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Editorial
25 para trás

Parece que nem Os Fazedores de Letras escapou à febre
do 25. Depois dos vinte e cinco anos da Comuna, da Teorema,
do Bando, da Estampa, do Expresso, da Cornucópia, do 25 de
Abril, chegamos nós também aos vinte e cinco ... números. Que
também têm a sua (pequena) história. Há outras contas que
podemos fazer: por exemplo, faz agora exactamente dois anos
que este jornal foi alvo de censura. Mesquinha, como todas as
censuras, a fazer lembrar métodos de outros tempos; praticada
na Associação de Estudantes de uma Faculdade que, nesses
outros tempos, lutou contra métodos desses. Houve quem não
baixasse os braços, já contámos a história. Depois, dois anos,
primeiro de fora, depois cá dentro, a tentar fazer de Os
Fazedores de Letras um espaço aberto à participação de todos:
uma redacção do tamanho da faculdade, dizíamos nós. Dize-
mos nós: neste número (o tal 25), recuperamos uma página
(fac-similada) do longínquo n? 3: procurem-na.

Este número (o tal 25) é também o do regresso à Facul-
dade de uma publicação que não aceitou as mesmas ingerênci-
as que levaram à já mencionada crise deste jornal: a Subcave,
revista de muitas músicas e às vezes de outras artes, promete
relançar-se como projecto autónomo e inovador. Para já, como
suplemento de Os Fazedores de Letras; depois, quem sabe ...

25 para a frente
Quando se faz um voo panorâmico sobre o país da im-

prensa estudantil, fica-se com um thvo a efémero, boa vonta-
de em cima do joelho e tanta insuficiência que se empenha
em ser acontecimento. Então, abre-se o pacotinho da falta de
recursos financeiros, dos poucos meios técnicos, do tempo que
é escasso e a nossa vida não é só isto e faz-se o que se pode ...
OsFazedores de Letras nasceu e vive neste contexto, em que o
que se pede a um estudante é que estude, que não chateie
muito e que vá trabalhar depressa. OsFazedores de Letras está-
se um tanto ou quanto nas tintas para tudo isto.

É impossível o que aqui fazemos? Não há tempo nem
dinheiro nem sequer uma sala para trabalhar? Mas é daí que
vem o gozo disto tudo ...

Os Fazedores de Letras não pretende ser mais um pro-
jecto de referência num universo de projectos de referência.

Os Fazedores de Letras não pretende ser o jornal possí-
vel no contexto possível.

Os Fazedores de Letras parte do pressuposto da sua im-
possibilidade.

Num mundo de funcionários públicos alguém tinha de
ser do contra.

Apoios:
Propriedade:

FUNDAÇÃO
O~IENTE
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Comi ssão de
Avaliação

Externa dos
Cursos de
Geografia

o Conselho Directivo, o Gabinete de
Auto-Avaliação e a Comissão de Auto-

Avaliação do Departamento de

Geografia informam que nos dias 4 e 5

de Fevereiro realizar-se-à uma visita

Institucional à Universidade de Lisboa

da Comissão de Avaliação Externa dos

Cursos de Geografia.

Cursos de Língua
e Cultura

Portuguesa pa ra
Estrangeiros

o Departamento de Lingua e Cultura

Portuguesa da Faculdade de Letras

organiza de 8 de Fevereiro a 28 de

Maio um Curso de Lingua e Cultura

Portuguesa para Estrangeiros.

Inscrições até 5 de Fevereiro.

Eleições para
a Assembleia

de
Representantes

e Conse 1ho
Pedagógico

Entrega de Listas: 26 de

Fevereiro às 15hOO.

Campanha eleitoral: de 4 a 15

de Março.

Votação: 16, 17 e 18 de

Março.

PARTICIPA! O TEU VOTO

É IMPORTANTE.

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

I humanísticos em português:
V)

História, Literatura, Linguística,

~ Geografia, Filosofia, Bibliotecas,

Livrarias, Editoras, Departamentos

Fórum, Classificados, Notícias

e Agenda, arquivo de todos os

números editados e outras

informações sobre o jornal.

