-iberismo

"Na península hispânica, de um lado e de outro, nós
não somos latinos, somos ibéricos. E preciso assentar
nisto, antes de mais nada. Nada temos,
psicologicamente, de comum com OS dois países
herdeiros da civilização latina propriamente dita - a
Itália e a França. Nós não somos latinos, somos
ibéricos. Temos - espanhóis e portugueses - uma
mentalidade à parte do resto da Europa."
Fernando Pessoa, Ultimatum e Páginas de
Sociologia Política (9), p. 179
4.1. A separação da Europa decorre, na obra, na sequência de um
desastre da natureza, urna tragédia geológica que acabará por oferecer
ao leitor duas perspectivas importantes em torno dos acontecimentos.
A primeira, e óbvia, é a da aproximação das vítimas, quais passageiros
de um mesmo voo colidindo um determinado mundo árabe com o mundo
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ocidental. A segunda é a separação fisica de urna Europa que torna
possível o vislumbre e a assunção da diferença entre os povos de um e
de outro lado da ruptura. Se o primeiro ponto de vista pode ser sintetizado
na majestosa frase do narrador com reminiscências de ditado popular
- a grande infélicidade que nos cai em cima terá o mérito de
aproximar corações --, a segunda pode assentar em dois pontos
traduzíveis em duas questões. O que distingue os povos ibéricos dos
europeus? O que torna os povos ibéricos parecidos? Ainda que não
possamos encontrar respostas desprendidas de impressões gerais para
estas perguntas, a afirmação de Fernando Pessoa a este respeito é
bastante clara: por mais diferenças que nos separem estamos mais
próximos psiquicamente uns dos outros (os povos ibéricos), do que
qualquer de nós de outro povo extra-ibérico.
A História tem-nos dado exemplos do desencaixe da Península
Ibérica da Europa. Bastar-nos-á, no entanto, lembrar que ela ficou à
margem do primeiro grande projecto de integração europeia que remonta
ao Império de Carlos Magno. Quando realmente se integra na Europa
(ambos os países em 1986), sai à luz este romance de Saramago que
nos ensina que uma Europa sem Portugal e Espanha é como a Vénus
de Milo. Não nos choca a amputação dos seus braços. Chocar-nos-ia
vê-Ia com membros em prótese?
4.2. É no meio da tragédia que assistimos à reacção da alma ibérica a
tudo o que está a passar-se. O apagón - ou o negrum -- pode não ser
uma crítica às ditaduras ibéricas das quais, havia cerca de uma década,
tinham acordado Portugal e Espanha, mas é, muito seguramente, o
símbolo de uma certa inércia peninsular propiciadora da busca de
soluções fáceis. A crítica de Saramago a esse respeito está patente no
seguinte excerto, retrato bem tirado de portugueses e dos espanhóis sob
oflash de uma subtil ironia:
"Em redor dos aeroportos, como uma inundação, alastrava a enorme
massa de carros, de todos os tamanhos, modelos, marcas e cores,
que entupiam as ruas e os acessos, aos cachos, desorganizando por
completo a vida das comunidades locais. Espanhóis e portugueses,
refeitos já do susto -do apagón e negrum, assistiam ao pânico,
achavam-no sem razão, Afinal de contas até agora não morreu
ninguém, estes estrangeiros, quando os tiram da rotina, perdem a
cabeça, é o resultado de estarem tão adiantados na ciência e na
técnica, e depois deste juízo condenatório iam escolher, entre os
automóveis abandonados, o que mais lhe satisfazia o gosto e coroava
o sonho."
José Saramago, A Jangada de Pedra, p. 40.
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Portugueses e Espanhóis São irmãos na sua tranquilidade do sul
(pensemos no nosso adágio popular morrer há-de ser pior), no seu
sentido de oportunidade (ou oportunismo), no seu espírito crítico (trocista
entre os Portugueses, como nos anos 60 notou, num estudo sobre a
cultura portuguesa, um professor do Instituto Superior de Estudos
Ultramar') e no seu gosto pelo luxo (pensemos no nosso convento de
Mafra feito com o ouro e o diamante do Brasil, exemplo sempre à mão
para quem quer que lamente a falta de espírito de investimento dos
Portugueses).
Saramago não ficará atrás de um Unarnuno'°, em eficácia, na
descrição do sentimento da inveja em cada um dos seguintes excertos.
No último, lembra-nos urna determinada cultura a que alguém, algum
dia, chamou do coitadinho. Lembremo-nos, a título de exemplo, os
programas de entretenimento onde pessoas partilham as suas
dificuldades com milhões de telespectadores - como antigamente se
exibiam defeitos físicos e deficiências na corte - em troca de
electrodomésticos e, não raro, de casas construídas ab ovo ad mala.
"No geral, as pessoas daqui são de boa índole, pacíficas, mas o
sentimento de inveja é talvez o único que não escolhe classes sociais
e o de mais assídua manifestação na alma humana, por isso não foi
uma nem duas vezes que Dois Cavalos, passeando-se na paisagem
em tempo de tanta dificuldade de transportes, despertou ávidas
cobiças."
José Saramago, A Jangada de Pedra, pp. 262-26.
"Ressalvemos, no entanto, o que na sumária análise que aí fica, possa
reflectir, ainda que involuntariamente, uma certa atitude mental
infectada de maniqueísmo, isto é, a inclinação para urna visão
idealizante das classes baixas e para a condenação liminar d a s
altas classes, logo .de modo acintoso marcadas pelo rótulo, nem
sempre adequado, de ricos e poderosos, o que, naturalmente, suscita
ódios e antipatias, a par desse mesquinho sentimento que é a
inveja, fonte de todos os males. Sem dúvida os pobres existem, é
uma evidência dificil de negar, mas não se deve sobrevalorizá-los.
Tanto mais que eles não são, e não foram, como nesta conjectura
conviria, modelo de paciência, de resignação, de disciplina livremente
consentida."
José Saramago, A Jangada de Pedra, p. 237.
Num outro momento da ficção, salienta-se ainda outra característica
da alma ibérica: a crença na intervenção do sobrenatural na resolução
da dramática situação vivida:
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"No primeiro caso, o comum foi de gente de poucos haveres, que,
ao ser obrigada pelas autoridades e pelos duros factos a mudar-se
para outros lugares, esperava, quando muito, salvar a vida pelas vias
tradicionais, milagre, sorte, acaso, sina, boa estrela, oração, fé no
Espírito Santo, sino-saimão, figa e cornicho pendurados ao pescoço,
medalha benzida, e o mais que por economia de espaço se omite,
mas que pode ser resumido naquela outra fórmula, tão célebre como
as que mais o forem, Ainda não tinha chegado a minha hora."
José Saramago, A Jangada de Pedra, p. 236.

Com efeito, os governos ibéricos não se revelam operacionais na
resolução do problema a pouco tempo de uma possível colisão da
Península Ibérica com os Açores, mostrando-se preocupados com
banalidades, aspectos ao serviço da aparência e da vã glória.
"Na base de lajes ficou um pequeno grupo de cientistas norteamericanos que apenas se retirarão, por via aérea, claro está, nos
últimos minutos, para poderem assistir do ar à colisão ( ... ) não foi
atendido um pedido do governo de Portugal para que uni cientista
português integrasse o referido grupo a título de observador, faltam
talvez trezentos e quatro quilómetros, os responsáveis pelos
programas recreativos e culturais da televisão e da rádio discutem o
que devem transmitir, música clássica, dizem uns, atendendo à
gravidade da situação, a música clássica é deprimente, argumentam
outros, o melhor seria dar música ligeira, cançonetas francesas dos
anos trinta, fados portugueses, malaguenhas espanholas e outras
sevilhices, e muito rock, e muito fo]k, os vencedores da Eurovisão,
mas músicas alegres vão chocar e ofender pessoas que vivem horas
verdadeiramente cruciais."
José Saramago, A Jangada de Pedra, p. 240.
A tentativa de resolução da tragédia é feita pelas grandes potências
mundiais, movidas pelos seus próprios interesses. A partir do momento
em que algum espírito rebelde escreve numa parede Naus aussi naus
sommes ibériques, a frase começa a repetir-se um pouco por todas as
cidades europeias, escrita porjovens por todo o lado, os mesmos que
apedrejam os edifícios da televisão, que saqueiam as lojas que vendem
aparelhos de TV ou que se confrontam com a polícia. E neste cenário
de contestação que Saramago traça o perfil de uma determinada
juventude não-ibérica, que estaria próxima da de um Maio de 68 não
fosse o facto de verdadeiramente não haver relação entre o que
escreviam e proferiam e o que sentiam.
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4.3. Ocasião é agora que voltemos ás palavras de Fernando Pessoa
que enlaçam perfeitamente com o perfil que temos vindo a traçar dos
povos ibéricos a partir da visão que deles nos é dada na Jangada de
Pedra: Portugueses e Espanhóis, embora diferentes, tornam-se, por
comparação com os europeus, parecidos - disso não nos restam
dúvidas. Afastemo-nos, por breves momentos, da ficção e analisemos,
a titulo de exemplo, as manifestações de cumplicidade entre estes
vizinhos no seio de estrangeiros: o reconhecimento mútuo numa fila feita
de Americanos e de Chineses numa Disneyland de Los Angeles, uma
emigração em tempos partilhada num bairro de Paris como no-la
descreve um Juan Goytisolo, uns pontos atribuídos à participação do
vizinho num festival eurovisão da canção...
A ruptura geológica é uma ruptura natural e é aqui que o autor
torna verosímil o que está dotado de qualquer inverosimilhança. Não
pretendemos aqui explorar as vantagens ou as desvantagens de um
encaixe da península no espaço europeu, mas antes averiguar qual é,
na alegoria de Saramago, a alternativa ao afastamento da Europa.
O primeiro risco de colisão dá-se com os Açores e depois com os
Estados Unidos da América e com o Canadá. Porém, a península desvia
inesperadamente a sua rota e encaminha-se para sul desafiando a
Ciência e desconcertando, nos Estados Unidos da América, um
presidente que bate com os punhos sobre a mesa. Fruto do acaso, o
movimento tectónico inspira um novojogo de apostas que envolve triliões
de dólares. Quando parará a península e onde?
É para sul o novo rumo da jangada. Desce entre a África e a
América Latina. Só parará à morte de Pedro Orce, o nosso emblema
da mescla de raças, o nosso representante da humanidade. Portugal
deixa de ser o rosto da península que trasladada sobre si mesma mais
parece uma pedra à medida de uma mão rude, utensílio de um homem
primitivo.
E para junto das ex-colónias que a península naturalmente se
encaminha. No entanto, à semelhança de tantos outros finais
saramaguianos, o desfecho da obra é um desfecho em aberto. Mas
fica-nos a ideia de que o porvir ibérico não pode resumir-se ao espaço
da península: deve, sim, reencontrar os povos do outro lado do oceano,
aqueles que partilharam, em tempos, uma mesma história e que
continuam a comungar da mesma matriz cultural. Neste sentido, é
legítimo falar-se em iberismo transatlântico OU em trans-iberismo.
No texto a que aludíamos na introdução deste artigo - "Mi Iberismo"
- José Saramago é bastante claro quanto a este aspecto quando refere:
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"Quiero decír, en fim, que esta Península, que tanta dificultad tendrá
en ser europca, corre ci riesgo de perder, en América Latina, no ei
mero espejo donde podrían refiejarse algunos de sus rasgos, sino ei
rostro plural y propio para cuya formaciõn los puebios ibéricos
Ilevaron cuanto entonces poseían espiritualmente hueno y maio y
que es, esc rostro, así lo creo, Ia mayor justificacián de su lugar en
ei mundo. Admitiria que América Latina quisiera olvidarse de
nosotroS, sin embargo, si me permite profetizar, preveo que no iremos
muy lejos en Ia vida si escogemos caminos y soluciones que nos
llevan a olvidamos de dia."
José Saramago, "Mi Iberismo", in Sobre ei iberismo y otros escritos
de literatura portuguesa

Ora, a obra em análise é uma nítida ilustração deste iberismo de
Sararnago de feições transatlânticas voltado para um mundo lusófono
e hispânico sem olhos de cobiça. É nesse mundo, que tem como lar os
trópicos, que as grandes civilizações tiveram início. E nele, de resto, que
o pensador mexicano José Vasconcelos situa uma raça-síntese, aquela
que tem o génio de todos os povos e que por isso é capaz de exercer
a verdadeira fraternidade geradora da raza quinta na qual se fundirão
todos os povos que têm vindo a forjar a História. E profetiza: En ei
suelo de América haliará término ia dispersión, ailí se consumará
Ia unidad por ei triunfá dei amor ftcundo, y Ia superacián de todas
Ias estirpes (La Raza Cósmica, 1926, prólogo).
O afastamento da Europa é pois, na Jangada de Pedra,um mal
que vem por bem, um convite à solidariedade e ao entendimento
definitivo. Muitas vezes, se concertaram com viagens os casamentos
em crise: terapias disfarçadas de luas-de-mel; aventuras a dois, soltas
as rédeas; um corpo que atrai o outro na procura do paraíso perdido...
A viagem da península é esta viagem na senda da reconciliação.
Um apêndice sobre o iberismo e uma reflexão sobre a Pangeia saramaguiafla
- notas conclusivas.

O iberismo nasce na segunda metade do século XIX quando à Península
Ibérica chega a noticia do grande exemplo da unificação da Itália (o
Risorgimento). A tendência para a unificação da Alemanha e o eclodir
das nacionalidades na área da prática política, fomenta também o
nascimento deste iberismo moderno 1 ' que começa a ganhar consistência
teórica pela mão de um Pi y Margall (Las Nacionalidades, 1 876)
inspirado nas ideias de Pierre-Joseph Proudhon (Du Principe Fédératif,
1863).
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As ideias iberistas dessa época apresentam três vertentes - a
federalista, a unitarista e a cultural - que aspiram a uma união dos
Estados da Península Ibérica com vista à recuperação do prestígio do
passado renascentista no contexto europeu.
Os defensores do federalismo - republicanos e socialistas pretendem a destruição do centralismo político de Castela (sem a qual
não será possível a criação de uma federação ibérica), numa ânsia de
refazer a parte errada da História, como refere António Cândido Franco
num artigo sobre esta questão`. Fazem parte deste grupo, Leopoldo
O' Donnel, Juan Alvarez Mendizábal. Sinibaldo de Mas, Francisco
Martínez de Ia Rosa, entre muitos outros de igual importância. No lado
português, Antero de Quental, José Félix Henriques, Joaquim Maria
Silva, Carlos José Caldeira, Teófilo Braga, José Maria Latino Coelho,
José Casal Ribeiro e até a Maçonaria têm uma acção afincada na
difusão das ideias federalistas da época.
O unitarismo, tentando unificar as coroas de Portugal e Espanha numa
única, pretende colmatar o desprestígio em que tinham decaído ambas
as coroas. Defensor da ideia de uma única civilização peninsular, Oliveira
Martins advoga não só a unidade política como a unidade de pensamento
e de acção.
No que diz respeito à terceira vertente do ibcrismo - a cultural - há
a salientar o nome de Menéndez Pelayo ao lado de um Oliveira Martins.
Destaque-se ainda toda uma série de esforços levados a cabo por
intelectuais da península no sentido de aproximar os dois países.
Encontros e exposições são iniciativas fundamentais, mas a criação de
revistas e de jornais assume uma importância ainda maior. Os séculos
XIX e XX conhecem uma série de títulos dos quais mencionaremos
apenas alguns: O Progresso (jornal fundado em Lisboa), A Península
(revista portuense), La Iberia (Jornal de Madrid), Revista Peninsular
(revista fundada em Lisboa), El Porvenir Hispano-Lusitano (revista
publicada em Vigo), República Federal dos Estados Portugueses
(jornal lisboeta), A República (jornal federalista português), La
Ilustración iberica (revista bilingue hispano-portuguesa)
O primeiro momento do iberismo reveste-se de alguma polémica pela
confusão que os anti-iberistas fizeram cm torno do próprio conceito
tomando-o sinónimo da absorção do maior pelo menor, ou seja, de
Portugal por Espanha. António Cândido Franco esclarece-nos quanto a
essa questão no artigo já citado:
"O iberismo, pelo menos na sua acepção moderna, não é sinônimo
de relações entre Portugal e Espanha, até porque no seio dele estas
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duas entidades perdem rigidez conceptual e sobretudo fixidez
política."
(P4)
"O ibcrismo tal como o pensamento federalista o concebia não era a
absorção de Portugal cm Espanha ( ... ) mas união de forças e de
esforços das várias realidades peninsulares e não apenas de Portugal
e de Espanha."
(P. 8)
"O iberismo deixa assim de lado a lógica da dualidade peninsular,
dualidade artificial e forçada, para encontrar uma lógica mais difusa
e lce, menos concentrada e forçada, a da pluralidade, muito mais
próxima da realidade histórica, cultural e linguística do território
ibérico."
(P. 9)
O iberismo do século XX, todo ele imbuído do pri meiro, ganha forma
no contexto do anarquismo histórico em Espanha e impulsiona os
movimentos autonomistas e independentistas que têm lugar nesse século
e que se manifestam contra a política centralizadora do governo,
desencadeando reacções violentas desta parte no tempo da Ditadura
de Francisco Franco. Também em Portugal, onde a política está
igualmente centralizada, se aposta na emancipação política e cultural
da vida local. Pretende-se, deste modo, redistribuir o poder com base
em laços de solidariedade.
Na actualidade, em Espanha, está a ser feita uma actualização desse
iberismo, a nosso ver, com êxito, posto que um dos tópicos mais vivos
dos dias de hoje na vida do país vizinho é precisamente a reivindicação,
cada vez mais penetrante, do reconhecimento da autodeterminação das
três realidades nacionais: Catalunha, País Basco e Galiza (reconhecidas
na Constituição de 1978 como comunidades autónomas).
Relativamente a Portugal, deve ter-se em conta duas reacções
diferentes face ao iberismo. Por um lado, assiste-se a uma reacção
baseada no equívoco, na confusão a que aludíamos há pouco, e que se
traduz num espírito de defesa face a um país do qual - continuam a
acreditar - não virá nem bons ventos, nem bons casamentos. Por outro
lado, há uma reacção de abertura ao iberismo e é pela voz de um
Agostinho da Silva, de um Jaime Cortesão ou de um Miguel Torga que
essa abertura se faz. Através dela explicam-nos eles que a união dos
vários esforços dos POVOS peninsulares não traz qualquer risco de
anulação da nacionalidade. As palavras dc Agostinho da Silva são, mais
do que um grito de esperança, a imagem de um idílio que melhor não
3
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poderia encaixar na perífrase que, aqui e ali, se usa para falar do nosso
país: um jardim à beira-mar plantado:

a viragem decisiva para a entrada em nova fase do mundo se
deu com a constituição política de uma Península diversa e una; a
qual, embora pensada e debatida nos séculos XIX e XX, só teve
forma a partir do século XXI: todas as regiões ou nacionalidades ou
etnias, como se queira, tiveram a sua autonomia sem que, no entanto,
se desirmanassem; ( ... ) Portugal e a terra eram o mesmo, coincidiam,
e era o solo tão livre como o ar - lá se foi também isto de espaço
aéreo - e mais livre ainda do que o ar quem não tinha a propriedade
fosse do que fosse."
Agostinho da Silva in Portugal ou Cinco Idades, 1982
O uso do pretérito perfeito num texto cuja referência temporal é o século
XXI causar-nos-ia alguma estranheza não fosse o facto de vermos em
Agostinho da Silva um visionário, em tudo semelhante àquele que, quatro
séculos antes, escrevera a História do Futuro. Questionamo-nos, de
resto, se não será este - o Padre António Vieira - a quem Saramago
se refere a umas páginas do final da sua obra:
"Deixemos lá para os espanhóis, que sempre desdenharam das nossas
ajudas, o encargo e a responsabilidade de evocarem, o melhor que
saibam e alcancem, as avaratas configuracionais do espaço fisico em
que vivem, e digamos nós aqui, com a modesta simplicidade que
sempre caracterizou os povos elementares, que o Algarve, país ao
sul do mapa desde as noites dos tempos, foi, naquele sobrenatural
minuto, a região mais a norte de Portugal. Incrível, mas verdadeiro,
como até hoje vem doutrinando um Padre da Igreja, não porque esteja
vivo, os Padres da Igreja morreram todos, mas porque a toda a hora
lhe pegam na lição e indiferentemente se servem dela, tanto para os
interesses divinos como para as conveniências humanas."
José Saramago, A Jangada de Pedra, p. 3 15

A visão apocalíptica do mundo antecederá ela a vinda de um Quinto
Império na obra que aqui analisamos? E provável que assim seja, e as
esperanças do nosso país são aquelas que, num momento de aflição,
levam as personagens de Saramago a correr às livrarias em busca dos
livros de Bandarra e de Pessoa e também do padre jesuíta que entre
os índios do Brasil reencontrou a inocência adâmica.

Se as declarações de José Saramago levam os seus compatriotas a
ver nelas uma atitude espanholista em relação ao futuro do Portugal•
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e Espanha, corno entender a pintura que ele nos oferece de tão poderosa
família feita do sangue das periferias? Que pensar do fio azul que produz
o encontro entre os seus membros e irreversivelmente os liga? Que dizer
de toda uma comunhão fèita fecundação? Que dizer da eloquência da
própria natureza ibérica materializada numas oliveiras, sob as quais as
personagens projectam a demanda do ouro líquido das suas próprias
seivas? E que pensar da eloquência dos Dois Cavalos tão diferentes
entre si mas tão sintonizados na marcha até ao cume da península? Que
dizer do desastre geológico? E da viagem para Sul? Porquê o movimento
tectónico como andaime desta metáfora que é a do encaixe sob o
disfarce da do desencaixe?
A concluir esta breve análise interpretativa de A Jangada de Pedra
de Sararnago à luz das ideias federalistas de Pi y Margall, acreditamos
ter encontrado uma resposta - a qual fomos montando ao longo deste
artigo - capaz de ligar entre si todas estas interrogações. A simples
consulta de um manual básico sobre o movimento das placas da Terra
encaminha-nos para uma viagem de duzentos milhões de anos onde
descobrimos o puzzle sobre o qual nascemos e morremos e tivemos o
intuito de nos ir aperfeiçoando pese o equívoco de termos, a dado
momento, pensado que havia nesse puzzle peças mais importantes do
que outras.
E, com efeito, para uma Pangeia liberta destes equívocos que a
jangada de pedra nos encaminha. Não é seguramente a terra da
contradição permanente que tanto deu que pensar a um Ortega y (iasset
e a tantos outros intelectuais, até hoje. E o terreno sobre o qual o grande
mestre das nossas Letras iça a bandeira do iberismo.
Haverá contradição neste homem que sobrepõe a sua obra ao terreno
da contradição? Não nos parece. Haverá cansaço - repetimo-lo - por
constatar, entre os que partilham com ele a naturalidade, a dificuldade
de ver a bandeira içada a partir de solo melhor que o nosso, mas
apenas nalgumas coisas (e estamos a citar um António Barreto de
há dezasseis anos): na literatura, na pintura, na música, na
arquitectura, no teatro, na dança, no futebol, nos jornais, nas
universidades, nas livrarias, na edição, no cinema, na investigação
científica, na indústria, na agricultura, no comércio, no turismo,
nos hospitais e nos restaurantes. Salva-se o vinho nesta enumeração
- o nosso é melhor, salienta Barreto - e á este vinho o mesmo que
faz o Tratado de Methuen (se virmos o copo meio vazio) e nos faz voltar
as costas para França e ser apunhalados por Espanha; e é este vinho
o que bebem Joaquim Sassa e José Anaiço quando se conhecem (se
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optarmos por ver o copo meio cheio), o mesmo que fará tilintar todos
os cálices ibéricos ao anúncio de uma federação que termine de vez
com complexos de inferioridade ou com os falsos amplexos da
superioridade.
Anexos
Segue-se um conjunto de excertos da obra Las Micionalidadc's, de
Pi y Margail, que consideramos pertinente incluir neste trabalho.
Começamos por um elogio aberto do autor a Portugal.
"Portugal tiene con Espaa afinidad de raza, de lengua, de instituciones, de
ideas, de tendencias. Está dentro de Ia Península y en él van á morir nuestras
cordilleras cenirales y a desaguar nuestros caudalosos rios et Tajo y ei Ducro.
Será esto, sin embargo, bastante para declararie miembro integrante de
Espaa? Ilabia una lengua,.aunque parecida, diferente de ia nuestra, y en elia
ha escrito libros inmortales. Tiene, como he dicho, fronteras marcadas por ia
naturaleza. Vive independiente hace siete siglos con sólo sesenta aflos de
intervalo. Y aunque siempre en extension pequeflo, ha sido por sus hechos
grande. lia dejado como nacion alguna dei mundo páginas briliantísimas en
Ia historia de ia navigacion y dei comercio. Ha sido en Ia Edad Moderna ei
prinlero que ha doblado ei cabo de Buena Esperanza y abierio á Europa un
nuevo carnino para Ias naciones de Oriente. Emprendedor, osado ha puesto
ei pié en África, en Asia. en América, y ha logrado en todas partes establecer
factorías y fundar colonias. ( ... ) Aún hoy, decaído como está, iqué importantes
posesiones no conserva en diversos mares y continentes!
(P.63)
Espada desea á Portugal, pero no Portugal a unirse á Espaa. Portugal tiene,
como he dicho, cicn veces más asegurados que nosotros Ia libertad y ei órden;
y ay! No olvidará nunca que precisamente cuando los mandaron tos Felipes
empezó su decadencia. No olvidará jarnás que entonces fue cuando le
arrojaron dei Japon y perdió ias Malucas y otros domínios de Asia, y estuvo
á punto de ver caer ei Brasil en manos de ]os holandeses.
En todos los puebios hay problemas análogos."
(P. 64)
"La federacion, lejos de ser una idea de otros tiempos, es Ia de ]os nuestros.
Montesquieu, que no pertenecia por cierto á [a Antigüedad ni á Ia Edad Media,
]a consideraba como cl sólo sistema capaz de obviar los inconvenientes de
Ias pcqueas y Ias grandes naciones, conciliar ias ventajas de Ia republica
con Ia grandeza de Ia monarquia, y ser á Ia vez amparo de Ia libertad y garantia
dei órden (Espíritu de Ias leyes, Lib. IX, Cap. 1). Proudhon termino por hacer
de dia su programa de gobierno. La rniraba como la solucion de todas Ias
antinomias políticas, como ei más firme valiadar contra Ias usurpaciones dei
Estado y Ia idolatria de Ias muchedumbres, como Ia más solemne cxpresión
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de Ia dignidad dei hombre, como ei único sistema por ei que descansan en un
equilibrio indestructibie Ia paz y ia justicia (Dei Principio Federativo).
(P. 86-87)
"La unidad en ia variedad, y no otra, es ia posibie en Ia organización de ias
sociedades. La variedad, después de todo, existe y seria locura empeliarse en
prescindir de un hccho. A pesar de ias invasiones, de ia mezcla de razas, de
los esfuerzos hechos para borrar Ias diferencias de puebio á puebio, hay
dentro de cada nacion provincias con carácter y fisionomia propias que cl
hombre ménos observador distingue apénas encuentra ocasion de
compararias. Ni por ia lengua, ni por ios hábitos, ni por ei traje, ni por Ias
facciones es posible confundir aqui ni á un casteilano con un catalan, ni á un
valenciano con un aragonés, ni á un andaiuz con un vasco. Donde falta Ia
diversidad de ieycs, queda Ia de USOS y de costumbres."
(1'. 93)
"La fcderación es un sistema por ei cual los diversos grupos humanos, siri
perder su autonomia en lo que les es peculiar y propio, se asocian y
subordinan ai conjunto de ]os de su especie para todos los fines que les son
comunes. Es aplicable, como ]levo indicado, á todos los grupos y á todas Ias
formas de gobierno. Estabiece Ia unidad siri destruir Ia variedad, y puede liegar
á reunir en un cuerpo Ia humanidad toda siri que se menoscabe ia
independencia ni se altere ei carácter de naciones, provincias ni pueblos."
(P.1 15)
"Peru dos ciudades á dos naciones que se unan se deben garantir algo más
que los intereses materiales. Los morales son de tanta á mayor transcendencia.
j,Qué habia de importar que tuviesen Ias dos su paz y comercio asegurados
si, devoradas interiormente por ia anarquia, no se hubiesen de prestar mútuo
apoyo para ei rcstablecimiento dei órden? íQué habia de importar que
estuviesen ricas, si, perdido ei goce de Ia lihertad, no hubiesen de irabajar de
consuno para restauraria? Siri cl órden, es decir, siri ia sumisián á ias leyes,
dccaen los más grandes Estados, se corrompen y se hacen estériles Ias más
sabias instituciones y perecen en un mismo naufragio Ia hbertad y ei derecho.
Siri ia libertad, es decir, sin ei respeto á Ia conciencia, a] pensamiento, á ia
personandad dei hombre, se estancan y se degradan Ias sociedades y viven
bajo ei terror á tienen en constante peligro ei órden."
(P. 136)
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NOTAS
'Prólogo da obra Sobre ei iberismo y otros escritos de literatura portuguesa de
César Antonio Molina. Cf. Bibliografia.
2 Cf, Diário de Notícias de 15 de Junho de 2007.
3 Permitimo-nos, neste ponto, nova intervenção do "devaneio" linguístico cm torno
do nome dos animais que levam a família até ao topo dos Pirinéus. Para Joaquim
Sassa, Pig é Porco e AI, Alfred. Para Pedro Orce, Pigal cuja sonoridade lembra aos
jovens homens Pigalle seria o nome da cria que teriam OS animais, se pudessem.
Assistimos assim à presença do elemento inglês e do francês: ora, é fazendo alianças
com Inglaterra e França, potências rivais, que os países peninsulares expressaram a
suas próprias rivalidades. Preferimos, no entanto, ver o entendimento à rivalidade, a
comunhão à separação, transportando-nos para uma península muito anterior a essa
época de alianças e anterior também à da unidade dos reis católicos, para
contemplarmos, à distância dos séculos, unia convivência entre judeus, árabes e
cristãos. OLisemos,pois, ver no Pig o porco, sim, mas como símbolo dos judeus, e
no AI, todo um mundo árabe. Para José Anaiço Pig é pigarço e AI, Alazão pelo
simples facto de um ser preto e branco e outro, cor de canela - questionamo-nos
por que não terá Saramago, quanto mais não fosse por gosto do pastiche.
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United Colours of Benetton Sugerimos uma leitura da
Jangada
de
Pedrapara dela se fazer uma interpretação do que
página 259 de A
parafraseado um anúncio da

pode ser a diferença e desse trabalho árduo que é o de a levar a par.
E continua o autor: "Allí tuvo ia helieza sus más esplêndidas manifestacioneS, y
se elevaron á su más alta expresión formal ia poesia y eI arte. Allí encontrÓ su
harrera ei despotismo asiático. AlIí tomó tu mayor vuclo y se cernió sobre ei mundo
ei espíritu dei hombre. No se limitaron tampoco aqueilos Estados a vivir dentro de
si mismos. ( ... ) Vencidos, se impusieron á sus vencedores, y aun hoy contribuyen
por sus filósofos y sus poetas á regir ]os destinos de puebios que no conocieron.

