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Texto e imagem, algumas hipóteses: pensar o que

é causa e o que é efeito, jogar com as importâncias relati-

vas de um e de outra, construir algumas ligações óbvias e

outras tantas obscuras, ir da ilustração (recíproca) à con-

tradição. Algumas conclusões: não viver apenas das ima-

gens dos outros; ganhar para o jornal, além dos nossos

textos, as nossas imagens.

A propósito (que é o que se costuma dizer quando

se quer mudar de assunto), vale a pena destacar um dos

artigos desta edição. Primeiro, porque parte das imagens
para chegar ao texto. Depois, porque é a concretização

de uma das apostas desta direcção, a de ter professores a
escrever para o jornal (aqui, J. León Acosta). Finalmente,

pela actualidade do seu objecto - ainda chega a tempo

para o último mês do Centenário de Federico García Lorca.

Do pobre B.B., devido ao efeito de distanciamento, se

falará no próximo número ...

E ainda duas coisas. 1) É para este jornal um orgu-

lho poder continuar a contar com a colaboração de Artur

Marcos que, apesar de os seus serviços terem sido dis-

pensados pela Faculdade, continua a lutar pela divulga-

ção da cultura timorense. 2) É para este jornal um estímu-

lo que uma tomada de posição desta direcção (contra as

praxes tal como são praticadas nesta faculdade) tenha tido

eco e gerado algo de semelhante a uma polémica. Daí

que tenha surgido um artigo de resposta, que agora se

publica. Nestes tempos mornos em que nada se discute,

debater uma prática que assenta precisamente numa acei-

tação passiva e acrítica é já começar a pô-la em causa.
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CoNFERÊNCIAS
A História Natural nas

Narrativas de Viagens, pelo
Professor Doutor Fernando
Cristóvão, integrada num ciclo
dedicado ao tema da Literatura
de Viagens e promovido pela
Linha 3 do Centro de Literaturas
de Expressão Portuguesa da UL.
Segue-se o Bailado Oração do
Mar a Portugal (música: Te
Deum, de Berlioz), pelo grupo
Para Além do Movimento
(direcção artística e coreográfica
de Manuela Varela Cid.)

Dia 3 de Dezembro, a
partir das 17h, no Anfiteatro I.

Escravos Muçulmanos no
Brasil, pelo Embaixador Alberto
da Costa e Silva.

Organização do Instituto
de História Contemporânea e dos
Mestrados em História de África
e em História do Brasil. Dia 4 de
Dezembro, às 18h, na Sala D.
Pedro V.

CoLOOJIO
O Novo Mundo da

Razão - O Efeito dos Descobri-
mentos na Constituição da
Racionalidade Moderna.

Organização do Centro de
Filosofia da UL e da FLUL. Dias
10 e 11 de Dezembro.

No dia 10, às lSh, Mesa-
Redonda sobre Os Direitos
Humanos.

TEATRO
O Artec apresenta Talvez

Pessoa, colagem de textos de
Fernando Pessoa e heterónimos.
Encenação de Marcantónio DeI
Carlo. De 5 a 19 de Dezembro.
De sa a Sábado, às 21h30 no Bar
Novo da Faculdade. Reservas
pelo telefone 01/799 OS 30 entre
as lSh e as 17h.

FEIRA DE

DEZENBRO
da Associação Cultural

Abril em Maio. Fotografias,
legumes, livros, t-shirts, discos,
blocos, papel reciclado, doces,
textos, queijos, poemas,
serigrafias, videos, vinhos, frutas,
ideias, fanzines, conversas,
bebidas, objectos, comidas,
música, azeite. Durante a Feira,
lançamento do livro Essas
Outras Histórias que Há para
Contar (Abril em Maio/SOS
Racismo), leituras e debates.
Dias 11, 12 e 13 de Dezembro,
no Teatro da Comuna (Praça de
Espanha).

Pedro Barros

www.os-fazedores-de-letras.pt
Cartaz de Teatro - Um serviço de

informação semanalmente actualizada sobre os
espectáculos em cena ou a encenar em todo o
país.

Navegar em Letras - Guia de
Internet para os melhores sítios humanísticos
em português: História, Literatura, Linguística,
Geografia, Filosofia, Bibliotecas, Livrarias,
Editoras, Departamentos Universitários,
Teatro, Fundações, etc ...

Fórum, Classificados, Notícias e
Agenda, arquivo de todos os números edita-
dos e outras informações sobre o jornal.

Nota: Informações para a Agenda devem ser entregues na Associação de Estudantes ao cuidado da Direcção de Relações Institucionais
de Os Fazedores de Letras. Não nos responsabilizamos por alterações posteriores ao fecho de edição.
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Nodia das matrículas espera-nos a habitual confusão, em,
que conseguir o melhor horário é o objectivo supremo,
Entenda-se por melhor horário aquele que melhor se ade-

qua às nossas necessidades e preferências. No entanto, a manuten-
ção do sistema anterior e, consequentemente, as suas falhas foram
nota dominante, Com o início marcado para as 9.30h, às llhoras já
se encontravam turmas fechadas, para desespero de muitos estu-
dantes. Assim, e como habituados que estamos, nós estudantes, a
termos de nos adaptar à força das circunstâncias, lá íamos alterando
os horários previamente elaborados por alguns, por outros talvez
não.

Aquando da minha entrada, rigorosamente controlada para
que não houvesse dúvidas de que as propinas estavam bem liquida-
das, o desespero era grande. A chamada continua a ser feita pela
ordem dos números de estudante de cada curso e respectivavariante,
e deixem-me dizer-vos, em tom de desabafo, que pelo facto de os
números serem atribuídos por ordem alfabética, apenas para aque-
les que entraram na segunda fase é que a ordenação não tem prati-
camente grande valor, pois serão sempre os últimos. Iudo isto a

propósito de me chamar Vânia, isto é, quase das
últimas letras do alfabeto e das últimas que permi-
tem, igualmente, a elaboração de outros nomes em
Português.

Naturalmente que quando me sentei para
fazer a inscrição já há muito me havia mentalizado
de que só a sorte me podia "salvar". Apósvárias
frases do tipo "Essa turma está fechada", lá ia ha-
vendo espaço para algumas manobras, de forma a
que pudesse ficar numa turma inicialmente esco-
lhida. Ou seja, eu tinha lugar na turma se aguar-
dasse alguns momentos, pois todas as outras esta-
vam a fechar e, assim, a que eu queria iria abrir.
Com certeza que algum colega meu ficou prejudi-
cado, mas isto é uma selva e salve-se quem puder!

Chegados a casa, olhamos para o horário
com mais calma epercebemos que algumas trans-
ferências são necessárias. Mas,não bastando acon-
fusão das inscrições, o sistema de transferências
mudou. O professor já não tem voto na matéria,
como secostuma dizer,sendo a decisãotomada pela
Comissão Pedagógica. Inevitavelmente, a burocra-
cia também aumenta, sendo necessário o papel de
transferência de turma, uma fotocópia do papel da
inscrição, uma fotocópia do horário actual e uma
declaração a justificar o porquê da transferência.
Assim,e após tudo preparado e com muita esperan-
ça que o problema de horário que nos afligia há já
um mês possa ser finalmente resolvido, quer por
sobreposição, por alunos deslocadoscom aulas seis
dias por semana, por falta de transporte, por ter
aulas noutra instituição, etc, a grande surpresa sur-
ge quando recebemos um "não foi aceite" sem se-
quer uma justificação. Desconhecendo os critérios

quem
puder!

de aceitação ou rejeição eparecendo-me que de-
pende da boa-disposição ou não dos membros
da Comissão Pedagógica, ou se tem um atesta-
do médico ou não se consegue a transferência.
De nada vale ter uma declaração doia profes-
sorla em como este não se importa de aceitar 01
a alunola (o/a professorla devia ter a última
palavra, pois é ele quem sabe com que condi-
ções e com que número de alunos pode traba-
lhar), nem do próprio professor em pessoa por-
que a resposta continua a ser não e não! (nada a
ver com a regionalização).

Oestudante está por conta própria e as-
siste-sea uma despreocupação total em relação
às condições de trabalho para um estudante. As-
sim, a solução residenas seguintes propostas: se
tens sobreposição, faz a cadeira para o ano; se
estás deslocadola, vai a casa nas férias; se não
tens transporte público, vai a pé ou de bicicleta e
se morares na outra margem vai a nado; se tens
outras aulas, por teresoutros interesses em estu-
dar algo mais, é melhor desistires, pois a facul-
dade não parece interessada no melhor para os
estudantes, mas sim no menor trabalho que eles
possam ter.Esta é uma situação à qual nós não
nos adaptaremos! •

Plenário de Greve, 12 de Novembro: muitos problemas, pouca participação

Vânia Fernandes
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A Herança
Da Luta
Estudantil
Existe em Portugal uma longa tradição de contesta

ção estudantil. Sobre nós recai uma herança de
inquietude, de inconformismo, de reivindicação.