Conversas
hora do
almoço

o Instituto de Cultura

Francesa promove sessões

na sala do I.C.F., às 4.as

feiras, das l2h30 às l4hOO.

Dia 10 de Fevereiro: Ler
Proust pela Pr o f" Maria

Alzira Seixo.

Assemb1ei a de
Colaboradores

de Os
Fazedores de

Letras
Dia 4 de Março às l8hOO, na

sala de Os Fazedores de
Letras (Bar Novo).

Sessão aberta às sugestões e

críticas de todos os que quiserem

participar.

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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Está prestes a iniciar-se um pro-
cesso de extinção do curso de
Línguas e Literaturas Moder-

nas da FLUL(L1M). Todas as actuais
variantes serão substituídas pelo cur-
so de Letras Modernas, dividido em
dois ciclos. Enquanto o primeiro,
ainda por decidir se de um ou dois
anos, consistirá numa formação bá-
sica comum a todos os alunos da
licenciatura, o segundo será dividi-
do em seis ramos especializados:
Artes do Espectáculo, Comunicação
e Cultura, Informação eMultimedia,
Línguas e Literaturas, Literatura
Comparada e Tradução.

A esta reforma preside uma
lógica de diversificação da forma-
ção e das habilitações oferecidas
pela faculdade tendo em conta as
características e aptidões do corpo
docente. Uma nova gestão e
maximização da transmissão dos sa-
beres existentes na escola, traduzida
num maior leque de possibilidades
curriculares, pretende ir ao encon-
tro de novas expectativas sociais e
de novas características do merca-
do de trabalho.

Pretende-se, assim, inverter
a tendência crónica da FLUL para
se limitar a formar profissionais do
ensino. Pretende-se criar críticos e
consultores de artes cénicas,
dinamiza dores culturais ao serviço
do aparelho autárquico ou de gran-
des empresas, profissionais das re-
cém-baptízadas indústrias da cultu-
ra e indústrias de conteúdos, pre-
tende-se apostar na formação de tra-
dutores e intérpretes.

A diversificação não se fica-
rá pela criação de ramos, já que está
previsto um aumento do número de
disciplinas opcionais. Estas poderão
ser escolhidas de entre todas as ca-
deiras asseguradas por qualquer um
dos departamentos. Há ainda a ideia
de estabelecer protocolos com ou-
tras unidades da Universidade de
Lisboa (como o Instituto de Ciênci-
as Sociais e a Faculdade de Belas-
Artes) ou exteriores a ela (como o
ISCTE), no sentido de alunos da
FLUL se inscreverem em cadeiras
dessas instituições e vice-versa.

Outras hipóteses estão ain-
da em discussão. Fala-se na ideia
de reduzir a carga horária lectiva,

..

L.P.F.e F.F

o fim das
Línguas e
Literaturas
Modernas
de modo a permitir um melhor tra-
balho de investigação entre as au-
las. Pondera-se a introdução de um
maior número de cadeiras opcionais
em alguns ramos. Calcula-se a via-
bilidade de criação de um Gabinete
de Apoio ao Aluno.

Saber se se vai criar
numerus clausus para o ingresso
nos ramos - a meio do curso, na
passagem do primeiro para o se-
gundo ciclo - ou se a opção será
tomada logo no início da licenciatu-
ra é ainda um problema por resol-
ver. Outro é saber se o período de
transição das actuais LLM para as
Letras Modernas será faseado (com
uma duração de quatro anos) ou feito
num ano apenas; e se os alunos hoje
em L1M poderão optar entre a mu-
dança para o novo curso e a per-
manência no antigo

É quase certa a cedência às
pressões do Ministério da Educação
para se diminuir o número de anos
no ramo que fará a formação de pro-
fessores. Recorde-se que L1M tem
quatro anos de formação científica
mais dois de formação pedagógica.
Estes últimos seriam reduzidos a um,
com algumas das suas cadeiras a ser
incluídas nos quatro de licenciatu-
ra, que, por sua vez, perderiam car-
ga científica. A esta política de re-
dução do período de formação
soma-se a uma política de estran-
gulamento de que a FLULtem sido
alvo com a exigência da redução
do número de docentes por aluno
e a uma política de cortes
orçamentais nem sempre compen-
sados com a cobrança de propinas.