(Las Nacionalidades, pp. 2-3)
Veremos adiante que, efectivamente, os terá. O que se pretende não é, porém, a
apresentação de uma família isenta de conflito, mas a apresentação de uma família
na gestão e na resolução do conflito.
de 25 de
Num artigo de opinião publicado no jornal O Primeiro de Janeiro
Outubro de 2007, Joaquim de Monte7uma de Carvalho diz o seguinte: "A mera
palavra iberista ( ... ) tem adverso, radical e acre sabor de unidade, de anexação ou
supressão do que distinto é suprimido ao aglutinar na gala da homogeneidade. E tal
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sempre foi o habilidoso e rebuscado centralismo castelhano, de cariz prussiano.
Lembra, numa cesta de frutos, a maçã, a pêra, frutas unas na unidade de cada
peça... ( ... ) Só espíritos de excepção ( ... ) a tomaram [a palavra iberistal no seu
Lembra, deste modo e nesta feição cordial (nenhum
contrário de mera união.
(...)

membro busca desmembrar o vulto dos demais) não a pêra ou maçã, mas o cacho de
uvas e seus bagos irmãos, lembra a linda e régia romã no seu conjunto de bagos
sorridentes e com igual estatuto."

Giles Trcmlett, Fantasmas de Espanha (viagem pelo presente de um pais
escondido), Lisboa, Alêtheia Editores, Março 2008.
Por Homem entenda-se aqui Pedro Orce. Dois aspectos justificam a maiúscula.
Por uni lado, Pedro Orce representa, na interpretação que dele fazemos, a
humanidade. Por Outro lado, o paralelo com a outra personagem que sempre o
acompanha torna-se mais visível. A maiúscula em Cão não é opção nossa mas do
autor a partir de dada altura, quando as personagens decidem que nome dar ao
animal. A conversão do nome comum em nome próprio mereceria também uma
análise que não é, no entanto, pertinente levar a cabo tendo em conta o propósito
deste breve estudo.
Lisboa, Agência
° Jorge Dias, Os Elementos Fundamentais da Cultura Portuguesa,
Geral do Ultramar, 1960.
'° Veja-se o capítulo "La envidia hispánica" da obra Mi Religion y otros ensayos
breves de Miguel de Unarnuno. Cf. Bibliografia.
"O Iberismo anteriormente existente a este dito "moderno" era um iberismo de
contornos absolutamente diferentes. Havia a união, sim, mas também a
superioridade de uma nacionalidade sobre outra. Neste sentido, a Península Ibérica
conheceu três períodos em que esteve politicamente unificada: o primeiro, aquando
da romanização, teve a duração de 800 anos; o segundo, o da união entre suevos e
visigodos. estendeu-se durante um período de 126 anos, e o terceiro, depois do
desaparecimento de D. Sebastião, prolongou-se durante 60 anos. Desde então, houve
ao longo da História 18 tentativas de união ibérica, todas elas falhadas, segundo nos
informa J.M. Barros Dias, num artigo intitulado "Da Questão Ibérica à ..... (Cf.
Bibliografia).
2
"o lberismo: Um projecto organizativo para o Século XXI" in A Ideia 64,
Revista Literária, 11 Série, vol. 9, n ° 64, Março 2008.

39

iv!iguel Real

Agostinho da Silva:
a pedagogia como subversão social

A voz singular de Agostinho da Silva, desde 1944 emigrado na América
Latina, sobretudo no Brasil, começa a fazer-se ouvir ao longo da
con-iplexíssima década de 1960, primeiro a partir da repercussão de dois
livros publicados no Brasil, Reflexão à Margem da Literatura
Portuguesa (195 7) e Um Fernando Pessoa (1959), logo editados cm
Portugal na editora Guimarães, e, depois, através de um conjunto de
artigos publicados nas revistas Tempo Presente e Espiral:
"Considerando o Quinto Império", de 1962', o 'Prefácio" de 1962 ao
livro de Alberto Machado da Rosa sobre Eça de Queirós 2, a confissão
de fé no Espírito Santo testemunhada em "Ecúmena", de 1964, o
espantoso texto "Quinze Princípios Portugueses", de 1 965 ' , bem como
o texto "Ensaio de uma teoria do Brasil", também de 1965 1, artigos cujo
conteúdo, ainda que fragmentariamente, demonstram a existência de
uma nova ejá sólida visão da identidade nacional por parte do autor.
Porém, estes artigos, bem como os dois livros citados do final da
década anterior, demonstram igualmente que o autor-Agostinho da Silva
que partira para o Brasil em 1944 não era já o mesmo que, deste país,
estava enviando textos para revistas portuguesas ao longo dos anos
sessenta, criando uma nova visão de Portugal. Com efeito, quando, em
1944,
partira para o Brasil, Agostinho da Silva era estatuído segundo
uma tripla imagem: 1. -- devido à sua participação intensa na Seara
Nova entre 1928 e 1937 e de acordo com a mentalidade das décadas
de 1930 e 40, Agostinho da Silva era visto como um divulgador cultural,
de actividade paralela à de Bento Jesus Caraça com a "Biblioteca
Cosmos" e a de Eduardo Salgueiro com os "cadernos" da Editorial
Inquérito - contribui fortemente para a consolidação desta imagem de
Agostinho da Silva a publicação da sua colecção de "Biografias" na
editora Seara Nova e a colecção dos "Cadernos" entre os finais da
década de 1930 e 1944; 2. - devido ao conteúdo cultural dos seus livros
e ao objectivo sergiano da reforma das mentalidades, Agostinho da Silva
era igualmente visto como um pedagogo - é esta então, presumimos, a
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sua imagem mais sólida, aliás, por si próprio confirmada em As Folhas
Soltas de S. Bento - 1, de 1965, quando, através do pseudónimo J. J.
Conceição da Rocha, escreve que "o País o considera [a Agostinho da
Silva] bastante sob o ponto de vista pedagógico"; 3. - finalmente, a
imagem de Agostinho da Silva, nos princípios da década de 1940,
sobretudo a partir da publicação de Conversação com Diotima (1944)
e Sete Cartas a um Jovem Filósofo (1945), determina-se a partir de
uma visão espiritualista e mística da filosofia 7 . Corno referimos, das três,
a mais sólida imagem de Agostinho da Silva no panorama da cultura
portuguesa das décadas de 1930 e 40, por si próprio confirmada, é
indubitavelmente a de pedagogo. Com efeito, para além de ter sido
professor nos liceus Rodrigues de Freitas, do Porto, e José Estêvão,
em Aveiro, antes da demissão compulsiva, em 1935, por se ter recusado
a assinar os documentos exigidos pela célebre "Lei Cabral", que
determinava fidelidade absoluta dos funcionários públicos ao Governo
do Estado Novo, Agostinho da Silva, após urna breve passagem por
Madrid como bolseiro, em 1936, de que não parece haver rasto na sua
obra, torna-se professor do Colégio Infante de Sagres, de Lisboa, em
1937, revolucionando a organização pedagógica desta escola particular,
centrando a relação pedagógica, não no professor, mas no aluno, neste
caso a criança. Com base nesta sua experiência, funda, ainda em 1937,
o Núcleo Pedagógico Antero de Quental, defensor da Escola Moderna
e da Educação Nova, cujos princípios' evidenciam as convicções
pedagógicas de Agostinho da Silva centradas, por um lado, numa ampla
divulgação cultural, e, por outro, nas necessidades do aluno enquanto
motor do ensino.
Consultando as obras escritas ou traduzidas por Agostinho da Silva
no período entre 1937 e 1944, constatamos a existência de um conjunto
de livros defensores da pedagogia moderna: A Vida de Pestalozzi
(1938), O Método Montessori (1939), Sanderson & a Escola de
Oundle (1941) e a tradução do livro de 1-lolger Begtrup, Escolas
Populares na Dinamarca(1941). Segundo Manuel Ferreira Patrício,
citado por Artur Manso, é justamente neste período e em função destes
estudos, que Agostinho da Silva desenvolve um conjunto de ideias que,
em síntese, estabelece "o primado da criança sobre o adulto; o primado
da aprendizagem sobre o ensino; o primado do natural sobre o
convencional"9 . Neste sentido, a pedagogia defendida por Agostinho da
Silva, ao contrário dos estudos tradicionais, centrados no adulto e nas
necessidades económicas e sociais do momento histórico, privilegia a
genuinidade do universo infantil e valoriza enfaticamente a liberdade na
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criança, contestando a sua enformação e endoutrinação pelo sistema
de ensino oficial. Infelizmente, as reflexões de Agostinho da Silva sobre
a pedagogia permaneceram a um nível exclusivamente teórico, já que,
com excepção de breves experiências no liceu de Aveiro e no colégio
de Lisboa, nunca foram experimentadas com suficiente durabilidade,
antes de mais pelo grande motivo da sua partida para o Brasil, onde
passa a leccionar no ensino universitário.
Quando, passados cerca de quinze anos, se volta a ter notícias de
Agostinho da Silva em Portugal, a criança profana, que ele tanto
pedagogicamente valorizara, tornara-se paradoxalmente em criança
sagrada, imperador da Terceira Idade do Mundo, a Idade do Espírito
Santo. Da primeira concepção de criança profana, nasce directamente
a sua concepção pedagógica de professor; da segunda, o livro, já escrito
em Portugal, em 1970, Educação de Portugal.
A concepção de "professor" de Agostinho da Silva não tem par em
Portugal. Diferentemente das ideais dominantes em pedagogia, para as
quais a educação se constitui como a formação de uma personalidade
ou a elevação de urna criança ao estado de adulto, disponibilizando-lhe
os instrumentos didácticos de acesso ao estado de adulto. É neste
sentido geral que a Pedagogia é uma ciência, estudada nas Faculdades
das Ciências da Educação ou nas Escolas Superiores da Educação, e
a Didáctica o conjunto de técnicas de boa utilização dos instrumentos
pedagógicos. O conceito de educação de Agostinho da Silva é todo outro
e pressupõe - evidentemente - uma outra sociedade. Assim, para
Agostinho da Silva, a educação é, não a formação de personalidades,
mas concessão de liberdades. Educar é conceder liberdade, respeitar a
liberdade alheia, mormente a da criança, permitindo que cada um seja
como é, isto é, realize exteriormente o que interiormente cada um é. A
profissão de professor é, assim, entendida não como constituída por
processos e instrumentos de endoutrinação e domesticação social da
criança, mas como disponibilizadora de liberdade, contendo, portanto,
tanto a possibilidade de errar como de acertar, de falhar como de
conseguir, de ser eticamente exemplar como de ser maleficamente
exemplar. Santo ou cafajeste, cada um faz-se por si, respondendo à sua
espontaneidade interior, que, sobre as circunstâncias sociais,
favorecendo-as ou contraditando-as, é a sua liberdade. Educar é,
segundo Agostinho da Silva, a arte de conduzir uma criança a autodescobrir-se, realizando-se.
De um modo diferente, a mentalidade animadora da Pedagogia
contemporânea, enformada pela atmosfera científica do século XIX, visa
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a criação de um homem social uniformizado, crente no absoluto valor
da técnica e da tecnologia como modo de solucionamefltO das questões
sociais, um homem abstracto, regulado por leis jurídicas universais,
modelo que a Europa e os Estado Unidos da América oferecem ao
mundo, apontando a sua civilização não só CO() a ideal, mas como a
única que é digna do nome de "humana" ou a única que porta o
estandarte de "humanismo".
Porém, Agostinho da Silva não nos fala desse homem uniformizado
e universalizado, de que o professor deveria ser exemplo e instrumento
social, reconvertendo as crianças à razão técnica dominadora da nossa
sociedade.
Escreveu Agostinho da Silva em 1970, no livro Educação de

Portugal:
Creio, primeiro, que o mundo em nada nos melhora, que nascemos
estrelas de ímpar brilho, o que quer dizer, por um lado, que nada na
vida vale o homem que somos, por outro lado que homem algum pode
substituir a outro homem. Penso, portanto, que a natureza é bela na
medida cru que reflecte a nossa beleza, que o amor que temos pelos
outros é o amor que temos pelo que neles de nós se reflecte, como
o ódio que lhes sintamos é o desagrado por nossas próprias
deficiências, e que afinal Deus é grande na medida em que somos
grandes nós mesmos: o tempo que vivemos, se for mesquinho,
amesquinha o esterno. E penso, quanto à segunda parte, que todo o
homem é diferente de mim, e único no universo; que não sou eu quem
sabe o que é melhor para ele, não sou eu quem tem de lhe traçar o
caminho; com ele só tenho o direito, que é ao mesmo tempo um dever:
o de o ajudar a ser ele próprio; como o dever essencial que tenho
comigo é o de ser o que sou, por muito incómodo que tal seja, e tem
sido, para mim mesmo e para os outros. Quanto aos outros, até, e
sobretudo, no amor se tem de ter cuidado: gostar dos outros e lhes
querer bem tem sido o motivo de muita opressão e de muita morte
dos espíritos que vinham para viver; é esta uma das boas intenções
de que mais está cheio o inferno; não tens essencialmente de amar
nos outros senão a liberdade, a deles e a tua; têm, pelo amor, de deixar
de ser escravos, como temos nós, pelo amor, de deixar de sermos
donos de escravos. 10
Por isso, Agostinho da Silva propõe, não uma pedagogia, mas uma
anagogia, isto é, um conjunto de preceitos auxiliadores que criem
condições para que a personalidade da criança desabroche, isto é, para
que o que ela espontaneamente é emirja, desponte, venha ao de cima,
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matando os sentimentos egoístas concorrenciais e maliciosos
transmitidos pela competição social.
Assim, contra a Pedagogia como ciência Agostinho da Silva propõe
a Anagogia como Sabedoria - isto é, propõe que, pela educação,
revolucionemos o todo da sociedade, não de uma vez por todas, ao modo
de revolucionários evangélicos, mas, sim, através do exemplo individual
(que ele próprio maximamente transmitiu), primeiro, escutando e
respeitando a criança e, depois, concedendo-lhe liberdade, Já que, quanto
maior liberdade lhe concedermos mais elevado será também o nosso
próprio grau de liberdade.
Escreveu Agostinho da Silva em 1972, em "O Espírito Santo das ilhas
Atlânticas", operando a ligação entre a criança profana, que privilegiara
pedagogicamente, com a criança sagrada, centro da sua interpretação
da teoria j oaquimita do Espírito Santo:
é a Cri'ança quem deve mandar em nós todos, primeiro para que
nos dê alguma coisa de sua imaginação, de sua inocência, de seu
contínuo sonho, de seu esquecer-se de tempo e de espaço, de sua
levitante vida, e depois para que dela se desenvolva, sem que
nenhuma qualidade se perca e muitas outras se acrescentem, um
adulto bem diferente de nós, que tão brutos somos, cm parte por
desistências ou cobardias nossas, em parte porque a vida ainda é
uma violenta luta e algum deleite ainda nós, por estarmos tão perto,
apesar dos milhares de anos, dos começos de nossas aventuras
terrestres, tiramos de nosso triste papel nas referidas lutas,'
Se Agostinho substitui a Pedagogia pela Anagogia, do mesmo intenta
substituir a actual Escola, espelho do todo racionalista, uniformizador e
universalizador da sociedade, por uma outra concepção de Escola, que
mais lhe chama Centro de Estudos do que escola. Escreveu Agostinho
da Silva no texto da década de 70 "Barca d'Alva - Educação do Quinto
Império", referindo-se á escola actual:
escola, que, pelo que sei e vejo, está muito mal. No fim trata-se de
preparar para o exame e para a vida em massa, servindo de meios
para a ciência e comportamento a chamada disciplina escolar, com
seus silêncios, suas posições de respeito, suas decoradas respostas,
seus prémios, seus castigos, seu lento mas eficiente destruir de todo
o poder criador, de toda a capacidade de invenção poética de que
era portadora a criança, só escapando os cábulas, de que sai tanto
artista, ou os de rápido comer, que engolem à pressa o que lhes dão,
gente de tipo Gauss, e deixam o professor saboreando a sopa quando
eles logo estão na sobremesa.' 2
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Propondo, no mesmo texto, uma outra concepção concreta de escola,
que ele mesmo desejaria levantar:
comprar urna propriedade não distante do núcleo residencial, ejá
com rendimento garantido, montar aí uma casa que acolha quem
queira aprender, criança ou adulto, e seja de qualquer modo
propriedade das crianças e de cuja administração elas participem
plenamente; não é uma escola, nem quero concorrer com a escola
que houver no local; é uma casa aberta para os tempos livres de
crianças e adultos, que terão à sua disposição material de consulta e
trabalho, incluindo-me eu no material, porque me comprometo a só
falar quando mc perguntarem alguma coisa) 3
Assim, se, na actual sociedade, o professor se constitui como o
instrumento que a sociedade utiliza para elevar a criança ao nível
formativo do adulto, na teoria de Agostinho da Silva opera-se urna
mudança de paradigma: o centro de toda a educação é a criança ela
própria, tal como concreta e existencialmente é (não se pode, portanto
falar de modelo de criança, como se falava de "modelo de adulto"), a
criança tal como vivencialmente ela se nos apresenta.
Porém, se não há modelo ideal para a criança, existe modelo ideal
para o professor, como da citação supra se infere: o professor é aquele
que responde a perguntas postas pela criança. No entanto, a sua resposta
deve respeitar a liberdade da criança e, portanto, por via da pergunta
feita, deve ser mais um estimulador de respostas, que a criança deverá
encontrar por si própria, e menos um respondedor. Neste sentido,
Agostinho da Silva aponta Sócrates como modelo ideal do professor.
Na sua actividade educativa, o professor deve harmonizar os dois lemas
ou apotegmas de Sócrates - "Conhece-te a ti mesmo" e "Só sei que
nada sei", o primeiro apontando ao coração da criança, permitindo-lhe
que ela se tome no que é; o segundo apontando ao seu próprio coração,
evidenciando a si próprio, diariamente, os limites de todo o saber.
Deste modo, se não existe modelo ideal de criança, também não
existe modelo ideal de escola. A "escola" constitui-Se como todo o
espaço onde dois homens se façam mutuamente perguntas com o fito
de se esclarecerem.
Porém, enquanto acto que busca instaurar ou ir instaurando uma nova
civilização, Agostinho da Silva como que ergue na sua obra três valores
a que deve obedecer toda a relação de transmissão-estimulação de
conhecimento, que é, ao fim e ao cabo, o verdadeiro objectivo de toda
a Anagogia:
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- contra o espírito de trabalho, como
escravização do homem

- opõe a "ocupação" a actividade
permanente do homem em função
do que para interiormente tende;

- contra o espírito de "eficácia"
técnica

- opõe o espírito do "homem"
concreto, situado, as suas necessidades e problemas,
subordinando a aprendizagem às
situações reais experimentadas
pela Criança;

- Contra o espírito mercantilista da
sociedade, fundada na compra
e venda

- opõe o espírito do dom, da
dádiva, da partilha, da resolução
conjunta dos problemas.
subordinando o abstracto ao
concreto da origem da questão e
à finalidade concreta da solução.

Assim, cm síntese, toda a aprendizagem deve tanto combater a
uniformização de ideias e comportamentos quanto a propensão para a
atribuição do privilégio à abstractização dos conhecimentos. Ao invés,
deve fundar-se na espontaneidade da criança, que, contra uniformização,
assenta na multiplicidade de espaços de diferença, e contra a
abstralização de conhecimentos, assenta na concreticidade real de
situações e vivências.
(Azenhas do Mar, Sintra, 4 de Novembro de 2008)
NOTAS:
Agostinho da Silva, "Considerando o Quinto Império", [Tempo Presente, n° 17/
18,1962], in Dispersos (org. Paulo Borges), Lisboa, lcalp, 1988, pp. 191- 200,
Agostinho da Silva, "Prefácio" de 1962 [a Alberto Machado da Rosa,
Eça, Discípulo de Machado ?, Lisboa, Presença, 19641, ibidem, pp. 219-225.
Agostinho da Silva, "Ecúmena" [Espiral, 1964, ibidem, pp. 227-240.
Agostinho da Silva, "Quinze Princípios Portugueses" [Espiral, N
i' 8/9, 1965],
ibidem, pp. 253-267.
Agostinho da Silva, "Ensaio de uma teoria do Brasil", 1965 [Espiral, n4 11/12,
1966], ibidem, pp. 269-291.
Agostinho da Silva, "Folhas Soltas de S. Bento - 1", ibidem, p. 296.
Cf. Paulo Borges, "Criação e Mística em Agostinho da Silva", in AA. VV.,
Agostinho da Silva e o Pensamento Luso-Brasileiro, Lisboa, Ancora Editora. 2006,
pp. 213-249.
Cf este conjunto de princípios pedagógicos em Artur Manso, Agostinho da
Silva. Aspectos da sua Vida, Obra e Pensamento, Vila Nova de Gaia, ed.
Estratégias Criativas, 2000, p. 65.
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° Manuel Ferreira Patricio, "Prefácio", in Maria 1 lelena Briosa da Mota e Maria
Larcher Santos Carvalho. (Ima Introdução ao Pensamento Pedagógico do
op.
Professor Agostinho da Silva, Lisboa, Iluguin, 1996, p. 1, apud Artur Manso,
ciL, pp. 115 ss.

Lisboa, Limeiro, 1989, pp.
Agostinho da Silva, Educação de Portugal, [19701,
8-9.
Agostinho da Silva, "O Espírito Santos nas Ilhas Atlânticas", [1972], in
Ensaios sobre Cultura e Literatura Portuguesa e Brasileira II(org. Paulo Borges),
Lisboa.Ancora editora, 2001, pp. 313-314.
2 ..gostinh<i da Silva, "Barca d'Alva - Educação do Quinto Império", in
Textos Vários. Dispersos (org. helena Maria Briosa e Mota), Lisboa, Ancora
editora, 2003, pp. 193-194.
Idem, ibidem, p. 195.
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Miguel Filipe M.