Os estudantes afirmam-se, há mais de um século,
como uma das mais participativas e dinâmicas forças sociais
do país. E, desde logo, nunca a sua intervenção se resumiu às
questões educativas ou académicas. Mesmo que estas tenham
sido muitas vezes factores imediatos de crises e vagas de agita-
ção, o protesto estudantil foi sempre mais profundo. Os estu-
dantes contestaram a ditadura militar em 1931 e levantaram-
se em massa contra o salazarismo e a guerra colonial em
1969.,apenas para referir alguns exemplos duma longa histó-
ria de contestação.

Do mesmo modo, nunca as instituições estudantis
(como a Associação Académica de Coímbra, que conta mais
de 110 anos) foram apenas órgãos passivos de representação
corporativa, mas antes poderosas forças de intervenção social
e política, capazes de mobilizar multidões e derrubar ministé-
rios.

Por isso, o Ensino Superior não é apenas um instru-
mento de formação profissional de quadros superiores. AUni-
versidade é, também, uma escola de cidadania, de participa-
ção na sociedade democrática. Entre estas paredes aprende-
mos não apenas uma profissão ou um saber, mas um conjun-
to de valores e ideias, um espírito académico. Estar no Ensino
Superior implica estar informado, debater, participar, conti-
nuar a ser uma força de progresso. Estar no Ensino Superior
implica aceitar essa herança.

Neste sentido, a contestação da actual política
educativa, consubstanciada na Lei do Financiamento do En-
sino Superior, é muito mais do que uma guerra de propinas
ou um regateio orçamental. Ao criticarmos este modelo de
financiamento pomos em causa muito mais do que uma po-
lítica para a educação. Aoexigirmos um ensino gratuito, con-
testamos um modelo de estado e de sociedade que não garante
os direitos fundamentais dos cidadãos. Sejam eles o direito à
educação, à saúde ou ao emprego. Ao reivindicarmos uma
melhor Acção Social Escolar, exigindo que o Estado minore as
desigualdades sociais, estamos a lutar por uma sociedade mais
justa e igualitária.

No fundo, a luta dos estudantes pelo investimento na
educação faz parte dum movimento muito mais lato de con-
testação a um certo modelo social. O nosso protesto vai muito
para além das propinas.

Como vemos, nada mudou. Hoje, como ontem, os es-
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tudantes são um grupo activo, coerente e insubmisso. Hoje, como
ontem, lutamos pelo que consideramos justo. Honramos a nossa
herança. No último ano a massa estudantil ergueu-se e, de novo,
provou ao país e ao governo a sua força e decisão. Não. Não vence-
mos ainda esta Lei de Financiamento nem derrotámos esta política
educativa. Sabemos, por experiência, que não iria ser assim tão fácil.
Mas a nossa luta certamente ainda não terminou. Cabe-nos, então,
agora, não desistir dos nossos objectivos, permanecer firme nas nos-
sas reivindicações. O que começámos em 97 e 98 deve ser continua-
do em 99 e mais, se necessário. O nosso protesto não pode morrer.

Ao contrário do que uma primeira análise poderia indicar,
penso que as condições para a continuação da luta são provavel-
mente melhores que as existentes no ano passado. E por vários facto-
res. Desde logo, haverá eleições legislativas em 1999 e o governo
poderá, assim, ser mais facilmente sujeito a pressão. Por outro lado,
um ano passou desde a entrada em vigor da Lei do Financiamento,
a esmagadora maioria dos estudantes pagou (mais ou menos coa-
gido) as propinas e, no entanto, não se observam melhorias
assinaláveis na educação que temos. Provou-se, mais uma vez, que
propinas não são sinónimo de qualidade. Os estudantes que, na sua
boa fé, apoiaram esta lei e pagaram as propinas, perderam agora
todas as ilusões. Eu, pessoalmente, não as tinha.

Um ano passou e nenhum dos benefícios anunciados pelo
Ministro da Educação se cumpriu. O tempo veio dar razão aos que,
justamente, contestaram desde a primeira hora esta lei de financia-
mento. Asrazões do nosso protesto são hoje muito mais sólidas.

Ao nosso lado erguem-se, agora, os estudantes do Ensino
Superior Particular e Cooperativo com a justa exigência da criação
de um sistema de Acção Social Escolar para este sector. Asacademias
estão unidas hoje na contestação desta política educativa. O Ensino
Superior português prepara-se para momentos de grande agitação.

Estão criadas as condições para uma continuação vigorosa
da luta. Está agora tudo nas nossas mãos, se quisermos assumir a
nossa herança .•

Tiago Redondo

25-11-1998. 14:01



ncomi
Naedição passada d'Os Fazedores

deLetras, um pequeno artigo assi-
nado colectivamente pela Direcção

do referido jornal expressava de maneira as-
saz frontal os sentimentos que as activida-
des praxistas suscitam nas suas mentes. O
texto foi de resto dissecado e criticado por
diversos membros da A. E. mais
vocacionados para o tema, não sem alguma
impressão de desagrado. Mas enfim, o caso
dificilmente mereceria mais do que a costu-
meira quota parte de comentários e opini-
ões, não fosse pelos acontecimentos que se
lhe seguiram. Durante a praxe de História,
um grupo de redactores d'Os Fazedores
achou por bem fazer a distribuição do peri-
ódico entre a multidão de caloiros, com es-
pecial recomendação para a leitura do arti-
go "A Praxe em Letras". A situação daí re-
sultante acabou por gerar uma certa confu-
são, e esteve perto de provocar a libertação
de pulsões agressivas que todos nós - e não
só a DOFL - pretendemos evitar. Assim, o
presente artigo, não surgindo como respos-
ta directa e imediata à crónica d'Os
Fazedores não constitui porém uma qual-
quer expressão desinteressada ou oportunis-
ta.

Todos os Outonos, por al-
tura da abertura do ano lectivo, sobe à luz
da ribalta a discussão mais ou menos polé-
mica das circunstâncias que presidem à re-
alização de praxes académicas. Repetida-
mente, os media não nos deixam esquecer
os excessos do passado, ao mesmo tempo que
tecem conclusões politicamente correctas
que procuram sensibilizar a opinião públi-
ca. Um dos argumentos mais populares re-
side na acusação de que a maioria das fa-
culdades alfacinhas não tem tradições no
campo da praxe. Ora, é do conhecimento de
todos que as tradições não caem do céu aos
trambolhões! Para além do mais, a questão
não é assim tão simples. Quando entrei para
esta nossa Casa - há quatro ditosos anos-,
já a praxe se encontrava perfeitamente ins-
tituída. Ninguém sabe com certeza a que
data remonta a primordial manifestação
praxista em Letras, mas certamente já com-
pletou a década de vida. Ficamos à espera da
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Ipromoção de instituída a tradicional. .
: A verdade é que muita gente ainda não perscrutou o verdadeiro
:significado da praxe académica. E enquanto houver vozes a acusar de hum~lhação
I aquilo que deveria antes ser chamado de celebração, resulta bem pouco provavel que
:um tal objectivo alguma vez venha a ser alcançado. Ninguém procura pôr ~m ca~sa,
I tanto quanto eu saiba, a verdadeira revolução que se opera no modus oioendi do
:estudante que ingressa pela primeira vez no ensino superior. A
:praxe, enquanto meio de introdução do indivíduo no habitat
I universitário não é mais do que um mero rito de passagem.
I .' •
I Como tal, obriga a um certo esforço por parte do candidato, es-
I forço esse que será devidamente recompensado - quem diz es-
I h -
Iforço diz sacrifício (Nopain, no gain). De resto, ac o que nao
:constitui motivo de vergonha para ninguém andar com o nome
Ido respectivo curso pintado na testa; antes deve ser causa de or-
I

I gulho. O acesso à universidade opera-se segundo um processo
Ide exclusão. Os caloiros admitidos singraram onde muitos ou-
: tros falharam. Quantos candidatos que ficaram de fora não in-
vejarão a sorte dos praxados?!. .. Obviamente existem diferentes
formas de integrar os novos alunos no ambiente universitário.
Contudo, nenhuma é tão divertida, dinâmica e imediata quanto
a praxe.

Na F. L. U. L. as actividades raramente ultrapas-
sam o limite do razoável, facto que pouco abona a favor da exis-
tência de radicalismos exacerbados dos adeptos da anti-praxe. O
elemento privilegiado é sempre o caloiro; é para ele que se arma
todo o cerimonial de iniciação que culmina no incontorná~el
Tribunal de Praxe, derradeira festividade praxista cuja qualida-
de varia conforme os anos. Eu guardo as melhores recordações
da minha praxe; e gosto de pensar que acontece o mesmo com a
esmagadora maioria dos alunos desta faculdade. E a verdade é
que até agora não vi nada que me convencesse do contrário .•

universidade 6
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Este mês, o Conselho Directivo destaca

Jubilação do
Professor Doutor António Borges Coelho

Homenagem no dia
11 de Dezembro

10:00h-lnauguração de
exposiçãoevocativa
da vida e obra
do Professor

€oalho"



Fderico 1898, o filho de família bem com o cavalinho de
madeira mais giro. Ou seria de marroquim? Foi vestido de
anjo crioulo, caindo quase. Um ser tão instável com essa

estatura corre o risco de ser espezinhado por cavalos maus, por
cavalgaduras, quando a câmara disparar o flash final. As fotogra-
fias paralisam um pedaço da alma ou toda uma vida, como os
beijos e as facas. As virgens morenas, as virgens pintadas à luz das
velas e das janelas, têm crianças destas sempre ao pé, brincando
com um pardalinho natural ou com um corvo simbólico a lembrar
o futuro. Na algibeira oculta duma saia trazem todas as mães uma
estampa de Murillo como esta. Provavelmente nem sequer ouvi-
ram falar desse senhor pintor, mas sabem da luz eterna que trazem
as crianças na frente. Os filhos vão sempre disfarçados de anjos.
Uns vão a pé ou gatinham, outros vão a cavalo. Federico é o filho
do senhor, do dono.