Garantida está a

semestralização total do curso, alia-
da ao regime de créditos. Este sis-
tema contribuirá para a desejada
flexibilização do percurso curricular,
permitindo ao mesmo tempo um
intercâmbio mais eficaz com as uni-
versidades estrangeiras; 'exigirá, de
professores e alunos, a planificação
de um trabalho mais regular e con-
tínuo; a concepção dos programas
será necessariamente diferente: é in-
dispensável que não se caia no
facilitismo de cortar cadeiras anuais
ao meio. •

Esta reforma tem vindo a ser
elaborada e discutida ao nível das
comissões científicas dos departa-
mentos envolvidos há pelo menos
quatro anos. A sua concretização
chegou a estar agendada para o pró-
ximo ano lectivo, o que está neste
momento posto de parte, sendo cer-
to que só no próximo dia 4 de Fe-
vereiro ficará pronta uma proposta
definitiva. Têm sido escassas as in-
formações transmitidas aos represen-
tantes dos alunos (o nosso jornal só
há poucos dias foi informado, por
via oficiosa, da existência do pro-
jecto e a própria Direcção da Asso-
ciação de Estudantes não tem co-
nhecimento oficial de tudo o que
aqui foi descrito), mas está planea-
da a organização de jornadas de es-
clarecimento depois de debates nas
comissões pedagógicas e na
Assembleia de Representantes.

Os Fazedores de Letras con-
tinuará a seguir de perto este pro-
cesso, estando prevista para dia 5
de Fevereiro a publicação na ínte-
gra da proposta final na nossa edi-
ção de internet. •
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Este mês, o Conselho Directivo destaca

Teve lugar, no dia 16 de Janeiro, a
celebração da chegada ao topo do
Novo Edifício. Estiveram presentes, a
convite da Obrecol, representantes dos
vários órgãos de gestão da Faculdade.

foi autorizada no Conselho de Ministros
do dia 31 de Dezembro de 1998.



A i n d a
acerca dasSobreposiçóes
H O r á r i a s

Escrevo esta missiva em res-
posta à resposta do texto "Salve-se
quem puder", aqui publicado há
duas edições atrás, no qual a auto-
ra, Vânia Fernandes, abordava o tão
recente foco de polémica que fo-
ram (e infelizmente continuam a ser)
as sobreposições horárias.

Desta forma, sinto-me na
obrigação de referir nestas linhas ini-
ciais a tal resposta a esse texto, da
autoria de uma aluna do curso de
História e, calcule-se, membro da
Comissão Pedagógica dessa mesma
área, Rita Oliveira Dias.

Após uma breve e sumária lei-
tura do seu texto (porque o tempo
não dá para mais!), aqui publicado
na edição anterior, aplaudo publi-
camente a eficácia do Departamen-
to de História e a sua vontade em
satisfazer as necessidades dos alu-
nos. Isso porque, segundo afirma a
colega em questão, todos os estu-
dantes que se encontravam numa
situação de sobre posição horária vi-
ram os seus casos serem resolvidos
eficazmente. Citando as suas pala-
vras, "as sobreposições são
determinantes para conceder trans-
ferências, dado que de outra forma
o aluno seria obrigado a anular a cadeira". Sempre
pensei que sim, mas afinal parece que é só mais
uma das leis que não sai do papel.

Por experiência própria, com a mesma eficá-
cia não poderei caracterizar o Departamento de Es-
tudos Anglísticos, muito pelo contrário: a incompe-
tência é bem patente, para além de as necessidades
dos alunos não serem ali minimamente defendidas.

Embora acredite que será difícil para muita
gente reconhecer este tipo de crítica, a verdade é
que não é mais possível esconder o que é óbvio: a
falta de critério no que diz respeito à resolução des-
te problema é eminente.