A pulso Portugal
- roteiro de viagem, com Garrett

Não é de somenos importância o facto de o Romantismo português ter
medrado no estrangeiro. A experiência do exílio e da saudade que
carrega é a sintaxe de toda a vivência romântica nacional, fruto de uma
nacionalidade em estado de factual expatriação. As ocupações francesas
e o controlo inglês que revolviam as terras pátrias atacavam um corpo,
na verdade, moribundo, cuja alma, tão acostumada ao Atlântico
solarengo, gelava além-fronteiras. Garrett - como muitos outros
intelectuais portugueses, defensores de uma nacionalidade que o seja
na medida exacta da liberdade com que sempre se perfizera - sintetiza,
notavelmente, essa experiência simultaneamente europeia e nacional:
da contenda romântica nutrirá um amor de espécie, surpreender-se-á
tão europeu quanto mais português. Porque no liberalismo que a Europa
anunciava, Garrett descobre, de novo, a hipótese Portugal. E essa
pulsação é tão íntima, tão vivamente experienciada e subjectiva, quanto
tocada da História nacional que conhece como POUCO5 e na qual busca
a condição concreta do ser português. Portugal como núcleo temático
central do nosso romantismo não se trata de uma fantasia literária — é
a urgência mesma de uma condição à beira do suicídio, tocada de
distância e de saudade. Porventura nenhum outro romantismo se associe
tanto quanto o português a uma provada premência ontológica, definida
pelos sucessos sociopolíticos de uma nação atrofiada. Portugal exilado
- deJcto - é, indubitavelmente, o motivo mais útil e rigoroso do nosso
romantismo. É nessa condição que Garrett se descobre e nota,
lucidíssimo, que ele mesmo, com cada um dos companheiros de exílio,
às mãos com a tacanhez de um país que não reconhecem e que
cegamente pressentira na libertação por eles demandada um foco
inimigo, sobrevive Portugal - ele mesmo é Portugal. Se o exílio subjectivo
- que é a marca do século - promove a consciência profundamente
romântica do poeta ermo, incompreendido e melancólico, o caso
português leva-o até às margens reais de uma identidade colapsada e
à mercê de fazer-se implodir pelo seu próprio recolhimento. Camões
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inaugura o Romantismo português na medida precisa em que pretende
um trilho de amor-próprio onde a proscrita nacionalidade reverdejasse
- procura regressar. E Portugal buscando-se no sonho da experiência
romântica estrangeira, sentindo a amargura de uma terra que
arduamente sabe alienígena e defunta. Camões não é, assim, apenas o
primeiro texto romântico português: é o pressentimento de Portugal
tematizado como a saudade que todo o romantismo perfilará. E faz-se
na razão de um intertexto do mítico livro onde repousava a alma pátria
entretanto amedrontada. Camões é o sentimento do exílio e é a síntese
de Portugal: «obra dum proscrito», como no-lo diria Garrett em
prefácio à segunda edição do texto, esse é o dado central para
compreendermos as , obstinadas referências textuais à saudade, à
liberdade, à solidão. E somente isto o romantismo português: o fragor
da nacionalidade condenada a sobreviver no amaríssimo coração da
Europa e vendo o corpo pátrio definhado face à voragem da tirania de
urna identidade postiça, tão discorde do espírito liberto dos lusíadas. E
o intrínseco vector desta mágoa nacional que favorecerá a singularidade
do nosso romantismo, inibindo uma contaminação mais fecundadas
tendências europeias modernas. Doravante eminentemente messiânico,
fazendo contactar despudoradamente a causa liberal (não é casual o
facto de o móbil da acção ser precisamente o encontro marcado com
Passos Manuel chefe da facção setembrista e espécie de real sebastião
de uma geração que se reconhecia como exilada) e esse nacionalismo
de teor literário, o romantismo português é ainda o rastro de uma
esperança, de cuja urgência a literatura é a mais densa reverberação,
como móbil ideológico útil, apto a provir a capital metamorfose histórica
e a devolver Portugal à euritmia de uma terra habitável.
Porque se crê na literatura como émulo fulcral do esquecimento,
cuidar-se-á de cantar a glória pátria - eis o romantismo português, tão
particularmente histórico: na direcção da nacionalidade, intenta os
referentes que sejam o fôlego ainda adolescente de liberdade e
independência - em tempos nos quais Portugal era uma laracha de si
mesmo, invadido e asfixiado por forasteiros, medonho habitante de
outras bandas a fim de escapar à morte de alma que o corpo
desamparado adivinhava. A independência que este Garrett romântico
e liberalista pesquisa não é tanto política quanto intrinsecamente espiritual.
Escrevendo, procura, sobretudo, instruir para um regime de memória,
que regenere uma independência de alma nacional, que a tirania usando do medo e do olvido - experimentava avassalada. O resgate
da identidade pátria faz-se, pois, no confronto impetuoso e magoado com
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unia sociedade inquisitorial, teocrática e censora - sociedade em que
uma Igreja politizada e policial é autoridade, em que prepondera o
absolutismo, quer antes, quer depois do 24 de Agosto, numa perversão
que nem os liberalistas retiveram ou até exacerbaram'. Garrett, mesmo
que sofrendo na pele as consequências de uma eminente militância, não
repousará na denúncia da oligarquia e opressão que paulatinamente
perdiam Portugal. A sua arte é, com António José Saraiva, de homem
livre para um povo livre. E por isso condenará tão veementemente, a
fim da perpetuação da memória e, por essa via, de Portugal real, todos
os mecanismos de opressão e mutismo que, ao longo dos séculos, haviam
lesado Portugal de uma condição tão recolhida quanto estrangeira.
Rebela-se sobretudo contra a maquilhagem de um modo de ser postiço,
que esqueça o sumo modelo natural que é, com Rousseau, aquele da
liberdade, onde somente o Homem repousará, dado que para ela
somente era nascido 2 . E Portugal sobretudo: Garrctt reanima a
consciência da pátria nacional como madre dum POVO universal, nimbado
por uma vocação sacra para a redenção, que ocupara já um Fernão
Lopes, um Camões, um António Vieira. Portugal está, pois, apto para a
liberdade, porquanto essa é a cláusula essencial de toda a humanidade',
que não abdicará nunca de lutar por tornar à mátria capital, a que a
pátria portuguesa se amarra como conceito incontornável de indagação
total, afirmando-se, por natureza, o paradigma excelso de lucidez. Tratase, porém, de uma força em extremo tombo - a humanidade mesma
forjou as - armas de uma civilização que será de eminente ruína: a
corrupção, a guerra, a censura - mesmo quando reconhece Garrett
ainda um certo lampejo risonho de um viço original, atestado pelo prodígio
da reforma religiosa, pela evolução científica e tipográfica, de que faz
o elogio por neles entrever ainda essa pulsão de vida que é a
reminiscência de uma liberdade que todavia se revolve nas vísceras do
Homem cego e moribundo. Não obstante o timbre pessimista, Garrett
crê, pois, ainda. E essa é a generosidade que a própria literatura lhe
oferecera: o texto é a hipótese da reverberação desse mistério interior
que faz a verdade da vida íntima de uma nacionalidade. Assim como n'
Os Lusíadas surpreendera a alma nacional ainda pejada de respiração,
a sua obra será o canto que rompe o sufoco da tirania. Veículo de
memória - vínculo das gentes à órbita da sua pulsação nacional - a
literatura é, para (iarrett, ainda o princípio de um regresso: aquele que
estreita Portugal presente ao corpo magoado de um passado pujante e
redivivo; que conduz Portugal à sua própria condição essencial, de
liberdade e júbilo. Por isso se lança ao caminho, viajante de um real
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em cujos estilhaços pressente o fragor de um tempo de haver futuro.
Cumpre o regresso que Portugal deve experimentar. E com Portugal a
humanidade inteira.
Dado que o Romantismo é, como notou Jacinto do Prado Coelho, a
tenção de um Homem revelado até ao obscuro dele, onde a razão não
toca e há só um leve ligeiro rumor de uma verdade intrínseca. Nunca
a literatura fora investida de uma fé tão tensa no seu valor epistérnico:
depois de Kant, com Fichte e Schelling, o Romantismo precisamente
redescobre o carácter sempre ensimesmado do Homem e reinventa a
lucidez de haver névoa. A Razão sem plenitude há-de transformar-Se
na mordaça que o desprendimento romântico oblitera -- é contra esse
jugo, como uma artimanha manca, que o romântico se enamora do
mistério. O elogio dessa espécie de sensibilidade oculta - que é um
modus vivendi - faz-se, pois, contra um passado que absolutizara a
Razão. Liminarmente recusará o Romantismo o totalitário formalismo
classicista, a favor de uma libertação que conceda às mãos novas de
um indivíduo, descoberto perante a voraz voragem da sua própria
ignorância permanente, a percussão desse medo, do íntimo e do sincero
de sentir-se. O Absoluto (ab-solutus: livre de todos os laços) que o
Romantismo descobre a um tempo urgente e improvável, é, por natureza,
um absoluto-eu, à luz do novo subjectivismo romântico, que se debate
na penumbra de uma Verdade sempre precária. E, nessa razão exacta,
uma verdade já minusculada sempre: ela é apenas o instantâneo do favor
da sinceridade do sentimento e da intuição, que Garrctt defende
prefaciando Camões'. O mundo romântico é precisamente o lugar sem
centro - o lugar com quantos centros tem a humanidade. A única verdade
nisto é, então, a liberdade de ser-se inexoravelmente o que se é: e, por
isso, no niesrno Camões, se insurgirá Garrett contra as escolas literárias,
que esmagam a verdade vária até se tomar a alucinação de uma
unicidade, enjeitada. «Não sou romântico, nem clássico», diz. Como
quem descobre o seu semblante turvado na multidão massiva, o
romântico caminha na direcção do seu próprio rosto vendado, sob o qual
abre ainda o riso fresco, na superfície da loucura - na direcção de si
mesmo, inocente, jovem, emancipado: o único movimento aceite é aquele
da fractura, da liberdade 5 ; a única tradição aquela da ruptura, segundo
Octavio Paz. O romantismo de Garrett é, na verdade, a descoberta de
uma verdade ausente ou de uma verdade apenas íntima. Não se finge
afirmando-se peregrino na sua terra. Mas diz-nos sobretudo que esse
caminho apenas solitariamente se cumprirá e que cada indivíduo é uma
forma de pertencer
terra onde descobrir-se só. Deslindando uma nova
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ao Outro - exactamente onde se surpreendem juntos, não obstante a
solidão, tocados pelo mesmo estremecimento ou interrogação, voltados
contra os muros do mesmo enigma - a única comunidade que é
liberdade. Eis o Romantismo: o incessante caudal de subversão da
disciplina e dos cânones, na promoção lúcida da espontaneidade, do
instantâneo da inspiração, da liberdade artística. Com Schlegel, floresce
uma anarquia moderna que vem desde Sturm und Drung, que faz o
apelo do génio contra as barreiras classicistas e que mormente pretende
fazer ruir toda a camada postiça dos limites abstractamente impostos
entre géneros literários e entre literatura e filosofia, dado que «a única
lei universal moderna é a ausência de lei»6 , E o romantismo português
não deixará de reverberar esta concepção: a defesa da espontaneidade
artística e da libertação da linguagem associar-se-á a uma autêntica
espontaneidade de sentimentos, que arvora no recobro literário de uma
classe social até então abandonada - o povo, esse que é, segundo Garrett,
a última insígnia da verdade nacional e cujo resgate é a possibilidade
viva de uma intervenção artística no devir histórico. Um regresso à fonte,
ao fecundo fragor de um pulso ressurrecto. O estilo digressivo,
fragmentado e liberto de Viagens é, na verdade, a generosidade de uma
concepção plenamente humanista: à liberdade pesquisada numa realidade
premente, associa-se uma forma livre de contá-la - uma fhrnia livre
de exercer-se e influir nela.
O tempo romântico é, com efeito, a carência de mutação
paradigmática, a fim de um sujeito reencontrado consigo mesmo, num
tempo de massificação industrial e, consequentemente, de solidão
existencial. O romântico é o espírito amordaçado a um tempo em cuja
ferrugem se não reconhece, cuja fragmentação é a evidência de uma
morte estrangeira que se não acha na sua verdade íntima, no absoluto
de um espírito naturalmente liberto. Porventura a mais significativa
pulsão romântica é aquela Sehnsucht - a nostalgia, a débil reminiscência
latejante de um tempo sonhado como realidade que se busca, no curso
de um regresso à natureza e a Deus que hão-de ser os vectores de
urna era suprema. A insatisfação obstinada a que se refere Schlegel é
a dor remanescente que habita um espírito que já se não dispõe ao corpo
maculado de uma sociedade que pervertera a ordem natural de liberdade
e de paixão. E fácil compreender, nesta óptica, a pertinácia do motivo
da viagem na literatura romântica. A dor permanente, o tédio e a
exaltação. Como em Garrett, cuja angústia de pressentir-se num tempo
em que intimamente se descobre desconsolado é a intirníssima
experiência de um exílio não tanto geográfico quanto cronológico: um
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exílio de um presente real que não fazjus a um íntimo futuro humano
que um passado em que se inscreve adivinhara— um real sem realização.
O seu romantismo é de desilusão - e não é outra a impressão maior
das suas Viagens, exercitadas no espaço, à descoberta de uma terra
que é sobretudo a pátria interior em que cada um se redescobre na linha
do seu tempo, num presente que se cuide como a realização da
promessa de vida que o passado constituíra. A nostalgia romântica é a
perpétua centelha de um mundo interior não cumprido - de uma realidade
material que, no íntimo, é sofrida como perda e inanidade. Por isso se
moverá o romântico na direcção do sonho: como quem busca uma casa
habitável na terra abundante, que ao redor da fonte matricial e musicada
da pulsação mais débil - a pulsação mais tensa - do rigor da
nacionalidade ainda vibrante, cumpra o corpo apaziguado que a alma
pede.
O romantismo português inaugurará uma peculiar forma de dialogar
com a materna concepção da pátria, pressentida como a carência que
determina uma singular travessia da angústia. Esta era, com efeito, a
mais ferida de perda e de ausência, num tempo em que a religiosidade
arruinara o motivo de Deus e se rebuscaria nas rendas de outras crenças.
A pátria, precisamente, há-de ser o deus derradeiro de Portugal: segundo
Garrett, todos os grandes épicos se haviam movido por uma fé. E só a
fé do épico português se dirigiu sua pátria', cantada como a um corpo
amado e melancólico, entre a névoa de um dia triste, rente ao
estremecimento de uma promessa de morte vizinha. Porque na busca
da realização de um absoluto íntimo, o romântico português descobriuse especialmente caminheiro de uma terra singularmente comum. Essa
travessia visada entre o tempo real, de morte e de saudade, e o tempo
ideal, de plenitude e liberdade, completava-se, na verdade, sobre uma
franja de mediação - e essa franja é Portugal. A morte de Camões,
que o romantismo inscreverá na mitologia nacional, associa-se
naturalmente à morte da pátria, posto que o romântico se pensa
invariavelmente na relação mágica com a pátria, corno desconforto e
maravilha. E Garrett surpreende-se perante urna admirável analogia:
também ele próprio era a mesma imagem de uma pátria exilada.
Reencontrar-se na plenitude de um espaço familiar era, pois, redescobrirse na sua pátria expedita e livre. Portugal constitui, para (iarreU, a força
íntima de uma pesquisa individual. O ser Absoluto que pesquisa éjá
não somente um absoluto-eu mas um absoluto-Portugal - a sua
experiência de morte identifica-se com o vício de um Portugal

estrangeiríssimo estranhando-se. Na direcção de si mesmo, é Portugal
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o único destino. E esta a pulsão íntima do flOSSO romantismo, privado
de experiências decisivas, como as que subjazem à densidade metafisica
e até programática de um idealismo europeu que arvoraria numa estética
sólida, bem como à tradição protestante, represada pela castração
inquisitorial. Onde o romantismo europeu surpreendia razões que
dinamitassem a Razão e infundissem o mistério, Portugal escutava o
rumor de uma sensibilidade que não compreendia propriamente, mas
cujo arrepio lhe latia à flor da pele. E a sensibilidade íntima de uma
viragem que se perfaz no corpo exacto da pátria melindrada. Com efeito,
nenhum outro romantismo foi tão sentimental: e só a pátria constitui o
motivo desse amor que busca a solidão. A especificidade do flOSSO
romantismo decorre, pois, de uma herança que só deixava a revolta
europeia tocar onde falava a essa susceptibilidade mouca, onde chegava
como sensibilidade: mais texto que estética. O que fora individualismo,
no romantismo europeu, acrescenta-se a uma fundamental mediação
pátria, em Portugal, tocado de fora por essa corrente magnífica, mas
vencido apenas até onde começava a questão interior da nacionalidade:
sem o filão das Luzes, o romantismo português acentua um certo esgar
empírico e sentimental e transporta as grandes questões do 1 Tomem para
a colossal interrogação que é Portugal. As preocupações românticas
portuguesas serão, portanto, eminentemente político-culturais. Em
nenhum outro caso o romantismo foi tanto a «síntese do génio
nacional» de que fala Teófilo Braga. A literatura romântica portuguesa
é, com efeito, o prodigioso manancial das urgências íntimas de Portugal,
essa mágica notação do desconforto do escritor rente à sua pátria
amarga, cujo povo se acendia cada vez mais tenuemente face à morte,
violado e silenciado, já esquecido da sua própria condição. represado
pelo medo de uma perseguição secular absolutista e inquisitorial - e só
a literatura romântica lhe devolverá uma voz para participar no rumo
da história e para fazer sobreviver Portugal. O autêntico messias
português é, pois, a própria literatura - fora já a épica camoniana e são
agora as Viagens de Garrett, que redescobrem a pátria tomada como
absoluto ideal, completando-se insistentemente como ser de urna espécie
de mitologia nacional em que se inscrevem, a fim de um horizonte ético
fundamental: aquele de interpretar Portugal como história colectiva e
como pulsão de vida numa paisagem de dilaceramento, entre os
destroços e o terror. Trata-se de uma visão messiânica que se não pode
recusar à chamada da vida pública activa, que Garrett tão singularmente
personifica. A literatura é a viagem que descansa somente quando
consumada a travessia entre a pátria ideal, que os livros genuínos
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conservam como realização, e a pátria real, remoçada semente do
cumprimento de uma promessa antiga. Regressar é uma forma de
cultivar a hipótese de um fruto futuro ainda não colhido. Urna forma
de cumprir Portugal.
Esse nacionalismo premente há-de buscar-se na íntima torrente da
tradição portuguesa, que se descobre novamente a um tempo particular
e universal. A experiência da perda da liberdade humana ganha, pois,
no caso português, contornos que abraçam a vida íntima da
nacionalidade, recrudescida como fonte de esclarecimento universal.
Portugal há-de descobrir-se emitente do destino da própria pátria
humana, com base no estreito traquejo histórico que subvertera os ideais
nacionais e que plenamente traduz uma experiência íntima do humano.
Com efeito, a Sehnsucht romântica é, aos olhos nacionais, o ruído de
uma saudade originalíssima que sempre se associa ao amplo rumor de
uma liberdade que habitara uma idade outra, de esplendor e perfeição.
E a escravidão presente, denunciada por Garrett em "A Morte de
Riego", que os portugueses vivenciam muito particularmente,
surpreendendo-se símbolos da própria causa universal. Os portugueses,
«escravos», constituem o povo da «perdida liberdade», sofrida como
a mais angustiada e permanente ausência - como essa saudade que,
em Camões, repetidamente serve de rima a liberdade. Camões, de facto,
em quem Garrett se reconhece como fruto de uma herança secular,
significa o português desterrado, magoado e visionário que o romantismo
nacional cultivará, desde uma saudade que lhe fora tão íntima, corno o
botão de um esclarecimento sensível, apto a devolver futuro a um
passado todavia não olvidado. Porque esse é o milagre maior da saudade
portuguesa: o de não esquecer, de aptar-se à urgência de um vislumbre
das ruínas da memória, que se acendem como uma ítaca de haver futuro
- «E dizem que saudades que matam! Saudades dão vida; são a
salvação de muita coisa, que, em seu pleno gozo e posse pacífica,
pereceria de inanição ou morreria da opressora moléstia da
saciedadex'8 . A saudade, que não por acaso é a primeira palavra do
primeiro texto romântico português, é muito mais uma forma de futuro
que de abandono face ao passado, ou, com Eduardo Lourenço, é o
pressentimento de um excesso de vida, a hipótese de ressurreição de
um país condenado a buscar-se na névoa de um sonho de si. É a mais
dolorida, a mais contemporânea e empenhada forma de pensar e reverter
o presente - na medida exacta em que o presente é a reverberação de
um passado ponderável, sem cujas raízes verdescíveis não será mais
que essa figura cega de Francisca, esperando em vão. A saudade
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uma forma de todavia se ser, desde uma memória aconchegada rio seu
próprio corpo, fundada a partir desse presente pressentido na condição
desconfortável de ser-se agente de um futuro alheio e simulado. Pela
literatura romântica, que é sobretudo ancoragem no princípio da
memória, se redescobre não a desistência, não o passadismo, não a
fúnebre aquiescência de uma espera sem vitória, mas a possibilidade
de uma consciência activa, que devolva, desde o passado já transparente
e rigoroso, uma hipótese de um futuro real de duração ideal que ecoe
nos limites de uma intimidade que é a única sobrevivência. Trata-se,
Com Gilliam Beer, de argumentar com o passado, de assumi-lo como
posição dejiituro, como Bhabha - e só a saudade reflecte verdadeira
e espontaneamente a vibração de um desconforto e de um esforço
inteiramente presentes. As Viagens de Garrett são essa odisseia' dirigida
a um passado revertível ao futuro de vida, porque são a lucidíssima
consciência do olvido como a perpetuação de um futuro inábil de passado
- um futuro só de matéria, despojado do espírito que infunde o prodígio
da vida. O século XIX português constitui exactamente o tempo em
que mais confinante esteve a extinção íntima de corar de estrangeira a
alma nacional, incapaz de respirar desde o seu sopro fundo, adormecida,
débil, dormente. Recuperando a saudade portuguesa - em diálogo
transparente com Camões e Bernardim -, Garrett reinventa Portugal,
desde uma funda perspectiva histórica, íntima música espiritual que
existia já como essa alma inquieta, violenta e inaudível, por não entender
no corpo próprio açaimado o espaço próximo da sua provecta e liberta
casa inaugural.
Estamos já no seio de uma mitologia puramente nacional. Esta é,
como constata Teófilo Braga, a mais significativa conquista de Garrett:
recusando a mitologia clássica antiga, empenha-se na solidez de uma
rede referencial nacional - portuguesa, em português,
portuguesmente, diria Garrett - a fim de inscrever-se, não na tradição
literária classicista normativa e esclavista. mas num fundo de vida
intrinsecamente português, que respeita a essa mediação pátria que é
a sua própria natureza. Esta vibração nacional e esta pertença tão densa
a uma história pátria implicam um profundo interesse por uma visão
histórica que se ocupe em referendar os momentos em que a
nacionalidade que pressente viva e subjectivamente, se manifesta
simbolicamente - como com Camões, cuja mitificação é a assunipção
de urna profundíssima consciência da nacionalidade, num tempo em que
esta parecia gorada. A morte de Camões" é o orto, num século XIX
que sublima e deifica o sentimento nacional, de um símbolo de uma pátria
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soçobrada, carente da vida de um ideal real, densa de uma alma que
errava amargamente e que Garrett reanima no corpo amante do texto,
retomando a viagem épica que Camões encetara, exumando a tragédia
da sua terra naufragada. Garrett é, com Herculano, o refundador de
Portugãl, na medida exacta em que, regressado, reinventa o imaginário
luso, investindo-o de uma mitologia que há-de ser a raiz de uma literatura
eminentemente nacional. Portugal é, doravante, tematizado desde uma
perspectiva histórico-cultural profana que entrevê principalmente as suas
problemáticas fortes e os seus caracteres genuínos. Corno o valor da
liberdade, cuja conquista os primeiros românticos cogitam historicamente
e cuja exaltação de perda buscará Garrett na figura de Camões,
simbolizado como centro de uma história nacional sentimental, como
profeta-herói da nacionalidade. No texto d 'Os Lusíadas pulsa ainda o
ser português que o presente obliterou - «Abri Os Lusíadas à ventura,
deparei com o canto IV e pus-me a ler aquelas belíssimas estâncias
( ... ) vi o Tejo, vi a bandeira portuguesa flutuando com a brisa da
manhã, a Torre de Belém ao longe.., e sonhei, sonhei que era
português, que Portugal era outra vez Portugal.»11 . Eis, então, o
autêntico sebastião nacional 12: o mítico livro. Ou a literatura portuguesa:
por isso escreve (iarrett a sua epopeia de miséria e desengano —para
lembrar. Camões é a denúncia da ausência de memória - Portugal
desconhecendo-se na medida exacta em que não sabe a sepultura de
Camões, que lhe é, portanto, ainda o perturbador espectro do seu
desassossego, cuja pátria cumprida celebra ainda uma fantasmagoria.
A busca de uma nova Restauração espiritual de Portugal é o móbil do
projecto romântico português, entendido, como nota Joel Serrão, não
como absoluta ruptura com o passado, mas como regeneração do
autêntico e intrínseco dele -- donde obras como o Èomanceiro - onde
reside ainda o viço de uma juventude prometida ao futuro. Trata-se, na
verdade, de uma penetrante consciência do tempo presente como
hipótese de ressurreição. A obra de Garrett é to nacional quanto pessoal:
a sua demanda liberalista e romântica, a fim da inauguração de um novo
paradigma social que restitua ao Homem o valor da liberdade, conduziria
a um conjunto de consequências e acções muito concretas: o exílio, onde,
já vimos, nasce o Romantismo português, história simbólica de uma
nacionalidade tematizada como centro de interpretação e como
reivindicação de um futuro que Os Lusíadas haviam inaugurado, corno
hipótese imaginária. Comunicando Camões, é a si mesmo que Garrett
comunica. A analogia é evidente: «E aqui direi eu com o vote Elmano:

Camões, grande Camões, quão semelhante / Acho teu fado ao meu
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quando os cotejo!» 13 . Trata-se de restaurar o destino
de reiterar
Portugal: o fio frágil de uma nacionalidade que Garreti reactualiza desde
o mítico épico, cujo livro é o motor de um futuro possível, de um destino
perante o qual os românticos, com Garrett, se insinuam e enamoram.
O que Garrett busca com esta espécie de palimpsesto de Camões que é não somente o seu Camões mas, em última análise, o conceito
da sua obra inteiramente útil - é, sobretudo, a messiânica hipótese de
romper um futuro concreto, desde a pulsação de unia identidade que
seja o passado de umajuventude menos tétrica e adoecida. Carnões é
essa pulsão de vida chamada Portugal, narrada e reinventada como
manifestação de uma esperança ainda urgente, desde o pressentimento
de uma ausência da pátria que é o pretexto de um roteiro de viagem
ao coração da nacionalidade. Essa pulsão - essa sua musa - chamada
saudade: o derradeiro fruto da memória.
Garrett inscreve-se, pois, na espantosa viagem messiânica
portuguesa. Caminha na direcção de um passado antes da queda, de
uma Idade de Ouro de quietude e harmonia, dado que o POVO português
é aquele de dilecção divina, universal e prometido, historicamente
inclusive, a todas as viagens, que são já a mesma odisseia do Homem
revelado e insinuado como lucidez das suas próprias fronteiras. Garrett
volta a pensar Portugal, viajando até à sua geografia interior, ao seu
imaginário mitológico, à perpetuação da sua angústia ontológica e ao
robusto medo da sua ausência desmedida face ao mal. É o mal dá siécle
romântico, portuguesmente. Mal de séculos - a queda portuguesa já
longínqua, inaudível quase, olvidada: mas que Garrett pressente corno
um império de liberdade derrocado exactamente onde a opressão fisgou
o seu jugo. Garrett redescobre, pois, a crença sebástica, que é a crença
desse proscrito que é ele próprio - e que é Portugal. As suas Viagens
são, nesta condição de precariedade e dor, sempre uma viagem de
regresso à esperança e à vida. De ressurreição. Donde o Frei Luís
de Sousa como tragédia portuguesa, na óptica de Oliveira Martins, OS
Auto de Gil Vicente e As Pro/icias de Bandarra, ou o projecto de
um poema a D. Sebastião entretanto abandonado. Mas também as
Viagens, porque a obra garrettiana constitui sobretudo um conjunto hábil
traçando o perfil de uma viagem possível, de um regresso
eminentemente catártico à condição genuína e â ridente face de um
Portugal devolvido ao éden do seu corpo seu, através do caminhado
vislumbre dessas ruínas arquitectónicas que são a casa de um passado
que vive como símbolo nos antípodas de um presente de abjecção. As
ruínas que são o pulso de vida numa paisagem de morte. O conjunto
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sebástico garrettiano é um esgar notável ainda de saudade: um passado
consciente como ausência prometida ao logro de um presente despojado
de si mesmo, como um fantasma da névoa glacial em que habita
Portugal. Este espectro de angústia, de remorso e de absolvição é o
vector mais marcante da obra garettiana, desde esse D. João do Frei
Luís de Sousa, como um passado ainda não derrotado e que aniquilará
um presente que o não soubera resolver, um passado que é o destino
fantasmático real, a Frei Dinis como memória desse remordimento e
dessa angústia ontológica, sofridas como a penitência dos dias
derradeiros, face às chagas de uma pena antiga que há-de cumprir-se
somente com a vida nova de urna indulgência genuína, que todavia
aguarda, fantasmagórico e profundamente só. Como Portugal, que é o
grande herói de Garrett e é, simultaneamente, o messias de si mesmo,
que se busca nos rigorosos meandros do esquecimento: esse Portugal
sentindo-se como espectro de si, como remorso e pena, em Frei Dinis;
Portugal genuíno e puro em Joaninha, mas maculado pelo devir de uma
sociedade mesquinha de opressão e materialismo, com Carlos. Portugal
que é ceguidão e morte viva, corpo que, não obstante a podridão e o
desânimo, não encontra terra amável para morrer e espera, com
Francisca. Que é o paladino da viagem ao seu próprio seio matricial,
onde pesquisa reencontrar-se consigo mesmo, com o seu passado a fim
de um futuro que, de ideal, seja realização - um Portugal que é Garrett.
forma
Com Oliveira Martins, o sebastianismo garrettiano é essa
que
é
o
fantasma
((Ninguém!))
epigonal de patriotismo; esse celebrado
ruidoso de passado, do génio natural da raça, de uma carência desde o
fôlego doloroso de uma orfandade premente, de uma espécie de morte
por vida. E a consciência íntima e visceralmente real de uma permanente
escassez do ser português profundo nessa realidade sem realização porque desconexa com o ideal sentido e perseguido como ausência
intrínseca - a que o presente condena. Toda a saudade é, neste sentido,
já saudade do futuro, que busca, desde o presente, retomar um passado
factível. Por isso viajamos com Garrett, desde a esquizofrenia nacional
que Oitocentos carrega - para nos redescobrirmos triunfantes de vida
e de futuro e de inocência, por sermos seres de perda e ilusão - seres
de saudade.
Saudade de Portugal. De Portugal autêntico, Portugal liberto,
entregue ao júbilo do seu fôlego saciado, sentindo-se redivivo no pulso
da sua vocação antiga. Portugal realizado como a respiração de um ideal
concretíssimo e apto à habitação do mundo. Esse Portugal que vibra
ainda, afinal, nos livros e nas obras inteiramente forjadas desde o lúmen
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nacional. Livros da temperada e fecunda pátria medieva, de (iii Vicente
e Rernardim, que, com 1-lerder, é o centro da perpetuação de uma
memória ou espírito nacional - o espírito do povo (kblksgeist) -, donde
a fundação das nacionalidades e a urgência do regresso. De Camões.
Nenhum romantismo é tão intrincada e necessariamente matutino e
apocalíptico: simultaneamente inaugural e costumado, revolucionário e
saudosista. Trata-se da contumaz pesquisa de um novo paradigma velho.
De uma juventude de novo florescida, com a inquietude adolescente num
presente de cuidados. É a surpresa nova da urgência do «português
velho», como germe da ressurreição eternamente prometida ao corpo
morrente de Portugal - uru verdadeiro «credo poético nacional»'`
Donde a crença fecunda numa vidente literatura de semiologia nacional
e nos literatos portugueses como tocados de névoa e salvação e gnose,
portadores da verdade idosa e casta de uma juventude respirada
novamente, desde a inspiração dos valiosíssimos referentes nacionais
mitificados - e o mito é a única verdade, esse nada que é tudo. Desde
a sintaxe reverdescida, o caminho faz-se, pois, na direcção de uni
regresso à teta primordial e dócil, antes da treva do jugo amaríssimo 15.
Um regresso à fonte medieva" na perseguição do puro rumor português,
desviante das estrangeiras tradições helénica e latina, recusadas como
matrizes de uma civilização que se não sente transpirar à flor da sua
própria pele, mascarada e sombria, e que carece do verdor novo que
só o colo maternal mana. E preciso regressar - à teta e ao povo, que
é o que dela mais sabiamente bebe a autêntica alma nacional, que anima
ainda as suas tradições e as suas ignotas virtudes humilíssimas.
Regressar: ao restolho de uma identidade colapsada, que se surpreende
somente no instinto de uma liberdade natural que habita o coração fácil
e selvagem do povo, que desconhece a razão e o rótulo da convenção
social putrefacta, que se abeira da terra inaugural e bebe de Deus e da
natureza, que palpita no seio magnífico do espírito nacional, com a
salvação por medida. Povo que é, com Ofélia Paiva Monteiro, termo
exacto - porque alheado da corrupção de uma sociedade materialista,
ciumenta e prepotente - de uma hipótese salvífica, dirigida à própria
nacionalidade como significação funda, esse povo que é Portugal, povo
mítico que respira o seu senso íntimo, que é espelho clarividente da
Divindade, que fala à natureza primordial e se descobre na partilha dessa
condição autêntica. Garrett dirige-se, assim, à língua do povo, a essa
fala ultimamente portuguesa que é, com Condillac, esse pensar-se e
sobretudo sentir-se em português. A busca de toda a viagem romântica
faz-se, antes de mais, na direcção do falar autêntico que é o trilho de
.
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um ser autenticamente revelado. Esse falar que é ainda uni balbucio,
um breve estremecimento, a casa da infância reavida. Com Rousseau,
o Romantismo descobre, na infância pensada, o elogio do próprio
Homem natural - naturalmente sábio - isto é, ignorante - de espontâneo,
de colhido rente à terra despovoada, de liberto e sumamente bom. Eis
Joaninha, constante, ao lume brando de uma terra de juventude e
frescura, alheia ao fluir fabril da sociedade, imagem da natureza em
cujo peito habita: de harmonia e pureza, de espontaneidade e liberdade.
Joaninha que é sempre criança. Sempre: porque nunca deixa esse éden
derradeiro que é a infância, a ignorância, o sentimento, a natureza. Mas
depois há a sociedade - a corrupção. Também Carlos era naturalmente
bom, nascido do seio abundante da terra inaugural. Mas, ao invés de
Joaninha, parte e o que do seu ser genuíno resta é a memória de uma
infância como pulsão de vida7 - a memória de Joaninha como essa
perpétua criança' que é, afinal, a saudade de si mesmo, da sua casta
infantil e inocente, a reminiscência da sua antiga condição olhando-se
na figura da prima que lhe chega espontaneamente, como essa pulsão,
como o restolho da sua própria pureza original. Joaninha permanece pura
- permanece criança -- porque fica e desconhece, porque, sobretudo,
sente sem remorsos. Carlos, por seu turno, há-de tornar-se velho e
apodrecido, abastardado pelo mundo burguês e mercantil, onde as rédeas
do vil metal coagem e aprisionam, onde não há espaço para plantar-se
o seu corpo verde, maculado finalmente pela ferrugem. Nasce, em
Carlos, a frustração, a aprendizagem do mundo, a derrota. Por isso esse
Carlos regressado ao vale da sua infância éjá outro - e não compreende
esta Joaninha, não conhece a verdade dos seus olhos verdes - « Joaninha, porque tens tu os olhos verdes? / (..j Que querem dizer
os teus olhos, Joaninha? - Que língua fluam eles? / (...)>>19 procuraa com a Razão obsessiva do Homem da cidade e Joaninha fala ainda
somente a obstinada língua límpida da natureza. Joaninha é a sintaxe
da memória, a presença susceptível de uma natureza exaltada como
sinal positivo de uma ressurreição possível na devolução do Homem
deteriorado pela vida às suas crenças primitivas, à infância de uma vida
no ventre de Deus, às ruínas da lembrança e do balbucio. Também o
Vale de Santarém constitui a hipótese salvífica de retomar o trilho da
eternidade, com o povo eternamente feminino e promissor, o povo liberto
e capaz, símbolo do Homem na casa refundada da sua infância e da
sua espontaneidade, num tempo por definição adulto: mesquinho,
convencional, materialista, submisso, prisioneiro no cárcere da sua
própria desventura. Com Locke, a natureza é o lugar que se interioriza.
:
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Como sensação pensante, corno intuição de uma semelhança de espécie
que conduz o Homem ao principio da memória, onde a eterna criança
de uma vida prometida respira ainda contra o sono. A criança que pensa
exactamente onde não pensa: contra o cartesiano racionalismo
sistemático, o sensismo romântico traça a apologia do selvagem edo
regresso ao seio materno de uma natureza rumorejante. E a
reconciliação, prometida por Rousseau, com um humanismo natural, com
a filosofia nua. Uma certa dose de loucura: o elogio do demente - a
que Garrett se associará em Folhas caídas e que Joaninha espelhará
nas Viagens - é a notação do esplendor dessa condição selvagem,
dessa infância perpétua como vórtice de uma obstinada insatisfação
contra as convenções que amordaçam a vida juvenil. Desde a reflexão
- o Homem que pensa é esse Homem que não sabe. E preciso voltar
a sentir, com Joaninha. Livremente.
E preciso regressar ao princípio da memória: essa é a autêntica
viagem das Viagens, na direcção de um vale 20 ou de uma charneca
que sejam a ressurreição do pálido rosto de uma nação mutilada, com
Santarém. Este é o único propósito dos estudos arqueológicos encetados
por Garrett: a comunicação da significação humana e poética do passado
português, o reverdecer da memória pueril contra um presente que é o
macabro da civilização e da corrupção social. O elogio da velha
construção medieval é o fôlego de uma juventude recobrada pela
denúncia de um presente que é subterfúgio da matriz materna da
nacionalidade, pela exaltação de Portugal autêntico e vasculhado nos
seus contornos mais familiares contra o amaneiramento alienígena que
minaria a identidade portuguesa, anichada contra os muros de um corpo
de pedra estrangeira e fria. Portugal é de novo esse gigante de pedra
hipnotizado, avassalado face ao restauro carrancudo de um peso que
sacode desde as entranhas mas que vê cortar-lhe o ar ria superfície da
respiração feliz - «A vida palpitante e actual acabou aqui
inteiramente: hoje é um livro que só recorda o que Jhi. Entre a
história maravilhosa do passado, que todas estas pedras memoram,
e as profécias tremendas do jiituro, que parecem gravadas nelas
em caracteres misteriosos, não há mais nada: o presente não é, ou
é como se não fosse; tão pequeno, tão mesquinho, tão
insignificante,
tão desproporcionado parece a tudo isto.»2 1 Santarém
é a metafórica sinédoque de um país desvestido de si mesm0 22 , posto
ao relento da devastação de uma inabilidade ou iliteracia que não sabe
escutar-se no rumor cintilante desse livro de pedra, pedindo olhos que
o bebam na sua verdade, corpos que o sejam na palpitação de vida e
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exultação que carrega dentro de si. Porque o texto é, com Ricoeur,
apenas onde é lido: também a viagem de Garrett pede um regresso à
mátria principal, um espelho onde rever-se redescoberto, um caminho
que é só o princípio de um trilho que apenas cada um dos leitores poderá
completar, na direcção de si mesmo. Mas nas ruínás de Portugal -- nesse
texto de pedra rasgado, a pedir ser a quem cegamente pelos seus flancos
deambula - o que se reflecte é agora o suicídio massivo de uma Nação
que não soube tornar-se livre desde a Narração em que se perfizera.
As Viagens de Garrett - esse peregrino ainda lúcido, ainda capaz de
escrever-se no gesto de ler-se nessa pedra intacta - são a denúncia de
um fracasso, a angústia da liquidação do derradeiro sopro de vida contra
as ruínas que não são simbolicamente entendidas pelos transeuntes. Esse
sinal de morte que é o esquecimento, a cegueira e a surdez é aqui
recobrado e adensado por Garrett, vendo um país que se maquilha e
ceifa cada vez mais, que não sabe encontrar-se nas ruínas do seu
entendimento. Santarém, que fora metáfora da lembrança, é agora a
angústia colossal da amnésia nacional e a viagem que se lhe dirige, como
nota Ofélia Paiva Monteiro, a peregrinatio ad loca sancta, a fim da
salvação ofertada pelo rumor derradeiro que batalha ainda sob as ruínas
nacionais. O sujeito peregrino viaja, assim, na direcção do coração de
Portugal - e esse sujeito é a pátria tremendamente angustiada, na sua
orfandade precoce, que busca o rigor de uma identidade perdida entre
a névoa do presente. Uma pátria que se busca na sua terra, desde uma
Lisboa poluída pela sociedade de barões e tacanhos, jogados como
Carlos no palco da tolice infernal, roubados ao éden da sua juventude
prometida à eternidade. Garrett caminha, então, sobre o espírito que
balbucia ainda entre o ruído aterrador da cidade moderna e fracassada,
contra o material jugo da inveja e do cárcere, que é morte em vida e
despovoamento. Caminha a favor de Deus e da natureza, que são a
pátria do conforto e da esperança, na mortalha do precipício e
desamparo social. Em Santarém, porém, encontrará a cidade dos
homens encalecidos, incapazes de fruir de vida e imaginação, incapazes
de sentir sem remorso, presos ao mascarado rosto da sua modernidade.
São os homens que restauram os monumentos nacionais e, ao fazê-lo,
obstam à música íntima da nacionalidade e perpetuam o mutismo e o
letargo da nação, inábil de forjar-se à narração dos seus frutos
simbólicos - os seus livros de pedra. A ruína monumental resulta
interferência no rumor da narração do livro de pedra que é Santarém e
que é Portugal. A alma portuguesa aparece finalmente soterrada sob a
ganga de uma modernidade que aprisiona o fundo sentir da nacionalidade

63

Santarém surpreende-se metáfora do mal português presente, da
profanação da sagrada pátria portuguesa ferida pelo esquecimento e
incapaz sequer de sentir saudade, inapta a escutar-se nos rumores da
sua idosa companhia. Santarém é Portugal: um Portugal que se busca
na genealogia da sua interrogação identitária, na biologia colectiva da
sua memória. Mas a contemplação já não chega: Portugal que se busca
é o mesmo país que se fere de morte e de ruína, que se aniquila como
presente, por não respirar o passado, esse miserável vilão que profana
os seus sepulcros 23 . Com Pedro Serra, essa peregrinatio demandada
é, agora, uma peregrinatio ad loca infecta, de solidão e de silêncio «Decididamente vou-me embora, não posso estar aqui, não quero
ver isto. Não é horror que me faz, é náusea, é asco, é zanga.
Malditas sejam as mãos que te projánaram, Santarém; que te
desonraram Portugal; que te envileceram e degradaram, nação que
tudo perdeste, até os padrões da tua história»24 . Portugal, que apenas
a memória poderia resgatar à morte, surpreende-se enclaustrado num
presente cabralista que é o sufoco da sua própria identidade. Este país
museificado fala apenas aos que saibam escutá-lo - donde a urgência
da educação nacional e da literatura, a urgência da viagem, do regresso
- no ritual novo da contemplação e da saudade. Portugal vive-se agora
como ausência sagrada, contra um real doente de corpo e dormente de
espírito. Como esse Portugal já póstumo, na feliz expressão de Oliveira
Martins. A hipótese da restauração, que é devolução ao princípio da
memória, está nas obras dos brevemente tocados de salvação: os poetas,
como Garrett, mas também os agentes políticos, como Passos Manuel
que, não por acaso, com o narrador se encontrará em Santarém, como
fruto de vida rompendo sumário na aridez de um horizonte de morte.
Os demais são os incapazes de escutar a voz espessa da pátria divina,
os profanadores, aqueles que sofreram o estigma de um sentimento de
culpa que é permanente na obra garrettiana, associado à derrota e ao
fracasso dos ideais liberais que não souberam realizar-se e se
submeteram ao mundo absolutista reinante. Estes novos déspotas são
o fruto da sua própria orfandade, às mãos com os fantasmas que são a
presença muda e nebulosa de um Portugal passado que irreversivelmente
vem condenar este presente de medo e de opressão. São os fantasmas
da nacionalidade, a dádiva inconsciente da saudade portuguesa que
chega dos ramais da memária para sacudir o íntimo do indivíduo errante.
Este real descobre-se profundamente irreal e toma o espectro de um
passado que pressente somente como a densa falta que não soube
colmatar. Os fantasmas que habitam as ruínas de Portugal são os
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fantasmas da vida sufocada como D. João em Frei Luís de Sousa por um presente de morte. Portugal ójá apenas essa alma errante sem
corpo habitável, sem pronúncia que fale a língua da sua verdade, essa
figura espectral ou fantasmática que vive escassamente como o
desconforto de uma memória que vem dinamitar os nossos pesadelos,
como a promessa de um sonho de vida e de futuro e de recusa da morte
de um destino entregue ao amargo travo da sua angústia e do seu
fracasso. Os fantasmas que povoam a obra de Garrett são, na verdade,
a última deixa da memória, esse interior pressentimento de uma
intimidade inconsciente que estremece em todos os poros, como uma
pulsão de vida para recusar a morte: são o remorso, o remorso íngreme
de Frei Dinis, o remorso desde uma culpa íntima que recusara a voz
interna do espírito e que se tornara putrefacção material de pena e de
pecado. Esse remorso que é o passado inolvidável, a extrema pena que
Portugal cumpre por se alhear de si e dos seus ascendentes. Portugal
é agora, com Victor J. Mendes, um macabro cortejo de mortos-vivos,
de seres sem ser, vagueando às cegas, incapazes de animar um corpo
que os rejeita, ou de morrer numa terra que os não acolhe. Como
Santarém, mas também como Francisca, que é a permanente espera
do fim e da ressurreição, que é a meia-luz de cegueira de uni país
condenado a esperar-se, por despovoado de si mesmo, da sua força
motriz. Um país que não sabe enterrar os seus mortos - donde a
obsessão com os sepulcros profanados, os sepulcros dos heróis
nacionais, proscritos pela terra que os não suporta porque lhe dói o peso
da sua própria memória, uma terra que lhes é estrangeira e à superfície
da qual erram em busca de uma madeixa que seja a sua - a sua pátria
- e onde possam enfim repousar. São estes os fantasmas do Portugal
presente: esses símbolos da própria alma pátria que não foi assimilada
e que é votada a tomar-se objecto de angústia e de remorso. As Viagens
de Garrett são, pois, a promessa de um epitáfio: a urgência de enterrar
os mortos como mortos sãos, como memória contemplada à beira de
uma terra devolvida a si mesma, para que sejam ainda o adubo de uma
vida plena por cumprir. E preciso enterrar definitivamente o passado,
para que nutra de frescura a vida nova. Não se trata de recusá-lo, mas
de resolvê-lo, não de lutar com ele para obliterá-lo, mas de filiar-se nele,
com a promessa da vida que nele se redescubra. Não é casual o facto,
já apontado por António José Saraiva, de o mito de Edipo se associar
insistentemente à obra de Garrett, logo desde Catão até às Viagens:
também Garrett sentiu terrivelmente a luta violentíssima da nova geração
liberal contra os seus parentes - ele que foi educado pelo tio D. Frei
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Alexandre da Sagrada Família, de cujos ideais absolutistas degeneraria.
O erro liberal foi, para Garrett, exactamente o de não saber lidar com
o seu próprio passado, o de rebelar-se quando devia, antes de mais,
resolver-se na contenda. Portugal deveria ter sido capaz de enterrar o
pai, mas, como Carlos, optou por uma fuga hipócrita e timorata. Por
isso sobrevive Frei Dinis e morre Carlos, irresoluto e hesitante,
embrandecido e fraco, à mercê da sua própria perplexidade. Carlos não
soube resolver a sua disputa com o passado e morre simbolicamente,
deixando que permaneça esse espectro de remorso - esse «vulto
austero e duro ( ... ) que parecia o fado mau ( ... ) cúmplice e verdugo
de um grande crime.., um ser de mistério e terror»2
que é Frei
Dinis, o fantasma de um passado ainda por resolver e que, como tal,
aniquila o presente até à morte. É esta a grande desilusão do liberalismo,
para Garrett, que compreende a ausência de verdade nacional numa
precária submissão dos ideais liberais à matéria de um mundo torturado.
O liberalismo é sójá a derrota de um país que não soube abeirar-se da
sua memória profanada, que a soterrou definitivamente, entregando-a
à desistência que Carlos simboliza com o tomar-se barão. A carta deste
- remetida desde Évora-Monte, onde se assinalara o triunfo liberal - á,
paradoxal e ironicamente, um certificado de derrota violentíssima, de
um homem - que é toda uma geração - que, na busca da liberdade e
da nacionalidade, se afundara intensamente no opaco e ulcerado mar
do esquecimento. Carlos - como Portugal - não soube regressar à
infância para poder, de novo, retomar o caminho de um futuro possível,
que o Liberalismo prometera. A sua desistência é o triunfo do
esquecimento - é o derradeiro golpe que aniquila a diáspora portuguesa,
que visara a glória universal e que acaba despojada e purgada nas praias
da sua própria terra, como um império de cinzas. Por isso se desmarcará
Garreff, em dado momento, da causa liberal: a sua causa é a que alimenta
o espírito nacional, a causa da educação e da literatura, como fundadora
da memória, como regozijo da iluminação do trilho para um regresso
urgente. Por isso viaja à sua terra de fantasmas e, regressado, nos fala
ainda de esperança. No tumor de um presente de caligrafia incerta,
pressente ainda o agudo esplendor de uma ressurreição possível. É,
escrevendo, um ideador de memória dessa saudade que traga a dor
da ausência do membro nacional a este presente amputado e que possa
finalmente potenciar um Portugal redivivo que não deva esperar, com
Francisca, que, como Penélope, doba incessantemente.
Porque o escritor romântico é esse que, com Herculano`, pressente
o eco da existência de um futuro que medre desde a pátria presente
—
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que não experimenta como sua e que, posto na qual, vise uma existência
duradoura e vária - esse tocado de mágica sensibilidade, da poesia,
capaz de plantar-se no futuro e dirigir-lhe toda a acção militante. Os
escritores são já não somente os informantes do espírito nacional, mas
os autênticos fundadores da nacionalidade, dado que, com Bhabha, as
nações perdem os contornos originais na névoa dos mitos do tempo e
tomam-se autênticas instâncias mentais, de mundividências em partilha
íntima, sobrevivendo somente como ficções elaboradas no fio dos séculos
e timbradas de espírito Como Narração. Os românticos principiam,
desde esta consciência íntima de serem percursores da história íntima
da sua nação, que pensam para se descobrirem na infância dela e se
pensarem, a escrever a nacionalidade. Quando Deus se debelava como
ente integral e superficial e se deslocava do centro da civilização para
se descobrir a sós em cada um dos indivíduos, na surdina de uma
pesquisa intrínseca, o autor romântico toma-se o deus da sua obra. Passa
de ser o transmissor de uma promessa divina a ser ele mesmo o herói
ressurrecto, o tradutor de um absoluto transcendente profundamente
ansiado. Toma-se ser de revelação, verbo da verdade nacional -- que é
narração - e por isso se eleva ao olimpo dos heróis nacionais
(paradigmáticos são os casos de Byron, Goethe, Rousseau), criando os
mitos que multiplicam a eternidade. Também retroactivamente os
autores do ilustre passado nacional são redescobertos como os autênticos
deuses dessa nova mitologia, como os excepcionais estandartes da
nacionalidade ou como os perpetuadores de uma história da identidade
- assim Camões, como Shakespeare, Lê Tasse ou Cervantes. São estes,
com efeito, os autores da nacionalidade, os que sublimaram a intuição
pátria para cumprir-se como nação, que na luta com o mundo ruinoso
fundaram as margens de uma profunda atitude existencial que definiria
o imaginário simbólico de um país transcendido até ao caule da sua
identidade irrepetível e inocente, agora revisitada e refundada reescrita. A memória nacional e só a memória produz identidade é, assim, uma memória eminentemente literária. Donde a vocação
profética e messiânica de que os autores românticos se apoderariam,
tradutores do sagrado e agentes empenhados na intervenção da lucidez
no seio do real social da comunidade, iluminados por essa inclinação
universal e capazes de carregar a luz de uma alvorada nova, entre o
obscuro império de um presente de treva e estagnação. A palavra —já
não aquela de Deus, mas aqueloutra do literato - é o facho da beleza
e da verdade e os que dela usem com perícia, como Garrett, são os
legítimos deputados dessa raiz simbólica que é a pátria nacional, os
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ministros naturais da própria identidade, os agentes fundamentais dessa
memória. A literatura faz-se, agora, na direcção das massas num
tempo em que a imprensa conhece notável desenvolvimento - e visa
sobretudo educar - ensinar o talento árduo da memória. Como notou
Jorge de Sena, os românticos vivem a consciência da sua singularidade,
a sua viagem ao nimbo sagrado da predestinação a que se votaram,
destinados, portanto, a influir e a afectar o rumo da esfera em que se
movem. São, assim, intensamente visionários, crentes na prometaica
demanda da sua arte humilíssima de subjectiva, ardente de fé na lucidez
universal. Mas são sobretudo a admirável consciência da urgência de
uma acção concreta, para lá da voz messiânica, e de uma intervenção
obstinada - donde a acção diplomática, política, pedagógica e polemista
de Garrett, desde um impulso de vida que devolva gala ética à estética
e se dirija ao lado mais concreto do mundo. Porque, como lembra
Eduardo Lourenço, surge, na senda da revolução industrial e burguesa
e da afirmação do terceiro estado francês, a nova concepção de uma
pátria que seja simultânea e verdadeiramente a nação inaugural, como
identidade perpétua e simbólica - donde os nacionalismos românticos.
Nunca antes o indivíduo fora to afincadamente fruto da sua pátria,
nunca se supusera tão militante e cidadão, nunca fora tão da sua terra
nem se condenara tanto ao seu destino. Com o Romantismo, o cidadão
éjá o responsável culpável e mais directo pela pátria a que chama sua,
cabendo-lhe conduzi-Ia - conduzir-se - na direcção do seu espírito
ancilar, até ao favo do seu reconhecimento. Por isso participa da vida
pública, como cidadão e eleitor. Por isso escreve esse seu pessoal
discurso à sua nação, como o profeta do seu destino pátrio, entrevisto
corno a revelação da sedentária rede conceptual nacional e do imaginário
permanente da sua casa térrea. Ninguém como Garrert se sentiu tão
densamente filho de uma memória que é a angústia de revelar-se como
a mais pálida e obscena ex-pátria. Esta é a madeixa mais concreta do
seu romantismo - e do romantismo português, em geral: o de rever-se
como o fruto de um corpo de pés murchos e de ser por isso sempre
essa ausência, essa saudade. Resta-lhe a viagem, as viagens: em redor.
de um seio apodrecido, procurando redescobrir o ridente rosto de uma
frescura que conhece somente como carência. É um ulisses em busca
da pátria ideal num país que surpreende demasiado material e sufocado,
perpetuamente entregue à odisseia da sua própria identidade, que é
aquela da sua pátria magoada e falta e visitada pelos fantasmas de um
perpétuo adiamento, lentamente dobada no pesadelo de uma bruma já
pressentida, na voragem intrínseca da sua infância em ruínas.
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O motivo da viagem desenha-se, pois, com o Romantismo, como a
incessante demanda do subjectivo fulgor de cada espírito reanimado na
sua filiação essencial, à terra e à pátria em que se fundara e para a
qual parecia a-fundar-se no estreito limite da sua ignorância. Viagem
que é, por conseguinte, iniciação: essa odisseia de que fala Garrett, como
nova épica de uma antiquíssima jornada espiritual, na pesquisa de um
nível vário de conhecimento e de enamoramento das origens do sujeito
renascido para a sua verdade íntima - essa verdade que é o amor da
pátria, o mesmo amor ceguíssimo que Camões nutrira por uma instância
eminentemente espiritual que o traíra na realização, mas que nunca
recusara como fé existencial de paixão e liberdade. Garrett, na senda
ainda de uma lilosofla iluminista e de um humanismo cívico que nunca
desprezou (basta atentarmos no teor temático do seu Catão), digladiarse-á contra a antítese moderna em que sente residir a sua
contemporaneidade, perdida na névoa do embaraço secular, na ruína
da infância desprezada, prisioneira da sua própria ausência, que é a
masmorra mais exacta do seu século. Eis o valor simbólico que tão
acérrimo defende para as suas Viagens27 - «Estas minhas
interessantes viagens hão-de ser uma obra-prima, erudita, brilhante
de pensamentos novos, uma coisa digna do século. Preciso de o
dizer ao leitor, para que ele esteja prevenido, ( ... ) Primeiro que
28
tudo, a minha obra é um símbolo.., é um mito>> - conferindo-lhe um
fundamental valor excelente: aquele de redescobrir-se épico no seio de
uma tradição nacional que se rebela contra a voragem de um tempo
presente que o espanta como fundíssima desrazão, na órbita de uma
disputa intestina que é o espelho da sua própria vida intrínseca - a revolta
liberal contra o absolutismo resolve-se somente onde não é recusa cega
ou violência desmedida e invariavelmente derrotada, antes superação,
vitória e síntese - essa síntese que as suas Viagens carregam, ao nível
simbólico, e que, não obstante, sente ainda como falta primacial na
realidade efectiva do seu país às cegas. Urge reconfirmar o passado,
relimando-o na tacanhez recente e realizando-o na sua essência pura e
original - sabe-o Garrett desde o seu próprio pulso íntimo, ele que tem
2
somente (<um filho no berço e uma mulher na cova>> 9, que, como a
sua pátria benquista lida com um passado de morte e um futuro que é
só inquietude e desespero. Porque a sua obra faz-se perfazendo-se
símbolo do percurso do seu tempo, implicado na promessa derradeira
de uma salvação premente de que Portugal carece como pulsação de
vida. E só o intuito de realizar-se simbolicamente se compromete com
a perspectiva hegeliana de reactualização e superação da dinâmica
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dialéctica entre espiritualismo e materialismo, que traça a marcha do
progresso histórico e que Garrett reinterpreta como capital operante da
sua resolução em curso: a literatura espiritualista é o rigoroso sinal de
um tempo falto de espírito, carente do lucidíssimo devaneio quixotesco,
condenado a ser do abarrotado Sancho, sufocado de matéria e de
avidez. Eis como no âmago da própria tese está implicada já a antítese
futura que resultará falência daquela, num circular modo de recusar-se
sempre, de adiar-se como futuro de progresso eventual. Porém, Garrett
pretende, sobretudo - pelo que esgrime os valores do conhecimento,
da memória e da saudade - a hipótese de transcendência do actual
fracasso antigo, visando a síntese positiva que resolva Portugal. Esta
odisseia resolve-se somente no concreto da terra lusitana redefinida
como o espaço próprio da nacionalidade - como Ulisses, demanda o
seu sacro espaço íntimo, a que pertence como à casa que o viu nascer
e à qual sempre apetece regressar. É a experiência do exílio pessoal
levada ao alto de tornar-se fôlego nacional de reconquista da própria
identidade, simbolicamente retratada na viagem em torno da casa
nacional devastada pela ignorância e pelo medo, viagem que intenta
religar o passado a um futuro que seja a quietude e a mansidão de
redescobrir-se habitando as margens do seu próprio cansaço, investido
no húmus grácil e fraterno da sua ínsula redescoberta. Essa evasão tão
romântica é o sinal mais concreto do intimíssimo pressentimento da
urgência de resolver o presente - a irónica madeixa de um real recusado
como irrealizado contingente e como apelo primordial de superação e
fantasia. Eis porque a viagem de Garrctt não se faz de evasiva ou
esquecimento - pelo contrário os condena num presente que não sabe
cumprir-se na realidade do seu passado, que não sente estremecer sob
a sua pele fendida a mágica dicção da sua verdade intemporal. Viaja
Garrett, afinal, à sua terra, percorre amável e amarguradamente a poesia
dos sítios da nacionalidade, perscrutando o rumor do passado de plenitude
que as suas águas eternas reconfortam, no dolorido lampejo de um cariz
medieval que ausente se perpetua na saudade até à raiz magoada. Este
o único exotismo do romantismo português: o de regressar a um
passado que é a antítese de um estranho corpo presente, maculado e
infiltrado pela mórbida sentença do seu desprendimento. Viajando nos
limites exactos da sua terra, que lhe surge, portanto, como dúbia
dicotomia, entre um país presente que se move lentíssimo quase quieto,
à velocidade daquele «vapor» e daquela «mula» que são já por si um
obstáculo e um sinal de reparo, e um país ausente e saudado, o
romantismo garrettiano surpreende-se profundamente cravado num
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presente que é sentido até à revolta de um fracasso que o faz deambular
ao redor do moribundo fiasco da sua terra prometida - e que é por isso
não só nostalgia, mas, como toda a saudade portuguesa, exaltação,
pulsão de vida, acção. A vocação exploradora de Portugal é aqui ardente
como o traço de um novo Descobrimento, mais urgente e demolidor: o
país precisa agora de voltar a viajar, mas no mar revolto da sua própria
terra, dada a sua ausência de si. As Viagens de Garrett dirigir-se-ão
não já ao mundo desconhecido de outras pátrias aculturadas, mas antes
na direcção da sua pátria olvidada e envilecida e, no fim do caminho,
dar-se-ão as mãos com a mesma nacionalidade, redescoberta. São a
viagem interior, simbólica e literalmente, que Portugal necessita cumprir
para que se cumpra como realização. Desde o mesmo Terreiro do Paço,
que fora o emblema da glória pátria, onde desaguavam as riquezas
ultramarinas, (iarrett toma agora, todavia, o trilho da interioridade - para
que a nacionalidade se descubra em cada um -, na direcção desse
império de cinzas que é Portugal, ao ritmo industrial e embotado de um
vapor que, ao invés das caravelas que palmilharam o mundo inteiro, se
afasta do Atlântico, «Tejo arriba»30 , até ao «quintal português». Mas
esta odisseia é singularmente mais urgente na sua pequenez colossal é a viagem da História, até ao passado fracassado às mãos do
esquecimento, até à revisitada nacionalidade em todas as viagens, em
todas as ressurreições a que a pátria portuguesa estivera prometida, para,
intimamente, recomeçar Portugal. E, com Portugal, o mundo - porque
a degenerescência do país no presente mesquinho do barão é, com
Ofélia Paiva Monteiro, a manifestação da própria marcha dos tempos
mundanos. A morte próxima, que Carlos pessoaliza - e Carlos é nome
de origem germânica, que significa, precisamente, "homem" - deve
repercutir-se como a exigência romântica da experiência da perda
universal. Carlos é, afinal, essa humanidade inteira, poluída pela
sociedade e incapaz de retomar o passo de um regresso à natureza a Joaninha—, ansiado como a saudade da infância que toca o íntimo do
Homem e estremece nas ruínas da memória.
O traço mais significativo do Romantismo é essa ironia como
creditação dialéctica: o indivíduo assume a sua realidade diversa - isto
é, a sua pose ideal concomitante - contra a realidade actual da sociedade
que lhe sufoca as pulsões íntimas e a liberdade. A ironia romântica é,
na verdade, a confirmação dessa relação dicotómica permanentemente
esgrimida entre o real em que o sujeito se insere e o ideal que carrega
desde a sua identidade íntima, entre o absoluto pressentido em cada