Federico García 1922, o rapaz que começa a escrever e a ser
conhecido encontra-se com Manuel de Falla, aquele músico care-
ca calvinista de Cádis. Juntos or-
ganizam o primeiro Festival de
Cante jondo, em Granada. Chegam
à cidade cingida por dois rios os
ciganos e os gajões das províncias.
Vêm de todas as partes, das aldei-
as, dos cafés, dos lupanares, das
covas. Andam pelos caminhos com
dezenas de filhos, irmãos e sobri-
nhos, cunhados e primos. Os can-
tares flamencos sobem aos altares
da burguesia. Cantam nos jardins
do Generalife, na Alhambra, pelas
praças e ruas, nos miradouros e
nos pátios cheios de sol de noite e
de dia. Brilham as jóias falsas, os
olhos negros, o cume nevado do
Mulhacém ao longe. As mulheres
com fatos de rainha e os homens
apertados dançam sem cintos.
Granada é um formigueiro cheio
de cigarras. Os montes e serras qua-
se não se ouvem. O cante flamenco
e profundo pôs neste rapaz um
laçarote ao pescoço para sempre,
senhorito e dandy, príncipe ciga-
no. Ressuscita ele os mortos ilus-
tres: bíblicos, romanos, mouros e
ciganos. Limpa o cobre e a prata
da terra: hardjas, muwashahah,
divãs, seguiriyas, soleás, tarantos,
cantigas que apenas corriam de
boca em boca, de eira em eira, de
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Fotografias a
preto e branco
De Federico García Lorca (1898-1936)
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tasca em tasca. Poeta bonitão e
jovem, abandeirado voluntário
ou inocente do gay trinar e do
andaluzismo mais mítico. Pas-
sados os anos, o seu olhar de
cartaz a preto e branco ilumina-
rá os quartos de estudantes sen-
síveis e bizarros.

Federico García Lorca
1927, mestre de cerimónias, toda
uma geração à volta, oficia no
Ateneu de Sevilha a vindicação
sem escrúpulos do doirado
Góngora. Do Barroco trazem a
rendição incondicional à metá-
fora, a rebelião contra a sintaxe
de todos os dias. Será mesmo
preciso/possível saber o que a
cor verde significa no Romance
Sonâmbulo? Os poemas ficam
cheios de sementes fechadas e
vivíssimas, abertas ao futuro com
todo o seu mistério. Na
Institución Libre de Ensenanza
aprenderam que a salvação dos
povos está na cultura. Estes ho-
mens estão bêbados de literatu-
ra e krausismo, de absinto
vanguardista e noitadas de ami-
zade e optimismo. Preparam o
assalto ao Palácio de Inverno da
realidade. Confiam na palavra e
no homem novo. A poesia é uma
arma carregada de futuro, dirá
outro poeta noutro dia, mas tal-
vez seja o que todos estão já a
pensar. Não faz falta o pombo
branco que desenha os triângu-
los invisíveis e perfeitos. O ver-
bo está entre eles. São línguas
de fogo.

Lorca 1936, a que fora a
hipotenusa surre alista de Dalí e
Bufiuel é hoje um triste cão. Iso-
lado num sofá, desmaia as duas
patas dianteiras cruzadas sobre
o colo. Veste um roupão para
não sair de casa, para convidar
o inoportuno fotógrafo para um
café rápido e um cigarro e adeus.
O jovem sedutor ficou num car-
taz antigo. Os seus olhos estão
fixos agora na objectiva. É o
famoso poeta e dramaturgo que

L

percorreu as praças e os teatros
de Espanha a dar barraca, tanta
que acabou por ganhar uns bons
e fiéis inimigos. Este larila que
acode aos ciganos e aos pretos
vai levar o que merece um dia
destes. Vai perder as penas. Os
de alma de charão, os caciques
de província, os incondicionais
das mentiras do púlpito, a gale-
ria toda de discípulos da morte
está a afiar os cutelos. A guerra
civil começa daqui a nada. Há
um estrondo de sinos e sereias
demandando carne viva. Esta ví-
tima está a um passo da vala
anónima de Viznar, na sua
Granada, onde se esfumará na
companhia de dois
bandarilheiros e um mestre es-
cola. Morte e pedagogia. Misté-
rio e esperança. Mais símbolos
para a exegese que a posterida-
de fará da sua figura .•

Sôlo el misterio nos hace vivir. Sólo el misterio,

I
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LetrasTeatro de
apresenta.~

...•-...•

...•

Tinha a imagem dum areal quente e macio e
dançava com pés nus sObre um chão'frio e bafiento.
Guardava na memória palavras ocas e vazias que
fazia suas e lançava no ar como verdadeiras e
únicas. Era um bicho mafioso que nos olhava
desconfiado adivinhando os nossos medos e sen-timentos.

Quando há vontade, há criação. Quando há
,paixão, há criação. Mesmo quando o Sol brilha e
'o frio é imenso. Não ser para se ser. Ou talvez
:nunca ser para se fingir a sério que se, é.
,Embrulhados numa capa qualquer que descobrlmos
'numa viagem pelo sonho. Que já não é sonho e se
'torna caminho. O caminho para o eterno encontro
:que afinal nunca se realiza. Caminhamos sempre
'sobre a corda bamba que nos arrepia, nos assus-
'ta, nos inquieta e nos faz avançar. O rosto
:envolto numa máscara de pele e calor. As mãos
'articulando gestos. As palavras soltas como uma
'melodia. E os corpos voam leves como pássaros
:sem asas e sem rede para os amparar. Caminhamos
'sempre, ainda que por vezes o caminho seja o
'vazio das imagens que deixámos Soltas num desa-
:bafo. E enquanto não avistamos o cais que desa-
'parece sempre na bruma, os gestos, os sons, os
'corpos e as intenções unem-se. São peças dum,
,puzzle que se desfaz mal se refaz para voltar a
r ser- feito. E vivemos a eterna construção do
'puzzle perfeito que nunca se vê e só se imagina
:limando arestas, tirando excessos e restituindo,apenas a verdade que se procura.
' Ser-se actor não é ser mas querer ser. O
:espectáculo não se fez mas faz-se. Ser-se actor
,é nunca encontrar o caminho do labirinto que já
'se encontrou. Ser-se actor é olhar-se no espe-
:lho e nunca se reconhecer o que já se reconhe-
,ceu. Ser-se actor é perder-se para nunca mais se
encontrar o que já se encontrou. Ser-se actor é
morrer com um sorriso. Ser-se actor é viver o
que não se vive. É fazer seu o que é de outro. É
dar o que não se tem. Ser-se actor é ter um
farol dentro de si que funciona da vontade huma-
la e ilumina para além do BOjador. O actor nãoí, (re)cria-se. •

"Tal vez
"Pessoa

ARTEC 98

b a sua 6ª, em Dezem ro .dO Artec estrela a obra e na Vl.a
1 baseada n esas'oduçáo teatra, d letras portugu .pr estre as te espec-de um grande m Pretendemos com es 'blicoFernando pess,oa. cativar o nosso p~ íco ~

táculo SedUZl.rleeaté ao universo e~ote~~ po-
viajando com e't deste grande sen orda eserr a
hu~ano , rtente plástica
esi.a , É um espectáculo dCUd]e~r~esuporte à pala-