Como é possível que um aluno finalista te-
nha de se desdobrar em dois para poder estar ao
mesmo tempo a assistir a duas aulas à mesma hora,
no mesmo dia, duas vezes por semana, sendo que
por isso não consegue cumprir os 75% de presenças
obrigatórias? Hipoteticamente, estaria chumbado des-

de logo, não fosse a boa vontade de alguns professo-
res.

Como é possível que o Departamento de
Anglísticos se recuse a resolver um caso destes, mas
não hesite em prontificar-se a resolver casos de alu-
nos considerados "especiais", se bem me entendem,
que, nào contentes com o seu horário mas sem qual-
quer tipo de problema de sobreposição, tenham sido
imediatamente favorecidos com mudanças de turma,
só para não terem aulas à 6a feira?!?

Como é possível que, após ter dirigido um re-
querimento à Presidente da Comissão Pedagógica, em
Novembro, ainda não tenha obtido qualquer resulta-
do oficial? No entanto, o que mais me indigna é a
pronta resposta do membro superior dessa entidade,
ao colocar-lhe o meu problema pessoalmente: "Agora
não há nada a fazer. Tem de ficar como está."

MASCOMO É QUE NÃO HÁ NADAA FAZER?!?
Há sempre uma solução, assim haja força de vontade.

Escrevia a colega Rita Dias: "A Faculdade não
está interessada no melhor para os estudantes." Con-
cordo plenamente.

Apesar da boa fama que a Faculdade de Letras,
a grande Clássica, tem lá fora, "só quem está no con-
vento é que sabe o que lá vai dentro". Quem está de
fora não se apercebe dos podres, dos
desfavorecimentos e do peso que o factor CUNHA
aqui tem.

Confesso que a desilusão e a revoltam reinam
em mim agora que acabo (se não houver mais nada
em contrário) o 4° ano. É lamentável... •

universidade 6



FAlEDORES

09Iít:ft# 03í o WO::J OCNcIl::JO Y3S \1UBI\3Q 3I1f} 0!)\1d53 o ~ 3íS3

LETRAS



1I-.r:I~f;HsllT:"l-Breves

Toda a dramaturgia (quando digo "toda",
me refiro a uma visão pessoal do fazer
criativo, não querendo com esta defini-

ção estabelecer nenhuma verdade absoluta so-
bre o seu significado), tem sua base alicerçada
na partitura teatral. Seja ela a dramaturgia do
ator, da encenação ou mesmo da representa-
ção. É a partir da criação artística de cada parti-
tura, de cada um dos seus inúmeros elementos,
que o criador adentra no universo abstrato do
público presente, interferindo na sua partitura
pessoal, absorvendo-a, transformando essas par-
tituras individuais, as dele e a do público, numa
partitura completa, única, levando o exercício
da criação à realização de uma dramaturgia to-
tal, onde todos os elementos presentes são de
suma importância para a significação do fazer
artístico.

Todo esse trabalho, sintetizado assim de
maneira tão banal, parece tarefa fácil. Mas o
que parece superficial, óbvio até, necessita de
grande empenho, de disciplina voluntária e
muito mergulho pessoal. Todos os elementos pre-
sentes na representação devem ser trabalhados
nas suas várias etapas de criação. Os emissores
de mensagens, incutidos nas partituras específi-
cas, têm que ser trabalhados separadamente. Há
que se ter a possibilidade de poder conscientizar-
se de cada pormenor desses emissores. Emisso-
res que escondem as mais variantes significa-
ções e que determinam o valor da criação de
cada partitura em particular. Fazendo do ato do
exercício um ato criativo.

Isso diz respeito tanto ao jovem aspirante
a ator, como também ao mais veterano dos ve-
teranos. O exercitar do ato criativo não cessa
com a idade. O que acontece, é que muitas ve-
zes o ator acomoda-se com fórmulas por ele en-
contradas e mergulha num ostracismo total.

A profissão/procissão do ator, dilui-se em
pequenos pormenores, que devem ser jogados
permanentemente, o desafio prazeiroso do jogo
é quem aguça a sua abstração criativa. Há que
exercitar-se continuamente. Senão corre-se o ris-

Considerações
sobre
a Arte
de Ser
Ator
E d w a r d F ã o



megafone

co de assumir-se a canastrice como verdade cri-
adora absoluta.

