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distribuição gratuita

Da cultura em portugal disse-nos
eduarda 'dionísio
e de quando estivemos na ruamostramos
as fotografias '

e e de para lá nos, quererem mandar
também
e de como está em risco O' centro de timor
da faculdade.
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Editorial

Númeroduplo: porque entre as férias de Abril e o anuncia-
do fim das aulas (quando? 8 de Maio? início de Junho")
o tempo (de escrita, de distribuição, de leitura) podia ser

curto para duas edições. Este acaba por não ser bem um 2 em 1:
mais certo seria dizer 1,5 em L Pensámos que 36 páginas equili-
brariam, por um lado, as justificadas expectativas dos leitores e,
por outro, as limitações financeiras a que nos obrigarmos). Os
textos que não foram agora publicados ficam de reserva: para o
ano há mais. Até lá, pondera-se a organização de algumas inicia-
tivas culturais.,

Passados três meses de boas graças, conheceu Os Fazedores de
Letras o seu primeiro revés: a 1a Assembleia de Colaboradores
não se realizou por falta de quorum. De entre cerca de cento e
vinte colaboradores, sendo necessário um mínimo de seis, apenas
se dignaram aparecer dois intrépidos.
Temos hoje - e ainda por algum tempo - quem acredite nas suas
convicções ao ponto de fumar contra a maré, de tentar construir
um projecto entre a apatia e a desutopia discentes. Porém, não se
iluda quem tem visto os bons ventos que empurram este jornal,
quem hoje começa a acreditar na viabilidade de Os Fazedores de
Letras, quem se identifica com o espírito do jornal e quem pode-
ria dar algo de si e não dá: os que têm (ou inspiram) convicção
não duram sempre __.

Finalmente - porque é o mais importante - resta-nos falar de
Timor, E falar de Timor na FLUL é falar do Centro de Documen-
tação Timor/Ásia da FLUL, instituição de onde tem nascido a
maior parte do pouco discurso cultural sobre Timor em Portugal e
que está, neste momento, posta em cheque. Perguntamo-nos se o
CDT/A deve ser encarado como mais uma dispendiosa acção de
caridade política, ou se não é antes uma atitude e um investimen-
to nas potencialidades da faculdade. Terá a FLUL capacidades
para desempenhar um papel determinante no estudo, defesa e di-
fusão da arte e cultura da nação Timorense?

Resumindo os dois pontos anteriores, resumindo este e todos. os
editoriais de Os Fazedores de Letras: será a FLUL uma verdadei-
ra Faculdade?, ou apenas uma escola superior de professores do
secundário? Seremos capazes de criar, transmitir e difundir cultu-
ra e ciência? Queremos sair de onde estamos e chegar mais lon-
ge? Quando nos tomámos alunos da FLUL, entrámos ou não en-
trámos na Universidade?
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o Departamento deEstudos Germanísticosorganiza:
Conferência do Prof. Doutor

[
' -,Wilhelm VoBkamp (Universida-

de de Colónia) .
. ~

Romanpoetik im 20.
Jahrhundert am Beispiel von
Thomas Mann (Der Zauberberg),
Robert Musil (Der Mann ohne
Eigenschaften) und Thomas
Bernhardn (Auslõschung, Ein
ZerfalL).
21 de Abril. 17h - Sala de Rome-
no.
22 de Abril. 15h - Sala de Rome-
no.

Conferência da Prof." Doutora
Eva Maria Thüne (Universidade
de Verona e de Bolonha).
Fremdheit in der eigenen Sprache.
Entre 17 a 24 de Maio.

A Ciência e o Primadoda Consciência
Congresso Internacional sobre
Psicologia Transpessoal
Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Univer-
sidade de Lisboa
22 a 24 de Abril.
Organização do Núcleo de Psi-
cologia Transpessoal da Associa-
ção de Estudantes da FPCEUL
www.terravista.ptlGuincho/
1697/

o Grupo de Teatro de Le-tras apresenta:
Hamlet - Encenação de

ÁvilaCosta. Até 10 de Junho. 5as,
6as e Sábados às 21h30 na Canti-
na Velha. Preço do bilhete:
500$00.

Fórum Grupo Literário
Encontros sobre poesia e outras
escritas. Este grupo procura tam-
bém novos valores com vista à
edição de uma Antologia Periódi-
ca.

Sextas-feiras - 14h30 - Pà-
vilhão Novo - (junto ao bar).

A Associação Cultural
Abril emMaio organiza:
A Feira de Maio
Livros, discos, vídeos, artesanato,
artigos de papel reciclado, produ-
tos biológicos, serigrafias.
22, 23 e 24 de. Maio. Museu da
Ciência

Colabora:
n' Os Fazedores de Letras: entre-
ga o teu texto em disquete na As-
sociação de Estudantes. O.tema é
livre.

Os Fazedores de Letrasna Internet
http://homepage.esoterica.ptl
~Ipf/fazedores/

Cartaz de Teatro: Um serviço'
de informação semanalmente
actualizada sobre os espectácu-
los em cena por todo o país.

Navegar em Letras: Guia de
Internet para os melhores sites .
humanísticos em português: His-
tória, Literatura, Linguística, Ge-
ografia, Filosofia, Bibliotecas,
Livrarias, Editoras, Publicações,
Departamentos Universitários.
Tudo e mais alguma coisa.

Fórum de Letras: O fórum de
discussão sobre temas da FLUL
e das humanidades em geraL
Para mais e mais actualizadas
informações, consultar a secção
de notícias da edição na Internet
de Os Fazedores de Letras.

Nota: Informações para a Agenda devem
ser entregues na Associaçãode Estudantes
ao cuidado da Direcção de Relações
Institucionais de Os Fazedores de Letras.
Não nos responsabilizamos por alterações
posteriores ao fecho de edição.



Propinas e
Fnalmente uma Reunião Magna dos estudantes da Uni

versidade de Lisboa, e finalmente uma assumidamente
política. Convém distinguir discurso político de dis-

curso partidário, este último presente em todo o movimento
associativo e aquele tão infelizmente banido das nossas dis-
cussões. [Política: Ciência do governo dos povos. Direcção
de um Estado, determinação das formas da sua organização.]
Quem deve determinar as formas de organização em que vi-
vemos?

Só faz sentido
reivindicar a revoga-
ção desta lei tendo
presente o que ela sig-
nifica na sua
globalidade e tendo,
por outro lado, a co-
ragem de defender al-
ternativas. Quem re-
jeita posições políticas
na luta contra esta lei
não tem claramente
nada a opor-lhe.

Foi dito na Reu-
nião Magna que a luta
contra as propinas era
uma luta de classes,
intervenção que susci-
tou logo o desconfor-
to habitual, o nervo-
sismo de muitos e a
refutação imediata e

liminar de um colega. Foi de-
monstrado como a própria pro-
pina constitui uma dupla tribu-
tação, numa sociedade que.
deve desenvolver-se de modo a
garantir a si própria a saúde, o
ensino e a segurança social.
Deve garanti-los com o siste-
ma fiscal que já existe (a justi-
ça ou praticabilidade desse sis-
tema devia, isso sim, ser a paixão do governo), sistema que
deveria, no mínimo, minorar as desigualdades sociais fla-
grantes. Ouço vozes levantarem-se: o quê? Se eu trabalhei e
estudei vou ter que sustentar com os meus impostos os vaga-
bundos, os criminosos, os que não querem fazer nada? Que
justiça é esta? E aqueles que não produzem, como nós, estu-
dantes, reformados, deficientes, aqueles que mesmo traba-
lhando não têm as mesmas capacidades que outros? Ao que
é que damos valor afinal, ao trabalho ou às capacidades ina-
tas?

Das duas uma, ou fazemos o tal desconto no final do
mês de modo a garantir a todos o essencial, ou deixamos de
pagar impostos e então pagamos a propina para usufruir do
privilégio que se tomaria a Educação. Como todos os de-
mais bens se vão privatizando deve haver quem sonhe com
isso para o Ensino Público em Portugal.

Pergunto agora se por acaso não vivemos, embora de
uma forma complexa, numa sociedade de classes? E per-
gunto se a luta contra as propinas, a luta por um ensino
gratuito, universal e de qualidade não é, vistas as coisas nes-
tes termos, uma luta de classes? •

luta de c lasses
Tosina A lmeida

Um país de ignorantes será sempre
um país de miseráveis.

Já um país onde grassa a
miséria tornar-se-à num
país governado pela arro-

João Cauvaneira gância política e pela insta-
___ --"'-'LL<L'---'-<cLL< bilidade social.

O Ensino, em particu-
lar o Ensino Superior, é a
forma mais determinada de
pôr em marcha a revolução

capaz de preparar os espíritos para a promoção/reali-
zação dos verdadeiros progressos civilizacionais.

O saber está ligado de forma indissociável à li-
berdade, à construção da cidadania e (em grande par-
te) ao respeito pela dignidade humana.

Todos os milagres económicos, e particularmen-
te os que ocorreram neste final de milénio, operaram-
se com base no desenvolvimento científico e

tecnológico, sustentados por
uma aposta convicta no saber e
na formação.

Um sistema de ensino
desactualizado, incapaz de dar
resposta aos anseios da popula-
ção, um sistema de ensino cla-
ramente elitizado, só prova a
desorganização do estado e a in-
competência dos seus responsá-
veis.

Não querendo, de forma
nenhuma, apelar a um saudosis-
mo patrioteiro, que, vezes de-
mais, tem marcado a vida polí-
tica nacional, gostaria de
relembrar que Portugal só de-

sempenhou um papel de relevo
na história mundial quando sou
be reconhecer a importância do
conhecimento e da ciência. Res-
ta saber se nos pretendemos
quedar por uma contemplação
bafienta das glórias remotas da
nação ou se queremos, ao lado
dos povos que se afirmam actu-
almente no contexto internacio-
nal, co-edificar o futuro. •
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Conta a minha avó que no tempo de antigamente, quando se comia o pão que
o Diabo amassou e ela era ainda criança, alguns senhores donos de terras e
propriedades dedicavam de vez em quando um dia à caridade. Nessas altu-

ras, enquanto os ricos aliviavam a consciência pesada do suor e da miséria dos outros
e cumpriam religiosamente uma versão adaptada dos mandamentos cristãos, que
mandava partilhar com os menos afortunados as migalhas do seu banquete, os po-
bres faziam bicha para receber a esmola. Esta era uma parte importante do ritual; ao
porem-se em bicha os "pobrezinhos"
cumpriam o seu papel de pobres. Espe-
rava-se deles cabeça baixa, humildade e
agradecimentos respeitosos. A minha
avó conta também que não era incomum
ela ou outras crianças levarem um pu-
xão de orelhas quando na bicha não se
portavam de maneira suficientemente
humilde ou mansa. Sim, mansa.

Hoje o neto dela também vai para
a bicha dos pobres. O cenário mudou,
mas o princípio é parecido. Existe uma
coisa chamada Acção Social Escolar, que
pretende diminuir as dificuldades dos
estudantes economicamente carenciados
na frequência do ensino superior. Atri-
buem-se umas bolsas de estudo, que têm
em conta os rendimentos do agregado
familiar. Uma vez por mês saem as lis-
tas, e os bolseiros vão fazer bicha em
frente à Caixa Geral de Depósitos no
edifício da reitoria. Como é natural, ao
fim de um mês as pessoas estão a preci-
sar do dinheiro pelo que as que se jun-
tam na fila se contam sempre por mui-

tas dezenas ou mesmo centenas. Por volta das dez para o meio-
dia vem uma senhora da Caixa pedir o Bilhete de Identidade do
último a ter chegado, e os que vierem a seguir só serão atendidos
depois das duas. Há quem fique a guardar o lugar na bicha du-
rante toda a hora de almoço. Nestes dias perdem o tempo e a
paciência os estudantes que esperam para levantar a bolsa, têm
um volume exagerado de trabalho e de chatices os funcionários
bancários, ficam congestionados os serviços deste balcão da Cai-
xa.

Convenhamos que uma ranchada de gente chateada dis-
posta em bicha serpenteante não é uma visão particularmente
agradável. Então porquê (des)organizar assim a entrega das bol-
sas? Será ainda uma questão de ritual? Pretender-se-á fazer pas-
sar uma mensagem subjacente, comparar a bolsa à esmola de
antigamente? Recordar a humildade? E a mansidão ... Senão não
se pode entender este anacronismo, esta absurda não-optimização
de recursos, na era da Internet. Especialmente depois de nos fa-
zerem usar como cartão de estudante um cartão bancário, cheio
de promessas, mas com bem poucas realidades (lembramos os
tais empréstimos para o curso, que só são atribuídos se os pais do
aluno tiverem dinheiro suficiente para serem fiadores, ou seja, se
o aluno não precisar realmente de um empréstimo). Quando é
que as bolsas passarão a ser entregues por transferência bancá-
ria? Os alunos ficariam contentes, a CGD agradeceria, toda a

gente ficaria feliz. •
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Aos Le í t or e s
Os Fazedores
de Letras

Céu Amara

E aqueles que por obras vale rosas
Se vão da lei da morte libertando,
Cantando espalharei por toda a parte
Se a tanto me ajudar o engenho e a arte.

~----------------------

Núcleo de Alunos
e Planeamento
APLANIGEO nasceu

da iniciativa de um
grupo de alunos face

à necessidade que se sentiu
em promover a Geografia
sem discriminação de varian-
tes.

Após um período de or-
ganização de ideias e buro-
cracias, iniciámos os traba-
lhos a que nos proposemos,
com vista a atingir o nosso
objectivo principal.

De forma a atingi-lo
pretendemos de uma forma
geral:
- Promover e dinamizar o cur-
so de Geografia administra-

de Geografia
Regional e Ensino

do (nomeadamente) na
FL.U.L.;
- Desenvolver estratégias de
ligação entre a formação uni-
versitária e o mercado de em-
prego;
- Promover o conhecimento
do território nacional e extra-
fronteiras, visando uma tro-
ca de experiências e contac-
tos com novas realidades;
- Promover o estudo, a inves-
tigação e o desenvolvimento
nas áreas da Geografia e do
Planeamento Regional.