espírito vigilante e o contingente real que atemoriza e adormenta` - o
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Romantismo não é mais que a definição da própria literatura como
mágico conflito com o mundo e lega-nos sobretudo a marca dessa
angústia e desse deslumbramento de ambicionar sempre romper os
limites que a realidade impõe. E a realidade contingente afirma-se
invariavelmente como o fatal fracasso do sujeito que é um mundo em
si mesmo, depois de Fichte e de Sehelling. A arte romântica constitui o
mais brilhante testemunho da luta entre o Eu e a contingência em que
este se inscreve. Nunca fora tanto de libertação, tanto de consciência
dolorosa da escassez de mundo, tanto a marca indefectível do batalhado
rumor de uma subjectividade em busca da sua verdade íntima, liberta,
corrosiva contra a autoridade, contra as normas, contra a opressão. A
literatura romântica há-de ser, portanto, a irónica realização de uma
contenda admirável entre o indivíduo e a realidade, entre um tempo ideal
e um tempo material. Entre um Eu entrevisto como realidade primordial
e procurando-se na consciência do seu absoluto, que é transparência
do mundo, e uma realidade que procura transcender para se encontrar,
no limiar do infinito - no seu absoluto-eu. Só esta consciência tão
vincada da sua interioridade lhe permitirá recusar o outro como um nãoeu - e respeitá-lo precisamente por isso, na realidade da sua própria
contingência e na feroz demanda da sua subjectividade, na arte lenta
de transcender-se, que é, afinal, a centelha de uma sintaxe comum, de
uma comunidade. O romantismo é, pois, a arte da fraternidade social,
de consciência subjectiva da igualdade de circunstâncias e da partilha
de uma luta - a luta pela liberdade. E em nenhum outro romantismo a
consciência do real como contingência e como morte foi tão
veementemente pressentida como no português, em que, histórica e
concretamente, Portugal parecia debelado e dilacerado. Nesse real onde
se morre procuram os românticos portugueses a música mínima de uma
esperança para a reabilitação do Absoluto - e o absoluto é, por definição,
liberdade - que ultrapasse OS objectos fragmentários de matéria e
desilusão e que açule a partilha da identidade ressurrecta. A evasão e
a viagem são, assim, apenas os sinais da consciência de uma árdua e
melindrosa ironia - são o sinal de uma pesquisa que vise fazer cumprir
o tempo ideal, pela recusa do real, não para se demitir dele, mas para
redimir-se nele. O Homem dirige-se, com Novalis, para si mesmo, para
o seu passado, que é a casa do futuro. Pela arte, que é pressentimento
do transcendente, que reconhece nas coisas rasteiras a palpitação de
um valor simbólico, que açula a imaginação e o sonho e que é já
libertação e júbilo, já regresso à natureza primitiva e a Deus - arte
demiúrgica e sublimada, perpétua centelha do espírito e da alma que
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anima o Homem, única dobradiça da memória. É esta dialéctica
redundante que Garrett reinterpreta pela denúncia da sua própria
contenda, na busca de um Ideal infinito que se afirma à superfície de
um real material de precariedade e de término. É a luta hegeliana 32 entre
Espiritualismo e Materialismo, entre Quixote e Pança, símbolos que se
associarão à disputa entre Carlos e Frei Dinis: como Sancho Pança,
Frei Dinis principia tolhido peio enamoramento do material e sublimase, gradualmente, até redescobrir-se na pronúncia grave do
espiritualismo. Pelo contrário, Carlos, originalmente bom, no idílio da
infância, como Joaninha entregue ao aprazível campo da sua infância,
há-de corromper-se e abastardar-se, até se tornar barão - prisioneiro
da matéria. Se Frei Dinis é, primeiro, Sancho, para ser depois Quixote,
Carlos cumpre o caminho inverso. Da consciência circular e atarantada
desta marcha movediça, Garrett surpreende a urgência de uma síntese
que seja superação - por isso recusa filiar-se em escolas, por isso se
não revê na falsa disputa entre Liberais e Absolutistas, por isso dana
os frades dogmáticos e excessivos e os barões mesquinhos e de
epiderme feitos somente. Ainda que admirando o espiritualismo do frade,
condena Garrett o excesso de dogma, que é já excesso de prisão e
coerção à intuição. Condena igualmente o barão, símbolo do puro
materialismo. Visa, afinal, a liberdade que os frades recusam e o
espiritualismo que os barões desconhecem, comprometendo-se com a
«errámos ambos» 33 com um
promessa de uma síntese
Espiritualismo livre, resgatado à ordem anterior, ao estádio antes da
corrupção civil, regressado à verdade natural, que é o único progresso:
a liberdade. Porquanto a marcha da história se completa, com Guizot,
entre autoridade e liberdade, entre tirania e autenticidade, entre a
desilusão de um mundo massificado em que o espírito emudece - que
é a desilusão ainda de Carlos e do liberalismo português - e a esperança
de rebentar de novo, desde as cinzas. Donde a esperança na
ressurreição e a reaprendizagem da religiosidade - e não da igreja, cujos
ministros ataca com veemência e cuja história de sangue e opressão é
alvo da maior repulsa -- como móbil de enlevo até ao absoluto, até esse
Ignoto Deo que é verdade, constância, eternidade e amor, esse deus
que é a própria pátria, como mediação entre o sujeito e o Belo e a
Verdade, que inclusive o adoecido homem, como Carlos, pressente ao
contactar com os antiquíssimos e sempre donzéis hortos salvíficos, com
os infantis gestos da natureza e do povo, que falam de tragédia e de
saudade. A derradeira forma de melancolia é o remorso, resgatado a
um Cristianismo reinterpretado

como a final e exequível religião do
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retorno, fruto de uma esperança messiânica na reactualização de um
para-além trazido até ao centro do texto, para atear a essência da dor,
a memória marginada e a salvação - a autenticidade.
Para o que é preciso suplantar o círculo da história e apontar ao
alto de uma síntese positiva, que seja consagração do triunfo e da vida,
que seja sobrevivência e liberdade. Síntese que se faz pela superação
do homem social degenerado, a fim de uma naturalidade que se busca
inteira e concreta no omisso povo da nacionalidade, aquele capaz de
beber ainda das fontes salvíficas, capaz de alimentar-se na terra da sua
infância e na tradição que amadurece a sua identidade calma, supremo
paladino do respeito intrinsecamente devido à pátria e a Deus. Porque
só o povo é constituído pelo magma incorruptível da filiação à natureza
de que fala Rousseau, só o povo carrega a verdade que toca os ainda
imaculados seres de felicidade e perfeição, os mesmo de que Schiller
falaria, aptos a escutar o ruído placidíssimo do sentimento, herdeiros da
genuína ingenuidade imaterial e estarrecida por uma natureza que era
o espanto de uma lucidez estupenda - nele somente a esperança 34 . A
modernidade carrega a queda, por recusar a intimidade permanente e
sempre subjectiva com a natureza e com Deus, com a casa inabalável
da infância e da ignorância, porque feita com a insubornável matéria
dos sonhos. O homem moderno é aquele retratado no capítulo XXIV capítulo central -, corrompido e apartado da sua natural ligação à
Divindade e ao Absoluto, re(de)generado pela sociedade que é a
mordaça da convenção e do constrangimento à liberdade - «Formou
Deus o homem, e o pôs num paraíso de delícias; tornou afirmálo a sociedade, e o pôs num inferno de tu/ices.
Resta-lhe, agora,
somente o remorso, a dor permanente, estreita e silenciosa dessa
ausência, a perpétua e mínima e irrespirável nostalgia, a vertigem final
da queda desde um paraíso condoído como perda e desengano - como
saudade. Neste novo tempo, o Homem foijou as vendas que o perderão,
as máquinas de tortura que apagarão fatalmente o seu fôlego de vida morre sempre, ora intimamente - e é o remorso o mais lúcido sinal desse
cansaço - cedendo à corrupção material e tornando-se filho da
sociedade, como Carlos, órfão da sua própria e subjectiva verdade, ora
superficialmente, como o poeta, como o louco, ingénuo eterno, como
Joaninha, que recusa - que não sabe sequer - ser social, que não quer
sair de si, não pode deixar de plantar-se na sua própria respiração, que
reside na esperançada, aprazível e mortal experiência da juventude e
da bondade essenciais. E que é, por isso, derrotado, fracassado por uma
sociedade que não sabe colher nas suas feridas abertas o suco do

74

esclarecimento, prostrada pela sua própria máquina avassaladora. Uma
sociedade que se torna débil, medrosa, servil, de abandonada a terra
matricial e a fonte da sua segurança, que é natureza, onde apenas a
robustez e a liberdade se iam beber, onde se arquitectavam os homens
naturalmente bons. O Adão social é, com Rousseau, esse plenamente
des-humano, incapaz de sentir o amor da espécie, incapaz de rever-se
no outro, de o tolerar e o abraçar na intimidade de uma solidariedade
que apenas o bom selvagem sentia como o instinto da casa e do corpo.
E esse que, civilizado, amputa o talo da sua identidade, não respira pelas
raízes fundas na terra do seu país de vida e se deixa poluir pela razão,
pela mesquinhez, pelo interesse e pelo ódio - esse que sempre fecha
os olhos, conduzido pela arrogância da posse - aquela que, segundo
Rousseau, perderia a sociedade civil burguesa -, pela mórbida
necessidade de sucumbir o outro e de alimentar-se nas suas úlceras,
de sobreviver no joio - nos despojos - da sua liberdade. Esse que,
mesmo onde é senhor e subjuga, se torna escravo da sua necessidade
e do seu poder, iludido pela urgência permanente de iludir os demais,
sempre carunchado pelo remorso do seu ser sufocado pela dissimulação
que cultiva, para fomentar a desigualdade, para enganar e agrilhoar(
se). É esta a tensão que Garrett busca resolver, com Schlegel ou Adorno,
comprometendo-se com a hipótese de uma síntese positiva final que,
desde a contradição e a bscilação saiba, enfim, cumprir o Homem apto
a civilizar-se e que, não obstante, possa surpreender-se habitando as
margens do seu conforto - o talento de regressar à sua verdade
essencial, ao calor da sua terra materna, à casa de liberdade da sua
naturalidade fundamental.
Só Joaninha - que é «o ideal de espiritualidade», em quem «Jbi
a natureza que jz tudo, ou quase tudo, e a educação nada, ou
quase nada>)36 - repousa nesse colo colossal pejado de vida, só ela
contacta com a infância e com Deus. É ela, com efeito, o ideal
permanente que se esboça, verdejante, para ruir face ao excesso de
ruído e de treva do mundo. Joaninha sintetiza - não é casual o facto de
o narrador se referir à novela como «da menina dos rouxinóis» ou
«menina dos olhos verdes», apontando para a centralidade da sua
figura - os autênticos valores da nacionalidade, em particular, e do
humano, em geral. Porque é autenticidade e bondade, refugiada ainda
da sociedade morrendo no seu ritmo industrial. É a própria natureza meio que não suportará o jugo tremendo da sociedade e que sucumbirá
simples, espontânea, ingénua, torrencial, leve. E a infância, essa pulsão
de vida que recorda

a Carlos o seio pátrio da sua jovialidade, que
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estremece nos hiatos frios da sua maquilhagem social, para lhe excitar
o remorso, a memória e a saudade. A menina e moça, ainda, na
antemanhã de rouxinóis, com Bernardim: na graça pura do seu consolo,
rio modo de caber inteira no colo que a terra lhe oferece, na sua mortal
condição de criança débil, num tempo que não sabe suster o peso de
tanta mansidão. Que não se move nos trâmites da mesma sintaxe Porque pensa exactamente onde somente sentindo se sabe, porquanto
não escuta todo o pulso de vida que Joaninha carrega, porque tenta
entendê-la na palavra fria da civilização e ela é só ardor bravio no seio
da sua terra-mãe. E morrerá precisamente onde não cede ao calculismo
da sociedade: 'é vítima da sua própria sinceridade, da sua espontaneidade
- «amo-te», diz, e descobre-se murmurando contra os muros silenciados
da sua extemporaneidade, esses muros assentes que gelam a vida íntima
de Carlos, não já o seu primo, mas o filho recente da sociedade, incapaz
de reabraçar a sua infância, inerte face à dádiva com que topa,
acorrentado por uma teia convencional a'que finalmente cede.
Enlouquece, então, Joaninha. Lucidamente - é o mundo que se alheia
da sua essencial idade; só o mundo é demente no devaneio da sua
sintaxe diversa, esse em que Joaninha e Carlos, «Daquele sonho
encantado que os transportava ao Éden querido da sua inftincia,
acordaram sobressaltados.., viram-se na terra erma e bruta, viram
a espada flamejante da guerra civil que os perseguia, que os
desunia, que os expulsava para sempre do paraíso de delícias em
que tinham nascido... ». E principia a esmaecer Joaninha, principia
a morrer, triunfante de vida, plenamente solitária face ao cansaço de
um real alheado e à surdez do apodrecido mundo contemporâneo, esse
mundo vário de Carlos, que se confessará consciente, ainda, da sua falta
perpétua, da divisão fatal do seu ser - que partilha com Frei Dinis, seu
pai -, aquela de saber-se desconcertado entre a estrutura da sua
interioridade e a superfTcie da sua aparência no real, entre o seu tempo
ideal subjectivo e o tempo real em que se (não) realiza 38 . Não obstante,
sabe-se já demasiado vencido para revertê-la, para aptar-se à impressão
de um esforço de síntese. E esse perfeito fracassado, incapaz de
realizar-se: não sabe recolher o fôlego real dos seus amores, inábil face
à realidade que se lhe oferece inteira, ora com Georgina, ora com
Joaninha, a quem apenas oferece abandono e morte, por se não saber
ele, incapaz de lhes corresponder com o ser liberto que já não tem.
Carlos é o Idealismo liberal, inábil para colher os frutos na árvore da
sua nostalgia, tosco na oportunidade de erguer a casa de festa que
prometera. A realidade sufoca-o e atordoa-o - derrota-o, desapossando-

76

o da sua bondade juvenil e trazendo-o ao mundo dos homens frívolos e
decepados, do qual nem a pulsão inflamada da sua infância como
remorso e como saudade o resgata. Torna-se barão, ele que, com
Joaninha, habitara o coração da ressurreição possível, mas que, ao invés
da prima, viaja e muda e, ao invés do narrador— cuja viagem será de
sublimação - e de Frei Dinis - cujo ser dividido encontra ainda a
hipótese de abraçar o espírito e recusar a matéria - degenera e morre,
porque finalmente feito só de matéria. Carlos é, com Santarém, esse
país incapaz de entregar-se de novo às suas origens, impossibilitado de
regressar ao éden da sua pátria essencial, ferido por um presente de
corrupção e opressão que lhe tolhe o talento de, com Garrett, pôr-se a
caminho do amor, da verdade, da natureza - da liberdade. E é
precisamente em Santarém que Carlos, à imagem daquela cidade exilada
de si mesma, decide fugir: Carlos é a nação suicidada.
Frei Dinis constitui o negativo exacto de Carlos, palmilhando o mesmo
percurso, em sentido inverso - trata-se do espelho justo do desencontro
que as duas gerações que personificam afectavam. Tomado que fora
de um materialismo que haveria de conduzi-lo à indizível tragédia da
sua esperança pessoal, reduz-se às cinzas do ego desmedido e tornase (em excesso) esse espiritualista puro, porém dogmático, ferido pelo
remorso que é a memória de uma culpa que se não extingue e que
alimenta a sua própria odisseia particular, a sua-aprendizagem do erro
e do mundo. Com Carlos, traça o rumo da própria história, constituindo
a sobrevivência de uma autognose ainda intacta, o extremo positivo da
denúncia da falta e a promessa de um consentimento na crise pessoal
e na disposição para o esforço empenhado nessa síntese positiva que é
o garante da salvação. Em Frei Dinis, surpreende-se o percurso
concreto do Homem - da pátria possível - capaz de corrigir-se, às mãos
da culpa e da saudade: de materialista puro - aspecto que o condenaria
a um crime avassalador -, passa a ser o drástico espiritualista desde
a culpa como remorso e como amargurada aprendizagem do real
precário e da urgência de um absoluto alucinadamente pressentido como
falta—, para, no final, ser ainda a hipótese de ser idealista todavia, mas
posto no mundo, sem o excesso do dogma, com a vontade de homem
que se descobre finalmente livre e douto. E natural, pois, que o narrador
acabe por transparecer um certo esgar de simpatia para com o frade «Agora, cio frade é que me eu queria rir.., mas não sei como>) 39
no qual descobre o maravilhamento da possibilidade aberta de romper
com a culpa e reconhecer a urgência da mudança. Em Frei Dinis
descobre a independência e a liberdade - conquistadas às suas próprias

-
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custas - que são as pedras-de-toque da síntese forjada contra todas as
desavenças. Errámos ambos, reconhecem, finalmente, Frei Dinis e o
narrador, numa admirável metalepse que é o sinal derradeiro da
esperança. Se Carlos morrera simbolicamente, por não saber vencer a
sua própria dor e refugiar-se numa maculada morte moral, sobrevive
Frei Dinis, para se reconhecer no erro da crise que sustentara, com o
excesso de dogma - que se tornaria opressão -, e possibilitar ainda a
salvação pela aprendizagem dessa odisseia íntima e social. O narrador,
de quem muitos têm querido forjar o modelo de Carlos, é, na verdade,
a antítese pura deste: esse liberal que, perante o fracasso da festa que
prometera, sabe carregar-se ainda das armas da ilusão e combater o
murcho cansaço, que pode ainda viajar para lá da morte prometida e
completar a síntese urgente. O narrador que é, afinal, a personagem
principal desta odisseia: nele se sintetizam os valores em demanda aqueles do liberalismo, autêntico e ao serviço da liberdade, liberalismo
de facto que se não subjugue face ao vigente materialismo, e do
espiritualismo, mas espiritualismo que se não tome abstracção, que não
seja excesso de cuidado, que não resulte opressão"'. Tomando o lugar
de Carlos, Garrett assume-se antes como o seu duplo positivo, na senda
da síntese que é o reconhecimento de dois signos vários, abraçando-se
e perpetuando-se numa significação liberta. Recusando o materialismo,
não deixa de visar um idealismo que seja ainda pragmático, um idealismo
realista que propulsione a reconquista de Portugal - e do Homem como identidade rediviva - essa identidade então reprimida que busca
para lá das quezílias entre o presente liberal e o absolutista passado
recente, a favor do longínquo rumor de um passado já esquecido, que
sobrevive apenas como saudade, furor de experiência subjectiva, de
carência e afecto, de solidão e dor. As suas viagens são o roteiro do
descobrimento desse excesso de vida, condenado a topar-se cm todos
os gestos mais intactos e magoados por uma ausência pressentida a
cada instante - o roteiro de um passado que seja ainda derradeira
hipótese de um futuro remoçado e dirigido à folhagem da nacionalidade,
desde a raiz inaugural do seu fôlego. Garrett viaja rumo ao seio
vertiginoso da própria pátria ideal, para descobrir nela o rosto exacto
de um futuro tomado contra esse recente fracasso, quer de Carlos, quer
de Frei Dinis, tanto do barão mesquinho como do grave frade - Garrett
é síntese porque é futuro ainda, ainda sublime pertença do real ao ideal
de libertação que é a fundação mais rigorosa da nacionalidade. Com a
excepcional Joaninha, desde a tenra corola poética na terra íntima da
identidade, apta a frui-la, perpetuamente verdescida, além do barulho
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«Poeta em Anos de
falaz do tempo prosaico, com a qual Garrett
se
identifica,
no
tom
desprendido,
infantil
e temo, a fim de
I'rosa»4'
uma viagem que, desde a saudade e desde a esperança, seja a voz ainda
intacta para romper com esse falso tempo desencontrado da fonte do
seu ser. Uma voz resgatada nos interstícios do deserto - um roteiro de
memória e liberdade.
NOTAS
Em Portugal na Balança da Europa, Garrett denuncia a desilusão de um
liberalismo absolutista e tirano, com Napoleão e , D. Fernando, celebrados
libertadores que resultariam dobrada opressão. E também o caso português:
«em Portugal ( ... ) a revolução deixou as coisas como as achou, e não
mudou senão homens. ( ... ) o povo nem era mais livre nem mais feliz ( ... ). A
oligarquia carregada com os despojos óptimos da liberdade entrou de novo
em sua torre de ferro ( ... ). Todos os monstros da sociedade, que a liberdade
aterrara ao dia do seu triunfo, acudiram furiosos a insultá-la no ataúde.»
(Garrett. Almeida, Portugal na Balança da Europa,s/d, Livros Horizonte,
Lisboa, pp. 75, 76 e 77).
«E sem dúvida a servidão o mais insuportável dos males e o mais
abominável dos flagíciás; como nascidos que somos para a liberdade, nossa
própria natureza a ela repugna» (ibidem, p. 18).
>«Diz-se. - e diz-se por caluniosos inimigos, assim como por loucos amigos
- que a Nação Portuguesa não está preparada para a liberdade. Qual é o
homem ou o povo que não esteja preparado para o natural estado do
homem social e da sociedade?» (ibidem, p. 22).
«A índole deste poema é absolutamente nova; e assim não tive exemplar a
declaro desde já que não
que me arrimasse, nem norte que seguisse
olhei a regras nem a princípios, que não consultei Horácio nem Aristóteles,
mas fui insensivelmente depós o coração e os sentimentos da natureza, que
não pelos cálculos da arte e operações combinadas do espírito.» (cf.
História Crítica da Literatura Portuguesa, O Romantismo, vol. V, 1999,
Editorial Verbo, Lisboa/São Paulo, p. 82).
Uma das mais sensíveis rupturas do Romantismo é aquela que se prende
com o hibridismo de géneros que Viagens na Minha Terra contemplará.
Também a cisão das normas genéricas testemunha essa busca da libertação
estética, com o rompimento com todos os limites que condicionem o alcance
da Verdade (pessoal) e do Belo, contra todas as convenções, a favor de um
Romantismo realista que actue no real, donde o fim da epopeia e dos
géneros clássicos, conotados com um mundo que já não existia.
6
cf. Angelo, Paolo d', A Estética do Romatisnw, 1998, Editorial Estampa,
Lisboa, p. 41.
«Desde que entendo, que leio, que admiro Os Lusíadas, enternco-me,
choro, ensoberbeço-me com a maior obra de engenho que apareceu no
(...)
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mundo, desde a Divina Comédia até ao Fausto. O italiano tinha të em Deus,
o alemão no cepticismo, o português na sua pátria.» (Garrett, Almeida,
Viagens na Minha Terra, 2007, Oficina do Livro, Cruz Quebrada, p. 43)
Ibidem, p. 260
'Não é casual o facto de Garrett falar desta sua odisseia (cf. ibidem, p. 74):
também a Odisseia homérica é a história de um regresso à insula prometida
da quietude, onde aguarda pacientemente uma mulher que doba, esperando
o seu herói mítico, para que venha restaurar a liberdade da sua casa.
'° Camões inscreve-se nessa dinâmica de recuperação de uma mitologia
nacional que encontra no épico português (e em D. Sebastião) o símbolo
central. Na mesma altura cm que Garrett escrevia Camões, Sequeira, também
exilado, exibia no Louvre o poderoso quadro homónimo que tematiza
igualmente a morte do poeta.
(iarrett, Almeida, Viagens na Minha Terra, 2007, Oficina do Livro, Cruz
Quebrada, pp. 186, 187.
2

No poema de Garrett, Camões aparece como autêntico Encoberto: «o
herói é, durante parte importante da obra, mais precisamente até à estrofe IX
do Canto Terceiro, designado apenas por referências descritivas que
acentuam a ausência de nome ( ... ) Camões é, assim, até se auto-nomear
perante o missionário castelhano ( ... ), o sem-nome, e nisto ele éjà bem
romântico, sem dúvida.» (Buescu, Helena Carvalhão, A Lua, A Literatura e
o Mundo, 1994,
Edições Cosmos, Lisboa).
' > Canett Almeida, Viagens na Minha Terra, 2007, Oficina do Livro, Cruz
Quebrada, pp. 45, 46.
14
cf. História Crítica da Literatura Portuguesa, O Romantismo, vol. V,
1999, Editorial Verbo, Lisboa/São Paulo, pp. 84, 85).
E preciso regressar às fontes primitivas, antes do jugo opressor, como
nos diz Garrett, em «Introdução» ao Romanceiro: ((Vamos a ser nós mesmos,
vamos a ver por nós, a tirar de nós, a copiar de nossa natureza ( ... ). O que
é preciso é estudar as nossas primitivas fontes poéticas, os romances em
verso e as legendas em prosa, as fábulas e crenças velhas, as costumeiras e
as superstições antigas ( ... ) O tom e o espírito verdadeiro português esse é
forçoso estudá-lo no grande livro nacional, que é o povo e as suas
tradições e as suas virtudes e os seus vícios, e as suas crenças e os seus
erros.» (cf. ibidem, pp. 30, 3 1).
6