Nesse mundo de partituras e dramaturgias,
existe um elemento primordial, o ator. Sem ele,
com certeza (esta absoluta), o teatro não seria
teatro. Mas que não caia ele na besteira de
pensar que, por ser indispensável, seja o prota-
gonista absoluto da sua arte. Todos os elemen-
tos presentes numa representação fazem parte
indissolúvel de um todo. E se necessidade hou-
vesse de haver algum protagonista nessa estó-
ria, o lugar caberia antes ao público. Mas como
teatro é teatro, o grande protagonista é o ato da
representação com todos os seus elementos in-
tegrados, integrando-se/entregando-se.

O ator, com todas as suas características
físicas e mentais, representa peça fundamental
no processo da encenação, nele centra-se o motor
gerador da manifestação criadora. Com a res-
ponsabilidade que representa esse peso, nele
centra-se esse trabalho.

Podemos dividir a partitura do ator em 3
sub-divisões: partitura corporal; aquela em que
o ator desenha com seu corpo a sua trajetória
física no espaço cênico e no seu próprio corpo,
utilizando tanto movimentos físicos (ação exte-
rior), como movimentos abstratos (ação interi-
or). Considera-se aqui que todo movimento é
ação, portanto não existe teatro sem ação, nem
tão pouco ação sem movimento. A 2' partitura
define-se como textual, onde o ator experimen-
ta e determina os vários ritmos e tons que per-
mitem o seu aparelho vocal, fazendo todas as
experimentações possíveis para o seu texto. Com
essa partitura trabalhada, desenvolve-se a
musicalidade da ação. Finalmente chega-se a
partitura racional: aqui estabelece-se contato com
o campo das emoções abstratas e racionais do
ator. Trabalhar essa partitura permite-lhe con-
frontar seus sentimentos jogando com suas in-
tenções mentais, abstratas. Reais na realidade
do personagem, nunca na do ator.

É necessário trabalhar as particularidades
de cada uma dessas 3 sub-divisões, primeiro se-

paradamente, explorando todas as suas infini-
tas possibilidades. Depois, com a liberdade que
o conhecimento prático permite, misturá-las,
sobrepô-las, criando uma partitura única, man-
tendo as particularidades das diferenças que for-
mam o seu todo, com sua musicalidade física,
ritmo, cor e emoção presente.

No teatro como na vida, tudo é movimento
e todas as coisas estão interligadas. Pode-se co-
meçar de qualquer direção, mas há que sempre
caminhar e nalguma direção. A palavra estática
não faz parte desse contexto.

Depois de se trabalhar profundamente a
partitura do atar, onde experimentações senso-
riais e abstratas marcaram a trajetória do seu
caminho e do seu conhecer, o trabalho segue.
Agora pode-se começar o vislumbramento da
dramaturgia do atar. Nesse momento, seu traba-
lho adquiriu a consistência necessária para su-
portar o peso do seu person'agem, que vem logo
à seguir.

Responder às perguntàs básicas que en-
volvem a pequena ação é de vital importância.
Quem é o homem que gesticula pelo vazio?
Quantos anos tem? É casado? É pobre, é rico?
Acredita em Deus? A partir daqui, cria-se a iden-
tidade desse personagem que habita essas tão
trabalhadas partituras. Descobre-se, nessa altu-
ra, o porquê do tom de voz pálido e atrativo
que o atar impôs a determinada ação. Ele esta-
belece a profunda identificação do seu perso-
nagem, que somada às codificações das suas par-
tituras, representativas da sua pequena ação,
darão a significação totalitária da sua ação cria-
dora.

Feito esse caminho, resta ao atar o
infindável ato da repetição tibetana. Depois o
próximo passo é aproximar-se do público,
despertá-lo com suas ações precisas, tentando
tocá-lo, absorver sua partitura grupal, que so-
mada às do ator, transforrnar-se-ão na verdadei-
ra dramaturgia da representação, com o seu
"todo", em movimento.