1 de ver a do-a deassume umo~~~~ Lendo-a e inter~r~~a:Cobrindo
vra do p maneiras vamos sempr A alucinação
mil e U~~tas de entendimento. bmetem duran-
~~~:~a~:~o~aQU;r~~o~~i~~~S:~,;:~~C~~dO;oe~:a
t~ uma de sonho ao mundo ma e osso, três
vaaqem do Tarot em carne Alberto CaeiroCartas , de Campos, m
heterónimos \AIV~~~formes e surreal,is,tas,s~oe Ricardo Rels) "actriz" Of é Lí.a , _
Íbis gigantesco, e a desta nossa ;e-:lexao
algumas das perso::;::sherança literarl.a queteatral sobre a
Pessoa nos deixou. ma excelente banda son~-

Suportado pO,ru ela direcção de fot,-Laurent Fill.pee P este especta-ra de . Soares Esteves, laboraçãof'a de Rul. l'osa cogra l. nta ainda com a va ~ de La Croix e
culo co, plásticos Joaqu~m d s figuri-dos artl.stas , -o do cenárl.oe o
Carlucci na cri.aça , to de 5 a
nos. , 1 pode ser Vl.S 5

aEste espectacu o • 30 de Janeiro, de _
19 de Dezembro e de 7 :ala do ARTEC (Bar Novoa Sábado às 21.30, na de Lisboa/Campo Gran-de Letras dem serda Faculdade d'a 23 de Novembro po tre
de). A partir do el.lotelef. 01/799053~ ~~ndafeitas reservas P a 6ª}. Bilhetes a ,
as 15h e ~s ~7hd(d~:t-u~antes a partir do dí.ana Assocl.açao e
23 de Novembro. •
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/ ."Historla,
uma escolade realismo

José Mattoso, recentemente distinguido com o Doutoramento
Honoris Causa pela Universidade de Lisboa, responsável por uma
das mais actuais sínteses da nossa História, contribuiu
decisivamente para a construção de um novo discurso histórico e
para a organização em curso dos Arquivos Nacionais.

Oque o leva a interessar-se pelo período medieval?
- Há um certo romantismo na escolha da Idade Mé-
dia (I.M.) que vem desde o tempo do meu pai. Em-

bora ele escrevesse compêndios de História que abrangiam todos
os períodos, tinha uma preferência pela I.M. A minha família ti-
nha referências cristãs muito acentua-
das e a I.M. é considerada a idade de g
ouro do cristianismo. ~

..1__ ' -oQuais Ul:vt:lll ser as caracterís- ~
ticas do discurso hist6rico?

- Há muitos géneros de Histó-
ria e acho que é de evitar qualquer tipo
de ortodoxia. Há modas, houve uma
época em que só se praticava História
estrutural e outra em que se praticava
História narrativa. É bom que o histori-
ador tenha a consciência da
historiografia. Isso faz parte da forma-
ção do historiador e não há assim tan-
tos que a tenham, sobretudo cá em Por-
tugal, em que o conceito é recente. Ha-
via juízos de valor a partir de um deter-
minado ponto de vista e era sobretudo
o ponto de vista positivista. Aevolução
recente, sobretudo agora com uma crise da escola dos annales
(que deixou de constituir o modelo preferencial da historiografia
na Europa), levou ao emergir de outros tipos de construção histó-
rica. Há um que me parece muito interessante: é a moda anglo-
saxónica da História narrativa, que se aplica sobretudo à História
política. Para se compreender que há uma certa conjugação de
factores aparentemente fortuitos que, conjugando-se de determi-
nada maneira produzem efeitos a diversas escalas (individual, re-
gional, nacional, europeia e mundial). Acompreensão desses di-
versos níveis e a forma como esses factores se conjugam é uma
forma nova de fazer a História. Agora, em Portugal as coisas nunca

são muito claras. Há as influências culturais dos grandes centros
produtores de cultura que vão criando os seus discípulos e imita-
dores; muitas vezes imitações pouco puras, devido a uma certa
moda de imitar a Nova História (a última geração da escola dos
annales). Foi imitada de forma muito rudimentar, apelando para

questões mais de curiosidade.
Que leitura faz do enorme

sucesso editorial que representou a
suaHistória de Portugal, visto que
é uma obra densa e de difícil leitura
para o grande público?

-É um fenómeno bastante
complexo. A leitura que eu faço é a
seguinte: ela saíu numa conjuntura
favorável. Vem num momento em
que as pessoas já não sabem bem o
que é a História de Portugal e têm a
ideia de que é importante compre-
enderem o que é ser português. Essa
curiosidade pelo passado, que se
acentua por fenómenos políticos
como a perda do Ultramar e a passa-
gem do totalitarismo para a demo-
cracia acentua ainda mais esta curi-

osídade, Há também alguma coisa de mítico nesta curiosidade
pela História: para se poder responder à questão "O que é que nós
somos?" é preciso ter uma cultura com um certo grau de desen-
volvimento.

Quanto à suaHistória de Portugal, uma das críticas
que lhe é apontada é o facto de os diferentes períodos hist6ricos
terem um tratamento muito desigual.

- Isso resulta das possibilidades de realizar uma obra da-
quelas dimensões na fase em que estamos da historiografia. Pro-
vavelmente seria ideal fazer sínteses mais unificadas, em vez de
dispersar a colaboração. Mas houve contratempos: por exemplo, o

seria ideal fazer
sínteses mais

unijicadas
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número que foi dirigido pelo professor Luís
Reis Torgal (do século XIX,até 1850) estava
inicialmente entregue ao Vasco Pulido Va-
lente, que acabou por não poder ou não que-
rer fazê-lo (achava que um volume era in-
suficiente). Asua colaboração seria com cer-
teza muito interessante. De resto, ele tem
publicado muitas coisas que podem servir
de pendant da síntese feita pelo grupo de
Coimbra. Quanto aos outros colaboradores,
foram aqueles que aceitaram, que foram ca-
pazes de fazer o seu texto dentro do tempo
estabelecido.

Tem dito que o sentimento de Iden-
tidade éum sentimento de securídade, Con-
sidera que a crescente globalização éuma
ameaça a essa securização?

- É capaz de ser. Confesso que du-
rante a campanha sobre a Regionalização
não estava à espera que o fantasma da frag-
mentação do país funcionasse de maneira
tão dissuasora. Isso mostra que a opinião
pública reage muito mal a uma alteração
do estatuto político e o fantasma, a ideia, da
fragmentação política funciona como uma
ameaça.

Que leitura faz dos resultados do
referendo?

- A forma como a campanha foi
conduzida viciou gravemente o processo. Já
se sabe que as campanhas políticas são
conduzidas não apenas com argumentos ve-
rídicos, sólidos e demonstráveis, mas tam-
bém com argumentos falsos e enganadores,
que funcionam do ponto de vista político.
Um desses argumentos foi utilizar a Histó-
ria neste sentido: como em Portugal nunca
houve regionalização, agora também não
pode haver. Isso pressupõe que nós antes es-
távamos bem e se mudarmos ficamos mal.
Não há um exame crítico acerca do tipo de
administração e não se verifica se este foi
bom ou mau para o país. Eu estou conven-
cido de que não só foi mau como é respon-
sável pelo atraso económico do português
verificado a partir do século XVIII: histori-
camente, pode filiar-se o atraso económico
português na ausência de cidades com ca-
pacidade suficiente para polarizarem as es-
truturas económicas e sociais do país, sem
serem absorvidas, de forma centrípeta, por
Lisboa.

Odiv6rcio dos intelectuais em re-

lação àpolítica não o preocupa?
.- As coisas têm a sua maturação,

ultrapassam a capacidade de influência do
indivíduo. Os grandes homens na História
são os que se apercebem dos sinais dos tem-
pos, os que se apercebem para onde cami-
nha o movimento e depois lhe dão o seu
empurrão. Mas se não existisse esse movi-
mento (que os ultrapassa) não haveria em-
purrão nenhum que pudesse levar a Huma-
nidade. É essa percepção, e ao mesmo tem-
po a capacidade política, de persuasão e de
comunicação, que os grandes homens exer-
cem de forma invulgar. Mas muitas vezes
não é mais do que uma percepção intuitiva
do movimento em que estão inseridos. Eu
diria que isso é um bocado diferente do pa-
pel que os intelectuais, nos anos 60, quise-
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rem exercer. Faltou-lhes uma certa humil-
dade. Por outro lado, o intelectual funciona
de uma forma diferente do político: este tem
uma percepção que é também intuitiva da
conjugação de forças e do que é possível
numa conjuntura. Embora às vezes os polí-
ticos tenham uma forma demasiado curta
de ver porque vêem apenas no imediato, essa
é uma intuição de natureza política que pode
exercer uma influência maior na evolução
da sociedade.

O que é que falta fazer para que a
Torre do Tombo seja um projecto nacio-
nal?

- Estamos numa época em que a

Pedra Barros

a informação é um
dos conceitos e
valores mais
importantes do
ponto de vista
político, económico
e social



informação é um dos conceitos e valores mais
importantes do ponto de vista político, econó-
mico e social. A arquivística não é mais do