() niedievalismo é assaz decisivo para compreendermos a lógica

saudosista do Romantismo português. Este interesse pela Idade Média é o
reviver duma consciência histórica com carácter prospectivo, baseada na
oposição permanente entre o presente e um passado que é, segundo a
filosofia educacional de Rousseau que influenciou tão claramente a obra
garrettiana, espelho moral daquele. Urge recuperar a consciência da
nacionalidade e ancorar-se nela a fim de um futuro: com Novalis, a Idade
Média é um sonho poético tão projectado no futuro quanto extraído do
passado. O medievalismo é uma forma de interrogar a identidade nacional,
pela percepção de uru vínculo agudíssimo com a história do país. Descobrir80

se individualmente, nos termos românicos, é descobrir-se cidadão de urna
pátria que nasce, como espírito nacional e como mitologia singular, na Idade
Média, segundo Herder.
A recordação de Joaninha surge exactamente com aparência pulsional,
desde um inconsciente de recalcamento, que se manifesta, porém, como
memória espontânea - é o lapso da infância, á flor da pele: «A imagem de
Joaninha lá aparecia, de vez em quando, como um raio de luz transicnte e
mágica, no meio dessas outras visões do passado que a reflexão lhe
acordava. Ai! Essa era a reflexão que as acordava; aquela vinha
espontânea: era repetida, e tornava, tornava ... » ( Garrett, Almeida, Viagens
na Minha Terra, 2007, Oficina do Livro, Cruz Quebrada, p. 159).
«Mas uma criança era a que ele tinha deixado, urna criança a brincar, a
colher as boninas, a correr atrás das borboletas do vale... uma criança que,
sim, o amava ternamente, cuja suave imagem o não tinha deixado nunca em
sua longa peregrinação, cuja saudade o acompanhara sempre, de quem se
não esquecera um momento ( ... ). Mas era uma criançal... Era a imagem de
uma criança.» (ibidem, p. 154).
9 lbidem,pp. 164, 165
20 Sobre o Vale de Santarém, é fortemente sugestivo desse carácter salvífico
concedido à Natureza -- a fazer lembrar Usque e Bernardim o princípio do
capítulo X: «O Vale de Santarém é um desses lugares privilegiados pela
natureza, sítios amenos e deleitosos em que as plantas, o ar, a situação,
tudo está numa harmonia suavíssima e perfeita ( ... ) que não parece senão
que a paz, a saúde, o sossego do espírito e o repouso do coração devem
viver ali, reinar ali um reinado de amor e benevolência ( ... ). Imagina-se por
aqui o Éden que o primeiro homem habitou com a sua inocência e com a
virgindade do seu coração.)) (ibidem, pp. 70, 71)
21
Ibidem, p. 212
22 E a mesmíssima crítica que Garrett lança quando se refere ao «Uniforme
tão militar, tão nacional, tão caro a nossas recordações - que essas gentes.
prostituidoras de quanto havia nobre, popular e respeitado nesta terra,prosereveram do exército... por muito português demais talvez!» (ibidem, p. 142)
2:1 Santarém surge, com efeito, como esse sepulcro cuja profanação Garrett
tão veem ente nente denuncia: ((Ai Santarém, Santarém! Abandonaram-te,
mataram-te, e agora cospem-te no cadáver. Santarém, Santarém! Levanta a
tua cabeça coroada de torres e de mosteiros, de palácios e de templos!
Mira-te no Tejo, princesa das nossas vilas, e verás como eras bela e grande,
rica e poderosa entre todas as terras portuguesas. Ergue-te, esqueleto
colossal da nossa grandeza, e mira-te no Tejo ( ... ). Ergue-te, esqueleto de
morte; levanta a tua foice; sacode os vermes que te poluem; esmaga os
répteis que te corroem, as osgas torpes que te babam, as lagartixas
peçonhentas que se passeiam atrevidas por teu sepulcro desonrado. o
(ibidem, pp. 246, 247).
2
Ibidem, p. 277.
25 lbidem.p. 161.
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«Ë é isto que tornou a poesia tão grata em todos os tempos. Ela é como
um eco da existência do futuro - e qual de nós não sente que esta não é a
nossa pátria? Quem não sonha um outro existir, mais digno de nós, e em
que o homem não se envergonhe mil vezes de ter este nome?» (Herculano,
Alexandre, OPanorama, vol. 1, n °8, «}>oesia», 1837).
Este interesse simbólico determina a incorporação do nível hipodiegético
naqueloutro diegético. Tal observação é fundamental para compreendermos
que a novela da "Menina dos Rouxinóis" se cruza, semanticamente, com a
própria viagem,pelo que,não obstante a aparência espontânea e fragmentária
o livro apresenta uma meticulosa unidade que valoriza esse intuito imhó]ico
e que permite interpretar os vectores da novela como actantes da concepção global das Viagens, ideologicamente empenhada, entendidas, pois,como
romance "de tese". A este respeita cf. Reis, Carlos, introdução á Leitura
das Viagens na Minha Terra, 1991 ,Livraria A Imedina, Coimbra.
28
(iarrett, Almeida, Viagens na Minha Terra, 2007, Oíicina do Livro, Cruz
Quebrada, p. 19. E Garrett mesmo que esclarece essa carácter simbólico que
pretende para as suas Viagens: (<Ora nesta minha viagem terra arriba está
simbolizada a marcha do nosso progresso social» (p. 21)
29
lhidem, P. 77.
' Ibidem. p. 21.
Jacinto do Prado Coelho nota, a este propósito e no contexto de uma
utilíssima análise estilística das Viagens, a inclinação sensível para um
discurso tendencialmente antitético (cf. Coelho, Jacinto do Prado,
A Letra e o Leitor, 1996. Lello & Irmãos Editores, Porto, p. 82)
.32
É, muito provavelmente, Hcgcl. esse «profundo e cavo filósofo de alémReno que escreveu uma obra sobre a marcha da civilização, do intelecto
- o que diríamos, para nos entenderem todos melhor, o Progresso.
Descobriu ele que há dois princípios no mundo: o espiritualista, que marcha
sem atender à parte material e terrena desta vida, com os olhos fitos em
suas grandes e abstractas teorias, hirto, seco, duro, inflexível, e que pode
bem personalizar-se, simbolizar-se pelo famoso mito do cavaleiro da
Mancha, D. Quixote; o materialista, que, sem fazer caso nem cabedal dessas
teorias, em que não crê, e cujas impossíveis aplicações declara todas
utopias, pode bem representar-se pela rotunda e anafada presença do nosso
amigo velho, Sancho Pança.» (Garrett, Almeida, Viagens na Vinha Terra,
2007, Oficina do Livro, Cruz Quebrada, p. 20).
Ibidem, p. 321.
É a esperança na síntese positiva, repescada nos índices o
riginais da nacionalidade e da humanidade: (<Mas ainda espero melhor,
todavia, porque o povo, o povo povo, está são; os corruptos somos nós,
os que cuidamos saber e ignoramos tudo. Nós, que somos a prosa vil da
nação, nós não entendemos a poesia do povo; ( ... ) nós somos estranhos às
aspirações sublimes do senso íntimo, que despreza as nossas teorias
presunçosas, porque todas vêm de uma acanhada análise, que procede
curta e mesquinha dos dados materiais, insignificantes e imperfeitos;
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enquanto ele, aquele senso íntimo do povo, vem da Razão divina, e procede
da síntese transcendente, superior, e inspirada pelas grandes e eternas
verdades, que se não demonstram porque se sentem.» (ibideni- p. 283)
Ibidem, p. 167. Todo este capítulo é verdadeiramente central
nele se articulam a diegese e a hipodiegese -, acabando por resultar
ponto-de-fuga da concepção articulatória, interrogante e denunciante da
obra: «O homem - não o homem que Deus fez, mas o homem que a
sociedade tem contrafeito, apertando e forçando, em seus moldes de ferro
( ... ), assim aleijado como nós o conhecemos, é o animal mais absurdo, o
mais disparatado e incongruente que habita na terra. ( ... ) E quando as
memórias da primeira existência lhe fazem nascer o desejo de sair desta
outra, lhe influem alguma inspiração de voltar à natureza e a Deus, a
sociedade, armada de suas barras de ferro, vem sobre ele, e o prende, e o
esmaga, e o contorce de novo, e o aperta no ecúleo doloroso de suas
formas. Ou há-de morrer ou ficar monstruoso e aleijão» (pp. 167, 168)
precisamente o que sucede a Joaninha e a Carlos, respectivamente.
Ibidem, pp. 82, 83.
- Ibidem, p. 148.
>< «Poucos filhos do Adão social tinham tantas reminiscências de outra
pátria mais antiga, e tendiam tanto a aproximar-se do primitivo tipo que saíra
das mãos do Eterno; forcejavam tanto por sacudir de si o pesado aperto
das constrições sociais, e regenerar-se na santa liberdade da natureza, como
Carlos estava quase como os mais dos homens...
era o nosso Carlos.
Ainda era bom e verdadeiro no primeiro impulso de sua natureza
excepcional; mas a reflexão descia-o à vulgaridade da fraqueza, da
hipocrisia, da mentira comum. Dos melhores era, mas era homem.» (ibidem,
(...)

pp. 168, 169).
° Ibidem, p. 109. Todo o capitulo XV é, na verdade, um elogio a Frei Dinis,
cuja idiossincrasia o transforma, notavelmente, num autêntico duplo de
Garrett - muito mais do que a Carlos -, que se constitui, assim, como a
figura-síntese opondo-se e assemelhando-se, simultaneamente, quer a Frei
Dinis, quer a Carlos, e assumindo-se como a hipótese de uma resposta hábil
de articulação e superação, que é o fim último das Viagens.
° E o erro de ambos - do frade e do liberal - - que Garrett denuncia, a fim da
síntese positiva: «Ora o frade foi quem errou primeiro em nos não
compreender a nós, ao nosso século, às nossas inspirações e aspirações;
( ... ). Assustou-se com a liberdade, que era sua amiga, mas que o havia de
reformar, e uniu-se ao despotismo, que o não amava senão relaxado e
vicioso, porque de outro modo não lhe servia nem o servia. Nós também
errámos em não entender o desculpável erro do frade, em lhe não dar outra
direcção social, e evitar assim os barões, que é muito mais daninho bicho e
mais roedor.» (ibidem, pp. 92, 93, 94).
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Edgar José Pires Cavaco

Do lugar de Olhão à Vila de Olhão da
Restauração: a epopeia de um povo

A elevação do Lugar de Olhão, que um século antes ainda não
passava de um aglomerado de cabanas, à prestigiosa categoria
de Vila, íoi alcançada, não por qualquer majestática
magnanimidade, mas a golpes de pujança, audácia e determinação
pelo próprio povo olhanense, que ele, e não outrem, protagonizou
todo o processo de emancipação. Por parte do poder absolutista
era um reconhecimento de que o povo, até então uma massa
passiva, irrompia no processo histórico como um sujeito activo.
António Rosa Mendes
Pretende o presente estudo partilhar um dos episódios mais notáveis
da nossa história, embora tantas vezes desconhecido, dado o seu
afastamento para a história local ou regional. Relembraremos aqui a
revolta dos olhanenses contra os franceses em 1808, no contexto da
chamada primeira invasão francesa (a única que chegou ao Algarve),
e os acontecimentos que se sucederam. Evocamo-los no seu
bicentenário, com a consciência de que se tratam de dignos exemplos
da luta de uma comunidade igualitária pelas suas liberdades. Há duzentos
atrás, Olhão era, como então lhe chamou o autóctone João da Rosa',
um lugar sem mando, mas já com um historial defeitos que mostram
que o seu povo desejava, mais que tudo, a sua emancipação e autonomia.
Nem a própria política expansionista de Napoleão impediu a
independência do carácter olhanense, como tentaremos mostrar.
Um dos outros autores que passaram à literatura o episódio da luta
do povo de Olhão contra os franceses, pôs na boca dum olhanense a
explicação do motivo pelo qual este povo pegou nas armas:
"Primeiramente, porque tínhamos mãos e alma para lhes dar uso; em
segundo lugar, porque não fazíamos mal a ninguém, vivíamos cá neste
calcanhar do mundo da nossa agência; em terceiro lugar, porque sempre
foi livre entre nós, de pais a filhos, podermos pescar. E para deixarmos
de satisfações, pegámos nas armas, porque quisemos" (Luís de Sequeira
Oliva, Restauração dos Algarves, OU heróis de Faro e Olhão).
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É sobre este carácter olhanense de independência e espírito de
insubmissão contra o autoritarismo (ao ponto de tratarem os próprios
monarcas como se tratavam entre si) que nos debruçaremos em seguida.
Segundo a Coreografia do Reino do Algarve de João Baptista Lopes,
o lugar de Olhão tinha, em 1790, cerca de 4212 moradores, dos quais
800 encontravam-se ausentes, nas suas fainas em alto mar, distantes
durante largas temporadas da sua terra natal. Havia então no lugar
poucas cabanas, substituídas por casas de alvenaria, só permitidas após
um decreto de 1715, da própria rainha D. Maria 1, conseguido depois
de os moradores de Olhão lhe remeterem directamente um pedido nesse
sentido, pois as autoridades farenses não o permitiam. A aristocracia
da cidade de Faro, à qual pertencia Olhão, impedia a emancipação do
lugar que, pelo menos em número de habitantes, já não era pequeno.
Uma grande vitória dos moradores do lugarjá tinha sido alcançada em
1765, depois de vários anos a insistirem para que se separassem do
Compromisso Marítimo de Faro, pois deste não colhiam benefícios.
Nesse ano, o rei D. José 1, tal como fizera sua mãe, atende ao pedido
directo que os olhanenses lhe rogaram, mais uma vez por não serem
atendidos pelas autoridades farenses, e permite assim a separação
desejada. D. José criara assim o Compromisso Marítimo de Olhão, com
"as mesmas isenções, privilégios e liberdades concedidas ao de Faro".
Graças à habilidade marítima dos olhanenses, o seu Compromisso
tomou-se rapidamente o mais rico do Algarve e, inevitavelmente, tornouse também o grande responsável pelo desenvolvimento do lugar. Eram
estes os pequenos passos de emancipação do lugar de Olhão que,
apenas um século antes, em 1695, tinha-se tomado freguesia.
De 1790 a 1802, a população continua a crescer consideravelmente,
chegando ao número de 4846 habitantes. Embora não existam dados
concretos, é possível que em 1808, data que nos interessa para o
presente estudo, Olhão contasse com cerca de cinco mil moradores.
Desses tantos, parece que nenhum pertencia à nobreza é importante
ressaltá-lo e por isso, podemos dizer que foram os marítimos
olhanenses (e não a aristocracia farense) que permitiram que Olhão se
fizesse a si próprio.
Aquando da primeira invasão francesa, toda a audácia e autonomia
deste povo foi posta à prova, a partir de 14 de Abril de 1808, dia em
que entra em Olhão um destacamento de duas dezenas de militares
franceses. Os editais de Junot começam então a ser publicados, com
prejuízos drásticos sobre uma população que vivia essencialmente do
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mar. Entre vários vexames, o Compromisso Marítimo foi obrigado a
cobrar aos pescadores para que pudessem ir ao mar. Os pescadores
também estavam sujeitos ao pagamento dum imposto para se dirigirem
à costa de África, que costumavam frequentar. Qualquer contrabando
estava expressamente proibido, condenando-se à pena de morte quem
infringisse a medida. Quem quisesse sair do Algarve e quem tivesse
bens tinha que pagar outros tributos. Como se não bastasse, os
franceses roubaram ainda toda prata que constava na sua Igreja.
Apesar de o príncipe regente D. João ter decretado aos portugueses
para não se rebelarem contra o invasor (antes de partir com a sua família
para o Brasil), todas estas afrontas começavam a fazer fervilhar nos
olhanenses sentimentos hostis aos franceses, ao ponto de estes, em Faro,
se queixarem daqueles pescadores (que aí tinham de se dirigir para
contribuir para o então chamado prato do governador francês),
dizendo que os olhanenses eram má gente, porque nunca olhavam para
eles, franceses, com olhos direitos... O sentimento de revolta aliás,
praticamente geral em todo o Algarve - foi crescendo à medida que os
franceses pressionavam e saqueavam o povo.
Entretanto, no país vizinho, Napoleão traíra a família real espanhola,
fazendo-a abdicar do seu poder a favor de José Bonaparte, irmão do
imperador francês. Em Maio de 1808, o povo espanhol começara a
revoltar-se contra esta medida. Em finais do mesmo mês, o alastrar
desses motins chegara à Andaluzia, criando-se em Sevilha uma Suprema
Junta de Governo que, a 6 de Junho, declarara guerra à França.
Começaram então a desembarcar os primeiros auxílios de tropas
inglesas em Sevilha. No mesmo dia 6 de Junho, tendo conhecimento
do que se está passando em Espanha, o general espanhol Domingo
Belesta, destacado para o Porto, decide prender o general francês
Quesnel e entregá-lo à Junta Govemativa Portuguesa. Dá-se no Porto,
assim, a primeira revolta portuguesa com algum sucesso. No entanto,
logo no dia seguinte, os militares franceses dominam os motins
portuenses. Não obstante, o sucesso maior deste levantamento foi a sua
rápida divulgação, o que originará várias insurreições ao longo de todo
o país, nos dias seguintes, sobretudo no norte do país. A notícia acabará
mesmo por chegar ao Algarve, através de dois barcos de pesca vindos
do Porto.
Seria com um estado de ânimo levantado, graças ao conhecimento
deste conjunto de novidades, que a população de Olho festejou a noite
de 12 de Junho, véspera do dia de Santo António. Nesse dia, o escrivão
do Compromisso Marítimo, João da Rosa, ao preparar o altar de Nossa
Senhora da Conceição (privativo do Compromisso) na Igreja Matriz de
86

Olhão, para a celebração do dia seguinte, destapou o escudo das armas
reais portuguesas que encimava o altar. Era uma clara desobediência
às ordens de Junot, que proibira qualquer ostentação dos símbolos da
soberania da monarquia portuguesa. Em Olhão, talvez não
despropositadamente, o escudo real da aludida capela tinha sido tapado
com um painel daquela que, desde o início da dinastia da Casa de
Bragança, era a padroeira de Portugal, Nossa Senhora da Conceição.
Nessa mesma noite os olhanenses deram-se conta de que os símbolos
reais estavam ao descoberto, manifestando o seu júbilo e gritando vivas
à família real entre as cantigas dedicadas a Santo António. No dia
seguinte, o povo de Olhão chega à missa de Santo António e, tomando
a ver as armas reais destapadas, ganha coragem para hastear a bandeira
portuguesa nas suas embarcações. Apesar de no lugar estar presente
uma guarnição francesa, não há qualquer informação que registre que
esta tenha tentado demover a excitação do povo. Perante a euforia geral,
talvez os franceses, em número bastante reduzido, preferissem evitar
conflitos que pudessem pôr em risco a sua própria vida, esperando que
os ânimos acalmassem.
De facto, os olhanenses ter-se-iam aquietado nos dias seguintes,
provavelmente devido ao retomar dos seus afazeres habituais. Contudo,
no seguinte dia sagrado (16 de Junho), uma quinta-feira do Corpo de
Deus, o povo de Olhão dirigiu-se à missa, pelas dez e meia da manhã,
e deparou-se com um papel afixado na igreja. Era um edital de Junot
datado de II de Junho, o qual aplaudia a pacífica mansidão dos soldados
portugueses, convidando-os a se juntarem aos franceses contra a
Espanha, então já sublevada.
Esperando pela missa, o povo apinha-se no adro da igreja. Entretanto,
chega o coronel José Lopes de Sousa, que estava cm Olhão desde que
tinha preferido destituir-se do seu cargo de governador de Vila Real de
Santo António e, assim, não servir os franceses. Quis vir, talvez por isso,
para o "lugar sem mando" que então era Olhão. Ao ver o edital, José
Lopes de Sousa rasga-o e brada ao povo que já não havia portugueses
como os de antigamente, ao que os olhanenses lhe respondem que o
eram, e que estavam dispostos a demonstrá-lo. Elegeram então o
coronel como seu chefe, e sob o seu comando aprisionaram os militares
franceses que estavam no local.
No meio do alvoroço provocado por estes acontecimentos quase
espontâneos, José Lopes de Sousa não perdeu tempo em organizar a
defesa daquele sítio. Enviou por isso vários pescadores em direcção a

dois fortes que existiam na entrada da ria, defronte a Olhão, com o
objectivo de regressarem com armas e munições. Em terra, segundo
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João da Rosa, "era tanta alegria e prazer que havia" entre os que ai
ficaram, que todos (entre homens, mulheres, rapazes e raparigas, e até
os padres que aí se encontravam para celebrarem esse dia sagrado)
começaram a pegar as armas que tinham: forcados, fisgas, besteiros,
espadas velhas, paus e pedras... O armamento não era muito nem dos
melhores, mas era o que havia à mão, e assim, "todos unidos a uma
voz e a uma vontade", estavam dispostos a todos os perigos e a morrer
pela liberdade e pela família real. Entretanto, OS sinos da igreja não
paravam de tocar, atraindo e convocando assim mais população, vinda
dos campos vizinhos a Olhão.
Por se ver desprovido de grandes meios para defender um provável
ataque francês a Olhão, José Lopes de Sousa enviou uma embarcação
ao encontro de uma armada inglesa que estava ancorada próximo da
foz do rio Guadiana, para lhe participarem todos estes movimentos e
pedirem armamento. O auxílio dos nossos aliados foi nulo, mas quis o
acaso que nessa mesma armada se encontrasse o capitão Sebastião
Martins Mestre, da cidade de Tavira, que aí se encontrava com o mesmo
objectivo dos olhanenses. Assim que se deu conta do que estava a
acontecer em Olhão, Sebastião Martins Mestre uniu-se a essa causa,
onde acabará por ter um papel bastante importante, que começará ao
conseguir com que as autoridades de Ayamonte, para onde se dirigiu
(juntamente com os marítimos olhanenses), lhe fornecessem 130
espingardas.
Estas armas chegam a Olhão no dia 17 à noite. Segundo João da
Rosa, ao se entregarem as espingardas ao povo, "todos ficaram muito
contentes e fortes, como se estivessem na melhor praça de armas das
mais fortes que houvesse no mundo". Não se deve esquecer que até
aí, o lugar de Olhão se achava "sem armas e no meio de duas cidades
inimigas [Faro e Taviral que lhe não podiam valer, ainda por via da muita
tropa francesa que estava nelas".
Ainda no dia 16 os franceses instalados em Faro souberam da
incipiente revolta dos olhanenses. Goguet, o corregedor mor francês,
ordenou então a um major português, Joaquim Filipe de Landerset, que
com a sua influência sossegasse os revoltosos. Mas este esquivou-se a
tal resolução, com palavras patriotas que rapidamente se terão espalhado
entre a população fa.rense. No dia seguinte, novos pormenores da revolta
olhanense chegam a Faro, por via dum pescador olhanense, Domingos
Gonçalves Encharroco. Por se encontrarem em número reduzido, os
franceses chamaram vários farenses reputados para irem tranquilizar
os olhanenses, manobra esta que era só para OS franceses ganharem
tempo e precaverem-se com reforços. De facto, já tinha sido ordenado
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a uma parte dos militares franceses que estavam em Tavira e Vila Real
de Santo António para que se dirigissem para Faro, a fim de, uma vez
reunidos, atacassem Olhão. Tais medidas justificavam-se, pois Faro
contaria apenas com um regimento de duzentos soldados franceses, e
o general Maurin estava enfermo. No resto do Algarve estavam cerca
de setecentos militares franceses, a maior parte dos quais concentrada
junto à fronteira espanhola, pelo receio da vizinhança da armada inglesa
ancorada na foz do Guadiana, a tal a que os olhanenses e Sebastião
Martins Mestre tinham ido pedir ajuda.
Ora, voltando a Olhão, já no dia 18 pela manhã, tiveram os
pescadores conhecimento de que três embarcações vindas de Tavira,
levando a bordo soldados franceses e despojos de guerra, se dirigiam
"em socorro das tropas francesas que se achavam em Faro, que tinham
medo que os filhos de Olhão os fossem atacar a Faro", segundo João
da Rosa. Em plena ria, a sul do lugar de Olhão, os franceses são
surpreendidos por alguns marítimos armados, comandados pelo capitão
Sebastião Martins Mestre. Tomados por simples pescadores, os
olhanenses ter-se-ão subitamente apoderado dos barcos, aprisionando
oitenta e um militares franceses e todas as suas bagagens. Entre as
apreensões, e para além das armas e munições que, somadas às que já
tinham, viriam a ser muito úteis, havia correspondência, onde
descobriram as intenções dos franceses de "virem arrasar Olhão e
passarem tudo a espada", como conta João da Rosa. No entanto,
segundo o mesmo, ao povo de Olhão "nada disto lhe metera medo, antes
lhe meteu mais ânimo", e assim, quando chega a notícia de que, por
volta do meio-dia, tropas francesas tinham passado Moncarapacho,
seguindo o antigo caminho de Tavira para Faro por terra, decidem os
olhanenses ir esperá-los à ponte de Quelfes (entre Moncarapacho e
Olhão).
Ai, aproveitando o factor surpresa, o povo esperava um contingente
de 185 militares franceses. Ainda que se desconheça o número exacto
de marítimos do lugar de Olhão e de gente do campo que aí acorreu, e
mesmo que suponhamos que fosse em número maior do que o dos
franceses, provavelmente estes últimos estavam em aparente vantagem.
Na verdade, José Lopes de Sousa, mais tarde, vai afirmar que 'o povo
influído" correu a atacar o inimigo, "apesar da desigualdade em armas
e poucas munições". O mesmo governador adiantará ainda, cm
documento de 29 de Setembro de 1808, que Sebastião Martins Mestre
atacou os franceses "com muito menos número de paisanos, e só
socorridos com seis cartuxos cada um, por não haver mais". Os
revoltosos denunciaram-se demasiado cedo, dado o seu nervosismo e
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inexperiência nas artes da guerra, o que provocou a debandada dos
franceses pelos campos. Não obstante, o povo que aí acudira perseguiu
os franceses do Joinal à Meia Légua, matando pelo caminho 18 soldados
franceses (alguns ocultados pelos próprios franceses) e outros 12
feridos.
Entretanto, o general e estratega José Lopes de Sousa não se tinha
dirigido à ponte de Quelfes, pois segundo as suas palavras, decidira ir
(certamente não sozinho) "suster os inimigos que constava virem de
Faro" com o recurso de uma peça de campanha. É possível que tenha
estacionado no sítio da Meia Légua (entre Olhão e Faro). A pouca
distância, vindos em sentido contrário, cerca de cinquenta soldados
franceses acamparam na Quinta do Rio Seco, com ordens para não
deixarem unir os povos de Olhão e Faro. A essa artilharia teriam ido
pedir ajuda as tropas de Junot fugidas dos confrontos da ponte de
Quelfes. No entanto, nessa zona se dá um novo combate, e o resultado
é ainda mais negro para os franceses: 25 homens mortos, sendo que
16 furam abandonados no campo, com mochilas, munições e pólvora.
Do lado português houve também algumas baixas, mas segundo os vários
relatos da época, muito menos do que no lado francês.
Temendo uma esperada reacção da parte dos franceses, o coronel
Lopes de Sousa e o capitão Sebastião Martins Mestre (ferido no peito,
nos confrontos da Meia Légua, "enquanto inspirava valor e reunião
possível em uma gente maruja estranha em tais empresas, mas valorosos,
a quem as mesmas mulheres davam o exemplo", como contará José
Lopes de Sousa), embarcam nessa mesma noite em direcção a
Ayamonte para pedirem ajuda, e para tentarem deixar lá os soldados
franceses que tinham sido aprisionados. Conscientes dos perigos para
os quais se arriscavam, os pescadores olhanenses dormiram essa noite
na ria, nas suas embarcações, ficando em terra apenas alguns homens
armados.
A manhã do dia 19 de Junho caracterizou-se pela chuva de apelos
e editais com que os franceses procuravam pacificar os olhanenses.
Na verdade, essas mensagens eram, mais uma vez, um estratagema
francês para ganhar tempo, pois de Mértola se dirigia para Tavira (e
daí para Faro) um batalhão inimigo, cujo objectivo era o fortalecimento
da unidade que estava em Faro.
Várias são as versões que narram esses diversos apelos, mas
centrar-nos-emos, mais uma vez, em João da Rosa, que conta de forma
caricata um dos episódios desse dia: Depois de ver como os seus
soldados chegavam "estropiados" a Faro, devido aos confrontos do dia
anterior, o general Maurin (então enfermo, preso à cama) envia o seu
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irmão que, através de um hortelão farense, faz passar uma mensagem
aos olhanenses, na qual prometia-lhes perdão e benefícios, em troca da
pacificação. A resposta, por escrito do padre António de Matos Malveiro,
"que era o primeiro que se achava em tudo o que era preciso", e que
tinha ficado no comando das operações, na ausência de Lopes de Sousa
e Martins Mestre, foi dada pelo próprio "povo todo junto, a uma só voz":
"Que não queriam reconhecer o Bonaparte por seu Rei, senão o príncipe
D. João de Portugal e mais toda a família real. E que não se queriam
entregar, nem queriam seus privilégios nem suas dádivas, que pelo seu
príncipe estavam prontos até à última pinga de sangue do seu corpo.
Se queria guerras, que eles estavam prontos no campo. Que viesse [o
irmão de Maurin] mais todos os franceses e todo Faro que estavam
prontos para tudo". A firmeza dos olhanenses faria suspeitar aos
franceses que os ingleses já se encontravam desembarcados em Olhão,
suspeitas estas, aliás, fundamentadas em falsos boatos que as mulheres
olhanenses faziam passar em Faro e que os próprios espiões farenses
ouviam em Olhão. O temor provocado por estes rumores já era tanto
que os militares franceses viam canos de espingardas inglesas no próprio
brilho provocado pelo orvalho matinal nas piteiras que se encontravam
à entrada de Olhão... Os barcos em linha, dentro dos quais muitos
olhanenses dormiram nessa noite, como atrás ficou referido, faziam
lembrar uma esquadra inglesa, e as próprias mantilhas vermelhas que
usavam as mulheres dos pescadores também contribuíram para o aflorar
do pânico dos franceses, pois essa era a cor de alguns regimentos
britânicos.
Vendo que as tropas auxiliadoras vindas de Mértola tardariam pelo
menos mais um dia a chegarem a Faro, já quase tudo parecia perdido
para os franceses. Mas, qual cão que ladra não morde, fizeram passar
aos olhanenses, através de alguns nobres farenses, um derradeiro ultimato
aos olhanenses para se apaziguarem. Entre os farenses se encontrava,
contrafeito, o major Landerset, ao qual já aludimos, e que aí se tinha
dirigido como mero tradutor, como bem deixou expresso. Os franceses
diziam que queriam paz com os olhanenses, e estavam dispostos a assinar
um tratado de pacificação no dia seguinte, com as condições que os
olhanenses determinassem. Em caso contrário, seriam os olhanenses
"todos passados a espada e Olhão arrasado para memória das mais
terras", como diz João da Rosa. Mais uma vez, e segundo o mesmo, a
resposta dos olhanenses aos franceses foi "que não cediam, pois que
tinham muita gente, pólvora e bala para os abraçar a todos".
Nisto, eis que subitamente chega à quinta do Rio Seco (peno da Meia
Légua, entre Faro e Olhão), onde estas conversações se realizavam,
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um soldado francês a cavalo, avisando que pelas três e meia da tarde
tinha rebentado um levantamento em Faro. Landerset, entendendo o que
este francês comunicava aos seus companheiros, diz aos olhanenses
para resistirem a todas as propostas do inimigo, pois já não estavam
sozinhos na sua luta.
Todos os franceses que aí se encontravam retiraram-se então para
Faro, tentando abafar a revolta, mas já era tarde de mais. Aí,
incentivados pelo toque dos sinos da Igreja do Carmo, tinham os
habitantes começado a se reunir, estalando a revolta seguidamente,
tendo como resultado o aprisionamento de cerca de 170 franceses,
incluindo o general Maurin. Parte dos franceses que conseguem fugir
dispersa-se pelos campos, passando nessa noite ao largo de Olhão,
"desviados deste lugar, perdidos por essas fazendas corn medo que
tinham da gente de Olhão, não tomando estradas direitas toda a noite,
e deixando por cima deste lugar ( ... ) um obus e mais uma peça, tudo
encravado em muita pólvora encramalhada por essas estradas", como
refere João da Rosa.
Entretanto, a notícia do levantamento de Olhão tinha-se espalhado
de tal forma por todo o Algarve, que logo no dia 23 de Junho "se
deitaram as tropas francesas fira deste reino do Algarve, ficando livre
desta maldita nação", segundo o mesmo escrivão do Compromisso.
Em Faro, imediatamente a seguir ao levantamento da cidade, é criada
a Junta Suprema do Reino do Algarve, um governo que assumiria a
regência em nome do príncipe D. João enquanto este não regressasse
do Brasil. Foi eleito para chefia deste governo o conde de Castro Marini,
D. Francisco de Melo da Cunha Mendonça de Menezes. Semelhante
na sua composição às antigas cortes que regiam o país, esta Junta
continha, entre outros, o capitão olhanense Miguel do O, eleito como
representante do povo.
Uma das primeiras medidas que teve este governo regente, após a
completa expulsão de tropas francesa no Algarve, foi a comunicação à
família real do sucedido. Estando esta no Rio de Janeiro, tornava-se
necessário o envio de um correio marítimo. Para tal arriscada viagem,
mais uma vez colocaram-se na dianteira os filhos de Olhão: ojá referido
Miguel do Ó ofereceu um caíque seu, para levar a boa nova. E foi neste
mesmo pequeno caíque, que ficou conhecido como Bom Sucesso, que
embarcaram no dia 6 de Julho o piloto Manuel de Oliveira Nobre, o
mestre Manuel Martins Garrocho, e outros quinze tripulantes, a saber:
António Pereira Gémio, António da Cruz Charrão, António dos Santos
Palma, Domingos do O Borrego, Domingos de Sousa, Francisco
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Lourenço, João Domingues Lopes, João do Munho, Joaquim do ó,
Joaquim Ribeiro, José Pires, José da Cruz, José da Cruz Charrão,
Manuel de Oliveira e Pedro Ninil.
O governo regente do Algarve encarregou o mestre Garrocho de
vários documentos, que- deviam ser entregues ao príncipe regente D.
João, entre os quais uma relação da Restauração do Algarve redigida
pelo mesmo governo regente e uma carta do Compromisso Marítimo
de Olhão narrando os factos que ali se sucederam, datada de 2 de Julho.
Segundo Alberto Iria, este acto, uma vez cumprido o seu fim, acabaria
por fundar o correio marítimo entre Portugal e o Brasil.
No dia 14 de Julho, o Bom Sucesso chega ao Funchal, onde faz a
aguada, partindo daí dois dias depois, com um novo e jovem tripulante:
um piloto praticante chamado Francisco Domingos Machado, que já
havia feito uma viagem de Lisboa a Macau, e que por esse motivo foi
convidado por Oliveira Nobre, para o substituir, em caso de doença ou
morte. Dever-se-á referir que Oliveira Nobre estava desprovido de
cartas marítimas, dirigindo-se assim por uma estimativa incerta, mas
observando cuidadosamente as correntes marítimas.
Entretanto, em Portugal, no dia 8 de Agosto, sem se saber da sorte
dos olhanenses, sai de Faro um iate com destino ao Brasil, que o governo
algarvio mandara com novas informações da restauração dessa região.
No dia 17 de Setembro de 1808, dois dias depois de expulsos
definitivamente os franceses do pais, o imparável José Lopes de Sousa
escreve um documento imprescindível para a história da restauração
do Algarve, a sua Declaração da Revolução principiada no dia 16
de Junho de 1808 no Algarve, e Lugar de Olhão. A 20 de Setembro,
• governo de Lisboa envia ao presidente da Junta regente do Algarve,
• conde de Castro Marim D. Francisco de Meio, uma honrosa carta
gratificando aquela província da expulsão dos franceses. Fazia-se aí um
especial louvor e agradecimento aos "leais moradores de Olhão", pelo
facto de terem sido os primeiros que no Algarve ergueram o seu
patriotismo, proclamaram a sua liberdade e defenderam o nome do seu
príncipe regente, "merecendo por isso particular contemplação". Mas
mal sabiam os olhanenses que os seus "tão assinalados serviços", como
se lê no anterior documento, iriam ser agraciados pessoalmente pelo
próprio príncipe regente, como veremos em seguida.
De facto, no dia 22 de Setembro, e depois de atravessar uma
tempestade e algumas peripécias, chega finalmente o caíque olhanense
à baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, ostentando a bandeira
portuguesa, e impressionando meio mundo, segundo um relato
contemporâneo: "Todos os habitantes do Rio de Janeiro, naturais e
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estrangeiros, ficaram maravilhados de que em tão frágil e pequena
embarcação pudessem atravessar tantas mil léguas do oceano homens
não só leigos nas mais triviais regras da náutica, mas que nunca se
haviam afastado cem léguas da costa de Portugal. Muitos estrangeiros
e, principalmente, ingleses, tiraram a planta e dimensões do barco, que
conservaram com apreço".
Sendo recebidos pessoalmente pelo príncipe regente, OS olhanenses
entregaram-lhe os papéis de que vinham encarregados. Neste mesmo
dia, D. João, bastante impressionado, deu-lhes um conto e duzentos mil
reis. Não satisfeito, o monarca compra o caíque por 6000 cruzados, que
ficaria exposto durante muitos anos no Arsenal da Marinha do Rio de
Janeiro. Para além disso, e entre outras recompensas posteriores,
ofereceu seguidamente aos dezassete olhanenses várias patentes
militares, vários hábitos da Ordem de Cristo, e um iate novo, no qual
regressariam a Olhão.
Por fim, em alvará régio datado de 15 de Novembro de 1808, o
príncipe regente reconhece que as relevantes façanhas realizadas em
Olhão "foram o primeiro sinal para se restaurar a Monarquia", elevando
por isso o lugar a vila, nomeada agora de Vila de Olhão da Restauração,
"e que tenha, e goze de todos os Privilégios, Liberdades, Franquezas,
Honras e Isenções, de que gozam as Vilas mais Notáveis do Reino".
Para além disto, o príncipe permitia "que os Habitantes dela usem de
uma Medalha, na qual esteja gravada a letra - O - com a legenda Viva a Restauração e o Príncipe Regente Nosso Senhor".
A 21 de Dezembro do mesmo ano, o monarca cria o título de
Marquês de Olhão, atribuído ao então Governador do Reino do Algarve,
o mesmo que tinha chefiado ajunta provisória criada após a expulsão
dos franceses no Algarve, o já referido Conde de Castro Marim, D.
Francisco de Mei0 22
O impacto das façanhas dos olhanenses foi tal que vários autores,
portugueses e estrangeiros, sobretudo na área da história, dedicaramlhes algumas páginas. No campo literário, e para além da crónica já
referida de João da Rosa (só mais recentemente publicada), destaquemos
duas obras publicadas logo em 1809:
Luís de Sequeira Oliva escreveu um drama histórico em três actos
intitulado Restauração dos Algarves, ou heróis de Faro e Olhão.
Da obra, já citada na nossa introdução, transcreveremos o
esclarecimento que um olhanense dá a um capitão francês sobre o
significado de Olhão em português: "quer dizer coisa que olha muito.
Ora, quem olha muito, não vê pouco; quem não vê pouco, não é tolo;
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nós somos da terra dos que olham muito; tirai-lhe agora a consequência,
e aí tendes a resposta".
A outra obra, distinta na temática e na forma, intitula-se O Novo
Argonauta. Trata-se de um poema épico de José Agostinho dc Macedo,
onde o autor glorifica o mestre do caíque que viajou ao Brasil: "A
Viagem portentosa, que o Tenente da Armada Real e Cavaleiro da
Ordem de Cristo, Manuel de Oliveira Nobre, se atreveu a fazer,
atravessando o Oceano na sua maior extensão num pequeno Caíque, é
uma das acções que farão época na História Naval. O motivo desta
acção é ainda mais glorioso para os Portugueses que a mesma acção.
Em toda a História de Roma não se pode marcar um facto que prove
mais heróico Patriotismo, mais honra, mais lealdade, e mais virtude.
Manuel de Oliveira Nobre é um homem de uma coragem desusada, de
uma constância inflexível, e de uma intrepidez a toda a prova: só um
ânimo semelhante poderia empreender num Caíque tão arriscada
viagem".
Liberal avant Ia lettre, a sociedade olhanense era antes mesmo de 1808
uma comunidade "igualitária, sem distinção de estatutos e, por isso,
dotada de fortíssima coesão e identidade", segundo António Rosa
Mendes. Imagine-se o que sentiram os olhanenses quando os franceses
começaram a pressioná-los, embora apregoassem ideais de fraternidade,
igualdade e liberdade.
O levantamento de Olhão, ainda que muitas vezes esquecido, foi
bastante importante para a luta do povo meridional português pela sua
liberdade, no contexto da primeira invasão francesa. Um exemplo que
se toma mais digno pois ainda que tenha tido um general à cabeceira,
foi levado a cabo por um povo sem aristocracia, na sua maioria humildes
pescadores. Mais que o 25 de Abril, que foi uma revolução instaurada
pela insubordinação dos capitães do exército (ainda que com apoio do
popular), uma verdadeira revolução dum povo que aspirava à sua
liberdade e autonomia foi iniciada no dia 16 de Junho em Olhão. Como
António Rosa Mendes afirmou, "a revolta popular de Olhão em 1808,
na sua dupla vertente anti-francesa e anti-aristocrática, prenunciou em
Portugal a sociedade liberal que se configuraria após a Revolução de
1820". Não será por acaso que, mais tarde, os olhanenses aderirão ao
partido de D. Pedro, acabando por ter o papel de agentes na implantação
do liberalismo.
Concluindo, a vitória sobre os franceses e a vitória — quiçá maior