Pequenos exercícios, pequenas ações

Partitura corporal
1. O ator cria uma simples ação, formada

por inúmeras pequenas ações físicas, como por exem-
plo: acordar, levantar, mijar, lavar a cara ... A partir
dessa ação, o ato r enumera cada movimento corporal
necessário para a sua realização, desde um simples
mirar de olhos até um discreto movimento dos dedos
dos pés. Feito esse processo, estabelecido o n° de mo-
vimentos que compõem essa partitura espacial, o ator
repete-a infinitas vezes, mecanicamente, até seu cor-
po assimilá-lo biologicamente, até que ele tenha con-
trole total sobre seu corpo e sua ocupação no espaço
cênico.

2. O ator, com a sua partitura corporal já
assimilada, experimenta vários ritmos com nuances de
intensidade muscular e espacial. Ex: Executa a sua par-
titura em câmera lenta, rápida, com movimentos gran-
des, pequenos, com muita energia, com quase nada.
O n° de variações depende da inventividade do ator,
podendo serem poucas ou infinitas. Isso não é o pri-
mordial, o importante é o valor que ele dá a cada
variação. Quer dizer: o que mais conta é o seu mergu-
lho pessoal no exercício.

3. O ator trabalha a sua partitura tendo como
suporte uma base musical. Ele repete várias vezes sua
partitura com diferentes estilos musicais, possibilitan-
do utilizar os infinitos recursos que esse suporte lhe
permite.

Partitura textual
1. Decora-se um pequeno texto, pode ser um

poema, até que se possa jogar com toda a liberdade.
2. O ator, com o texto já assimilado, brinca

com os vários ritmos e entonações que o texto lhe
permite. Utiliza basicamente para isso: a respiração e
o tom de voz. Ex: Dizer o texto com 1, 2, 3 respira-
ções, experimentar com 10, 20 respirações. Utilizar o
grave, o agudo, o médio. Articular ora lentamente, ora
rapidamente. Pode-se fazer muitas variações com a
mescla desses 3 elementosCvoz-respiração-velocidade).

3. O ator repete o texto utilizando, como
base, música. Utiliza diferentes estilos musicais.

Partitura corporal+textual
Juntam-se as duas partituras, utilizando as pos-

sibilidades da mistura dos numerosos elementos e cria-
se uma nova partitura, já mais complexa, mais com-
pleta. O trabalho aqui consiste em experimentar as
muitas possibilidades que o conhecimento adquirido
oferece ao trabalho de criação do ator. É o momento
de confrontar o saber corporal com o saber textual. É
do confronto das suas experiências que propõe que
surgirá seu ato criativo. Todos os elementos

I
l__ ---------'--.

experenciados pelo ator estarão presentes nesse
estágio, cabe à ele administrar como um mala-
barista o faz, mirando todos os elementos de
uma só vez, repetindo inúmeras vezes, apren-
dendo com seus descuidos propostos por seus
objetivos.

Partitura corporal+textual+racional
Até o momento o trabalho desenvolvido

com as partituras corporal e textual tem sido, a
princípio, um exercício basicamente físico. O cor-
po com sua materialidade impossível de se ig-
norar e a voz com sua energia sensorial. Agora
o ator começa a exercitar seu criativo abstrato.
É o momento de deixar que os sentidos emotivos
intencionais caminhem sobre as partituras de-
senvolvidas no seu processo de criação, bus-
cando em cada fragmento das partituras corpo-
ral e textual seus significados, dando-lhes o seu
verdadeiro valor. Aqui aprofunda-se a descoberta
do significado de uma mão cortando o espaço
em direção ao solo com firmeza; descobre-se o
valor de um olhar jogado, distante, parado no
tempo, o gosto de um sorriso malicioso e outros
tantos pormenores que pouco a pouco come-
çam a ganhar seus significados significantes. Nes-
se momento define-se. Escolhe-se o caminho à
seguir. Joga-se com todos os elementos de to-
das as partituras, misturando-os, sobrepondo-os.