que a disponibilização da informação, seja
para que partido político for, seja para que
estrutura económica for, seja para que utili-
zação ideológica for. E esse serviço de
disponibilização da informação é qualquer
coisa de fundamental para uma sociedade
moderna. O que fizemos no Instituto Portu-
guês de Arquivos foi criar uma Lei de Bases
dos Arquivos. A interrupção que houve (du-
rante o consulado do Dr. Pedra Santana Lopes)
não conseguiu dispersar totalmente as pesso-
as que tinham trabalhado nesse projecto, po-
dendo-se reunir a equipa e então realizar o
projecto de maneira mais consolidada e com
o apoio político de que necessitávamos na al-
tura.

Mas o professor acaba por sair de
novo da Torre do Tombo ...

- Isso é uma questão pessoal. Mas não
saí sem deixar as coisas encaminhadas e or-
ganizadas de modo a não comprometer o pro-
jecto.

Em várias entrevistas fala dos quiló-
metros de docwnentos por catalogar, dizen-
do que este é assustador. Como é se poderá
solucionar o problema?

- O problema coloca-se ao nível dos
arquivos que existem na administração cen-
tral e em todos os organismos do Estado. Aí,
de facto, a selecção é um conceito fundamen-
tal, sem isso não vale a pena guardar aquelas
massas imensas. Têm de se encontrar os fios
condutores. O critério fundamental é que toda
a informação repetida deve ser destruída.

Confesso que não
me agrada muito a
orientação actual
dos cursos de
Ciências
Documentais

Acha que as pés-graduações em Ci-
ências Documentais estão a cumprir esse
papel?

- Confesso que não me agrada muito

a orientação actual dos cursos de Ciências Documentais: deveriam ter
um curriculum mais prático e eficaz; deviam ter um numerus dausus
muito mais alargado. É necessário que a oferta de mão-de-obra exceda a
procura. Isso é que vai alterar as estruturas.

Teve uma breve passagem pela F.L.U.L....
- Não foi tão breve quanto isso. Foram anos muito intensos (de

1971 a 1977), muito marcantes para mim, muito marcantes para a pró-
pria Faculdade.

Há alguma relação entre a sua saída e os movimentos de con-
testação que se geraram na Faculdade depois do 25 de Abril de 1974?

- Eu saí antes do regresso dos professores que tinham sido sane-
ados. Não tiveram nenhuma influência na minha saída, nisso estão isen-
tos de qualquer culpa. Foi, por um lado, o convite da Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Humanas (percebi que aí teria melhores condições de tra-
balho). Houve também um problema conjuntural: o zelo excessivo por
parte da U.E.C. do partido Comunista, que era desfavorável a todo o pro-
fessor que não comungasse a cem por cento das suas ideias. Mas foram
anos muito ricos da F.L.U.L.Não me arrependo de ter saído, porque depois
o processo de regresso dos saneados provocou perturbações muito gran-
des no Departamento de História. Não teria gostado de tomar parte nessa
conjuntura.

Em termos de investigação o apoio tem sido pouco, parece que
não há sensibilidade para apoiar determinado tipo de projectos. Como
éque encara esta questão?

- O progresso historiográfico em Portugal desde os anos oitenta
foi absolutamente espectacular. O nível da produção historiográfica em
Portugal não tem comparação nenhuma com o que se produziu durante
décadas.

Oque representa para si o DoutoramentoHonorls Causa pela
Universidade de Lisboa?

- Isso é uma pergunta difícil... Em primeiro lugar acho que é
uma questão de sorte, há muita gente que merecia prémios deste género,
ou doutros, e não os têm. Tenho tido sorte na vida, não posso negar isso .••

Pedra Barros
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Para que você não tenha de
recordá-los em cópia, a EDP ajuda

.. .a preservar os originais.

Manter o Património e a tradição na sua forma

original não é só uma preocupação sua, é uma

preocupação nossa. Por isso a EOP contribui

para a manutenção de monumentos e peças de

valor histórico, e apoia várias entidades

nacionais dedica das à cultura. Uma atitude que

pode não ser original, mas que certamente não

deixa o nosso património na prateleira.



F;ltamapenas dois anos para per-
fazer um quarto de século desde
a invasão de Timor Leste pelas

Forças Armadas da República da
Indonésia - data de referência: 07-12-
1975. Já decorreu quase um quarto de
século sem se estabelecer uma solução
para o problema político de base, sem
se aplicar uma solução que responda aos
direitos e anseios dos leste-timorenses.

Porém, na memória de muitas pes-
soas, 1998 ficará como um ano impor-
tante para a evolução política de "o caso
de Timor Leste", como um ano de sinais
prenunciadores de mudanças relevan-
tes, como um ano em que se vislum-
bram oportunidades novas para inter-
venção.

Faltam apenas dois anos para com-
pletar-se quase um quarto de século de
presença entre nós de uma população
timorense em díáspora (ou refugiada).
Já decorreu quase um quarto de século
sem se "construir país» afincadamente,
esclarecidamente, organizadamente, atra-
vés da valorização de pessoas e obras
tímores. Já decorreu demasiado tempo
sem se aumentar significativamente a
atenção e a informação sobre determi-
nadas produções sociais e culturais.

Porém, ao menos na memória dos
leitores de Os Fazedores de Letras, jor-
nal da Associação de Estudantes da Fa-
culdade de Letras da Universidade de
Lisboa (AEFLUL), futuros quadros sócio-
culturais e profissionais da docência,
1998 talvez possa ficar, outrossim, como
um ano de anotação de sinais estimá-
veis no que à cultura timorense na
díáspora respeita.

Quer para Timor Oriental quer
para Portugal importa que haja um au-
mento da atenção ou sensibilidade por
parte de indivíduos e sectores profissio-
nais ligados à Educação, à Ciência, à Cul-
tura (e à planificação de desenvolvimen-
to sustentado), para com as temáticas re-
lativas ao território insulíndico. Estamos
à beira de um novo período em que se
tornará evidente a necessidade de de-
sempenhos técnicos capazes em cam-
pos outros para além dos próprios da
Diplomacia, da política ou do Jornalis-
mo ... Haverá lugar para, haverá carência
de, haverá urgência em, assegurar de-
sempenhos técnicos seja no exterior de
Timor seja no interior deste território
não-autónomo.

«Fazer País» Implica Trabalho
na Cultura

Cultura Leste-
-Tlmorense na
Dláspora(1998)

Porque Os Fazedores de Letras cultiva (des-
de os seus primórdios) uma atitude de atenção
para com a cultura e para com as comunidades
l~ste-timorenses, resolveu-se assentar nas suas pá-
ginas certas manifestações, certos pronunciamen-
tos, cul~rais timorenses acontecidos em Portugal
(e particularmente na área de Lisboa) durante
1:98. Encontrar-se-á também notícia de alguns re-
gistos transmitidos pela televisão e, ainda, a ex-
pressa menção a uma importante iniciativa edito-
rial universitária surgida na Austrália. Trata-se sem-
pre de trabalhos que entendemos ajudarem a "fa-
zer país».

Queremos advertir que não temos qual-
quer veleidade de oferecer uma relação exausti-
va, detalhada, dos eventos maiores ou mais mo-
destos verificados em terras lusas. Desejamos tão
só deixar registo de elementos - i.e. acontecimen-
tos, obras, autores - de que pudemos tomar co-
nhecimento, os quais, por dispersos, arriscam pas-
sar assaz despercebidos e parecer carentes de um
significado maior, quando juntos podem, eventu-
almente, revelar-se como sementes ou fibras de
uma realidade cultural nova robustecendo-se.

. Em Portugal o empreendimento mais aper-
cebído ou de maior impacto público terá sido a
participação na EXPO'98, considerando-se a pre-
sença do Pavilhão de Timor, enquanto espaço
expositivo, mais as várias acções incluídas na sua
programação geral e distribuídas por todo o ca-
lendário - espectáculos de música erudita e po-
pular ou demonstrações de danças, celebração
do "Dia de Honra de Timor Leste", exposição de
artes plásticas, desfile de moda ... Contudo não
escreveremos sobre a presença na Expo e conti-
~uaremos este artigo com uma apresentação por
areas de actuação, verificando-se que algumas das
obras ou acções ou pessoas mencionadas terão
tido (ou não) relação com a exposição mundial.

As subdivisões deste texto adiante consi-
deradas intitulam-se: Letras, Artes Visuais, Dicio-
nários, Música e Teatro, Imprensa Timorense Re-
vistas Académicas de Estudos Timorenses. '

Letras

Em pleno Verão, as edições Colibri apre-
sentaram o romance Andanças de Um
Timorense, da autoria de Ponte Pedrinha. Este
escritor, que guardara largo tempo o trabalho em
alguma gaveta, teve o prazer de ver o seu livro
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prefaciado pelo moçambicano José