(?)— sobre um mar desconhecido ficaram gravadas no brasão da vila
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(hoje cidade) de Olhão da Restauração: um leão de ouro quebrando
algemas de negro, sob o qual se colocou, já posteriormente, o caíque

Bom Sucesso.
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NOTAS
1

João da Rosa, escrivão do Compromisso Marítimo de Olhão na época destes
acontecimentos, deixou registrado no livro do mesmo Compromisso uma Lembrança
para ficar na memória dos valorosos marítimos deste lugar de 0/hão. Trata-se
dum documento indispensável para compreender o episódio, escrito dentro da
comunidade - quase exclusivamente analfabeta - de Olhão, pois o SC0 autor foi
também um dos actores que participaram nesses feitos. Os Compromissos
Marítimos eram associações para as quais os pescadores contribuíam com parte do
seu lucro, garantindo assim assistência médica e económica, em caso de naufrágio, de
doença ou de velhice.
2
Embora mais conhecido como conde de Castro Marim, D. Francisco de Melo da
Cunha Mendonça e Menezes acumulava então variadíssimos títulos e cargos:
Monteiro Mor do Reino, Governador e Capitão General do Reino do Algarve,
Gentil-Homem da Câmara de Sua Alteza Real o Príncipe Regente, Conselheiro do
mesmo monarca, Tenente General, Comendador da Ordem de Cristo (da qual detinha
a Grã-Cruz) e da Ordem de S. Bento de Avis. Como se pode deduzir, era pessoa
bastante importante e influente cm Portugal, sendo um dos cinco Governadores do
Reino, até à dissolução do governo regente, por decreto de Junot. Apoiou a causa
restauracionista mal esta se iniciou, e foi presidente eleito da junta regente algarvia.
Por este motivo, D. Francisco de Meio foi nomeado Marquês de Olhão.
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Jorge Te/es de Menezes

Duas incorporações de Artaud

O TEATRO EOSEU DUPLO

Eis uni livro que representa para mim uma centralidade de pensamento,
num horizonte perfeitamente actual, se quisermos reflectir sobre a
situação artística, espiritual, intelectual, cultural do Ocidente,
particularmente da Europa, numa relação consigo mesma e com o
mundo. Paradigmático continua a ser o vitalismo com que Artaud
responde a uma civilização que doentiamente persiste na
espectacularização da não-vida, ao apelar ao regresso do Teatro às suas
origens sagradas, ao cosmogónico entendimento, às grandes tradições
do mundo, com o seu Teatro da Crueldade.
Sincrónico com o meu sentir, encontro aqui, afirmo-o sem qualquer
pedantismo, um cosmopolitismo simultaneamente anti e pós-colonial, o
mesmo que Lévy-Strauss introduzirá na Antropologia, ou que
Stockhausen concretizará na sua Telemusik. A Europa necessita
absolutamente de ser confrontada na sua consciência com o
treniendíssimo desequilíbrio que introduziu, através da sua expansão, na
cultura humana à escala global, e saber assumir hoje essa consciência
não só num plano do diálogo intercultural, mas já numa atitude de
verdadeira, honesta e despojada aprendizagem com o outro. não me
perguntam sequer o que tudo isto tem a ver com o Teatro, porque é
óbvio para quem bem entender esta obra, que o Teatro tem a ver com
tudo.
O subtilissimo espírito estético de Artaud consiste em apresentarnos a sua Weitanscliaung na mais sublime e coerente forma de
pensamento dramático. Poderíamos até ousar afirmar que ele é o criador
de uma Filosofia Teatral. Neste livro não há um único drama escrito,
com excepção de A Conquista do México, mas estes escritos teóricos
com certeza que levam à implosão em qualquer natureza profundamente
predisposta para a sensibilidade dramática, de milhares de visões, de
fragmentos de cenários, de uma vontade de exprimir o inefável,, de uni
teatro sem palavras, ou melhor, em que a palavra é redescoberta na
sua materialidade sonora, não no seu sentido, mas na atitude física e
emotiva que antecedeu a sua própria formulação.
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Artaud critica aquilo em que se tornou hoje o Teatro no Ocidente:
pessoas a falarem. Sobre os nossos palcos são despejadas diariamente
milhares de palavras, mas não ouvimos o GRITO que sai de urna
consciência angustiada e poética, o grito ciente dos arcanos respiratórios,
que faz o ar circular por todo o corpo antes de se expender como som
no espaço. Neste contexto, podemos mesmo dizer que o quotidiano se
dramatizou, que o Teatro, naquilo que ele pode ter de mais abjecto,
invadiu a vida social e que o quotidiano subiu ao palco. A vida tornouse urna telenovela infinita. A essência de todo este mundo é psicológica.
Os conflitos são sentimentais, ou puramente materialistas. A encenação
exige verismo e a máxima similitude com o que é (não) vivido fura do
palco, na vida real, que éjá um simulacro das profundas e inconscientes
paixões do homem.
A este falatório (o Gerede heideggeriano) opõe Artaud um teatro
puro na sua especificidade, uma reinvenção do movimento, da
coreografia, da música, da luz, do estilismo, do gesto, da expressividade
facial e das mãos, do mimo, do cenário, e do próprio trabalho de
encenação liberto da fidelidade ao texto de um autor, e assim liberto da
discursividade sentimental, mas comprometido com a palavra enquanto
meio para inaugurar um espaço de magia, despertar um questionamento
metafisico.
OS SENTLMFNTOS ATRASAM

Revolução no sustentáculo do ser humano, ou seja no seu próprio corpo.
Não por um acto volitivo arbitrário, mas por corresponder a um
questionamento fundamental da estrutura da consciência humana, como
esta subsiste no conceito ocidental do Ser.
Antes do Nada, já só há o próprio corpo, cindida inexoravelmente
que está a consciência entre a dissecação analítica decompositora e a
renovação do acto mágico-religador da fé no destino, nos deuses ou no
deus, paradigma perdido para sempre na cabeça do homem ocidental.
Artaud visava muito mais longe, com as suas reencarnações. Ele
aproximou-se do Vazio budista com o desespero de um ocidental
moderno, preferindo assumir por inteiro a sua herança desesperançada,
angustiante da dessacralização e desnaturalização absolutas do homem
e seu mundo. há que redescobrir as vias telúricas, míticas, corporais
por onde a Vida possa circular. Artaud é o médico de uma civilização
doente e o seu diagnóstico é o mais terrível: a morte do paciente. O
doente não se conforma, mas a doença, inelutável, alastra. Afinal,
perguntamos, porque não também morrer? A Vida não luta contra a
morte, esta é a Sombra permanentemente projectada sobre a Vida
(individual e da espécie) como cruz aberta ao Cosmos na escuridão,
em que o homem arde pregado sinalizando assim a sua própria
inteligência do universo.
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Nuno Travesso

A vingança de Heitor

Efigénia percorre OS últimos passos em direcção ao topo da escarpa.
Lá em cima, uma dezena de clérigos encapuzados esperava-a lambendo
os lábios, antecipando o derramamento de sangue. O vento começa
lentamente a levantar-se e açoita-lhe os longos cabelos ondulados.
Não perguntes o porquê nesta idade de deuses e heróis, Efigénia.
Os sacrifícios são para serem consumados, não para se perder tempo
a pensar em quem os exigiu e por que razão.
Este é um instante gravado na pedra do tempo de modo a ser inteiro
nesta hora solar. Passam gaivotas curiosas por tanto alarido em voo
lento pelo azul.
Aquiles contemplava-a atentamente com um misto de angústia e
assombro. Imóvel no sopé da elevação, admirava-se com a sua
tenacidade perante o infortúnio. Apercebendo-se mais rapidamente do
que todos os outros do súbito aumento da intensidade do vento, vê nisso
uma oportunidade para reclamar para si o sangue imaculado dajovem
e desembainha a sua espada correndo com grandes passadas encosta
acima. Perante a expressão atónita de Efigénia, retalha e esventra com
grande celeridade e exactidão cada um dos cobardes clérigos.
Agamémnon e Clitemnestra não perdem tempo a correr a abraçar
a sua filha. Apesar de ser por demais óbvio que se estava perante uma
ventania dos diabos, Ulisses e Menelau avançam, decididos, em direcção
ao pequeno grupo com toda a intenção de fazer cumprir a execução.
Aquiles observava a cena de perto. Quando Ulisses desembainha a
sua espada, ele também o faz.
- Amo-te como um irmão, Ulisses. Mas se avançares mais um passo
não vou ter outra escolha senão enxotar-te como um cão.
- O que fazes, Aquiles? Não entendes que o destino é para se
cumprir? Que o vento se levantou apenas porque o que irá acontecer é
agora inevitável? Olha bem para ela A sua expressão é bem reveladora
da decisão de se sacrificar pelo bem comum. Aquiles, não é o momento
para alardeares uma vez mais a tua afamada teimosia...
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Nem mais um passo, cão galanteador! A rapariga é minha!
Peço-te, Aquiles, em nome da nossa amizade! Não interfiras no
que tem que ser feito...
A seu lado, Menelau estava bastante compenetrado a insultar o irmão.
- Vais faltar uma vez mais com a tua palavra, suposto irmão. Vais
preferir resgatar a tua prole, uma inútil rapariga, ao invés de honrares
um filho de Atreu?
Agamémnon limita-se a fitar o seu irmão destilando veneno. Liberta
a sua mulher e a sua filha do forte abraço com o qual as enovelava e
lança-se sobre Menelau de espada em riste.
Aquiles enfrenta Ulisses em combate singular e Agamémnon e
Menelau imitam-nos pouco depois. Aquiles pouco tempo tarda em cortar
Ulisses em dois, Menelau fere o irmão vencendo uma peleja fértil em
golpes traiçoeiros.
Agora é a vez de Clitemnestra largar Efigénia para se aproximar
do seu marido e o amparar.
Aquiles baixa a cabeça e profere de si para si um emocionado
lamento por se ter visto forçado a enfrentar e matar o seu amigo.
.Um grito perfurante corta subitamente o ar. Todos olham para as
suas costas e vêem Efigénia a ser empalada por três lanças empunhadas
por outros tantos clérigos.
- EFIGÉNIA!
Todos os intervenientes dos tristes acontecimentos que acabaram de
se desenrolar diante dos seus olhos incrédulos sentem-se profundamente
enojados. Desesperados e amotinados, os exércitos de Ulisses e
Menelau precipitam-se sobre os de Aquiles e Agamémnon. Os
orgulhosos filhos do povo Aqueu chacinam-se uns aos outros pelo
anoitecer adentro enquanto o vento continua a soprar velas soltas
hasteadas em barcos vazios.
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Antonio Sáez Delgado

Retrato

La casa me habia dei silencio, no de Ia memoria
(Sé que esa palabra es ahora imposible)
Una palabra que detiene ei tiempo en ias manos,
que ya no pronuncia mi boca,
aunque seu tu aire ei que escapa entre los labios
(La noche, a veces, se liena de voces sin sentido)

Tengo un hermano. Mi único hermano.
Pero éramos tres hermanos.

Éramos tres hei-manos, deberiamos ser tres hermanos. Para mi madre, en su
interior, sicmpre seremos tres hermanos. El tercero, cl que hace que para elia
seamos trcs, nació entre mi hcrmano y yo.
Viviá tan sólo siele dias.
Uno, dos, tres, cuatro, Cinco, seis, siete.
Sietc dias.

Alguna vez mi madre mencionaba su nombre. Nos contaba que tuvimos otro
hermano.
(Nunca hahlé de cilo cori mi hermano. Somos dos.)
Murió a los siete dias.
Ilabia nacido enfermo, problemas en ei corazon.
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Mejor asi, que no viviese. Habria sufrido mucho. (Un gesto de dolor.)
Se fue en un rato. Las uãas y después los dedos y ia boca se pusieron
morados.
El médico no pude hacer nada.

Mejor así, entonces.

Elia queria que supiásemos que tenhamos otro hermano, y alguna vez lo decía
en voz alta.
(Tal vez su corazón lo gritase cada segundo.)
Pero yo nunca lo hahlé con mi hermano.

Tênias oiro hermano, Rujmnito, estaba entre Luis y tú.
Se ilarnaba Rufino por mi abuelo, ei padre de mi madre.

(in dia, tiempo después, me di cucnta de que tuve otro hermano. De lo que
debió significar para mi madre, para mi padre.
(Como una memoria hundida cn ei fondo de un embalse, entre iodos, atada
con cuerdas a piedras pesadas.)
Esc dia volvió a ia superficic (quizá debería decir volvió a Ia luz).
Ai abrir cl sepulcro familiar, los hombres sacaron una bolsa de plástico negro
que volvieron a introducir tras ei féretro de mi tia.
Prcgunté a mi hermano, a mi único hermano.
Era nucstro hermano.

Somos tres hermanos. En ei interior de mi madre somos tres hermanos.

Mejor asi.
El mayor, ei menor y ci que falta.
No sufrió.
El que se fue en un momento. Dcl que nunca he sentido ia ausencia.
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Polémica

Israel-Palestina

De novo a propósito da questão do Próximo-Oriente, eis uma outra troca de
correspondência pessoal, agora entre Alan Stoleroff (A) e João Freire (JF).
31 .Dez.2008
Olá, A.,
A propósito da circular que me mandaste em 30 de Dezembro sob o título
"Associações portuguesas contra massacre na Faixa de Gaza", queria dizerte pessoalmente que NÃO tens a minha solidariedade nessa iniciativa
(valha o que valha semelhante palavra), quer pelos termos utilizados (um
unilatcralismo que já vem de trás), quer pelas "companhias" que assim se
juntam, onde só falta o PCP.
Um abraço, apesar de tudo,
J. F.
3.Jan.2009
OláJ.,
Quanto à manifestação, eu calculava que não receberias bem essa
comunicação precisamente pelas razões que invocaste. A sério. Mas desde
que manifestaste algum interesse nos assuntos de Israel, tenho
vindo a enviar-te as informações na mesma com a mesma intenção de
fiontalidade com que me respondeste. Dir-te-ci o seguinte: tenho uma ideia
muito clara do que quero para mim enquanto Judeu e para Israel. Em cima
de tudo é o Fim da ocupação, que considero um mal quase absoluto. Daí
SOU capaz de sentar à mesa com muita gente que possa ter as suas
próprias motivações para alguns objectivos próximos dos meus. Estou
muito consciente das perspectivas dos maoistas, trotskistas e comunistas
que estejam comigo nestas mesas e sinceramente acho que não só sei lidar
com eles e elas mas também eles e elas sabem o que penso e o que no
aceito. Se houvesse anarquistas ou social-semocratas que rocurasseni de
alguma forma contribuir para o fim da ocupação e eventualmente para um
Israel-Palestina de coexistência pacífica, eu ficaria muito feliz em conhecêlos e em trabalhar com eles ou elas. Digo-te que programaticamente não
são os comunistas que são mais dificeis para mim nestas questões, porque
os comunistas aceitam a existência de Israel apesar de não serem prósionistas. Os maoistas e trotskistas propagam um programa de um estado
único ("laíco e socialista") que considero uma utopia perigosa na situação
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actual e estou sempre em conflito político com eles. Com todas essas
correntes insisto que falo enquanto indivíduo e que não aceito contrariar a
minha consciência.
C'est Ia vic. E é uma luta muito dificil.
Agradeço a tua leitura das coisas que escrevo e divulgo sobre o assunto.
Um abraço,
A.
4.Jan.2009
Bom dia, A.,
Obrigado por perderes tempo a conversar com alguém como eu, que não
representa nada nem ninguém de politicamente significativo.
Em jeito de retribuição, devo dizer-te, antecedendo tudo o resto, que
aprecio que tu actues de modo cidadão (do mundo), segundo as tuas
convicções próprias, sem esperares que alguém te venha convencer ou
seduzir para uma causa qualquer. Eu procuro fazer bem a distinção entre a
acção "livre" dos
sujeitos (as aspas são por causa da nossa condição de sociólogos) e a
acção "militante" daqueles que agem sobretudo ao sinal dos chefes ou das
bandeiras (e destes, "pavlovianos" ou fanáticos, procuro distanciar-me o
mais possível, embora saiba que as grandes transformações colectivas
arrastam quase sempre tais seguidismos). Neste sentido, compreendo os
teus argumentos, que te levam a aproveitar tacticamente a "boleia" das
esquerdas institucionais, e até a maior facilidade em "trabalhar" com os
comunistas do
que com maoistas OU trotskistas.
Onde eu politicamente divirjo destas orientações é sobretudo em três
pontos:
- 10, a tua "posição de partida" (será mesmo?) de que "a ocupação" (de
1967? de 1948?) é um "mal quase absoluto". Eu tendo a olhar para a
história antiga de uma certa maneira (digamos, "histórico-cultural") e para
os processos contemporâneos de outra maniera, algo diferenciada,
aprendida sobretudo na sociologia e na (ciência) política. Resumindo
grosseiramente, eu também considero desejável a existência de dois
estados contíguos, israelita e palestiniano, com fronteiras mutuamente
reconhecidas e seguras, ainda que admita que Jerusalém pudesse ficar sob
mandato internacional. Ou seja: julgo
aceitável a solução que a comunidade internacional tem vindo sempre a
sugerir, creio que até mesmo na Declaração Balfour de 1917, e sobretudo
com as resoluções da ONU posteriores a 1947. O grande problema é então
o do reconhecimento mútuo (político-ideológico) e o da segurança (militar).
- 2 ponto: creio que alguns bons passos foram já dados, ao longo das
últimas décadas, embora sempre insuficientes. Refiro: o reconhecimento
pela OLP/Arafat do direito à existência de Israel e o fim do terrorismo por
este movimento; o processo de Oslo, o aperto-de-mão Rahin-Arafat em
Washington e
a criação da Autoridade Palestiniana; o quase-acordo Barak-Araíat-Clinton;
e outros. Porém, houve sempre provocadores extremistas palestinianos
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(FPLP, Hczbolah, ilamas, etc.), por conta própria ou apoiados por
potências externas, que torpedearam os processos de paz, também
rejeitados por
sectores radicais da direita israelita (assassinos de Rabio, acto
provocatório de Sharon na Esplanada das Mesquitas, etc.). Por outro lado,
PCflSO que, acossado pela ameaça demográfica, Israel tem vindo a fazer
uma política negativa e errada tio que toca aos colonatos implantados na
Cisjornâdia, depois dos anos 80 e da vinda de muitos judeus do Leste
europeu, frequentemente extremando para as direitas. Mas também me
parece que as condições exigidas pelos palestinianos quanto às
"expropriações de 48" e ao "retorno dos exilados" são, não apenas
irrealistas, mas porventura - inflacionadas" propositadamente e brandidas
como mero argumento para prosseguir o diferencio.
- 3° ponto: eu sei que o exército israelita - sob o comando das suas
autoridades nacionais e em consonância com a maioria da sua opinião
pública - actua geralmente de uma forma que eu qualifico de "cólera
jcovática" e que é implacável nas suas retaliações ou mesmo nas
antecipações que faz aos golpes dos seus adversários. Mas o meu juízo é
que é a parte israelita que está na posição de legítima defesa e que Israel
não ataca os seus vizinhos, se não for por eles atacado ou ameaçado
gravemente. Porém,
reconheço que esta forma brutal de actuar produz também ressentimentos e
vontade de resposta violenta (terrorista, etc.) nos povos árabes, que
tendem a prolongar o conflito duradouramente. Mas, mesmo não
invocando o trauma do Holocausto, que comunidade consciente do seu
valor e das suas capacidades e ameaçada na sua própria existência - seja
pela senha proclamatória dos exaltados, pelos rokets ou bombas
artesanais, ou por armas mais poderosas de países vizinhos - não usaria os
meios ao seu dispor para reduzir ou esmagar essas forças ameaçadoras?
Dito isto, eu não faço ideia se a actual acção em curso sobre Gaza - com o
quase silêncio da Mahmud Abbas - é, ou não, proporcionada à ameaça, ou
mesmo se não é um erro de cálculo a acção terrestre agora desencadeada,
como terá acontecido em 2006 no Sul do Líbano e - em todo o caso - eu só
posso deplorar mais esta sangueira de centenas de mortos e milhares de
feridos. Mas esse facto não me impele a ir para a rua dizer "Olmert, Livni,
Rarak para 1 laia" (como ontem terá acontecido cm Te)-Aviv e alhures),
porque não tenho dados fiáveis para ajuizar a situação e não estou
disposto - nunca estive e agora ainda menos - a servir de "massa de
manobra" para fins políticos, ainda por cima ao serviço de causas
nacionalistas, contra as quais eu tenho as mais fundas reservas e mesmo
animosidades, desde que elas eregem "o outro" em inimigo. No entanto,
não deixo de apreciar todos os esforços de pessoas e personalidades
públicas corno Barhenhoim que apelam ao diálogo e à convivência pacífica,
ou ainda quando, como parece ser o caso de Oz, se resignam à resposta
dura mas pedem contenção e brevidade.
Desculpa o arrazoado.
J.F.
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Pois, não respondi porque não tinha disponibilidade.
Israel é um "hy-product" do colonialismo europeu; é sem dúvida nenhuma
um fenómeno colonial com algumas atenuações, e outras circunstâncias
históricas vieram a legitimar a criação do seu Estado. Aí cresceu uma
sociedade (muito particular nos seus contornos) cuja existência é
irreversível a não ser que
venha um desastre (derrota numa guerra total) ou implosão demográfica.
Dizendo isto, é evidente que não poderia por em causa a existência do
Estado ou sociedade israelitas. Acho que aqueles que o fazem se situam
algures entre a irresponsabilidade política ou "jihadisrno". Portanto, por
mim, é mais de que claro que quando falo em "ocupação", refiro aos
territórios após
a guerra de 1967 e pronto. Esta ocupação assim definida é um mal
absoluto, como te disse e reitero. Nada bom resultou dela (nem sequer a
segurança militar que motivou o Plano Alon após a guerra) e nada bom
motiva a sua continuidade. Tem vindo a destruir o povo palestino e
corrompeu Israel e os Judeus.
Por todo o progresso aparente dos anos 1990, Israel não tem intenções de
largar a ocupação em vários sentidos, principalmente em relação ao
estabelecimento de um Estado Palestino viável. Acho razoável chegar a
esta conclusão pela observação do comportamento desse estado e dos
seus governos; o resto é retórica e subterfúgio. Mesmo quando ainda
existia uma réstia do "processo de paz", o governo de Netanyahu deu
continuidade à construção dos colonatos. Foi desde Oslo que os
colonatos dobraram em dimensão! Oslo foi um subterfúgio ria realidade,
urna forma de enrolar o Fatah de Arafat numa colaboração com a potência
ocupante. As intenções de Rabin e alguns outros na altura eram factores
secundários que a Direita tratou de liquidar com o assassinato. E triste. E
por isso que Israel se recusou a negociar a resolução final em Oslo e
insistiu em basear tudo sobre o processo em curso, a supressão do
"terror" e retiros doseados. Mas se houve qualquer ilusão quanto ao
"processo de paz", a partir de 2000 não haveria mais base para dúvidas.
Dois sinais ainda ontem: Gideon Levy no Ha 'aretz de ontem comentou
correctamente que nenhum dos candidatos a Primeiro-ministro na
campanha actual, nem o Primeiro-ministro, têm sequer referido o plano
saudita para a normalização das relações e o fim da ocupação. E e tem sido
a oportunidade para Israel retirar-se deste marasmo da ocupação. Síria está
a gritar que quer negociar e chegar a um acordo; nenhum deles comenta.
Nenhum desses candidatos alguma vez se pronunciou sobre o plano, com
a excepção de Olmert, que algumas vezes (segundo Levy foi uma vez
apenas) referiu o plano como um ponto de partida para negociações. O
outro sinal é o relatório "The Rise and Fali ofthe 'Two States for Two
Peoples' Paradigm" de Efraim Inbar, director do Begin-Sadat Center for
Strategic Studies da Bar-Ilan University. O título do artigo do Ha 'areiz que
relata a sua publicação diz "Head of right-wing think tank: Settlements
must be cvaeuated", mas o título é enganador. O homem argumenta que a
solução com base em dois estados já não é viável porque não há parceiro