Existem as seguintes
categorias de sócios para os

novos elementos:
- Sócios Colaboradores
Alunos que frequentam o re-
ferido curso da FL.U.L.;
Pós-licenciados até 5 anos
deste mesmo curso.
- Sócios Extraordinários
Todos os alunos que perten-
çam ao referido curso e te-
nham uma acção passiva;
Todos os alunos que não per-
tençam ao curso administra-
do na FL.U.L.;
Pós-licenciados que ultrapas-
sem o limite de anos de pós-
licenciatura por nós estabele-
cido.

Universidade 6
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de Geografia
Nota: Para mais informações
acerca dos direitos e deveres
dos sócios é recomendada a
solicitação de mais informa-
ções, assim como a leitura dos
estatutos do núcleo. Para isso
basta entrarem em contacto
escrevendo para a morada
em baixo referida.

PLANIGEO
Associação de Estudantes da
Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1600 Lisboa
Tel: 799 0530 Fax: 795
8455 •



No o Catarina Firmo

Universidade

Mais uma vez
com a desculpa
da falta de qua-

lidade do ensino superior,
os estudantes vão ser pre-
judicados. Agora porém
conseguiu-se ultrapassar
todos os limites. O próprio
princípio de direito à

. aprendizagem foi ameaça-
do, uma vez que uma per-
pétua entidade anónima
(que isto das responsabilidades é muito comple-
xo - nunca se encontra o tal sujeito que vai atirar
a primeira pedra) declarou que as portas do nos-
so estabelecimento de ensino vão ser fechadas
aos alunos em meados de Maio e por sua vez
abertas aos berbequins e às picaretas. Vão-nos
pôr no olho da rua!

Casos semelhantes a este, só tenho em me-
mória aquelas faltas disciplinares colectivas tão
frequentes na Preparatória (agora com o proble-
ma da irreverência estudantil tão em voga ...). No
entanto, é em nome da qualidade de ensino que
nos tiram o direito à educação ...

Essa qualidade de ensino implica, no en-
tanto, graves consequências para o perfil de uma
Faculdade de Letras. Os cortes assombrosos nos
programas estipulados, os exercícios finais de
avaliação feitos sobre o joelho e em cima da hora,
a juntar à já referida perda de aulas ... Todos es-
tes factores constituem um atentado às aspira-
ções estudantis de Letras.

A situação do Departamento de Clássicas
mostra-se a mais aberrante de toda a Faculdade.
As aulas de Latim terminam no dia 4 de Abril e
as de Cultura Clássica chegaram ao fim nas últi-
mas semanas de Março. Tal significa que fica-
ram por dar as seguintes obras: Medeia de
Eurípides; Tiestes, Fedra e Cartas a Lucílio de
Séneca; As Mulheres que Celebram as
Tesmofóricas de Aristófanes; Anfitrião e A Co-
média da Marmita de Plauto; Os Dois Irmãos de
Terêncio; Íon, Fedro e República lI, III e X de
Platão; Poética de Aristóteles; Em Defesa do
Poeta Árquias de Cícero; Arte Poética de
Horácio.

Também os Estudos Literários vão ser ame-
açados! A uma obra obrigatória do programa
como Les Fleurs du Mal de Baudelaiie vai ser
dispensada uma única aula. O Alto dos Venda-
vais de Ernily Bronte parece ter sofrido igual des-
tino.

A exigência de novas e melhores instala-~~ .
ções não pode pesar mais em relação ao ritm .
normal de um ano_lectivo que deixará lacunas

para o ano seguinte. A edu-
cação é um direito! Não se ad-
mite que não tenha havido
um esforço de parte nenhu-
ma para alterar uma situação
como esta.

Não é grave adiar as
obras, por exemplo, de dois
departamentos se isso impli-
ca o funcionamento normal
de um estabelecimento de
ensino superior. Será assim
tão impossível arranjar um
edifício provisório para a con-
tinuação das aulas? O próprio
Pavilhão Novo talvez pudes-
se servir essa função, se, pelo
menos, as disciplinas funda-
mentais de cada curso tives-
sem seguimento. Se calhar o
mote não é uma mera impos-
sibilidade. Se calhar é, como
tudo na vida, uma questão de
vontade e respeito.
I Há aqueles que vêm cá
parar na sequência da já gas-
ta teoria "Oh Zé, sem canudo
não vais ser nada na vida."
Há quem pretenda tirar um
curso para se safar na vida (e
aliás, ao viver, da forma como
eu o entendo, já se devem ter
safado). Para estes deve ser
porreiro ganhar assim de re-
pente cinco meses de férias.
Mas há ainda aqueles que
continuam a ansiar pelo amor
de uma senhora grega cha-
mada "Sophia". Aquele amor
sempre inalcançável, sempre
insaciável. ..

Os discípulos e aman-
tes de Sophia têm agora mais
do que razões para a indig-
nação e para a revolta .•

SE



> •.••.•••• y...... ..:.~.::.~>;::,:~.:,' :,;....,•.y ~ ::'.~: ';.: .s:: ·i... ::y.;.;:~::..:;~~ ...

,"â\t~g~~:e

Dionísio ,

Eduarda
-Entrev.isla~conduzidG-PQr

Francisco Frazão e Pedro Barros
Fotos de Pedro Barros
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•A actividade de Eduarda Dionísio passa
pela escrita, pela pintura, pelo teatro,
pelo ensino e pela imprensa. O seu
discurso, que se pretende dissonante no
meio intelectual, interventivo, um dos
poucos realmente críticos do estado das
coisas: pela recusa da especialização, da
mediatização e do compromisso com o
poder.
Durante hora e meia de conversa, na sua
casa em Alfama, falou-se de política
cultural, dos intelectuais, de teatro e
cinema. E de As histórias não têm fim,
o último livro, espécie de romance da .
construção de um romance, que começa
na leitura do jornal e acaba na prisão.
Segue-se o retrato (possível) da pessoa
enquanto fala.



O pretexto que nos trouxe aqui
foi o facto de o número du-
plo que agora vamos fazer

ser para Abril e Maio. Podemos por
isso começar pela Associação Cultu-
ralAbril em Maio, como é que surgiu,
por que razões ...
- Surgiu a partir de uma realização que
um conjunto de pessoas resolveu fazer
em 94, por altura dos 20 anos do 25 de

, Abril e da Capital da Cultura, Havia
quem não se reconhecesse nos festejos,
muito comemorativos e institucionais,
do 25 de Abril e que, misturados com a
Capital da Cultura, estavam a arredar
das preocupações das pessoas a sua par-
ticipação nas coisas. Um conjunto de
produtos culturais desaparecia da nossa
frente sem darmos por isso; éramos obri-
gados a consumir notícias, livros, espec-
táculos, etc., que o poder, ou os poderes,
nos fornecia. Achámos que podíamos
fazer uma festa de outra maneira, cha-
mando temas que estavam a ser esque-
cidos (a guerra colonial, a arte e cultura
de intervenção) e fizemos dois fins de
semana na escola Veiga Beirão (que é
no Largo do Carmo) com exposições, es-
pectáculos e colóquios, Nessa altura pôs-
se à discussão de quem estava, ali mes-
mo no pátio, da escola, a formação de
uma organização a que na altura cha-
mávamos Cooperativa de Consumo Cul-
tural. Era no mercado (a produção cul-
tural estava a ser variada, apesar de tudo)
que deveríamos intervir, propondo ou-
tra forma de contacto com as mercado-.
rias culturais. Não só praticando outros
preços mas fazendo outro tipo de dis-
cussão, de acesso às ideias. Uns meses
depois fez-se a escritura da Associação
Cultural (a cooperativa era impraticá-
vel), foi-nos emprestada uma sede de
uma associação mais ou menos
desvitalizada onde a gente reunia e co-
meçámos a fazer coisas. E as pessoas
foram aparecendo.
Em parte, então, contrariando aquele
diagnóstico negro que aparecia em
Títulos, Acções e Obrigações (resumi-
do no volume dos 20 Anos de Demo-
cracia) onde dizia, entre outras coisas,
que as associações culturais tinham
desaparecido quase por completo ...
- Sim. Apesar de o diagnóstico continu-
ar a ser um bocado esse. Entretanto, al-
guma coisa se alterou, para melhor. Hou-
ve uma tal saturação de inactividade, a

oferta cultural era de tal modo
unidimensional, que as pessoas voltaram
a ter vontade de falarem umas com as
outras, de não estarem completamente
sozinhas nas casas delas a verem a tele-
visão.

Com o PS e o PSD, a
cultura serve para as
pessoas se distraírem
um bocadinho
Isso teve alguma coisa a ver com a
mudança de governo~
- Acho que não foi bem isso ... Entre-
tanto foram-se criando estruturas cultu-
rais - algumas já vinham do outro go-
verno - e pôs-se à cabeça de algumas
dessas instituições pessoas mais abertas.
Por exemplo, o CCB quando foi
construído parecia ser um paquiderme
que não mexeria em nada; com uma cer-
ta escolha de certas pessoas, passam-se
ali coisas, embora não seja a cultura que
me apeteça fazer. Não sei se teve tanto a
ver com o governo. O PS tem um con-
ceito de cultura muito semelhante ao do
PSD: serve para as pessoas se distraí-
rem um bocadinho, para isto ser mais
vivo; não para as pessoas se emancipa-
rem, para poderem elas fazer coisas se
assim o entenderem. Evidentemente que
é diferente um senhor que se interessa
sobretudo por futebol e que esteve à tes-
ta da cultura e outro que é filósofo ... Mas
questões fundamentais continuam por
resolver: a opção pelas grandes obras,
que são a fachada do poder, em detri-
mento do trabalho de sapa que contraria
os valores que o mercado institui. É in-
concebível que um governo se desloque
à inauguração do edifício Colombo; que
um Ministro da Cultura se desloque à
inauguração de uma FNAC.
Não acha que há espaço para tudo,
para um CCB e para as salas peque-
nas?
- Não há, porque a opção pelas grandes
obras domina tudo. As grandes dimen-
sões dominam as pessoas, instituem a
cultura como coisa que subjuga. Fica-se
encantado, maravilhado, no meio de
uma multidão, e não se diz: "se calhar
dava-me prazer fazer eu aquilo, eu tam-
bém posso criar, eu também posso con-
tribuir para haver coisas engraçadas."
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Isso são os muitos pequenos espaços que
fazem, e não 2 ou 3 grandes.
Reconhece que Portugal tem falta de
infra-estruturas a vários níveis...
- Não estou a dizer que não. Mas a solu-
ção talvez pão seja fechar tudo o que é
cine-teatros pelo país todo e abrir dois
ou três salões de luxo em Lisboa: só o
poder, as empresas, ou gente com muito
dinheiro é que se podem servir deles.
Portugal não é Lisboa. Quando se anda
aí por fora, vêem-se coisas muito mais
interessantes. Fico às vezes deslumbra-

da com certos equipamentos médios e,
sobretudo, com grupos que tratam de-
les, que os ocupam ...

Há agora a ideia de
"que o consenso e a

chave da democracia.
E não o conflito
Acha que a regionalização poderia de
alguma forma resolver o problema da
macrocefalia?
- Mas essa é das poucas coisas que em
termos culturais se atenuou bastante nos
últimos tempos! O que vai acontecer,
pelo menos em relação à cultura, é que
se vão criar mini-Estados. O que é que
muitas das autarquias fazem? Copiam
em pequenino a política cultural do Es-
tado: património à cabeça, a seguir con-
certos e diversões, para as pessoas an-
darem felizes. O que estamos a fazer é
imitar países com uma tradição cultural
mais desenvolvida. Não gosto de colo-
car a questão cultural em termos de atra- .
so, prefiro pensar características diferen-

~



teso Vêem-se por aí espectáculos de tea-
tro portugueses excelentes! Orquestras
bestiais! Grupos musicais e associações
que produzem coisas muito interessan-
tes! Mas a questão da informação é uma
coisa fundamental. É dada a imagem de
que não há certas coisas. E a partir daí
não há. Porque não fazem parte da Expo
e a Expo é que tem de reunir o consen-
so. Há agora a ideia de que o consenso é
a chave da democracia. E não o confli-
to. Do consenso faz parte pôr entre pa-
rênteses tudo o que não é consensual!
E não é aos intelectuais que cabe fa-
zer esse discurso crítico?
- É. Mas os intelectuais demitiram-se
disso há muitíssimo tempo. Talvez por-
que estiveram privados de prestígio, de
reconhecimento, durante muitos anos, e
de repente passou a ser possível ser co-
nhecido em França, haver traduções para
o caso dos escritores, haver concertos.
Ficaram tão reconhecidos à História, que
isso lhes chegava ...
Acha que é possível recuperar o papel
interventivo do intelectual?
- Acho muito difícil. Mas basta olhar-
mos para o Le Monde Diplomatique, por
exemplo: ali há debate, pode discutir-
se, por exemplo, a questão do neo-libe-
ralismo. São senhores como o Bourdieu,
universitários, que dizem o que dizem
sobre isso ... Não há um intelectual aqui
que se interesse por esse debate. Aquilo
que é grave na posição dos intelectuais
não é venderem-se ao sistema, é es-
tarem de acordo com ele. A ideia
de que nada é contrariável, de
que a partir de certa altura o
melhor é a pessoa contentar-
se com o pouco que tem, que
vê, que vai havendo. A ati-
tude do mais vale pouco
que nada é ainda mais vi-
sível relativamente à mu-
dança de governo: se há

Foz Côa, ou um CCB com coisas inte-
ressantes, se se convida tanta gente, se
os dinheiros aumentam para o cinema ...
já é qualquer coisa.
Defende uma intervenção das pessoas
não só como consumidoras mas como
produtoras de cultura. E aí entra o
amadorismo ...
- Exactamente. Há uma coisa que eu ten-
tei explicar em Artes Públicas e Priva-
das: as pessoas, depois do 25 de Abril,
passaram a ter muito mais acesso aos
materiais artísticos. Quando eu nasci, era
normal alguém ter vivido sem nunca ter
mexido num guache! Mas isso não se
materializa em mais produtores de cul-
tura. Como não é um valor da sociedade
ser produtor cultural, nomeadamente
sem êxito, as pessoas vão sendo arreda-
das disso e encontrando prazer noutras
coisas.
É por isso que cultiva uma dispersão
por várias actividades ...
- Eu não obrigo ninguém a ter esta dis-
persão ... O que me aflige é estar-se a
conduzir as pessoas todas a viver do
mesmo modo, e elas a sentirem-se mal
se não vivem do modo-padrão.
Agora eu podia fazer aquilo que nos
dizem na Faculdade de Letras para
não fazer, que é identificar o autor com
a personagem ... Diz-se no seu último
romance, As históri-

as não têm fim: "nunca consegui ser
profissional de nada, disse ela", e res-
ponde o amigo ''talvez porque nunca
foste capaz de ter uma grande e única
paixão."
- Sim ...
Os autores normalmente negam a pre-
sença da sua biografia •.•
Eu não nego, há é muita misturada. Há
umas coisas que naturalmente são inven-
tadas, não têm nada que ver com factos.
Mas aquela tirada do "Madame Bovary,
c'est moi" é verdade para todos os auto-
res. Há é alguns que têm mais medo de
se expor do que outros.