Craveirinha.

Ponte Pedrinha tem publicado al-
guns textos curtos na ElliOS - Revista de
Letras, o outro título (ademais do jornal
Os Fazedores de Letras) editado pela
AEFLUL, e que surge com uma intenção
ou vocação de revista literária.

A Sociedade da Língua Portuguesa
outorgou o -Prémio Fernando Sylvan- ao
escritor timorense Luís Cardoso pelo tex-
to Crónica de Uma Travessia/ A Épo-
ca do Ai-Dik-Funam, publicado na for-
ma de livro, com chancela da D. Quixote,
em 1997. Sobre a natureza e o regulamen-
to deste prémio veja-se a pág. 25 do infor-
mativo Timor/Àsia Circular, #05, de
22.0ut.97, emitido pelo Centro de Docu-
mentação Timor/ Ásia da Faculdade de Le-
tras da Universidade de Lisboa.

Da autoria de Luís Cardoso foi
publica da no # 01 da nova revista Camões,
editada pelo Instituto Camões, e que ain-
da não tivemos oportunidade de ler, uma
recriação ou reinterpretação de uma len-
da tradicional timorense.

O Instituto Camões apresentou-se
na Expo'98 sob o lema "Língua Portugue-
sa, Um Oceano de Culturas». Tal era o tema
do painel central do seu pavilhão e de uma
publicação trilingue que mostravam os ros-
tos e textos de vários autores lusófonos,
acompanhados de algumas notas biográfi-
cas. A presença de Timor Oriental foi as-
segurada através de uma foto e de um
poema de Fernando Sylvan, recolhido no
livro A Voz Fagueira de Oan Timor edi-
tado por iniciativa da AEFLUL, Colibri,
Fenprof e SNESup em 1993.

Nos Açores, em Agosto, Valente de
Araújo apresentou uma obra de intenção
literária intitulada Timor - Paradigma
da Dor. O livro deste colaborador assí-
duo do jornal O Telégrafo, da cidade da
Horta, é uma edição do autor.

Nos princípios de Novembro, em Lis-
boa, teve lugar o lançamento de um livro
de poesia de Xanana Gusmão. Intitula-se
Mar Meu/ My Sea of Timor, é uma edi-
ção bilingue com originais em português
e versões em inglês e que oferece, tam-
bém, a reprodução de pinturas deste diri-
gente do Conselho Nacional da Resistên-
cia Timorense. O volume é prefaciado por
Mia Couto e saiu com a chancela da Gra-
nito, Editores e Livreiros, Lt.da , uma edito-
ra do Porto.

firtlJ,r_Marc....os.. Decorrem os...prepar.o.s -para .a.edí, _ - -
ção de um livro de poesia de João Aparício.
Prevê-se que o lançamento aconteça no
primeiro trimestre de 1999. Oportunamen-
te se dará mais informação. •

(Este artigo continua no próximo
n.º de Os Fazedores de Letras)

faz23.p65 17

megafone

25-11-1998,14:04



Balde,
Agua Quente

Ele a passear pela rua, os passei-
os, os carros mal estacionados,
os semáforos, e a dizer consigo,

apenas consigo, a dizer sozinho, »Isto
assim não vamos lá«, dizia ele para si,
»é perder tempo, porque, tanto para trás
como para a frente, a coisa não vai lá «,
e passeava pela rua a coçar o casaco
coçado, a mercearia, um quilo de la-
ranjas e um maço de tabaco (e ria-se),
um néctar de pêssego e manga (e ria-
-se), o talho e o homem do talho (e ria-
-se), ele passeava pela rua, pelo passeio,
passeava a olhar para o chão procuran-
do a solução, talvez na estrela ou no
chiado, alfama ("que cheira a sauda-
de"), zona por zona, semana por sema-
na a olhar para o chão, talvez, quem
sabe. Porque é no chão, »Talvez no chão
a gente encontre a solução para isto, não
é verdade? -. perguntava ele a si próprio.
»Pois, talvez«, respondia depois, »tal-
vez no chão, temos é que andar atentos,
não deixar escapar nada, os olhos sem-
pre atentos, não escapa nada, exacta-
rnente«, e, com esperança, espreitava o
lixo verde nas paragens de autocarro,
espreitava pelo buraco do vidrão (» não
escapa nada«), espreitava por trás das
pessoas, pedia que se afastassem não
fosse o corpo esconder a preciosidade,
»Dê-me um jeitinho que a gente nunca
sabe«, pedia ele. Mas, pouco depois, de-
pois de passear pela rua e atravessar a
rua, pouco depois, depois de virar à es-
querda e espreitar os títulos dos jornais,
pouco depois, depois das primeiras ho-
ras da manhã, pouco depois voltava a
confirmar, »Não vale a pena, inutilida-
de, é impossível, assim não vamos lá «, e
entrava no café a falar consigo, senta-
va-se numa mesa a falar consigo, a di-
zer »os bolos já não são o que eram,
nunca mais serão, demasiado açúcar,
demasiada gelatina, não há dúvídal«,
dizia ele consigo (e ria-se) até ser sur-
preendido pelo empregado. »Um galão,
uma sandes mista e aqui para o meu
amigo ...«, dizia ele, olhava para o lado,
esperava uma resposta e dizia, »Para o
meu amigo um bolo com pouco açúcar
e pouca gelatina- e ria-se. O emprega-

de
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do perguntou, »Como?«, ele perguntou também »Como?«, e, como não
viesse resposta da cadeira vazia ao seu lado, disse apenas, »Olhe, não ligue
ao que ele diz. Traga só o galão e a sandes mista, que este meu amigo há já
uns dias que não sabe o que quer- E pensou que, meu deus, colega, meu

deus, então vais pedir uma coisa dessas. »Vão pensar que andas louco«, disse para o
lugar vazio e optou por fingir que não o conhecia. Disfarçou olhando à volta, a mulher
ao balcão com um café numa mão e a trela de um caniche na outra ("lisboa velha
cidade"), o homem de perna alçada com uma imperial ("cheia de encanto e beleza"),
um outro a telefonar com as moedas a caírem e a caírem e a caírem, meu deus, como as
moedas caem, pensou ("lisboasempre a sorrir tão formosa"), como elas caem e ele não
faz nada, as moedas a serem engolidas pelo telefone e ele conforma-se, que vergonha.
Será que não percebe que está a ser enganado, pensou consigo, e não resistiu a comen-
tar com a cadeira ao lado, apesar de se ter prometido fingir já não o conhecer (mas há
coisas que simplesmente têm que ser ditas, não é?), disse, »J á viste aquele a ser engana-
do pelo telefonei- Parece que a cadeira vazia ainda não tinha reparado. As moedas
continuavam a cair e ele não se conteve, pediu licença, disse, »Já venho«, e foi até ao
homem que estava ainda ao telefone (as moedas caíam). »0 senhor não vê que está a
ser enrolados- O homem pareceu não ouvir ou não perceber. Estava definitivamente a
ser enganado, nem sequer um conselho sensato era capaz de ouvir. Ele tentou mais alto,
»0 senhor não percebe que o telefone lhe está a engolir uma fortuna? O senhor não
percebe que está a ser enganado por essa máquina vermelha?!« O homem ouviu-o,
desta vez, mas fez um gesto com a mão esquerda para que ele se afastasse. Não está a
perceber, pensou, não percebe, as moedas caem e ele não percebe, pensou. Resolveu
tomar a iniciativa. O senhor acabaria por compreender, havia que tomar a iniciativa e
assim estendeu o braço para a calha que engolia as moedas com a intenção de salvar
aquelas que esperavam asua vez de serem engolidas pelo telefone vermelho. Mas, quan-
do ensaiava o movimento, o homem afastou-o sem cerimónias com um empurrão de
louco, pousou o auscultador no ombro e perguntou, »0 senhor está louco?! «, pergun-
tou o homem. »0 senhor não tem mais nada que fazer?! -. perguntou o homem. »vá-se
láembora«, disse o homem.

Ele obedeceu.Voltou a sentar-se na mesa e comentou com a cadeira,
»Meu amigo, é como eu te digo: isto assim não vai lá, não vai não, colega.« Perguntou
as horas e olhou para o relógio. Onze e meia. »Estamos a começar o dia e isto nem para
trás nem para a frente. Não há maneira- Bebeu o galão, comeu a sandes, perguntou,
»Pagas tu?« e como o outro assenti-se, levantou-se e saiu. Ainda ouviu um empregado
de longe a chamar, »Então que merda é esta?! «, virou-se vagamente para trás, encolheu
os ombros, disse, »Paga o meu amigo! «, o empregado ainda perguntou »Qual amí-
go?«, mas como ele pensou que o empregado estava a brincar (este país está cheio de
humor, carregadinho dele, mesmo às oito da manhã é humor por todo o lado, um país
magnífico), como pensou que o empregado estava a brincar C'sempre a sorrir tão
formosa"), continuou a andar, até porque havia muitos cantos a procurar, muitos es-
conderijos a investigar e não pode escapar nada, nada.

Depois de comer a sandes mista das onze e meia, recomeçava sempre
optimista. Dizia, »É hoje, hoje é que é. Só tenho que estar atento, se estiver atento,
encontro«, dizia ele e continuava a olhar para o chão (. Não escapa nada«), a procurar
por trás dos portões, a espreitar os tapumes, a pedir, »Se não se importa, com licença, é
que a gente nunca sabe, não é?«, as pessoas afastavam-se, ele procurava bem, continu-
ava a passear, corria zona por zona, cada semana uma zona, estefânia, lapa, benfica,
baixa, bairro alto, madragoa (" que és a mãe da minha mãe"), sempre a procurar, com