1. O ator realiza sua partitura corpo-
ral e textual com variados sentimentos. Ex:
medo, alegria, tristeza. Testa-se aqui os humo-
res do seu personagem.

2. O ator realiza suas partituras com
variadas intenções morais. Ex: trair, roubar, men-
tir, enganar. ..

3. O ator realiza suas partituras com
diferentes estados psicológicos. Ex: louco, pate-
ta, inteligente, neurótico, valente, covarde ...

A partir daqui, cria-se a dramaturgia des-
se personagem quase totalitário. Aqui o desafio
é outro .•

megaforie 10



Tobeor beNef

É verdade.

Na Esoterica

não há limite

de horas.

Você navega

até ter

soninho,

sem pagar

mais.

•
Novas Tecnologias de Informação, S.A.

Ligue grátis 0800 24 24 00 e ligue-se ao sítio certo.



II
«Funu nafatin» é uma expressão que

assenta bem ao lado desta outra: «Os

Fazedores de Letras». A primeira é
timorense, mais propriamente tétum, a se-

gunda é portuguesa e nome de um jorna I
associativo estudantil universitário. Mas

porque é que parecem conjuntar-se bem as

duas?

«Funu nafati n» é a expressão que os
timorenses usam para se animarem uns aos
outros, para que se mantenham persistentes,
tão constantes quanto possam. É algo assim
como «a luta continua».

Persistentes, constantes, têm sido os
passos daqueles que constroem Os Fazedores

de Letras, inicialmente umas folhas assaz
modestas, embora dignas, alguns anos passa-
dos e vinte e cinco números publicados, um
jornal afi rmado e reconhecido com os seus
valores e função própria.

E porquê associar uma expressão
timorense com este jornal?

A razão é simples. A equipa do jornal
Os Fazedores de Letras, entre fundadores e
sucessores, desde o primeiro número, sempre
se empenhou em transmitir aos leitores - um
público específico, bem identificado, lei-
tores qualificados - informação relativa às
coisas de Timor eventualmente relevante e
útil para construir de Timor e dos leste-
timorenses uma imagem mais completa, elabo-
rada, se quiserem mais "sofisticada", que a
simples leitura dos "media" correntes não
transmite, limitados que estão pelas con-
tingências do imediato e do que vende
mais.

Por outro lado, é bem certo que só
tendo um conhecimento mais completo, mais
alargado, mais perfeito, do que atém a Timor
e a Portugal, poderão os leitores/agentes
de cul tura/futuros "pr of i ssi onai s de Le-
tras", e daí interventores sociais em po-
tência, actuar de forma útil, discriminada,
eficaz.

A equipa do jornal reafirma-se na von-
tade já demonstrada e a todos - sejam
ti morenses, portugueses ou outros - di z
também «Funu nafatin».

Funu
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Galore
Os três duques

Existindo desde 1996, os Galore
são compostos por Luís Ban-
deira (voz / guitarra), Miguel
Afonso (baixo) e Bruno Ban-
deira (bateria). Depois de terem

editado duas maquetas que provocaram
algum burburinho na cena independente,
os Galore dão o passo em frente rumo à
emancipação 'Do It Yourself', ou seja, edi-
tam por conta própria, na recta final de
1998, o mini-álbum The Next of Kin.
Seguidores de um certo indie rock norte-
americano, sugerido por nomes como
Sonic Youth, Yo La Tengo, Sebadoh ou
Pavement, os Galore procuram demarcar-
se das suas influências, personalizando o
seu rock de uma forma crescente.
No que diz respeito a concertos, os Galore
estão a preparar uma pequena digressão.
Algumas das datas confirmadas são as
dos dois showcase nas Fnac (03/02 na de
Lisboa e 07/02 na do Porto), no Rookie
(13/02, Lisboa) e no Ponto de Encontro
(19/02, Almada). No próximo mês de Março
prevêem-se actuações na Fonoteca de
Lisboa, Galeria ZDB e Roma Megastore de
Lisboa (podem confirmar as datas através
do 0936 255 88 78, télélé de Luís Martinho,
manager dos Galore).
Em meados de Dezembro último estive-
mos à conversa com os Galore, depois
destes terem actuado em mais uma Feira
Mix.