Os leitores nãopodem
ser polícias
É a separação entre o autor e a perso-
nagem que permite uma certa impu-
nidade da Literatura: todos os proces-
sos de difamação contra escritores são
sistematicamente perdidos .•.Mas nes-
te seu último livro a personagem é con-
denada em tribunal, apesar de recor-
rer a todas as teorias da Literatura.
- A questão da justiça sempre me fez
muita aflição. Tive muito pouco contac-
to com ela, mas antes do 25 de Abril



assisti a julgamentos e,
antes e depois, visitei
pessoas que estavam na
prisão. O sistema dos tri-
bunais não permite a cer-
to tipo de pessoas, a cer-
to tipo de questões, ex-
plicarem-se.
Ao ler a primeira par-
te d' As histórias não
têm fim, a dos retratos
nojornal, pensei que al-
guém da sua geração
que conheça o meio
pode facilmente identi-
ficar figuras reais da
vida pública.
- Pode, mesmo estando
misturadas. Se eu as es-
colhi, é porque são típicas, pelo menos
para mim. Nada daquilo é verdade, ne-
nhuma das fotografias existe, mas po-
dia existir: a biografia que se conta já
não é a a daquela pessoa, é doutra, etc.
Mas os leitores não podem ser polícias,
embora haja algumas pessoas que lêem
como se o fossem.
Acha que houve alguém que tenha lido
o livro e se sentisse identificado?
Para já, acho que quase ninguém leu,
muito menos as pessoas que se poderi-
am ter sentido identificadas. A menos
que tenha sido com o espírito de quem
lê a Gente do Expresso, e então leu aque-
la parte que lhe teriam dito que tinha
que ver.
Pode-se escrever tudo quando pouca
gente lê?
- Não, se eu tivesse uma crónica num
jornal podia ser muito mais violenta com
as pessoas, com os nomes. Não ia era
inventar vidas privadas que não existi-
ram: não havia personagem. Mas iria
discutir as ideias e dizer coisas muito
mais horríveis do que essas. O que a
Literatura pode fazer é explicar coisas,
explicar processos. São outras regras.
Há, neste último livro, um processo
recorrente muito ligado ao cinema:
fala num truque que é imaginar a es-
crita através de planos e sequências;
tem um capítulo que é a curta-
metragem da realização de uma cur-
ta-metragem ... Qual é a sua relação
com o cinema?
- Segui filmes de pessoas mais próximas
mas nunca trabalhei em cinema (só fiz
aquele documentário [Aprender, Viver e

Trabalhar na .Península de Setúbal]).
Ainda há bocado estava a reler um texto
muito bonito do Walter Benjamin sobre
a arte depois do cinema: não é a mesma.
Talvez aí esteja explicado porque é que
recorro a ele como muleta. Não se con-
segue visualizar a realidade, faz-se uma
construção: que é o cinema.

Os ArtistasU nidos
são uma pedrada no
charco
Passando para o seu percurso na Fa-
culdade, no Grupo de Teatro de Le-
tras com o Luís Miguel Cintra e o Jor-
ge Silva Meio ... Como é que começou
essa sua ligação ao teatro?
- Durante praticamente o curso todo não
fiz teatro nenhum, até porque o grupo
que às vezes havia tinha pouco que ver
comigo. Depois, o Jorge e o Luís Miguel
chegaram à faculdade. Foi então que re-
solvemos ir ao Festival de Avignon em
68: ver teatro. O festival, em 68, teve a
particularidade de não ter teatro. Então
vimos imenso cinema, e pessoas, e en-
trámos em debates'. Vimos o mundo a
mexer. Foi na mesma altura em que o
Salazar caiu da cadeira. O Luís Miguel
já tinha a ideia de encenar há muito tem-
po e, com aquelas pessoas, formou-se um
grupo. Em 69 fez-se o Anfitrião, que
criou polémica com o Grupo de Teatro
de Direito. O que é interessante: não

.havia uma nova linguagem, havia no-
vas linguagens. Estas eram se calhar as

fundamentais, que foram dar a
Comucópia e a Comuna. Fizemos, en-
tão, o Anfitrião do António José da Sil-
va, muito falado, muito visto, muito re-
cordado. Passados quase trinta anos ain-
da encontro pessoas com memórias des-
se espectáculo. Aí é que tenho orgulho,
em ter, um pouco por acaso, participa-
do. O seguinte foi um espectáculo ama-
dor, já não na faculdade mas na Socie-
dade de Belas Artes: os Três Entremezes
de Cervantes. Depois o Luís Miguel e o
Jorge foram para Inglaterra, um estudar
teatro, outro cinema, e quando voltaram
resolveram fazer uma companhia pro-
fissional.
Como vê agora uma certa
institucionalização da Cornucópia?
- Faz-me pena. Faz-me pena sobretudo
que 25 anos de tanta luta, de tanta gente
a mexer naquilo e a não deixar cair, de
tantas ideias e talento, se comemorem
com o senhor da Brisa na Expo'98. Faz-
me uma grande aflição.
E o teatro em Portugal? Está melhor,
está pior?
- Isso do melhor ou do pior é como os
referendos. O teatro está numa época não
muito má. Não é tanto a continuação dos
grupos independentes antigos que ago-
ra é mais interessante. O problema não
é terem ou não qualidade, mas estarem
instalados naquilo que já fizeram e ago-
ra refazem. Faz-se muita coisa, há coi-
sas novas: os Artistas Unidos, por exem-
plo, são uma pedrada no charco. É um
teatro político, uma coisa que passou de
moda e que parece poder ser repensada
agora. •



"TIMOR/ÁSIA": BOAS NOTíCIAS
& MÁS NOTíCIAS

Artur Marcos
(do Centro de Documentação Timor/Ásia da FLUL)

- Elaine Briêre
BOAS NOTÍCIAS

Dicionário Tétum-Português
Prevê-se que a FLUL possa

oferecer ao público ainda durante
este ano um Dicionário Tétum-Por-
tuguês. Em .Abril de 1995 afirmá-
mos - com base na nossa recolha e
no nosso conhecimento de materi-
ais pré existentes e, ainda, com base
no conhecimento de pessoas dentro
e fora da faculdade com perfis ade-
quados para realizarem o trabalho -
que era viável preparar e editar um
dicionário da principal língua de
Timor para Português e que esse
projecto poderia ser assumido pela
FLUL. O Conselho Directivo da al-
tura, presidido pelo Prof. Carmo
Ferreira, aprovou a. ideia e desde
1995/96 o timorense Dr. Luís Costa
tem-se aplicado na feitura da obra.
Em Abril de 1998 o corpo principal
do dicionário encontra-se numa fase
de revisão. De acordo com o acerta-
do oportunamente o Dr. Luís Costa
tem contado com o acompanhamen-
to ou apoio técnico e científico de
docentes da FLUL das áreas de
Informática ou Linguística
Computacional e da área de
Lexicologia e Lexicografia.

Este trabalho é um bom exem-
plo de como, apesar de limitações e
condicionalismos muito grandes,
timorenses e portugueses com sabe-
res complementares podem traba-
lhar em conjunto na realização de
trabalhos necessários ao preenchi-
mento de lacunas culturais e, tam-
bém, ao desenvolvimento do proces-
so socio-político da "questão de
Timor Leste".

No nosso entender, ao ser este
dicionário uma obra com um certo
valor emblemático, simbólico, ou

testemunhal, ela deveria ser publi-
cada apenas com as chancelas da
FLUL, da AEFLUL e da UL. Toda-
via, caso seja necessário procurar
parceiros ou financiadores no exte-
rior da Universidade de Lisboa, para
além de uma casa editora seria de
buscar exclusivamente parceiros
institucionais na área do Estado,
mais concretamente dentro das áre-
as de determinados ministérios
(MNEstrangeiros, MCultura, ME-
ducação, MCTecnologia ...). Desa-
conselhamos vivamente que se pers-
pective a associação de quaisquer
fundações (com excepção, talvez, de
alguma da área universitária) à edi-
ção deste livro.

Ainda o dicionário não está
acabado e já estão a chegar solicita-
ções de pessoas interessadas nele,
inclusive de pessoas actualmente re-
sidentes em Timor Oriental.

Literatura Timorense
Espera-se que este ano sejam

editados dois livros de autores timo-
renses que escrevem em português:

. trata-se de um romance e de um vo-
lume de poesia, assinados por no-
mes desconhecidos.

Quanto ao Prémio Fernando
Sylvan, promovido pela Sociedade
da Língua Portuguesa, julgamos sa-
ber que há três obras a concurso,
sendo um dos originais escrito em
inglês por um timorense residente
nos EUA. O patrono do prémio, Fer-
nando Sylvan, falecido em 1993, foi
durante bastantes anos o único es-
critor timorense referenciado nos
meios culturais lusófonos. Deixou
uma obra que inclui romances, en-
saios, livros de poesia, etc.

Relações com o Exterior da Facul-

dade
Seguindo a filosofia de, tam-

bém, "prestar apoio a" e de "manter
a comunicação com" pessoas e en-
tidades exteriores à FLUL, o Cen-
tro de Documentação Timor/ Ásia
tem prestado ajuda a estudantes de
graduação e de pós-graduação, quer
nacionais quer estrangeiros, de
modo a facilitar a feitura dos seus
trabalhos, seja para os apresentarem
a instituições lusas seja para os apre-
sentarem a instituições de outros
países.

No referente a entidades esco-
lares da área de Lisboa, durante o
primeiro trimestre do ano, o CDT/
A-FLUL contribuiu para o sucesso
de iniciativas na Escola Superior de
Educação Jean Piaget, de Almada,
e em escolas secundárias de Cane-
ças e de Mafra.

Um dos vectores de actuação
do CDT/A-FLUL tem sido o de pro-
porcionar informação cultural diri-
gida especificamente a sectores de
estudantes e de actuais ou futuros
docentes.

Por outro lado - apesar da pos-
tura de discrição do CDT/A-FLUL
(que, contudo, tem mantido contac-
to com algumas entidades e "me-
dia") - de lugares diversos têm-nos
feito chegar sinais de curiosidade,
de interesse pelas nossas activida-
des ou, mesmo, de interesse em ob-.
ter a nossa colaboração. Referimo-
nos, por exemplo, à RTP, à RDP In-
ternacional, à Agência LUSA. Da
Assembleia da República, da Comis-
são Eventual para Timor, deputados
dos quatro principais partidos dis-
puseram-se a visitar o CDT/A-
FLUL para o conhecerem melhor.
A Universidade Aberta, que está a
preparar um conjunto de materiais
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relativos a Timor (constituido por
filme, diapositivos e caderno) para
distribuir em três idiomas, recolheu
imagens e depoimentos no C. D.
Timor/ Ásia.

Relatório de Actividades
O Centro de Documentação

'Timor/Ásia da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa edita,
com uma tiragem por número osci-
lando entre os 500 e os 1000 exem-
plares, a Timor/Ásia Circular. O
número 05, de Outubro p.p., é qua-
se um relatório. Os estudantes da
FLUL que tenham vontade de co-
nhecer melhor o trabalho do CDT/
A e quais os critérios que segue no
trabalho relativo a Timor Oriental
podem consultar a circular na AE,
na Biblioteca Central ou no jornal
de parede junto à livraria, na cave
do edíficio principal.

••...

MÁS NOTÍCIAS

Centro Fica sem Pessoal
Já no fim do seu mandato e

antes de passar os poderes para a
actual e nova equipa do Conselho
Directivo (presidida pelo Prof.
Carmo Ferreira), a presidente
cessante, a Prof." Alzira Seixo, re-
meteu uma carta datada de 20.
FEY.98 ao responsável pelo C.D.
Timor/ Ásia, comunicando-lhe que a
partir do fim desse mês o Conselho
Directivo não poderia "assumir en-
cargos com pessoal em regime de
prestação de serviços".

Como o responsável pelo
CDT/A-FLUL (um dos raríssimos
universitários que prestou atenção
a Timor enquanto estudioso, que se
aplica em trabalho socio-cultural e
de divulgação efectivo e que sobre
as temáticas timorenses tem obra
própria publicada e fez publicar obra
de terceiros) era a única pessoa que
tinha por função trabalhar no cen-
tro, isto significa que o "Quadro de
Pessoal" deste passou de "0,5 pes-

soa" (uma pessoa a meio tempo)
para 0,0 pessoa. A situação é algo
bizarra porquanto a Sr," Prof." Alzira
Seixo nos afirmou que se congratu-
la com o trabalho realizado pela
pessoa em causa, que sempre se con-
siderou devidamente informada, que
o centro deve continuar e que a pes-
soa deve continuar.