06

do lado palestiniano. Ele argumenta que Israel deve manter uma ocupação
com uma "gestão controlável", removendo os colonatos periféricos e
melhorando a situação dos palestinianos. Sobre (jaza, ele
argumenta que deve voltar ao Egipto. O estudo representa claramente o
pensamento de Netanyahu e a sua ala do Likud que estará em breve de
novo no poder.
Portanto, OS sinais de progresso de que falas são infelizmente enganadores
(e digo infelizmente). E disto tenho que tirar conclusões.
Os desenvolvimentos positivos, do meu ponto de vista, derivam do becosem-saída da abordagem militar do Estado. Israel não consegue acabar com
Harnas e voltará a negociar em segredo com Hamas para pacificar a
situação - da mesma forma como fez com a OLP nos anos 1980. Também ao
nível internacional o consenso internacional quanto à situação lerá
eventualmente consequências. Muito dependerá das super-potências.
Todavia, tens alguma razão em referir aos erros estratégicos das lideranças
palestinas. O recurso à violência no sentido de armas de fogos, rockets e
"terrorismo" (embora eventualmente moralmente justificável por alguns
como "resistência contra a ocupação") tem sido inteiramente infrutífero e
contraproducente. (Contudo, não meto a Primeira Intifada das fisgas e
pedras no mesmo saco.) Argumento sempre dessa forma e sem equívocos.
Portanto, sobre isso, comigo não terás debate a não ser que te juntes ao
coro daqueles que dizem que "eles mereceram o que Israel lhes fez". A
fonte da violência
situa-se na ocupação e o ónus da causa coloco-o sobre Israel.
No caso de Gaza e Hamas, Israel nunca respeitou a trégua ao não levantar
o cerco e o bloqueio, planeou estas operações ao longo da trégua,
aguardava uma provocação e instigou a provocação esperada. Os factos
desta sequência são conhecidos. Entendo que a actuação de Israel em
Gaza se baseia na
estratégia de "dissuasão", a perspectiva do louco, a aplicação de força
desproporcional como lição para não nos chatear. A minha perspectiva
leva-me assim a considerar as consequências humanitárias como crimes
contra a humanidade e crimes de guerra. Eu já considerava Israel culpável
de crimes contra humanidade pela sua aplicação de "collectivc
punishment" à população de Gaza ao longo dos últimos anos com o seu
bloqueio e a lenta destruição da economia e sociedade palestirtianas no
"gueto" de Gaza.
Portanto, como já te disse não actuo como "militante"; sou activo e
portanto activista. Entendo a tua reticência em juntar-te aos "carneiros"
mas eu actuo com consciência e razões e represento apenas a minha
consciência e razões. Enquanto Judeu, considero que existe aqui um
imperativo moral e um
dever de actuar aonde tenho algum poder; além de mais, esta luta também
é minha: quero uma vida normalizada para Israel e os Judeus bem como
direitos para os Palestinos. Com "carneiros" e "pavlovianos" (como os
chamaste), com comunistas ou outros partidários, ou com outras pessoas
conscientes, irei para a rua ou onde puder para lutar contra a ocupação e
pelos fins que refiro. Coloco o meu orgulho individual nos objectivos,
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actuo corri consciência e

SOU

fiel aos meus princípios.

Tenho uma dedicação ao diálogo e portanto confio na razão, sem a qual
pouco vale e por isso, não considero que perco tempo a responder-te.
Abraço,
A.
29.Janciro.2009
Caro A.
Obrigado pela tua detalhada argumentação.
Esclareço de imediato que a minha crítica ao "militantismo acéfalo" é sóciopolítica e não se aplica indistintamente a todos OS activistas que actuam
no campo da cidadania. Essa mesma reserva já a fiz a um texto (que
considerei interessante) de Oz acerca do "fanatismo militante", Reconheço
em ti a mesma independência de consciência e de julgamento que reclamo
para mim próprio (embora considere já me ter enganado ou iludido em
escolhas que fiz no passado). Eu tenho críticas específicas a fazer ao
"militantismo de esquerda", mas não é isso que está aqui em discussão.
Fico esclarecido acerca da tua referência aos territórios ocupados com a
guerra de 1967: se bem me recordo, isso abrange Jerusalém-oriental e a
Cisjordânia (onde era previsto existir o Estado Palestiniano), os montes
Golan (da Síria), a faixa de Gaza (do Egipto) e o Sinai (que entretanto foi
devolvido a este país na sequência do tratado de paz assinado por Begin e
Sadat, após o acordo de Camp David em 1978 sob os auspícios de Carter).
Contudo, o termo "mal absoluto" que tu empregas para caracterizar "a
questão" parece-me ser claramente excessivo, conferindo um efeito de
blindagem ao conjunto (complexo) de problemas que a referida realidade (a
ocupação dos territórios) levanta e, assim, dificultando a sua análise
desapaixonada.
Não obstante isto, eu tenho a percepção - pelo que leio, vejo e ouço em
vários testemunhos - que, para Israel, essa guerra também terá
representado uma viragem interna significativa, talvez com mais ef'eitos
negativos do que positivos, na medida em que, julgando-se militarmente
invencível, aí se terão originado certas estratégias de ambição dominadora
(o "Grande Israel", etc.), até então pouco credíveis.
Porém, olhando para Israel como uma sociedade moderna (embora com
alguns traços arcaicos) - o contrário do que julgo existir nos países
islâmicos da vizinhança, excepção feita à Turquia -' parece-me que essa
será apenas uma das tendências existentes no seu seio e no campo das
suas forças políticas.
Por exemplo, eu tendo a pensar que a política dos aldeamentos - que já
anteriormente qualifiquei de errada, do meu ponto de vista - teve
sobretudo a ver com o problema migratório dos judeus do Leste europeu e
com a política demográfica (que certamente preocupa os pensantes e
decisores israelitas) e que só secundariamente terá visado constituir mais
um terreno de enfrentamento com os palestinianos.
Outro exemplo: não ignoro que os montes Golan sejam uma área
interessante para o abastecimento de água a zonas israelitas que dela
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carecem, mas penso que a razão fundamental porque eles ainda não foram
objecto de urna troca negociada com Damasco é de ordem militar e de
segurança, o que implica a avaliação do grau de confiança que os isrealitas
podem ter no poder político sírio; se, em vez do "leão de Damasco",
houvesse um Sadat sírio, aposto que já teria havido um tratado de paz
entre os dois países, como houve também com a Jordânia em 1994, creio.
Ultimo exemplo: citas Gaza e a sua tragédia humana, que é aquilo que
agora mobiliza os media e os "direitos humanos", e referes um autor
israelita que defende a sua entrega ao Egipto (a que pertencia). Mas o que
é realmente Gaza? Uni gigantesco campo de refugiados? Uma plataforma de
acção político-militar, funcional no quadro do conflito judeu-palestino ou
agora também llamas-Fatah? Sabendo-se que, quando a co-habitação é
difícil. os "corredores" são ainda um maior problema (pelos controlos que
supõem), não é admissível a discussão negociada (não debaixo de fogo) de
uma solução desse tipo para tal "faixa", onde o sentimento nacional das
populações aí residentes não tem enraizamentos territoriais?
Nestas condições, aquilo que da tua argumentação pode subsistir
condenando a acção política de Istrael nos últimos 40 anos é a de que
este, nas tuas palavras, "não tem intenções de largar a ocupação" nem
aceitar o "estabelecimento de um Estado Palestino viável". E a conclusão
"razoável" a que chegaste, "pela observação do comportamento desse
estado e dos seus governos" e alinhas seguidamente vários factos
ilustrativos. Os "sinais de progresso" de que eu falava como tendo sido
liquidados pelos extremismos (dos dois campos) são, para ti "infelizmente
enganadores" e tu vê-]os mais por força da errada estratégia (militar)
escolhida por lsraeal - implicitamente, reconheces a importância da acção
de resistência armada dos palestinianos, que impede esse tipo de sucesso
do adversário - e do que decorre do enquadramento internacional (no que
eu concordo, esperando algo de positivo da parte de Obama).
Diferentemente, como já expus, eu julgo que a situação actual é mais fruto
de uma dinâmica conflitual entre as duas partes, taco-a-taco, golpe meu,
golpe teu, onde todos têm alguma razão e igualmente alguma dose de
responsabilidade. Ë no tocante ao envolvimento externo, considero que, se
os USA têm sido sempre o aliado indefectível de Israel, os estados
reunidos na Conferência Islâmica e na Liga Árabe têm tido geralmente
comportamentos deploráveis de apoio/traição à causa nacional palestiniana
(e entre si), essencialmente porque são estados autoritários e violentos,
que se apoiam e fazem persistir sociedades pré-modernas (sendo as
mulheres as principais vítimas). E a Europa tem sido o bloco hesitante,
oportunista e contraditário do costume, geralmente mais favorável aos
"interesses árabes" desde que o de Gaule quis afirmar a sua autonomia
(quiçá sob um velho lastro cultural anti-semita alimentado por séculos de
cristianismo).
Passo então ao último ponto que gostaria de discutir contigo: a questão da
violência física, do emprego da força neste diferendo. O uso que fazes dos
termos "crimes contra a humanidade" e "crimes de guerra" são muito fortes
declarativamente, além do significado jurídico, sobretudo quando aí inclues
o "bloqueio e a lenta destruição da economia e sociedade palestinianas no
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gueto' de Gaza". Mas vou ao ponto fuicral: tenho para mim que a

execução de acções militares em zonas urbanas habitadas é detestável mas,
neste caso, julgo claramente ser uma escolha táctica da parte mais fraca.
Como te dizia no início de mais esta guerra limitada, não tenho dados para
avaliar se Israel tinha ou não outras alternativas ou se o fez corno acto
deliberado para aproveitar a conjuntura nacional e internacional. Há, porém,
no modo de actuar das forças israelitas algo que me incomoda eticamente e
a que chamo "equação inaceitável", que é a ideia implícita de que a vida de
um dos nossos vale a de cem dos nossos imimigos. E respeitável (e muito
significativo para quem conhece a ética dos corpos militares) que Israel
faça todo o possível para resgatar ou salvar cada um dos seus soldados
aprisionados pelo adversário. Sei que a Ilaganah é o caso mais próximo do
"povo em armas", conceito que dizia alguma coisa, simbólica e
politicamente, ao antigo movimento operário e socialista internacional. Mas
também reconheço que pode haver similitudes entre urna defesa nacional
democrática e um estado armado agressivo. Ora, tal dúvida, não tenho eu
meios para a dilucidar, e não é pela condenação pontual do uso do fósforo
em granadas que atingem mulheres ou de um ataque que destrói uma
escola que eu determino a minha posição racional perante um conflito
destes - por muito dolorosas e lamentáveis que sejam estas destruições (e
são-no). Por isso, desejo que estas acções terminem o mais rapidamente
possível e que se criem condições políticas, locais e exteriores, para
negociações de paz efectivas, com isolamento dos extermistas. AO
contrário de certos anarquistas esquemáticos, não qualifico o Hamas de
"fascista", mas julgo que são um dos grupos radicais, armados pelo irão,
que actualmente mais perturbam a região.
Por fim, deixa-me apresentar a minha "declaração de interesses" afectiva,
nesta questão. Para além dos sofrimentos inenerráveis que sofreu como
povo - o que não o autoriza a escravizar outros, claro -' a minha simpatia
pende, de facto, para o lado de Israel, sobretudo por se tratar de um pais
com instituições políticas modernas (governo, administração, justiça,
segurança, liberdade, etc.) e de uma sociedade de base igualitária,
norneadamernnte entre homens e mulheres; mas não esqueço o "arcaismo"
do extremismo político religioso que aí persiste, a inexistência do
casamento civil e gostaria de poder observar eu próprio, directamente, a
condição dos seus cidadãos de credo muçulmano. Quanto aos
palestiniarios, e em geral aos países de religião islâmica, o meu maior
distanciamento provém, em primeiro lugar, do facto de serem sociedades
que ainda confundem a lei de Deus com a lei dos homens e onde a mulher
é inferior ao macho; e, em segundo lugar, por detestar a tradição de uma
acção política feita de beijos e punhaladas (com a honrosa excepção da
Turquia e, em parte, do Paquistão e Indonésia, ex-colónias europeias); mas
declaro respeitar e mesmo admirar a religiosidade que impregna toda a sua
vida social (do seu ritual de orações á prática do Ramadão), ao mesmo
tempo que tenho compaixão -- um sentimento hoje banido no ocidente que
me deve ter ficado do meu cristianismo de infância, mas que suponho
exista também no judaismo e no islamismo - por virtude de todos os
sofrimentos por que têm passado, a começar pela forma com aceitam as
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suas classes dominantes e os seus líderes político-religiosos, e a acabar na
exploração colonial dos seus recursos pelas potências ocidentais (que, no
entanto, já acabou há 50 anos).
Um abraço,
J .F.
24.Março.2009
CaroJ.,
Só agora, quase dois meses após a retirada israelita de Gaza, é que pude
retomar esta correspondência. Os tópicos mantêm-se actuais.
Sobre esta questão de "militantismo" que tens levantado, é possível que
tenhamos atitudes bastante semelhantes, embora isso não nos leve a tomar
posições políticas substantivas semelhantes ou a assumir as
consequências das nossas opiniões de forma semelhante. Na minha
actividade nesta causa, ou noutra, muito dificilmente estaria disposto a
subordinar o meu pensamento a uma decisão de grupo em qualquer
discussão ou processo de decisão por submissão ao grupo, como é a
prática partidária geral. Actuo em conformidade com a consciência mesmo
que tivesse que actuar sozinho, mas sei relativizar as divergências para
poder actuar colectivamente quando houver concordância. De qualquer
maneira, não encaro a minha actividade nesta causa (a luta contra a
ocupação, para solidariedade com o povo palestino e para um Israel
democrático e normalizado) como "militantismo". E um compromisso
associado ao meu sentido de obrigação "cívica" e pertença política que
deriva da minha consciência enquanto Judeu.
Passando: não acho que tratar a ocupação como um "mal absoluto"
interfere com a minha capacidade de discutir os problemas
desapaixonadamente, mas também não vejo porque é que deveríamos ter
uma discussão fria da ocupação. Não vejo um "bem" superior que
justifique ou relativize a ocupação e as suas consequências para os
palestinos. Esta ocupação em nenhum sentido tem objectivos benevolentes
para os palestinos; é só opressão. Acabei esta noite de preparar uni dos
meus "comunicados" de divulgação em que coloquei vários artigos de
imprensa sobre crimes de guerra alegadamente cometidos em Gaza (sobre
dois incidentes da utilização de jovens e crianças como escudos humanos
para tropas israelitas, o alvejamento pelas tropas israelitas de equipas
médicas de socorro e a morte de 16 deles, e alvejamento de hospitais e
clínicas médicas). Na última semana a imprensa israelita revelou como as
tropas israelitas tinham ordens do dia para atingir civis, mesmo mulheres e
crianças, se viessem dentro de certa distância e lado da estrada... e
atingiram algumas assim. Se é isto que queres dizer por "despaixão", sim,
se fosse advogado poderia argumentar friamente o caso contra os
responsáveis por estes crimes. Também pude ler esta semana na imprensa
israelita sobre o escândalo da moda castrense israelita de camisas
estampadas com siogans anti-árabes e pró-guerra, etc. Sim, registo um
repúdio frio de rotina. Há duas semanas, a organização "Paz Agora"
descobriu as autorizações pela construção de mais 73.000 casas nos
colonatos. Sim, é uma vergonha ter ladrões na família mas não sinto que a

minha honra fosse atingida. Esta semana a polícia autorizou uma marcha

provocatória da extrema-direita racista na cidade "árabe" de Umm ai-lahm e
aguardamos cm qualquer momento a investidura de um governo integrando
a direita com a direita fascista e racista, com ortodoxos e Labour. Sinto-me
simplesmente preocupado. Portanto, apesar de estar habituado à
degeneração moral de Israel e deste povo (que ainda considero o meu,
embora já não sei bem o que isso significa), não quero abordar os
problemas sem emoção. Sinto tristeza e decepção com respeito à rejeição
da paz por Israel e ardor moral na solidariedade com o povo irmão que tem
sido tão dezimado pelo meu. Mas este calor não me conduz nem a um
fanatismo qualquer, nem a uma análise unilateral ou simplista da situação.
Já me exprimi várias vezes publicamente contra analogias fáceis de Israel
com os Nazis (que são comuns no discurso anti-sionista); digo que não
SOU sionista mas não me descrevo como anti-sionista; reconheço a
complexidade da guerra de 1948 e, embora reconheça a "limpeza étnica"
que fez parte da estratégia e tácticas dos sionistas, não reduzo a criação de
Israel a um projecto de "limpeza étnica" (uma referência também comum no
discurso anti-sionista)
e mesmo assim, sim, acho que a ocupação seja
um "mal absoluto" de que nada de bom virá, nem para os Palestinos, nem
para OS Judeus (Israelitas ou ouros). Claro que não é o único mal absoluto
neste mundo, e não penso que o mundo será salvo se houver um fim da
ocupação dos territórios palestinianos, mas é um mal que me diz respeito.
Dizes que as tuas simpatias "pendem" para Israel por razões de empatia
com a história dos judeus e por maior afinidade cultural. As tuas razões
surpreendem-me um pouco pela conformidade com preconceitos ocidentais
algo típicos. As minhas referências culturais também favorecem a
modernidade mas acho que branqueias Israel (militarista, estado étnico e
submisso cm tantas leis à Ortodoxia) e denigres a sociedade palestiniana.
Referes Israel como uma sociedade "moderna", sobretudo em contraste
com as sociedades à sua volta, como se isso fosse uma ressalva de Israel.
Israel não tem apenas os traços arcaicos que reconheces: os Ortodoxos
Haredim não são mais modernos que os fundamental istas muçulmanos e os
colonizadores de Hchrón e de Gush Emunim não são mais do que racistas
jihadistas mascarados como judeus ortodoxos! Em relação ao modernismo
e laicismo, na Palestina, Síria e lraq, por exemplo, encontramos tendências
históricas e recentes importantes. (As tendências islamistas na sociedade
palestina foram exacerbadas pela ocupação; aliás até o Fatah de Arafat ter
aceite a sua subalternização com os Acordos de Oslo, Israel promoveu o
Hamas, como emanação da Irmandade Islâmica, para contrariar as
tendências laicas, modernizadoras e "socialistas" da OLP.) Além disso,
Israel tem problemas significativos de integração de múltiplas
comunidades, mas são conhecidas as suas dificuldades na co-existência
entre os religiosos e os laicos, para não referir o seu tratamento da minoria
árabe que fere criticamente a sua democrati cidade.
Acho-te errado quanto ao impulso dos colonatos, que chamas
"aldeamentos", na Cisjordánia. Foi uma política iniciada com alegadas
pretensões militares e de segurança pelos Trabalhistas após a guerra de
1967 mas promovida pelo Likud de Begin para colonizar a Sarnaria e Judeia
...

112

com a aspiração de realizar o Grande Israel dos "revisionistas". Só mais
tarde é que se tornou também um meio para a fixação dos imigrantes do
Leste (é lá onde mora o político moldavo Liberman). Mas o movimento
colonialista ideológico e religioso ainda tem importância e é essa corrente
que sequestrou Israel. E espantoso como os laicos do Likud e Labour
fazem tudo para proteger esses fanáticos, mas isso tem a sua lógica no
projecto nacional expansionista.
Estou mais de acordo contigo em relação aos Montes (iolan. No entanto,
temos que nos perguntar porque é que Israel ainda não chegou a um
acordo com a Síria, considerando quão disponível tem estado Assad Jr.
Seria uma incapacidade de fazer paz? A forma como Israel também tem
ignorado a proposta "saudita" para uma paz integral com base nas
fronteiras de 1967 leva-me a dar uma resposta positiva a essa pergunta.
Veremos se mudanças de abordagem dos LUA pressionem Israel a fazer
concessões no futuro.
Quanto a Gaza, acho que subestimas de longe o sentido de pertença da
população à Palestina! Quanto da população de Gaza é descendente de
refugiados de Ashkelon (antiga AI Majdal), arredores e Jaffa? Segundo a
UNWRA, foram 200.000 OS refugiados que encheram Gaza em 1948.
Actualmente três quartos da população de Gaza são considerados
refugiados!
Enfim, não considero que a aliança dos Estados Unidos com Israel tem
sido sempre benéfica, quer para Israel, quer para os EUA (ainda as
questões do lraq e Irão vão apresentar grandes desafios na época pósBush para a aliança LUA-Israel). Estou atento às análises que relacionam
as simbioses (imperfeitas) da política regional dos dois com as estratégias
de predomínio "imperialista" no Médio Oriente. Claro que não acho que a
estratégia dos LUA esteja exclusivamente dependente de Israel para estes
efeitos; os EUA procuram manter alianças declaradas e latentes entre o
eixo Turquia-Egipto-lsrael-Jordânia-Arábia Saudita e emirados, uma tarefa
dificil.
Pronto, não sei aonde esta troca nos levou mas pelo menos definimos e
esclarecemos posições.
A. S.
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REGISTO:
-

O Museu da República e da Resistência, de Lisboa, organizou um ciclo de
conferências a propósito da imprensa sindicalista, que decorreu entre
Outubro e Dezembro de 2008. Animaram as conferências - infelizmente
ouvidas e discutidas por escasso público - os especialistas Paulo
Guimarães (sobre o movimento operário ao tempo da 1 República), António
Ventura (sobre a imprensa de ideias), Filipa Freitas (sobre o jorna! O
Despertar e as juventudes sindicalistas), Luís Garcia e Silva (sobre a longa
história do jornal A Da/olha), Ricardo Alves (sobre Ferreira de Castro e a
revista ilustrada Renovação), Carlos Trindade (sobre o sindicalismo actual)
e José Pedro Castanheira (sobre o presente e futuro da imprensa escrita).

- No seu estilo rectilíneo, os gerentes noruegueses da Internacional de
Federações Anarquistas têm veiculado as suas posições sobre vários
acontecimentos: - que, do alto da sua "infalibilidade", o Papa toma decisões
altamente contestáveis (beatificação de vítimas da guerra de Espanha,
reintegração do bispo "genacionista" Williamson, etc.); - que são contra a
pena de morte, pois os anarquistas querem mais direitos humanos, e não
menos; - que os revoltosos do bairro Ex-A rché (literalmente, fora da ordem)
de Atenas nada têm a ver anarquismo: "Greek so callcd 'anarchists' are
ochlarchists - not anarchists. Oeh!arehy is mob rule broadly dcfined"; que o partido Harnas, na Palestina-Gaza, deve ser considerado um
movimento "fascista"; - e que apoiam o povo islandês numa luta de
dignidade por mais "anarquia e socialismo", contra a lógica dos bancos e
da crise.
- Contas d'A Ideia referentes ao ano de 2008:
DESPESAS:
RECEITAS:
Tipografia (n° 64 e 65)1 .302,00
Saldo de 2007
568,56
Envelopes
49,38
Distribuição revista 1 .120,00
Expedições
204,05
Donativos
324,72
Apartado em 2008
30,25
Outras despesas
9,60
Total
1.595,28
Total
2.013,28
Saldo para 2009
418,00
- Entre Novembro de 2008 e Fevereiro de 2009 realizaram-se no espaço cultura!
da Fábrica de Braço de Prata, em Lisboa, várias sessões de um seminário
de introdução ao "Pensamento Crítico Contemporâneo". Delas destacamos
a de 24 de Janeiro sobre Chomsky e Feyerahcnd (por Rui lavares) e sobre
Cornelius Castoriadis (por Miguel Serras Pereira).
- Em ambiente de crise mas com geral expectativa favorável, tomou posse no
inicio de 2009 o novo presidente dos Estados Unidos da América Barak
Obama. Veremos quanto tempo duram as ilusões de muitos e a hipocrisia
de alguns, ou as mudanças realmente positivas que ele possa dinamizar.
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Desejo que me seja enviado o último
número da revista A IDEIA
(OU OS no s
Nome:
Morada:
Código Postal:

Para compensar os custos, contribuo com
o donativo de 10 Euros (ou de _____ ),
segundo a modalidade que escolho a
seguir:

LI Envio da revista pelos Correios, à cobrança
D Vou previamente enviar cheque para vosso
Apartado 140 - 2494 909 Ourém
D Vou previamente ordenar transferência bancária à
ordem da conta NIB
0035 0891 00020837 400 82

-

-x

- JNFORM4ÇÁO ao "assinante " '.- seu último número
Euros.
Tem assim "em dívida"
pago foi o
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