persistência e uma esperança que, de quando em vez, lá sofria com a falta de resultados.
Dizia então para si, »Inutilidade. Ando a perder a minha vida nisto, os últimos anos da
minha vida nisto«, dizia ele para si. Mas era então que uma voz o encorajava, »Anda
hornem«, dizia a mulher, »que é por causa de pessimismos desse tipo que nunca nin-
guém até agora foi capaz de encontrar a solução, anda homem, não digas isso, olhos
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abertos, não te distraias, não deixes escapar nada, for-
ça homeml«, dizia a voz da mulher que é também
sua esposa. E então voltavam os cafés, os restaurantes,
o cinema, a rua, o passeio, tantas pessoas, mais pesso-
as, a mercearia e o vizinho, os vizinhos, os relógios, os
faróis e os candeeiros, e ria-se, porque era divertido,
não havia dúvida que era divertido, os carros a fura-
rem o trânsito atrás de uma ambulância, é uma cida-
de divertida, os carros a furarem o trânsito atrás de
uma ambulância (e ria-se), está no chão, »Não olhem
para o céu, olhem para o chão«, o talho e a carne no
talho, os vendedores a discutirem com a polícia, o
acordeão mal tocado, »Forçahomem«, diz a mulher
que é também esposa, »força homem«, porque é uma
questão de tempo, pensava ele, mais cedo ou mais
tarde, é uma questão de tempo.

À noite sentava-se em casa. Amulher
que é também sua esposa perguntava-lhe, »Então,
encontraste?«, ele respondia, »Estíve quase. Talvez
amanhã«, e ela perguntava, »Não deixaste escapar
nada, pois não?", perguntava ela e ele respondia com
voz de messias, »Não senhora, todos os cantos«, e a
mulher, que tinha uma eterna confiança no seu espo-
so, trazia então um balde com água muito quente
para ele descansar os pés da caminhada. Dizia-lhe,
»Deixa lá que, se não for amanhã, é depois de ama-
nhã e, se não for depois de amanhã, será para a sema-
na, deixa lá que ninguém nem nada se pode esconder
tão bem nesta cidade que mais dia menos dia a gente
não venha a encontrar, não é meu querido?« e trazia-
-lhe um balde com água quente, depois massajava-
-lhe os pés, e, se ele dissesse, »Hoje estive tão perto que
lhe senti o cheiro«, dizia ele ("alfamacheira asauda-
de"), se ele dissesse »amanhã não me escapa, nada
me escapa, não me pode escapar«, se ele o dissesse
com firmeza e convicção, ela então beijava-lhe os pés.

E no dia seguinte recomeçava, con-
versa cá, conversa lá, o fato coçado, as solas resisten-
tes, as perguntas, as respostas, o olhar fixo no chão
sem esquecer os caixotes do lixo, os vidrões, todos os
cantos, »Não escapa nada«, passeava ele, os carros
estacionados, os carros mal estacionados e ria-se, um
galão, uma sandes mista, »Não, meu amigo, eu insis-
to, hoje pago eu«, os faróis, as escadas, madragoa que
és a mãe da minha mãe, alfama que cheiras a sauda-
de, lisboa velha cidade sempre a sorrir tão formosa, e
saía do café, entrava no café, perguntava, »Alguém a
viu?«, eles diziam, »Viu quem?« »Asolução«, dizia
ele com voz de messias e uns encolhiam os ombros,
outros afagavam os caniches e ele saía a esfregar as
mãos e a dizer para si »Pelos vistos não é desta« e a
pensar que se calhar mais valia assim, pois, se bem
que a coisa não avançasse nem para a frente nem
para trás, se bem que todas as manhãs fossem dar ao
mesmo, se bem que os lixos, a mercearia, os carros
atrás das ambulâncias (e riu-se), se bem que os se-
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máforos sem funcionar (e riu-se), se bem que na
esteíânía, em benfica ou até em algés o trânsito enfim ...
(e riu-se), se bem que isto assim continue, até porque
sempre continuou, ao menos a gente ainda se ri, pensou
ele a esfregar as mão, »E sempre temos um balde de água
quente todas as noites, não é verdade?«, perguntou-se.
Respondeu que sim enquanto descansava num degrau
de olhos bem abertos para que nada lhe escapasse (»For-
ça homem!«) e esperou mais um pouco até ser noite
para voltar para casa e poder garantir à mulher que é
também sua esposa, que hoje foi por pouco, por muito
pouco mesmo .•

Zé Maria

Pedro F. Barros

Tapume na Rua Ivens, 1996
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Os Pombos

Como aristocratas ébrios, eles dançam nas
nossas cidades uma dança decadente e desequili-
brada. Submergidos por cavernosas marés de si-
lêncio, eles vagueiam a sua indiferente altivez pe-
los beirais dos nossos arranha-céus, pelos rebordos
dos nossos caminhos, nos pedestais dos melhores
de entre nós - aqueles que merecem uma eterni-
dade de pedra.

Há um fogo secreto que arde por detrás
dos seus olhos gelados. Ninguém sabe a cor dessas
chamas.

Se alguém pudesse ver a forma que assu-
mimos aos seus olhos ficaria horrorizado.

Somos abomináveis.
Nós, estranhas criaturas de alturas desco-

munais, vozes ribombantes e grandes membros
pendentes, somos os desejados intrusos no seu con-
quistado inferno de cimento. Eles intuíram-nos na
sua mente universal; somos as florescências vivas
do seu ódio.

E eles, indiferentemente, esperam ...

As Borboletas

São os ambulantes caleidoscópios vivos, os espe-
lhos em que a Natureza contempla a sua face imortal.

Mas todos os espelhos são duplos e a outra face é
sempre negra.

Nos lugares mais quentes do Mundo, as suas asas
incendeiam-se em pleno voo e uma neblina dourada
escorre da sua morte como um rio de fogo. Quando
essa cascata pavorosa desce dos ares e nos toca a pele,
transforma-nos em repelentes destroços de carne viva.

Diz-se que aquilo que as borboletas nos mostram
não passa de máscaras, e que se algum dia as consegu-
íssemos capturar, despidas de qualquer artifício de luz
ou de cor, alcançaríamos a sua essência e poderíamos
ver a sua verdadeira forma.

E teríamos medo de voltar a olhar um espelho.

yo me convertiría en pez luna

o Fabulário
Secreto de

La Fontaine
Os Gatos

Rui Pedro Saraiva

Descendência em linha directa dos anjos banidos para as Trevas do Império, estes prínci-
pes infernais gostam, eles próprios, de lugares escuros.

Movem-se com a graça e sensualidade de uma mulher mas não há nada de feminino no
seu terrível sorriso, cheio de dentes aguçados.

Aprendendo a diabólica lição de Baudelaire, o gato simulou pelos séculos umaexasperante
falta de inteligência, que fingia compensar com a sua agilidade e uma argúcia primária.

O seu olhar é temo. Mas há dragões que pairam sob essas águas verdes.
Há algo no gato de morto-vivo: o seu interior é gélido como o sopro de mil Invernos, e o

sangue não lhe corre nas veias.
O ronronar que lhe ouvimos é a tradução que os espíritos saudáveis fazem de um som

demasiado aflitivo para a nossa compreensão. Por isso se vêem os gatos, herdeiros das perversida-
des dos demónios galhofeiros, a torturarem os inquietos e a enlouquecerem os doidos com os seus
gritos inaudíveis.

Naquele peito negro, um coração antigo há muito que deixou de bater.
No seu lugar, palpita eternamente um olho formidável de três pupilas.

Os Peixes

Se invertermos a usual lucidez das metáforas e imaginarmos o céu como um imenso mar,
e a nós como os seixos macios que lhe povoam as profundezas poeirentas, haveria um temor quase
religioso na forma dos peixes. •

Há algo nos peixes que nos assombra; uma lugubridade no seu pairar ameaçador que é
difícil de decifrar.

Amaior fragilidade do ser humano é a dos olhos. Somos forçados a uma guarida constan-
te a essas pérolas gémeas e não sabemos que, quando pestanejamos, descemos um véu sobre a
realidade que nos é familiar e o mundo se forma um local de espanto.

É aí que reside, talvez, a malignidade dos peixes. Na perturbante quietude desses olhos que
não pestanej am e que tudo vêem, o que é, por convenção, um atributo tradicional de Deus.

Eles sabem coisas que nós não sabemos.
Os seus negros e estranhos olhos nunca se fecham, e podem fitar um rosto eternamente ...
Até à loucura .•
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dOI ente
Quando disseste naquele poema que me deste que o am

é um fogo que arde sem se ver, eu percebi logo o que tu
querias dizer, era o coração, e não se vê porque está den-

tro do nosso peito, estavas a falar do coração a palpitar, nessa altura,
sei bem, palpitava por mim. Agora, não me dás atenção nenhuma,
parece que procuras constantemente qualquer coisa, não páras de
apalpar os bolsos, tiras cartões multibanco, notas de mil, dizes que
procuras as chaves de casa, mas eu sei que não, procuras alguém
para a tua vida, alguém que não eu, pelo que percebi. Não penses
que te trouxe aqui, a este restaurante, onde nos encontrámos pela
primeira vez, com ânsias de te recuperar, não, já te considero perdi-
do, apenas te quis ver, mais nada, conversar um bocadinho, fica-te