Serve este apontamento para
transmitir que, no momento e pe-
rante a situação inesperadamente
criada ao centro e a quem nele exer-
cia actividade profissional, o trata-
mento de algum do expediente do
centro está assegurado por quem
antes o fazia, agora numa base de
"voluntariado", vai-se ainda respon-
dendo a alguns compromissos pen-
dentes; porém uma série de inicia-
tivas e de trabalhos tiveram de ser
interrompidos ou ficaram prejudica-
dos e comprometidos , deixou de
haver capacidade de resposta para
solicitações internas da FLUL e tam-
bém exteriores. A posição "oficial"
é a seguinte: há mudanças na direc-
ção da FLUL, há mudanças na di-
recção da UL (Reitoria); é preciso
algum tempo para definir e encon-
trar a continuidade do trabalho re-
lativo a Timor (e à Ásia) face à ac-
tual situação.

O que está em jogo agora não
é a lamentação de prejuízos pesso-
ais que sofremos ou da grosseria
com que nos trataram, mas o con-
firmar internamente e junto de en-
tidades, algumas nacionais outras
estrangeiras, e decerto também as
leste-timorenses, se de facto na
FLUL e na UL há ou não há a
assunção clara de um trabalho .de
base e de fundo relativamente a
Timor (e outros lugares). Mesmo
para que alguém possa garantir ou
fornecer apoios da mais diversa na-
tureza é necessário estar-se seguro,
ter garantias, da firmeza do empe-
nho da FLUL (ou da UL). Por outro
lado o trabalho só pode avançar com
gente informada, relacionada e qua-
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lificada a trabalhar num quadro
laboral esclarecido e estável.

Para aquelas pessoas que ne-
cessitem da ajuda do CDT/A para
realizarem estudos ou actividades
relativas a Timor e uma vez que ac-
tualmente não é possível assegurar
permanências ou atendimentos re-
gulares, podem deixar-nos por es-
crito (dentro de um envelope ende-
reçado para nós e para o centro) a
sua consulta, junto com um contac-
to - seja na portaria da FLUL, onde
é colocado o correio para o centro,
seja na Associação de Estudantes,
seja na recepção do edifício do Cam-
po Grande, no qual se situa a sala
atribuida ao CDT /A. Respondere-
mos na medida das nossas possibi-
lidades particulares.

A propósito de "responder",
respondemos e damos a cara pelo
trabalho relativo a Timor feito até
ao momento, que po.ssibilitou à
FLUL (e à UL) ser referenciada em
certos meios nacionais e estrangei-
ros (e seguramente junto de respon-
sáveis leste-timorenses, quer da Di-
áspora quer do Interior); que lhe
permitiu fundar em 1995' uma uni-
dade de trabalho original e dar-lhe
conteúdos; que lhe colocou a possi-
bilidade de cumprir um certo papel
académico, cultural, social e políti-
co. Naturalmente já não temos res-
ponsabilidade nem respondemos
pelo que fará ou ocorra daqui em di-
ante.

Talvez razões houvessem
Colombo, Fernão de Magalhães,'
Saramago, Mísia, para rumarem a
Castela e outros mais a partes di-
versas... •
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Noseu empenho desenfreado em

manter a paz no mundo, os Esta

dos Unidos, têm vindo,

estranhamente, a apadrinhar e mesmo a sus-

tentar ditaduras marcadas pelo terror e por

eleições fraudulentas, submentendo os paí-

ses menos desenvolvidos aos seus interes-

ses económicos e imperialistas. O México é

um exemplo flagrante do lado obscuro dos

polícias do mundo (como carinhosamente os

americanos se auto-nomearam). Esta atitu-

de um tanto ou quanto contraditória leva as

populações - vítimas directas d~stes apoios

- à miséria.

Curiosamente, a comunicação social

não tem divulgado com muita assiduidade

os·acontecimentos que se têm vindo a verifi-

car no México desde 1994, altura da insur-

reição de Chiapas. Nesta zona mexicana ha-

bitam comunidades indígenas, que de dia

para dia estão a ser exterminadas barbara-

mente por grupos paramilitares

guatemaltecos apoiados pelo governo de

Zedillo. Sendo um dos estados mexicanos

com maiores riquezas naturais, Chiapas é

controlado pelo governo central (ou, se pre-

ferirmos, pelo PRI, um partido que se diz

revolucionário e institucional, no poder há

68 anos) e por algumas multinacionais.

Com o objectivo de lutar por uma so-

ciedade mais justa e, ao mesmo tempo, de-

fender um território em risco de ser subme-

tido aos interesses económicos dos capita-

listas, um grupo de jovens chegou àquela

zona nos anos oitenta. A luta de Emiliano

Zapata no início do século por uma divisão

justa da terra serviu de base para a forma-

ção de um grupo de guerrilha: o EZLN (Exér-

cito Zapatista de Libertação Nacional). Este

exército foi criado por deliberação das co-

munidades indígenas, que definiram os seus

estatutos e estratégias de luta. Através da luta

armada, os zapatistas apenas pretendem con-

quistar o direito de serem ouvidos perante

um Estado que decerto ainda não ouviu falar

de direitos humanos. Com a formação do

FZLN (Frente Zapatista de Libertação Na-

cional, da qual faz parte Raúl Járdón, que

participou na conferência de 4 de Março do

presente ano no Teatro «A Barraca»), o exér-

cito zapatista recusa a guerra armada contra

o governo mexicano, não só pela delibera-

ção da sociedade civil como pela discrepân-

cia de forças ~o campo militar.

Desde 1994 que se verifica uma enor-

me descriminação e exploração dos índios,

que se viram reduzidos à miséria desde o

NAFTA (acordo de livre comércio norte-

americano); a grande discrepância entre o

desenvolvimento agrícola dos Estados Uni-

dos e o do México leva-nos a concluir rapi-

damente os objectivos do governo america-

no, bem como as suas consequências: a so-

brevivência das tribos depende substancial-

mente da cultura de milho e café. A insur-

reição dá-se no dia 1 de Janeiro como um

grito de revolta contra a política de Zedillo e

a sua posição relativamente ao NAFfA; o

movimento revolucionário dos zapatistas ini-

cia-se, sendo Chiapas imediatamente ocupa-

do pelo exército mexicano. Depressa surgi-

ram movimentos de apoio às populações

chiapatecas por todo o México; esta campa-

nha de solidariedade estendeu-se a outros pa-

íses, e mais uma vez podemos dirigir duras

críticas à comunicação social portuguesa, que

pura e simplesmente ignorou algumas eta-

pas destes acontecimentos. Foi apenas atra-

vés da Internet que os zapatistas consegui-

ram anular, embora timidamente, o silêncio

dos Media.

Após cenas de combate aberto entre o

EZLN e as forças do PRI, a sociedade civil e

os partidos de oposição do governo fizeram

pressão para que este assinasse a paz com os

indígenas. Em Fevereiro de 1996, o governo

de Zedillo assinou os acordos de San Andrés.

Durante a negociação deste tratado, o gover-

no, pressionado pelos EUA, procedeu à ocu-

pação do território zapatista. Os dois anos

que passaram desde a assinatura dos acor-

dos foram marcados pela traição: ao invés

de respeitar os acordos de San Andrés, que

pretendiam pôr termo à discriminação dos

índios, o governo começou a preparar ardi-

losamente uma estratégia de guerra suja para

calar de uma vez as vozes da revolta e da

luta pela dignidade e respeito dos direitos

essenciais do Ser Humano.

Com a formação de grupos paramili-

tares treinados por soldados dos EUA e da

Guatemala, o governo de Zedillo manda as-

sassinar centenas de indígenas, base de apoio

do EZLN. Estes grupos, que aparentemente

são independentes, são armados pelo exér-

cito mexicano, sendo este par~ialrnente fi-

nanciado pelos Estados Unidos. O

envolvimento do governo em massacres cho-

ca qualquer sensibilidade; a passividade dos

milhares de militares e polícias estaciona-

dos em Chiapas que permite os ataques des-

tes grupos que espalham o terror entre os

indígenas não choca menos.

A situação atingiu o ponto de ruptura

com o massacre de Acteal, em 22 de De-

zembro do ano passado, com o assassinato

bárbaro de homens, mulheres e crianças. Em

Acteal encontravam-se alguns refugiados das

comunidades de Chenallo, desalojados nas

semanas precedentes pelos grupos armados.

Os atacantes deslocaram-se em viatu-

ras provenientes da presidência camarária

priista. A sua chegada foi detectada pelos

zapatistas, o que fez com que parte dos refu-

giados e dos habitantes de Acteal fugissem,

enquanto alguns ficaram a rezar, não acredi-

tando na possibilidade de um eventual mas-

sacre. Durante as quatro horas que se segui-

ram, os grupos paramilitares violaram mu-

lheres na presença dos filhos, espalharam os

fetos das mulheres grávidas pelo chão, ma-

taram 15 crianças (entre as quais um bebé

de alguns meses), 21 mulheres, e penso que

será suficiente para provar a barbaridade do

governo mexicano. O governador de Chiapas,

Julio Ruiz Ferro, foi imediatamente avisado,
do sucedido ... apenas respondeu com um

simpático «está tudo bem»!!!! Na tentativa

de iludir os contestatários e limpar as mãos .

sujas de sangue, Zedillo mandou prender,

numa atitute virtualmente moralista, o go-

vernador de Chiapas e alguns assassinos (pe-

ças que seriam fácilmente substituíveis).

Certamente pouco ouviste falar des-

tes sucedidos nos meios de comunicação so-

cial. O massacre de Acteal foi divulgado nas

televisões e em curtas notícias nos jornais

mais importantes; como tal, é teu dever par-

ticipar na campanha de solidariedade com

Chiapas, contribuindo com uma assinatura

no abaixo-assinado que foi elaborado para o

efeito. Esse abaixo-assinado provém da Pla-

taforma de solidariedade internacional e cir-

cula na Faculdade de Letras. Se quiseres

assinar ou saber mais informações sobre a

situação actual no México, contacta-me pelo

942 51 48, ou espera que eu te aborde para

contribuíres com a tua preciosa assinatura -.

Conto contigo ... •
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*. {gm dos mais pO.dero-

sos meios de influ-
"'_, "'" ência social en-

cqn~a-.se nas redacções dos.
inúmeros meios de comuní-
cação social. Não é por acaso
que os norte-americanos a
consideram como o quarto
poder logo a seguir ao judici-
al, legislativo e executivo. Po-
rém; pode entender-se, orno

""uma conclusão lógC'" qu~
esse quarto poder é sufieien- .
temente forte para influénci-
ar os outros três, ou seja, toma-se desse modo,
como o verdadeiro poder. ~ é&W

A História do século XX assenta numa gran-
de virtude: a da informação. Mais informação é
sinónimo de mais liberdade, maior escolha e, aci-
ma de tudo, maior discussão sôcial. É neste pres-
suposto que assenta a criação daquela que é consi-
derada a mãe de todas as revistas mundiais: a Time.
Foi com ela que muitas gerações cresceram e att:;:l,-
vés das suas capas mitificou-se um ideal: o a i~-
formação:

Fundada por dois estudantes de Yale, Briton
Hadden e Henry Luce, a mais famosa revista do
mundo comemorou no passado mês de ~arço ós
seus 75 anos de existência. Idealizada como um
meio de informação que sintetizava os aconteci-
mentos sociais e políticos §emanalmente, a revista
de Luce e- H,adden transformou-se, natu.rãlment~,
de modo a inserir-se nos dias de hoje. Longe de
uma sociedade e de um público alvo predomínan-
~emente ~onservador ~~ i/n~ci~do stfu10
informação era umt'PrtV}J~glOéIe po1J'ços
ao alcance do.s WASP (White A'tgl -Saxón
Protestant), a Time já nãó se limita a sintetizar os
acontecimentos semanais, optando por se situar
como um pólo de discussão social ao nível da soei-
§lade ~dainformação, ou seja, globalmente.

Um ano antes da edição do primeiro número
já a revista tinha o seu primeiro assinante, o juiz
Robert Luce, um primo afastado de Luce. Datado
de 3 de Março de 1923, o primeiro número teve
como capa o político Joseph G. Cannon, que teve
direito a um minúsculo artigo de uma coluna. Ins-
talada num edifício da East 17th Street em.
Manhattan, a redacção da revista\, com cerca de 331

.jornalistas; assistia à expansão ~conómica e social
de um país que tinha passado incólume aos
mal~f~cios ~rovocados pela la !Guerra Mundial. i
Assistta-se, portanto, ao início da mudança do po- j

der mundial do velho continente para o el dorado
norte-americano qu ndo, em 1~29, a la grande/
fePf~fi~o, econo~ca assolqujos mercados da
~~toca"el, W?ú .Street. Nesse. rrfesmo ano Briton
Hadoen e átíngido por uma infecção que viria a

de
Te·mpo

~Luce
&

Hadden
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revelar-se fatal. Aos 31 anos Hadden
~)deixava a revista o.tfãF!e um dos seus
~:;graodes impulsionador' s numa altura
"'.em que estava a dar os rseus primeiros

passo . Devido a este facto, Henry Luce
mallter-se-ia durante 4J) aoQ$: como o
responsáveí:"máximo d;publi~Ção.

As décadas de 30-e 40 demons-
traram ser uma perfeita' onte de maté-
ria jornalística. De entre esses aconte-
cimentos destacam-se a Grande Depres-
são, que provocou um êxodo maciço de
Este para Oeste de encontro às planíci-
es do- ~stadQ da Çf'Jifóf.l1ia ( elente-

~nte:retratado pelo li\!tü A nhas.da.
Ira do aclamadol1ohn Steinbeck); a 2"
Guerra Mundial sob a égide da suástica
alemã e do comando de Adolf Hitler (ele
que fói considerado pela Time como o
homem do ano em 1938); a entrada dos
E.D.A. na guerra devido ao ataque a
Pearl Harbor e o subsequente ataque

f1uclear a Hiroshima e Nagasaki. Este
oi, sem dúvida, um dos momentos de

maior prosperidade da imprensa norte-
americana. \ pessoas estavam ávidas
Me inft>rmaç;ão sobre á guerra numa 'al-
tura 'em qué$o fenómeno televisivo era
inexistente. Corolário natural de tal sede
é o aparecimento de outras publicações
semdis' dtrónde se destaca a funda-
ção da sua mais directa adversária, a
prestigiada Newsweek, em 1933. Por
essa altura, Robert Hutchins, reitor da
Buiversidadv de Chicàgo;viria arefe=
rir que a tme tinha feito mais pela so-
ciedade, como agente socializante, do
que o próprio sistema de educação nor-
te-ameJ;:ic no~
. . O~6~-guerra rev~ou-se aiu~a

mais proveitoso numa altura em que a
revista ajudava a moldar a o.,pinião pú-
bl" à'~;lí' (li ica no que concerne .•..o tIp~A.ntes
dos anos 60 os E.U.A p bciarntimunes
ao impulso revolucionário 'que se
despoletava globalmente. Porém, as dé-
~adas de 60 e 70 traziam consigo uma
das giah1iesyyg~' ldções sociais: a dos
direitos civis. O desastre militar que se
viria a revelar o Vietnam e a morte de
quatro estudantes peja Guar acio-
rlal numa manifestação atÍti- na tor-
navam-se num foco de acesa discussão
social com a revista a sentir o pulso da
?p~nião ~ÚbJ.lêa.T,I.lviria a resultar no
uruco editorial escnto em 75 anos de,* I
existência. Esse edíto .al, publicado eml

1973, pedia a demissão do presidente
~ixon (recordista absoluto com 55 ca-

'p ) f L . d Ias em conseq' encra o seu
envolvimento no drocesso Watergate. I

"'---- Me!afone l-t9
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Os anos 80 e a década de 90 acentuaram um dos períodos de
maior mudança ao nível político. O actor Ronald Reagan é a res-
posta ao anseio de uma classe média conservadora e cumpre o seu
papel de modo exemplar. Porém, seria Mikhail Gorbachev (consi-
derado o homem da década de 80 pela Time) a centrar todas as
atenções sobre si com o desvio ideológico da sua Perestroika. A
queda do muro de Berlim significa a abertura de um mundo fecha-
do sobre si mesmo. Na era pós-comunista, o capitalismo e a
tecnologia norte-americana tomaram de assalto 9 mundo. Os con-
ceitos tecnologia-democracia-dinheiro confundem-se em si mesmos
numa altura em que Bill Gates e a Internet dominam as atenções de
um mundo longe das melhores perspectivas concebidas por Luce e
Hadden. A Guerra do Golfo e o ter-
ror na Bósnia voltam a ter capas

/ de destaque na Time. Paradoxal-
mente, a guerra sempre foi a me-
lhor amiga da comunicação soci-
al. A história mundial e os 75 anos
da revista são factos dissociáveis.

Lida por 31 milhões de pes-
soas em todo o mundo, a revista
Time tornou-se num dos símbolos
da sociedade norte-americana.
Através dela deu-se a conhecer o
fascínio e o terror do século XX, de Robert Kennedy e Martin Luther King Jr., para além da mais recente
da 2a Guerra Mundial à Guerra do ascensão mundial do magnata Bill Gates. A história de um mundo passou
Golfo passando por essa cicatriz pelos olhos dos leitores da Time através da visão dos seus correspondentes
social que se chamou Vietnam. Nas espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ao seu serviço já morreram 7
suas capas figuraram a construção jornalistas, o primeiro dos quais foi Melville Jacoby em 1942 em plena 2a
e a queda do muro de Berlim, a Guerra Mundial. ~omo diria Henry Luce: "Como jornalista estou no co-
conquista do espaço por Neil mando de um pequeno grupo nas trincheiras da frente de batalha a favor da
Armstrong e seus pares, a morte liberdade." •

Se o próprio povo basco está a pe-
dir aos berros o cessar da violência e das
mortes vãs e sem sentido, por que é que
este grupo de terroristas não pára com
isso? País Basco só faz pensar na ETA.
Fico também indignado com o modo em
que é apresentado o artigo que trata estes
assassinos como heróis de alguma cau-
sa. Nenhuma causa vale a pena se se su-
jar com sangue inocente. Em fim de con-
tas, a única motivação deles é económica
e não política, como se pensa.

Por último, julgo que este artigo não
vale a pena, o autor não parece basco mas
qualquer pessoa com o juízo comido por
falsas ideias. Antes de escrever tais par-
voíces, era melhor visitar esta linda re-
gião espanhola e falar com todas as pes-
soas, e não só com os violentos. Mais
uma vez: "ETA NO, VASCO SÍ". •

•• III

sou um jovem basco que está a passar umas férias no sul de Portugal. Foi
por um acaso que chegou às minhas mãos um exemplar de Os Fazedores
de Letras (Fevereiro) e é com enorme espanto e pena que leio o artigo

sobre o problema basco. Por favor, como são capazes de falar nisso com tanta
frivolidade? É verdade que, quando se fala desde a ignorância, tudo pode ser
visto de outra maneira e até encarar uma posição pseudo-romântica perante uma
situação que se bem não é fácil de compreender, a única conclusão que dela se
pode tirar é: a ETA é apenas uma vara de assassinos, que não lutam pela liberta-
ção de um povo (que aliás já está cansado de dizer: "Basta ya") mas por impor-se
seja a quem for.



Tento, em tudo o que faço, jun-
tar o útil ao agradável. Prefiro de
longe textos úteis e agradáveis a só
agradáveis, como grande parte dos
que são escritos para aqui. É o que
tentarei fazer com este.

Tem-se falado e escrito imen-
so acerca de povos oprimidos, do-
minados por outros. Vem-nos logo à
ideia Timor Leste, Tchetchénia e,
infelizmente, outros. Contudo, e ain-
da que de uma forma infimamente
menor, há casos de opressão de po-
vos no nosso próprio continente por-
tuguês.

Falo dos casos agora de novo
trazidos à baila (já não era sem tem-
po) de pretensão de elevação a con- .
celho. Pegando no caso de Vizela (e
desde já um abraço fortíssimo pela
vitória a todo o povo vizelense), é
notória a opressão sofrida por aque-
le povo pela parte do de Guimarães.
A descida massiva de Vizela a Lis-
boa traduziu esse estado de euforia
e pintou Lisboa de azul e amarelo.

Creio que, e com todo o respeito, quem nasceu entre
hipermercados, auto-estradas e centros comerciais jamais fará
ideia do sentimento provocado por uma situação como esta.

Paralelamente a Vizela há mais 17 localidades a pretende-
rem a sua elevação a concelho. Algumas, cuja elevação está pra-
ticamente garantida, são já cidades, e a transferência de poderes
não despertará grandes rivalidades ou desentendimentos, uma
vez que lhes é mais do que reco-
nhecida. A avaria estaria em ele-
var as que não são cidades, e,
logo, as que mais necessitam des-
se poder para se libertarem do
jugo que sufoca o seu desenvol-
vimento, e às quais, quase de cer-
teza, mais depressa será negada
e esquecida a elevação. .

Um desses casos vivo-o eu.
Canas de Senhorim é uma vila
beirã do distrito de Viseu e con-
celho de Nelas (esta parte é
odiável ter que a dizer, sinto-o
como uma violência). É lamen-
tável que apesar de ter sido já por
várias vezes e inicialmente con-
celho, Nelas tenha tomado o seu
lugar, essencialmente devido à
posição central que ocupa em re-
lação ao território concelhio.

Após vários séculos de
saltitos do poder concelhio de um
lado para o outro, Canas está pre-
sentemente em desvantagem, não

Quando nem
já a vonta-
de dos ha-
bi tantes de
uma dada
região tem
peso no seu
fu turo ...

1,t---Elisabete-Ramos
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só por não ser sede de conce-
lho, mas porque a sua sede do
concelho se serve desse título
para se desenvolver a si pró-
pria e atrofiar a sua maior fre-
guesia. Isto nomeadamente
através de recusa dos seus pro-
jectos e aceitando-os somente
caso estes venham a ser insta-
lados nos terrenos da actual
sede. Consequência: maior de-
senvolvimento e maior fixação
aí de população, às custas da
sua maior freguesia, que lhe
fornece a maior parte da mão-
de-obra.

Este é um tipo de condu-
ta injusto e desleal ao qual não
nos poderemos calar.

Estão aqui em causa vá-
rios factores, como o facto de
Canas já ter sido concelho por
várias vezes, o facto de possuir
uma estrutura muito seme-
lhante à da actual sede e, o
mais importante, o da vontade
secular da sua população. Para
alguns, será mesmo um dos
seus maiores desejos. Estão
então reunidas mais do que as
condições necessárias para
algo que a Assembleia da Re-

I pública resolveria sem grande
esforço. Canas explodiria de
alegria e júbilo!

E ainda que isto pareça
primitivo a povos que não se
deparam com problemas deste
tipo, para nós, canenses, esta
é uma situação humilhante,
para a resolução da qual não
pararemos nem deixaremos de
gritar: "Canas a concelho!".

P.S.- Já agora: no que diz
respeito à questão da
regionalização, sinta-se o ridí-
culo que é para a região de
Viseu ir pertencer à Beira Li-
toral, não só pelas suas carac-
terísticas "interiores", como
pelo facto de regiões mais in-
teriores estarem, em muitas si-
tuações, dependentes desta.
Quando nem já a vontade dos
habitantes de uma dada região
tem peso no seu futuro ...•
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História de Portugal
Capítulo Penúltimo -

O Começo do Fim
1998, Universidade Por-

tuguesa da Falta de Bom Sen-
so, Faculdade da Utopia e do
Intelectualoidismo Generali-
zado: final do ano lectivo. O
repetente governo português
tenta pela enésima vez passar
no cadeirão da Faculdade: In-
trodução Às Exposições Mun-
diais. Devido ao facto de ser
repetente e de estar muito mais
interessado em fazer as outras
cadeiras importantes do cur-
so, nas quais vinha tendo apro-
veitamento de mestre (a saber,
Megalomania Aplicada IV,
Impraticabilidade Económica
m e Estudos Contemporâne-
os de Evasão Fiscal), o nosso
aluno acabava por se ver no
final de mais um ano com
nada de monta para mostrar
em casa aos seus pais da Co-
munidade Europeia. A arro-
gância qUeeste aluno demons-
trou ao evidenciar a sua parca
nota (um 10) na cadeira de
Introdução à Moeda Única
com o Prof. Catedrático
Helmut Kohl (passando por
favor na secretaria, sendo que
todos os seus colegas de facul-
dade sabiam não ter capacida-
de de passar nas cadeiras de
continuidade, Bem Estar So-
cial I e Poder de Compra lI)
apenas veio agravar a sua si-
tuação na frequência estudan-
til. À medida que o dia do exa-
me de final de época se apro-
xima, o nosso aluno tenta pe-
dir ajuda ao seu padrinho, mas
este (que já havia acabado o
curso e não o estava para atu-
rar) apenas lhe concede alguns

apontamentos da sua namora-
da espanhola, datados de há
seis anos atrás. Impossibilita-
do de compreender que eram
apenas noções, e que depois
deveria construir o seu estudo
baseado na especificidade
situacional a que seria sujei-
to, o nosso aluno começa a
copiar os apontamentos fazen-
do apenas pequenas altera-
ções, o que adivinhava desde
já o desastre. Chegado ao dia
do teste com uma auto-confi-
ança que assustaria o mais
optimista dos estudantes, o
nosso aluno publicitava desde
já o seu sucesso. Ao receber a
folha do enunciado, acontece
o que já se esperava: o nosso
aluno lê mal a pergunta, e de-
sata a escrever sem antes fa-
zer um plano. Quando se aper-
cebe da burrada que havia fei-
to, metade do tempo que dis-
punha para fazer o teste já
havia sido gasto, não compre-
endia a pergunta (por mais que
se esforçasse) e o seu profes-
sor, o Dr. Zé Povinho, não lhe
iria conceder nem mais um
minuto extra. Em desespero de
causa, tenta recorrer a inúme-
ras cábulas a meio do teste:
trabalho infantil, mão de obra
ilegal, pagamento de ordena-
dos a dobrar, fechar os olhos a
problemas fiscais, aumento
inconstitucional de impostos,
desvio de verbas do ensino e
da saúde, imprimir maior ve-
locidade às obras em questão.
Mas nada resulta. O teste es-
tava condenado. Depois de es-
crevinhar uma página e meia
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de bom palavreado, deci-
de escrever mais duas de
termos técnicos previa-
mente estudados em Retó-
rica Política Ill, e entrega
de uma maneira triunfan-
te o teste. Quando o rece-
be mais tarde, tem um 10
mas fica feliz na mesma:
o seu truque havia funcio-
nado. Ninguém havia to-
mado plena consciência da Luis.Lima _
capacidade analística com
a qual torneava as dificul-
dades apresentadas pelos
seus docentes, e este co-
nhecia o nosso aluno mui-
to bem. Um professor tra-
dicional, de brandos cos-
tumes, que, embora muito
severo quando assegurado
da sua razão num proble-
ma, se encolhia ao ser es-
magado por uma retórica
exemplar. Embora isso não
tivesse acontecido, o nos-
so aluno havia conseguido
o principal: deixar este
professor como um burro a olhar para o palácio,
malabaristicamente formulando as suas teses, floreadas
com termos técnicos inacessíveis ao comum mortal, enco-
brindo assim a verdade dos factos, que até então eram o
mais transparentes e incondicionalmente aceites possível.
Realizando assim a sua obra, o nosso aluno havia vencido
o professor, que, ficando (mais uma vez) na dúvida sobre
as reais capacidades do seu discente e querendo acreditar
na melhoria das suas capacidades, esperançado numa ilu-
minação que nunca haveria de acontecer, passa-o à recta,
atribuindo-lhe a garantia de ver mais uma das suas asnei-
ras carimbada com o selo da aceitação social. O futuro
apresentava-se negro para este povo, que caminhava len-
tamente para a derradeira desgraça: os anos pós-unifica-
ção monetária... •
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O seu nome pode ainda não ter
. ecoado muito por estes lados,

mas o facto é que a vinda des-
ta escritora suíça" de 35 anos a Portu-
gal prova que a literatura em língua
alemã está cada vez mais presente no
nosso país. Veio para assistir à leitura
da tradução inédita, feita pela Turma
3 de Alemão I, do primeiro capítulo
de Gebrochene Herzen, apresentada na
Livraria Buchholz.
Após o lançamento do primeiro livro
aos 27 anos, atingindo um grande e
rápido sucesso, os leitores renderam-
se à sua escrita de concisão cristalina.
Os seus livros parecem retratar, como
os próprios títulos evidenciam, a nova
desordem amorosa em que vivemos e
da qual somos vítimas e culpados.
Esta foi uma entrevista pós-babélica:
entre o inglês, o português e o alemão,
a compreensão mútua teria sido impos-
sível sem a colaboração da professora
Ruth Huber.