muito bem essa gravata, sei muito bem quando um caso está perdi-
do, olha que tenho tido namorados desde os quinze anos e um atrás
de outro acabaram todos, alguns duraram não mais que três horas,
desde os quinze anos que sei muito bem o que é a solidão com seten-
ta quilos em cima de mim, mas foram outros tempos, em que me
chamavam para minha vergonha de Rosalinda, em que um ho-
mem que dizia ser meu pai apareceu em minha casa com um boné
na cabeça, e aqueles que eu julgava serem os meus pais verdadeiros
disseram-me de repente que afinal eram pais emprestados, o meu
pai inédito (diz que vinha do Minho) a querer conversar comigo, a
querer explicar tudo, era um dezembro febril, era uma noite
sem tino, era um frio de estalar os dentes, no meu quarto mi-
núsculo de Alfama, o meu pai novidade sentado na minha cama, o
frio eaenceve altas temperaturas ao corpo, no sopé da mon-
tanha, clandestina, nasceste, eu de pé encostada à parede, e o
nome que tu tens, Rosalinda, era o nome da tua mãe, o que
diziam que agora era o meu pai, enorme, amachucando o boné
com as mãos grandes num afago triste, enchendo o meu quarto
com uma sombra que subia ao tecto, mcaeu, a tua mãe, que me
explicou a razão de me terem dado esse estúpido nome de Rosalinda,
mas os rapazes conheciam-me por pantera de peluche, por eu não
me importar que me tocassem no peito. Foi por essa altura que um
dia conduzi a mão de um rapaz por outras partes de mim, e comecei
a sentir o tacto do meu corpo em mãos que não minhas. Aoperder a
virgindade senti ter ficado mais forte, convenci-me de que crescera,
e nessa altura, considerei infelizes as raparigas da minha idade que
eram virgens (reconhecia-se logo pela cara, pelo andar), e ganhei
um sentimento maternalista perante os rapazes tímidos. Trazia en-
tre as pernas uma liberdade, um despoj amento ao falar, uma ausên-
cia de medo ao enfrentar uma probalidade de estalada na cara.
Porém, por quem me apaixonava a sério era sempre alguém dema-
siado distante que nem sabia da minha existência, alguém mais
forte, alguém maior. No dia em que o meu pai se sentou na minha
cama e a sua sombra subiu ao tecto e lançava garras que desciam
pela parede, era um dezembro febril, era uma noite sem tino,

,..,nao

era um frio de estalar os dentes, percebi logo a largura de Alfama,
labirinto estreito de doidos a morrer de sede encostados à barra do
tejo sem saberem, formigas desvairadas à procura do buraco, e lá
em cima os turistas na esplanada das portas do sol a assistir ao
espectáculo, sumo de laranja e roteiro de lisboa.

Quando trazia para a minha casa (onde
morreu a minha avó por terem feito obras) um amigo da sala de
jogos, ou umcolega da escola, e os fazia subir para a minha cama,
imaginava sempre, não faço ideia porquê, que se tratava de homens
que passavam o dia a trabalhar na terra, homens de uma aldeia, e
que, ao fim do dia, precisavam do meu consolo, imaginava que
eram todos casados e precisavam de estar comigo antes de enfrentar
mais um domingo,

e então,
dizem que foi por me amar que a tua

mãe se atirou ao rio,
a parte que gostava mais era quando eles

paravam os solavancos na minha anca, quando acabavam, quando
ficavam quietinhos ao meu colo, e então é que começava o meu
grande prazer, enrolava os seus cabelos nos meus dedos, descansava
os meus olhos na grande extensão de campos lavrados à minha
frente, e no pôr do sol a diluir-se pela terra toda até desaparecer no
horizonte, palavra que o meu orgasmo vinha quando eles adorme-
ciam no meu peito de pantera de peluche e durava, durava, durava ...
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atirou-se à tempestade do rio, era um dezembro fe-
bril, era uma noite sem tino, era um frio de estalar ...
sentia-me espalhar pelo estúpido quarto, a inundar o chão, a
subir as paredes a sair pelas frestas, a avançar pela noite toda,
Alfama cheia de sombras por haver agora candeeiros, o par-
vo a dormir e eu a diluir-me pela terra até desaparecer por
baixo do mundo (fica debaixo da cama).

O meu sonho sempre foi ser mode-
lo, comprar as revistas que me trariam na capa, por isso é que
só me alimento de iogurtes e cafés, por isso é que mudei o
meu nome de Rosalinda para Laia, nome bastante mais ade-
quado à minha futura carreira, de ser famosa, de ser bonita,
de gostarem de mim, enfim, e fizeram um poliban que a
minha avó não sabia o que era, escorregou e deu com a cabe-
ça no lavatório, o meu pai a torcer o boné no meu quartinho
de Alfama,

a correr pelo inverno das ruas
da vila, em vestido de noite, perdeu-se no curso do

. ·rio,diiem que foipor me amar, ah, mas .
lá arranjei um emprego numa loj a

de cristais na rua do carmo, tenho vinte e três anos e estudo à
noite, para acabar o nono ano. Até que te conheci, um dia
foste à loja de cristais visitar a tua mãe que era a minha
patroa, e viste-me, olhaste para mim, convidaste-me, e eu
fui, primeiro por respeito à tua mãe, que tu nem és o meu
tipo, depois, já esquecida da tua mãe, fui-me interessando
por ti, por causa do teu jeito diferente, o teu ar desinteressado,
até comecei a achar graça ao teu nariz desmesurado, as tuas
borbulhas, o teu desprezo pelas gravatas, pelas fatiotas,

mas em maio o milho cresce tão
depressa que é possível ouvir, ouvir o milho a crescer,

afinal, tu desprezando tudo o que
eu gosto, mas acabei por me apaixonar, derivado ao meu
sentido matemo, não como a um filho, mas como ao melhor
amigo do filho, de quem se diz que "já pertence à família",

fiz um esforço por ter conversas das
que tu achas interessantes, (mas não penses que te trago a
este restaurante, onde começámos tudo, com esperança de te
recuperar, não, considero-te um caso perdido, era só para te
ver, conversar um bocadinho),

porém logo na primeira noite (e tu
vinhas de fato e gravata não percebo o que te deu) notei, não
penses que não notei, no teu ar de procurar, como se estives-
ses num elevador moderno à procura duma frestra, a apal-

• par os bolsos, a ofereceres-te de pronto a levares-me a casa,
parecias um asmático a chamar o táxi, e foi um cabo dos
trabalhos para te convencer a irmos para tua casa porque na
minha estavam lá os meus pais adoptivos que afinal me vie-
ram dizer que foram o tempo todo adoptivos quando eu pen-
sava que eram verdadeiros, mas eram adoptivos, a minha
avó no fim de contas falsa, e foi um cabo dos trabalhos para
te convencer a deixar-me desapertar-te o cinto bem podes
rezar no milheiral, amigo, por uma Rosalinda, e o in-
verno mais cedo ou mais tarde virá, bem podes

e nessa noite para mim foi tão bom, imagi-
nar que eras um homem do campo, impregnado em mim, cansado
de um dia de trabalho duro, em mim, no ritmo ainda da enxada, foi
tão bom, imaginar-te belo, e o nosso casamento, num roseiral, eu
cheia de flores no cabelo, máquinas fotográficas a clícarem por todo
o lado com aqueles canudos compridíssimos que se vê logo que são
jornalistas, encontraram-na podre na margem. ..e tu de fraque,
os da tua família a chegarem com as felicitações e o apartamento em
Camaxide (recuso-me a viver numa casa que tenha mais de trinta
anos, que nojo elevadores com cabos a subir e a descer), o carro, os
electrodomésticos, e o teu tio que dizes ser vigarista mas que deve ser
uma simpatia de cavalheiro que me vai apresentar ao mundo da
moda, que conhece muito bem aquele estilista de nome internacio-
nal que está mesmo a precisar de mais um modelo pata as suas
peças. Sonhei isto a noite toda, e este sonho, palavra, acompanhou o
meu orgasmo, a noite toda, todinha, Luís,

mas não foi por mim que a tua mãe se
atirou ao rio, o que é um rio, Alfama junto à barra, o que é um rio?

.foi por ti, foi no sopé da montanha, se não fosse eu tu não
existias, fui eu que te arranquei do quente, fui eu que enfiei
as mãos nas tripas da tua mãe; e cá fora estava um frio que
nem com bagaço, era um dezembro febril, era uma noite sem
tino, e essa história de ter sido por mim que Rosalinda se
atirou ao rio é uma farsa a noite todinha, por isso não me deixes,
não me deixes Luís, quem a pôs no rio fui eu, visto já estar mor-
ta, visto o quentinho ao saíres ter voado todo pela abertura e
a tua mãe ter ficado vazia, e enquanto dizia isto aluaiacrescendo
sem que eu desse por isso, Luís bem podes rogar por uma
Rosalinda amigo, não encontras,

porque o meu amor por ti é infmito, é Alfama
a arder, toda eu estou a arder, e o teu poema estava errado, parque este
fogo vê-se, vê-se, vê-se ...

A lua, enchendo o quadrado de noite
na janelinha do meu quarto, 'Luís, •
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