Tanto quanto sabemos, começou a
escrever aos 8 anos ...
- Sim, com as colegas na escola. Tí-
nhamos um grupo e cada uma tinha
que escrever um capítulo do livro.
Muito cedo soube que era melhor do
que as outras e decidi escrevê-lo todo.
Tem boas memórias desse tempo?

Qual foi a importância dos seus pais?
- Todas as memórias, sejam elas boas
ou más, influenciam ... Lembro-me que
quando conversávamos à mesa de jan-
tar os meus pais nunca me disseram
"estás a exagerar" ou "inventaste isso".
Desde que eu contasse histórias, para
eles estava tudo bem.
Sabemos que trabalhou numa rádio.
Quer contar-nos como foi?
- A rádio da Suíça emitia peças humo-
rísticas e eu escrevia algumas. Davam-
me os assuntos e eu tinha de escrever
uma ou duas páginas. Só podia utili-
zar duas vozes e três tipos de sons: uma
porta que abria, água a correr e uma
campainha. Era um bom exercício.
Neste momento dedica-se exclusiva-
mente aos livros ...
- Às vezes aceito trabalhos específicos,
para jornais, por exemplo. Ou traba-
lhos não pagos, como para um jornal
de estudantes.
Qual é a sua relação com a crítica?
Aceita-a bem?
- Desde o início que tive críticas bas-
tante negativas, mas sempre muito êxi-
to entre os leitores. No princípio, afec-
taram-me muito. Mas, desde então,
consigo aceitar isto com mais calma,
até porque quando os meus textos e ro-
mances foram traduzidos e criticados Gebrochene Herzen / Corações Parti-
em França o eco começou a ser com- dos (1990)
pletamente diferente. Lá, a crítica rea- Das Schlampenbuch / O livro das Por-
giu de forma bastante entusiasta. cas, Feias e Más (1992)
Como se processa a sua escrita? Es- Die Putzfraueninsel / A Ilha das Mu-
creve intuitivamente ou há muito tra- lheres a Dias (1993)
balho e revisão? Blondinentrãume / Sonhos de Louras
- Há primeiro um trabalho muito in- (1994)
tenso de escrita mental; depois existe Mein Vater und andere Betrüger /
uma fase muito espontânea da escrita Meu Pai e outros Vigaristas (1996)
em que escrevo muito depressa, uma, Das Leben der Matrosen / A Vida dos
duas, três versões no próprio dia. De- Marinheiros (1998) •
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pois, de forma mais lenta e reflectida,
começo a corrigir (riscar coisas, alte-
rar uma palavra, corrigir um ritmo na
frase).
Inicialmente, havia uma violência
que transparecia das suas persona-
gens. Depois mudou de estilo ...
- Houve acontecimentos que criaram
algum distanciamento para com esse
tipo de personagens: uma série de as-
sassínios na Suíça que pareciam iden-
tificar-se com elas. Por isso abandonei-
as.
Uma innocent cruelty continua a ser
a sua imagem de marca. Porque é que
a adoptou?
- R~cuso-me a escrever sobre relações
suavizantes, irreais ou ideais: teria que
inventar. É muito difícil escrever um
romance ou um conto sobre um amor
feliz ideal, porque isso não interessa.
Interessa para a vida mas não para a
literatura.

BIBLIOGRAFIA DA AUTORA:



Werner Manlz, "Staircase of lhe Ursulines Grammar School", 1930

_______________ Milena.Moser

Encontrei um homem. Não que
andasse à procura de um. En
contrei-o simplesmente, da

mesma forma como quase todos os dias
encontro qualquer coisa: botões, moe-
das, chaves tortas, peças de jogos, bo-
cados de papel rabiscados, berlindes,
cacos coloridos, dardos estragados,
penas, uma vez até um rubi sintético
que, no escuro, confundi com um pe-
daço de vidro. E depois, um dia, este
homem.

Isso foi, tanto quanto me lembro,
num Domingo. Só pode ter sido num
Domingo, porque aos domingos sou a
única pessoa em casa que se levanta
cedo. Embora eu não vá à igreja, finjo
que vou. Visto-me como deve ser: blu-
sa branca com uma gola enorme, saia
escura, casaco de malha e, acima de
tudo, um pequeno chapéu e luvas. Meto
a minha carteira grande debaixo do
braço, aquela que levo sempre comigo
para lá enfiar os meus achados, e saio
de casa como uma respeitável solteiro-
na - o que na verdade até sou.

Ou será que não?
Em todo o caso, nesse Domingo,

não fui longe. Moro no rés-do-chão, e
da minha casa faz parte um jardim mi-
núsculo e poeirento, com o qual eu, no

entanto, nunca me ralo, nem sequer
para inglês ver. a sapato chamou-me
logo a atenção. Estava debaixo de um
arbusto mal cuidado, mesmo junto ao
muro da casa.

Um sapato, pensei eu, que inte-
ressante! Nunca encontrei um sapato!

Aproximei-me, curiosa. a sapa-
to não tinha mau aspecto, preto e
bicudo, tal como eram os sapatos de
homem antigamente, e bem engraxa-
do. Só quando me debrucei sobre o meu
achado, é que reparei que havia um pé
lá dentro, e também que todo o resto
do dono deste sapato bem como do ou-
tro, se encontrava igualmente no meu
jardim.

Sem saber bem o que fazer, fe-
chei a carteira. E agora, o que fazer?
Metê-lo na carteira, como teria feito
com qualquer outro sapato, sem dono,
evidentemente que não podia. Para ser
sincera, invadiu-me uma certa desilu-
são. Um achado tão maravilhoso! E tão
raro hoje em dia, a avaliar por aquilo
que se ouve. Inclinei-me e observei-o
mais atentamente. Era um exemplar
novo e bem conservado, e só um boca-
dinho estragado. a meu nariz dizia-
me que, no máximo, se tratava de uma
intoxicação alcoólica de médio grau

(também não sou assim tão
inexperiente). A desilusão deu lugar à
teimosia. Propositadamente, agarrei o
homem pelos tornozelos e puxei-o dali
para fora. Que espanto! Ele mexia-se!

Gemendo, arfando e rezando, ar-
rastei o homem até à porta de casa. Aí
fiquei parada por um momento, para
recuperar o fôlego. Com as costas da
mão, afastei os cabelos da testa. Feliz-
mente sou bastante forte, o que tem a
.sua explicação, mas não quero entrar
agora em pormenores. Abri a porta de
casa e travei-a. Por precaução, pus-me
à escuta, para perceber o que se passa-
va no interior, mas, tal como era de es-
perar, ainda estavam todos a dormir.

a pássaro madrugador encontra
a ... encontra o ... como é que era? ..
em todo o caso, pareceu-me vir a pro-
pósito: o pássaro madrugador. Repri-
mi um risinho, depois ganhei 'coragem
e, desta feita, agarrei o homem pelos
pulsos para, puxando-o por detrás, o
arrastar até minha casa. Não me sen-
tia lá muito segura do que estava a fa-
zer: é muito mais pessoal agarrar al-
guém pelas mãos do que pelos pés, so-
bretudo quando esse alguém usa peú-
gas.

A cada instante que passava, o
homem tornava-se mais pesado, mas,
como já disse, sou bastante forte, e
como se não bastasse, sou também
muito- teimosa.

Finalmente, tinha conseguido.
Com um pontapé, fechei a porta; em
seguida, deixei-me cair esgotada em
cima da carpete. Por momentos, ouvi
apenas a minha respiração, depois, de
repente, um leve gemido que, clara-
mente, não saiu da minha boca, e tive
um sobressalto.

a meu coração saltava loucamen-
te, parecia sair pelos meus lábios ...
oh, que ideia! pela minha boca. Meu
Deus! Meu Santo Jesus! Catrapumba!
Eis-me ali deitada em cima da carpete,
com um homem que não conhecia de
parte nenhuma, visivelmente embria-
gado, que, ainda por cima, estava a ge-
mer! Se alguém ... ! Coloquei uma mão
sobre o peito, com força, para acalmar
o coração que estava por detrás.

Como para provar a mim própria
que estava calma, ajoelhei-me lenta-
mente, para submeter o homem a um
exame mais rigoroso. a cheiro dele não
era nada agradável e sem querer, torci
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o nariz. A roupa que ele vestia estava relativamente limpa,
ou seja, estava-o, antes de eu o ter arrastado pelo jardim, e
era simples. O corpo era robusto, tinha cabelos castanhos,
meio compridos, um pouco esguedelhados, e um bigode far-
to - um homem assim de um tipo um tanto ou quanto ordi-
nário que, de um modo geral, não é muito do meu agrado.
Mas um achado é uma coisa diferente, é algo que não se
escolhe ... não é assim?

Quem procura, encontra.
Quem procura, encontra.
Não é assim que se diz? Mas não é este o meu caso. Até

hoje não procurei ainda nada muito a sério e, no entanto, já
encontrei tantas coisas maravilhosas! E procurar precisamen-
te um homem nunca me passaria pela cabeça!

Acalma-te! Prossegui o meu exame, com a testa fran-
zida, ligeiramente irritada comigo própria. Estava mesmo a
comportar-me como uma velha solteirona! No fundo, o que é
um homem? Nada!

Ora! Com a mão calma e sem
tremer nem um pouco, desabotoei-
lhe a camisa. O coração dele pare-
cia ainda bater, pelo menos pare-
ceu-me ser isso o que eu ouvia,
quando encostei o meu ouvido ao
peito dele. Como era de esperar, o
peito era muito peludo. Como era
de esperar? Bem, há aqui um certo
exagero. "Peito peludo" é uma ex-
pressão que se lê frequentemente,
mas da qual não temos a ideia pre-
cisa. Era o que se passava comigo.
E, assim, fiquei um pouco impres-
sionada, ainda que contra a minha
vontade. Dos cabelos, emanava um
cheiro forte, mas fiquei descansada
por ele ainda estar vivo.

Com a palma da mão, fui-lhe
dando pancadinhas na barriga. Me-
xeu-se ligeiramente e soltou um
som, sem no entanto voltar a si. De-
sapertei-lhe o cinto. Não me pare-
ceu lá muito fácil. O que se passa
com os cintos de homem é que eles
fecham para o lado contrário do dos
cintos de senhora. Esforcei-me, sem
muito jeito e, para dizer a verdade,
também um pouco nervosa. Ao
mesmo tempo, senti o meu pentea-
do desmanchar-se. Mas agora não
era ocasião para me preocupar tam-
bém com isso. Por fim, o cinto ce-
deu, e puxei o fecho éclair para bai-
xo. Isto, em comparação, foi fácil.

Inspirei com força e retive a
respiração. Meu Deus! Nunca vira
uma coisa daquelas. O homem ti-

I

I

nha umas cuecas amarelas com
aviõezinhos vermelhos! Eu nem sequer
sabia, sim, nunca me passaria pela ca-
beça, que houvesse uma coisa destas!
Apertei os lábios um contra o outro e
agachei-me um pouco mais (os meus
olhos não são os melhores). Aviões! Era
mesmo isso! Incrédula, abanei a cabe-
ça. Além do mais, o tecido das cuecas
era brilhante como o dos calções de ba-
nho, e eram bastante reduzidas. Só para
ver o que acontecia, enfiei o indicador
por debaixo do elástico da cintura e es-
tiquei-o várias vezes.

Foi isso mesmo!
Indecisa, mordia os lábios. E en-

chendo-me de coragem dei um esticão
ao elástico. De imediato, fiquei
estatelada no chão, de costas, como se
alguém me tivesse empurrado. Foi isso
mesmo o que aconteceu!

Confusa, ergui-me e apoiei-me nos
cotovelos. O homem parecia ter volta-
do a si (poder-se-ia dizer que a ocasião
não fora a mais adequada!). Ainda in-
seguro e meio tonto, ele levantou-se e
tentou vestir-se. Os cabelos estavam
agora todos espetados, como se ele os
tivesse puxado desesperadamente. O
olhar era fixo e vidrado. Havia nos seus
olhos um certo pânico e incredulidade ..
Com toda a pressa, abotoou a camisa,
que, aliás, também era amarela; agora
já não tinha dúvida de que ele usava a
roupa a condizer. Ao pensar nisto, não
pude evitar o riso. Mas o olhar que ele
me lançou silenciou-me logo.

Não acredito, murmurou ele, não
acredito mesmo.

Depois foi-se embora.
Com uma certa pena, levantei-me

e fechei a porta que o homem, ao partir,
deixou aberta. Nesse dia, não voltei a
sair.

É claro que, desde então, fiz to-
dos os achados possíveis e imagináveis,
encontrei mesmo algumas coisas bas-
tante interessantes, um esqueleto de
plástico, por exemplo, que se pode usar
como porta-chaves, mas nada, mesmo

. nada, que fosse tão interessante como
outrora, aquele homem.

Tradução da Turma 3 de Alemão I
Colaboração da Dr" Assunção Pinto
Correia •
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·.Não basta estar
,

Estou em Letras. Faço-as. Faço-as é um modo de
dizer, que eu não as invento, nem as crio. Estão lá
e eu uso-as. Ponho-as no papel, passo-as de cá para

lá. Faço-as minhas, letras que são de ninguém e aomes-
. mo tempo de toda a gente. Ou melhor, de quem as vê e as
sente, e sabe que vive com elas, que a bem dizer, nem são
indispensáveis para a vida da gente. Letras que não exis-
tem por si sós (estas precisam de mim) e que para o se-
rem com éle grande precisam de um pouco de nós, e muito,
muito, de outras letras. Depois, todas juntinhas, timida-
mente, formam palavras, que juntinhas formam fra-
ses, e por aí fora ... já todos conhecemos esta .
história, vou economizar nas letras.

Estou em Letras. Tento fazê-
las. E não está fácil. Já brin-
quei com as palavras e
com as letras, e agora
vou dizer o quê? Não

______ Ricardo.Earia

Escondi o sol
na palma da mão

Discreto
meti-o no bolso

Guardei-o
com todo o cuidado

Um dia o teu corpo
não se fez rogado

Tirei-o do bolso
- o sol roubado!

Ejaculei luz
no teu coração!

Ricardo Faria

em letras
sei, nem me interessa! E isto agrada-me nas letras: pego
nelas e ponho-as a dizer que não sei o que hei-de fazer
com elas. E assim, letra a letra, faço letras. Posso deixá-
las correr livremente toda a vida e não lhes dar nunca
qualquer rumo. Posso prendê-las e sufocá-las dentro de
mim. Posso levá-las para onde quiser e deixá-las onde
quiser. Posso bater-lhes e amá-las. Posso oferecê-las aos
outros. Enfim ... posso até usá-las para nada dizer. As-
sim. •
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Espera
Espera. Não, não vás já. Permite-me as palavras que não encontrei, os sonhos que

não criei, os actos que não concretizei. Permite-me ...voltar atrás, refazer a nossa
história, dar-lhe novos cenários, esclarecer os nossos papéis. Espera.

Silêncio. Ouço-te a ir embora, os passos curtos e apressados. Imagino o rosto som-
brio, os olhos baços, a frágil mão a agarrar a alça da malinha preta como se agarrasse a
própria vida, contida naquele pequeno espaço. Sinto a tua respiração profunda, o corpo
seguro, o perfume que ainda deixaste no corredor. A porta deve ter batido. Tu deves ter
saído. O espaço é agora inerte, eu mergulho na culpa do que sou.

Bebo um líquido amargo na esperança de aliviar o momento. Podia sair, ir atrás de
ti, pedir-te desculpa. Mas não o faço. A razão é pouca, agora. Apareceste numa altura
delicada, nunca to escondi. Tão pouco me desviei de ti. Como poderia fazê-lo? Surgiste
envolvida numa áurea de luz, trouxeste o teu sorriso, as tuas palavras contidas, porém,
vindas de um mundo só teu no qual estive prestes a entrar. E recusei-o. Acto irreflectido.
O único que agora posso tomar. Mas quero lembrar-te mais. Talvez isso me conforte.

Talvez isso me ilumine. Caminho incerto, em que estou.
Quando chegavas, os espaços recebiam vida. Sentia-me orgulhoso por te ter a

meu lado, via com prazer os olhares que os demais te ofereciam e sentia-me bem.
Tu distante de todos, perto de mim. As primeiras conversas, decorei-as. Pro-

curei-te nos lugares que frequentavas só para te ver, nem que fosse de
longe, aninhado no anonimato. Fui ter contigo algumas vezes. Encon-

trava-te sempre imersa no teu mundo, sim, esse que nunca conheci,
a fazero que eu menos esperava. Numa das primeiras vezes,

lembro-me bem, estavas num café, a escrevinhar numa folha
branca sob o olhar atento dos demais. Era um conto. "Volta

cá daqui a pouco.", pediste. Ofereceste-me, insegura, a
folha de papel agora cheia de ti. "Gostava que o les-

ses, é só uma brincadeira.". E eu, ávido de te saber,
li e reli as tuas palavras e senti-me distante. De

ti. Como conseguiria eu falar-te assim?
Tornámo-nos amigos, sobrepondo a

distância que estava entre nós'. E cada vez
que te falava desejava poder tocar-te nas

mãos, sempre longínquas. Fixar os teus
olhos, sempre fugidios. Beijar os teus

lábios, que davam os sorrisos mais
bonitos. E, num fim de tarde, fi-

lo. Tu permitiste-mo e deixaste
um mar de felicidade comigo

mas eu, imbecil, nunca lhe
atribuí valor. Gostava, sim,
gostava, de ti. De estar con-
tigo. Contudo, fiz questão
de não te dar o que uma
mulher como tu merece,
complicando cada mo-
mento, retirando-lhe
cada gota de felicida-
de.

Quis raciona-
lizar cada porme-
nor, questionar
cada palavra,
quando isso era
impossível. Há
realidades que

co
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devemos apenas viver sem lhes
pormos rótulos, palavras fixas,
parâmetros de acção. E eu nun-
ca o fiz contigo, na minha con-
fusão, na minha insegurança.
Limitei-me ainda mais. Redu-
zi-me. É tarde demais, agora.
Escapaste-me por entre as
mãos, que em vez de te agar-
rarem abriram-se na sua ple-
nitude. Fui eu. Fui eu que o
escolhi.

Breves momentos, os que
partilhámos. Sinto-lhes sauda-
de. Precipito-me na memória
para os trazer de novo a mim.
O que te posso dizer? Nada me
ocorre senão a culpa que me
pesa. Devia. Podia. Mas não o
fiz. Passas por mim, sorris-me
como aos demais. Impôs-se a
distância que um dia
sobrepusémos e de ti nunca
mais voltarei a receber pala-
vras mágicas, olhares ternos,
toques subtis. Passas. Os pas-

. sos pequenos, apressados, o
corpo que se move com a leve-
za do ar, o cabelo que te afaga
o rosto, o perfume que deixas.
E eu, misturado com os outros,
aqueles que nunca te tocarão.
Por vezes, ainda te vejo num
lugar ou noutro mas já não
posso ir falar-te. Nada do que
sei te poderá interessar. E o que
sinto nunca me salvará.

Cada dia que escorre,
maior o desconhecimento. Por
isso, peço-te, espera. Não me
recuses. Mas tu nunca o fizes-
te. Eu fi-lo. Irónico, o nosso
caminho. Desviei-te e agora
quero-te porque sei que te per-
di. Não voltarás. Não és minha,
nunca o foste, nem de mais
ninguém. Pertences-te. Por
sabê-lo, quis-me só. Espera.
Deixa-me ao menos dizer-te
que foi por pura incapacidade
de te amar que te afastei. A tua
essência transcende o meu al-
cance, anula-me. Prefiro ver-
te de longe e gostar de ti, em
silêncio. Mas isto nunca to di-
rei. Espera. Já te perdi.



,De que te serve? a diversão, a liber- '

dade exaustiva?, se não podes ter ao teu lado

quem te engrandece. Quem te interioriza a von-
tade de nascer perpetuamente, ein cada oscila-

ção da existência. Quando, com a visão

escureci da, mentalmente revês mais um dia

sinto-o, sem sentir-me

como um encontro espiritual face ao

alastrar do veneno físico. Como as promessas

híbridas, imortais.

No obscurecer do céu: são as nuvens

que tomam a posição cimeira, municiadas com

o antídoto que devora os traços solares, com a

forma almofadada da sua travessia. É assim

que passam as horas e todos os corpos adorme-

cidos - é assim que continuarão a implantar-se

,na História,a.fugir da viSã<5'imediata - sem

mais nada para oferecer do, que a necessidade

de estar perdido. O apressado recuo que te de-

sampara

no abismo de tê-Ia ferido.

Pensativamente, deitas fora a última

recordação palpável que tens ..da Verónica: uma

caneta que ela te ofereceu. Uma daquelas mui-

to maleáveis, dobrada com insistência, inca-

paz de manter uma posição fixa e tranquila pe-

rante o contacto manual. Uma caneta especial

pela sua vulgaridade, que recusa o estado de

inércia, sempre ansiosa por estar ao serviço de

novos toques, de posições mais firmes e resis-

tentes. Depois de te apoderares dela pelapri-

meira vez, nunca mais deixaste de recorrer/à
sua tinta escura, contaminada. Por piores que

fossem as sensações que ela te pudesse trans-

mitir, por mais amargas que fossem as recor-

dações da Verónica, tu precisavas escrever com

ela, brincar com ela, senti-la viva nas tuas mãos

- e só nas tuas mãos.

A tinta acabou, com o sabor do seu

nome:

Verónica Verónica Verónica

o nome das pessoas e o da
Verónica, principalmente ..

Concordas que nenhum

nome tem autonomia para

reflectir a pessoa que o car-
rega na memória, mas chega a ser arrepiante constatar como alguns de-

les excedem todo o sentido e toda a sua castidade, quando ditos pelas

vozes certas. Tu nunca tiveste voz para fazer justiça aos nomes que cha-

mas, muito menos ao teu. Ninguém! até hoje teve. Por isso é que os

escreves em todas as folhas que encontras. Em cada urna das suas faces

de cor longínqua, incestuosa pelo dissecar das pessoas -.pelo reacender

da Verónica. Raramente te sentias satisfeito com a...·...estética das letras.... ,
quando escrevias essa palavra de quatro sílabas e mil calafrios. Não tes-

temunhavas certeza na leitura apressada, no sereno contemplar, Cegavas

com a falta de reacções. Tinhas sempre que retocá-lo com aquela caneta
elástica, insegura. Passavas a tinta por

cima das letras inúmeras vezes, to-

das as que fossem necessárias para

aperfeiçoar a sua forma. Para

encarnares a sua vida e o derradeiro

eco da sombra autónoma ... autónoma...

Escreveste-o até

deixar de haver espaço nes-

sa folha. Até nada mais res-
tar noiimundo que não ti-

vessesinais da sua origem.

Carregavas demais na ca-

neta quando escrevias o seu

nome. Quando o chamavas

em voz alta. Nunca foste

capaz de escrevê-lo exac-

tamente da mesma manei-

ra. Nunca conseguiste

chamá-lo duas vezes com

a mesma entoação, por

mais que o tenhas tentado.

Gostas de analisar

Sonho

Vero

autónoma. Mas nunca apagavas o seu

nome. Nunca! Ela não podia perder-
se: fora do teu alcance, da tua visão.

Mesmo que esta apenas estivesse ilu-

dida, à espera de uma claridade que

nunca surge, de uma voz que 'só gri-

tasse. Quando te mostravas indefeso,
- .

sêin capacidade de aperfeiçoar justa-

mente o seu nome, então sim, tu ris-

cava-lo - imediatamente! Não podias

suportar o seu convívio fraudulento e

defeituoso. O sofrer enternecido. Mas

lui qui est le charme des lieux fuyants 3 O
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nunca fazias apenas um risco di-
reito e linear, que permitisse a

mínima legibilidade, o máximo!

tormento. Riscavas sempre o

nome todo, furiosamente!, rui-

dosamente!, até não ser visível

mais do que um nada negro e

definitivo, naquele espaço con-

fuso, ilimitado, descendente do

paraíso mais violento em que o

espírito navega, sem a herança

do mar. Riscava-lo até paralisa-

res todos os movimentos do cor-

po, todos os ruídos que nele es-

tremecem. Quando o resultado

final da tua criação te agrada-

va: tu sorrias para o seu nome

Gomo se estivesses a sorrir para

ela. Chamava-lo como se esti-

vesses a falar com ela. Como se
finalmente tivesses ganho a voz

que recorda o nascimento do seu

nome. A voz que antecipa a sua

presença e que te permite
interiorizá-la, senti-la, suspirá-

la, vivê-la, morrê! l-la depois de

tudo ... ser o seu sonho. Ser o

último suspiro da sua alma. Mas

ela não te ouvia. Nunca mais te ouviu. Está longe e é nessa

posição que irá permanecer. Inevitavelmente. Perdes dias

a p$(nsar nela, a morrer por ela, mas és incapaz de dispen-
saifRITmminuto da tua vida para lhe telefonares ou para

-escreveres uma carta, dizendo apenas o que sentes: a sua

falta. Porque é que custa tanto? fazer isso.

Procuras-te nela, precedes-te a ti mesmo, sem se-

quer sentires o repouso do tempo. Sobes as nuvens, reno-

vas o oxigénio, mas não te consegues sentar no céu. Per-

deste o equilíbrio e a consciência de seres quem és. O direi-

to de conduzir o corpo até ao desvio da mente. O teu cora-

ção Já não tem melodia plana - só paris as acidénta'âàs, ecos

da Verónioa ...Verónica... Verónica. Ela é o delírio que excede

o olhar. A prová de que o amor é uma violência, mais do

que isso, uma violação! que não atende os teus pedidos de

clemência, o aUX11iodesesperado. E no entanto, ela só existe

em ti. Pela perfeição que tu procuras: na respiração farta,

em cada novo verso.

Suspira-me
coração ofegante
irrespirado
mas não te deixes morrer-me.
Não permitas que o nosso amor
mesmo vazio
acabeeêrdíd» na direcção das
palavras mentes confissões
alheias
à nossa unicidade.
Suspira-me
uma vez mais
eternainente
- nunca me deixes de viver-te. •

Luís Antónia Coélho

-



Quando da noite se
fez Abril

Numa madrugada que
ainda não tinha nome,
levantou-se da cama

sem ter dormido. Os olhos pe-
sadoscomo as botas que calçou
nos pés, o corpo como uma fo-
lha amachucada que tenta, so-

fridamente, endireitar-se. A água fria, a cara no espelho
e todos os objectos que conhecia bem devolveram-lhe
toda a expectativa das últimas semanas e, com ela, o
medo de todos os dias.

Nada de novo. Conhecia bem esse medo, via-o em
todos os lugares, nas caras das mulheres ou dos velhos e
nos olhos de cada homem. Rugas profundas sulcavam
as faces como cicatrizes rituais, o sinal de nascença dos
escravos do medo. Já basta - pensou. Conhecia o medo.
Era tempo de conhecer outra coisa.

Saiu apressado para a parada. Tomou o seu lugar
na coluna de veículos, já alinhada, e a G3 aninhou-se no
seu colo como um animal de estimação. Um gato, uma
presença familiar. A seu lado, o condutor - um rapaz
apenas - arrancou e o silêncio da noite foi interrompido
por um rugido surdo e contido - uma primeira ameaça
enraivecida a sair dos motores. Cá fora, a cidade parecia
espreitá-los e os candeeiros lançavam luzes ávidas, como
mãos, em busca do segredo que transportavam, escondi-
do na boca, apertado n? peito. As ruas desfilavam quase
ao acaso, como se mil outros braços os guiassem em di-
recção ao dia que tinha de nascer. Sem o notarem, sorri-
am. Não estavam sozinhos naquela madrugada de Abril.

De súbito, a coluna parou e ordens foram gritadas.
Sobressaltadamente, saíram dos jipes e tomaram posi-
ções à volta do velho edifício sombrio. Agora restava
esperar. Era o mais difícil de tudo! A febre, os nervos -
maiores que o mundo - invadiam-no enquanto sentia o
metal da arma a escaldar-lhe as mãos. Esta espera era
tão esgotante como qualquer actividade esgotante que se
possa pensar. Nada a fazer. Fumar, tentar ter calma, es-
perar mais.

Começava a notar-se no céu uma mudança. Ainda

I v~iago~

não propriamente o nascer do dia, mas antes o
fim da noite como um cobertor que lentamente se
afasta. Lisboa despertava. Caras curiosas ou as-
sustadas (caras ainda cheias do medo da noite
que passara) assomavam às janelas e recolhiam-
se rapidamente. Um homem que atravessava a
praça lançou-lhe um olhar incrédulo e estacou. E
começou a chegar gente. Ficavam a olhar com
uma pergunta muda no fundo dos olhos e meti-
am conversa com os soldados tentando perceber
alguma coisa. Interrogações, exclamações e uma
avalanche de palavras agitou o ar frio da manhã.
Palavras sempre inteiras por tantas vezes mutila-
das, palavras de vitória tantas vezes derrotadas,
palavras secretas, de esperança, surgiam pela pri-
meira vez em vozes livres de medo. Todos espe-
ravam e um ambiente quase de festa crescia. Uma
mulher a caminho do mercado teve-se de distri-
buir flores às tropas e uma nódoa vermelha de
um cravo sobressaía no camuflado. Todo o dese-
jo era possível, toda a vontade era inevitável!

E quando a tensão não podia crescer mais,
as portas do quartel .cercado abriram-se para
deixar sair um grupo de homens envelhecidos,
cansados, perplexos. Ao vê-los subir para um
chaimite, os braços levantados, o ar frágil, lem-
brou-se do que fora o medo, e percebeu que só
ele faz grandes os que nos oprimem. Mas não
mais conseguiu ouvir os seus próprios pensa-
mentos quando uma nova canção o agarrou
num grito único de liberdade, quando da noite
se fez Abril. • -
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livros
CléO era uma miúda normal. Trabalhava na loja

de fotografias da esquina. Vivia em casa dos
pais, mas dada a idade fazia uma vida independente,
partilhando os tempos livres com os livros e com um
ou outro amigo que vinham interrompê-la no meio
das suas leituras.

Ao contrário do que possa parecer não era ro-
mântica, ainda que gostasse de histórias de amor, não
era prática, ainda que gostasse de manuais «de como

jazer», não era imaginativa, ainda que não perdesse um livro de ficção científica, não era
sonhadora, ainda que gostasse de histórias de encantar. Era o que parecia não ser e parecia
o que não era. ,

Cultivava uma paixão secreta pelo gato do Marco, que era vadio e vivia pelas ruas.
Não era só o gato que era vadio e vivia pelas ruas, o Marco acompanhava-o, sem alternati-
va, na difícil vida de não ter onde poisar a cabeça. A paixão que Cléo alimentava pelo gato
do Marco era, ainda que inconscientemente, a paixão que alimentava pelo Marco. Diziam
que ele era um ser estranho mergulhado em livros que discretamente tirava das prateleiras
das livrarias. Será fácil deduzir que a paixão que Cléo tinha pelos livros vinha do seu amor
pelo gato do Marco, ou ainda melhor, do seu
amor pelo Marco.

Cléo amava o Marco no canto da sua
pequena biblioteca, amava-o de forma estra-
nha mas intensa, amava-o lendo e relendo
livros que ela imaginava que também lhe po-
deriam passar pelas mãos. Amava-o sem tão
pouco lhe falar, já que quando se cruzavam
ela apenas cumprimentava o gato do Mar-
co. Por detrás das páginas de Tolstoi an-
siava saber como lia o Marco os livros
que trazia debaixo dos braços e o que fa-
zia para adormecer o seu gato.

Certa tarde, a Marisa interrompeu-
a nas leituras para lhe contar a maior no-
vidade lá do bairro: a Sofia tinha sabido
pela Marta que afinal o vadio bonito que
dizia chamar-se Marco era um rapaz ca-
sado que todos os sábados visitava a sua
mulher doente no hospital e lhe levava
livros para se entreter. Gastava o salário,
que a Junta de Freguesia lhe pagava para
varrer as ruas, com os remédios da espo-
sa e, apesar de não suportar gatos, toma-
va conta do querido gato da sua esposa,
por a amar mais do que tudo e ainda ...

Cléo fechou-se para o mundo. Afi-
nal o gato do Marco tinha outra dona, que
afinal era o amor do Marco, que afinal
nem lia livros. Pegou nas suas queridas
leituras e pô-las na garagem, deixou de
ler, de comer, de sair para fazer festas no
gato do Marco. Ficou mergulhada na tris-
teza por tempo indefinido, até que uma
noite sentiu a falta não do gato, nem do
Marco, mas de um· livro que a acompa-
nhasse até ao adormecer. Encontrou na
garagem o Guerra e Paz, levou-o para a
mesinha de cabeceira e não pôde deixar de o
abrir na página exacta em que uma fotogra-
fia de um gato marcava a altura em que a

e o
gato

Marco
do

leitura tinha sido suspensa. Leu-o toda a noite e no outro dia procurou outro
livro, e na outra noite outro livro, e outro, e outro. Esqueceu-se de que antes lia
porque supunha que o Marco lia e que seria o dono do gato. Esqueceu-se do gato
e do Marco, nem tão pouco se lembrou de que aquele amor secreto lhe trouxe,
muito mais do que uma desilusão, um amor pelos livros.

Certa tarde, a Marisa interrompeu-a nas leituras, para lhe contar que a rapa-

Ylla(Rapho)



Ó montes erguidos
Ó prados do mar em flor
Ó bosques antigos
Trajados de negra cor
Voa andorinha
Voa minha irmã
Não te vás embora
Vem volta amanhã
Dizei amigos
Dizei só a ~im
Todos só de um lado
Quem vos fez assim

José Afonso

Miguel.Castra.Caldas

Quando a meio de uma conversa corpo volumoso nesta noite de lua, cá fora
a tua atenção resvala nas palavras que te são destina- é isto tudo mais as núvens que passam
das e levanta voo e se perde na mata negra que envolve velozes à frente da lua, há quem conjec-
a tua cidade, não te acontece ver, por acaso, quando ture muito sobre os mistérios da vida, ele
os teus olhos poisam apáticos no café a arrefecer, não é a origem do universo, ele é a existência
a escuridão da noite, nem a infância que julgas perdida, de deus, a vida nos outros planetas, a vida
não as reuniões das bruxas na mata, não a cadeira do depois da morte, e depois há quem defen-
quarto amontoada de roupa semelhante a um monstro, da que os mistérios da vida provêm de
não a sombra das espingardas penduradas na parede, outras coisas, da infância perdida,
não o morcego que entra na sala-de-estar atraído pelo mas o mistério todo
candeeiro e .nisto se agarra perdido de cegueira ao reside no amarelo das janelas, ~sse é o mis-
carrapito de uma tia solteira que jogava às cartas, de- tério desta escuridão toda, desta vida que
satando numa berraria, paralítica de repente, aterrada às vezes se toma estúpida.
de medo de olhos espantados na manilha de paus, en- E então sim as som-
quanto os outros jogadores se levantam recuando um bras, as bruxas, os mochos, os quadros
passo, e o morcego na mesma aflição paralítico tam- dos antepassados judeus, a fotografia de
bém, de maneira nenhuma largando o tufo de cabelo um passeio no rio dos actuais fantasmas
enrolado, cego da luz, da casa, a sorrir para nós dizendo, Vais

não a escadaria de granito cá fora morrer daqui a nada, então sim o ladrão
que esconde osgas e cobras, que vive debaixo da cama que te motiva a

não o filho do caseiro possuído apertar-te bem nos lençóis, a falta de aten-
pelo diabo, o padre a chegar com um exorcismo na ção dos mais, o marimbanço dos queri-
manga e uma esmola para a igreja, que ao efectuar o dos, então sim, depois das janelas - a in-
exorcismo parece encorporar o próprio camafeu, mas fância, que tu procuras no quarto desar-
sim (não te acontece ver) a luz das janelas, no meio do rumado que depois de saires de casa trans-
universo inteiro à noite? formaram num escritório.

Cá fora os barulhos longínquos da . Este amarelo é um
mata, onde está visto não me atrevo a entrar, cá fora os caldo a deitar fumo, a criada velha a SOf-

pirilampos, cá fora a escadaria de granito que com a rir, é a suspeita de existir uma cozinha
escuridão só se lhe sente o cheiro (o mesmo musgo enorme de paredes negras no outro lado
que rompe na pedra dos tanques), a escadaria que é um da casa, e lá ao fundo, a porta das trasei-
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ras, a porta dos sábados dós po-
bres dantes (mais modesta, mui-
to mais modesta que esta da es-
cadaria de granito que é um cor-
po negro que avança para mim),
e fora da porta do fundo uma vi-
deira curvada na idade de duas
ou três gerações de avós e que
já não dá uvas ou se dá são tão
azedas que nem para o vinho, um
fiozinho permanente de água no
tanque de lavar a roupa, e antes
de - quem sabe um poiso de ga-
linhas, um silo de vacas, um cão
de guarda - a casa do caseiro que
só tem janelas de um lado, e en-
tão sim, por trás detudo, a mata
densa rodeando esta coisa toda,
com as bruxas a organizar o ca-
lendário anual, então sim os ra-

mos à lua, então sim os penedos, que depois de um
incêndio são a mata nua (e tu matas a cabeça no pisa-
papéis à procura dos brinquedos, ficas estoirado de
cansaço ao dar com a secretária e com o soalho
envemizado na ausência da tua cama desfeita, onde é
está o teu quarto desarrumado e a tua infância no meio
dos legos espalhados na alcatifa,

esta luz é o
calor desta noite fria, onde estou
agachado à beira da portinhola da
horta que tem um trinco ferrugen-
to do lado de dentro que se pro-
cura com os dedos, estas janelas
estão à espera que reclamem hos-
pitalidade, eu não reclamo nada,
pois se pisar a escadaria de gra-
nito ela inclina-se para mim numa
tontura, e há a j anela da torre que
está às escuras e entre-aberta que
me impede de ter coragem, e o
cheiro a musgo fica mais intenso.
E lá dentro há certamente uma fa-
mília enorme e antiga, a avaliar
pelos volvos cá fora cobertos de
geada, a avaliar pelo silêncio que
os pirilampos dizem ao escutar o
som longínquo dos talheres e dos
pratos dentro da janela, um~ fa- .
mília dentro do cheio luminoso da
casa e dos móveis, onde está tudo
no lugar certo, como os tios se-
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rem filhos dos avós e os primos se-
rem filhos dos tios, e os tios virem
a ocupar o lugar dos avós e os pri-
mos o dos tios, e haver uma popu-
lação de netos a querer entrar e a
ficar na rua.

De modo que .
fico agachado, no cantinho mais ou
menos abrigado do vento onde
posso espreitar para o grande mis-
tério das coisas sem o desvendar
(e há a janela da torre sem luz meia
aberta que oculta ladrões), mas nin-
guém me parece compreender, pois
quando falo nestas janelas, respon-
dem-me com amêndoas, dizendo-
me que é dia, raios, para esta gen-
te é sempre dia, e que eu estou no
Algarve, eu vivo no Algarve e esta
casa branca e comprida com uma
chaminé toda folclórica é a minha
casa, e este banquinho, onde tei-
mam que passo a vida, a contem-
plar o nariz e a tirar macacos cala-
do, e esta colher com um boneco
na ponta, e a tigela com elefantes
azuis, e tu, feito parvo a olhar para
mim, que insistes que vieste para
aqui passar férias por causa da
praia, por causa que toda a gente
vem para aqui passar férias no ve-
rão, e que se não fosse a minha mãe
que trata de mim - que me faz a
barba e me corta as unhas - o que
seria de mim, e depois dão-me uma
amêndoa para a mão e dizem

-descasca
amêndoas

uma merda, que isto não é amên-
doa nenhuma, é uma avelã, daque-
la árvore ali ao pé dos coelhos que
estão presos e os perus na liberda-
de, por isso não me venham com
falinhas mansas que é dia, que é
algarve, porque não é algarve ne-
nhum, é noite cerrada, e das de ven-
to, é fria, e amêndoas, francamen-
te, nunca vi amêndoas no Minho,
a minha terra, o meu cantinho, as
minhas j anelas acesas _