Subcave - O vosso som em The Next of
Kin pouco ou nada tem a ver com o som
da segunda maqueta. O que é que vos
aconteceu?
Miguel Afonso - Basicamente fomos para
estúdio, trabalhámos um bocado as cenas,
pensámos as músicas com princípio, meio e
fim, refrão, entrada, saída, etc. As músicas
amadureceram. Mas não está totalmente
diferente. A banda é a mesma. Uma das
músicas que estava na maquete está no CD
(n.R. O tema Once) e nem sequer está muito
diferente. Está um bocadinho diferente. Basi-
camente houve uma evolução na maturidade.

Um gajo estar uma semana em estúdio, a
partir a cabeça para entrar ali no sítio certo e
fazer a gravação correcta .. pá, faz muito bem
a qualquer banda.
se - Achas que a transposição dos novos
temas para os vossos concertos está a
resultar em pleno?
MA - Sim e não. Sim, porque este concerto
correu relativamente bem. Não, porque na
minha opinião, acho que somos uma banda
óptima para tocar em clubes. Nestes espaços
grandes (n.R. Mercado da Ribeira) acho que
isto fica um bocado estranho. Adorava tocar
no Johnny Guitar. E quem diz o Johnny, diz
outras cenas mais pequenas como o Mar-
quês, o Ritz, etc.
se - O que é que falta para tocarem aí?
MA - Não, o CD saiu hoje .. O que falta é man-
dar os CD's para lá. É precisamente isso.
se - O lançamento oficial foi hoje. Ou seja,
quando saírem daqui, vão celebrar?
MA - Exactamente, para os copos. Agora
vamos todos para casa, 'prás' miúdas .. sexo,
drogas e tudo o que tu quiseres.
se - Podem fazer a descrição música a
música do mini-álbum, assim como expli-
car o título?
Luís Bandeira - The Blue New Thing é uma
'sweet music'. É dedicada a uma pessoa que
já cá não está, que era a mãe da minha
namorada. Vai ser o single de estreia e tema
do vídeo que já foi filmado e apenas falta
montar, e que supostamente irá passar no
Sol, no Viva, na MTV, etc.
MA - Aliás a nossa relação com a televisão é
uma relação muito importante, basta lembrar
o início do nosso espectáculo, uma home-
nagem ao canal Vivi r / Viver.
Bruno Bandeira - Mad Cool Fool Sad Guy é
uma música supostamente cheia de garra,
em que ao vivo se impõe uma energia
enorme. Em termos de dinâmica acho que é
a nossa melhor música.
Esta música e a Puppies and Dolls são as
mais pesadas do álbum. Consegue-se trans-
mitir uma energia que nos outros temas não
está tão patente.
MA - Once é uma música muito acessível.

moIorde arranque ~

Funciona muito bem entre as paragens baixo,
bateria, guitarra e voz. Acho que desses seis
temas, se nós estivéssemos numa editora, e
nos pressionassem para escolher um single
por nós, iam escolher esta de certeza. É a
música que entra mais facilmente nas pes-
soas que não estão habituadas a ouvir o
nosso som. Mas não deixa de ser Galore.
LB - Suicidal Note é uma música a gozar com
as notas suicidas. Teoricamente, é um ba-
cano que anda 'vestido' com a namorada. De-
pois quer-se 'despir' dela e não consegue. A
única solução é suicidar-se. Mas tem azar
porque suicida-se e ela continua lá. Não é
com um tiro que aquilo melhora.
BB - Time tem.uma boa secção rítmica. Tem
uma parte 'chill ou!' que me dá muito prazer
em tocar. É um dos momentos que gosto
mais de tocar e em que raramente dou pre-
gos. Tem uma boa dinâmica.
MA - Puppies and Dolls é a nossa música
coqueluche. Foi criada a partir de uma brin-
cadeira e evoluiu completamente em estúdio.
Está um pouco deslocada das nossas músi-
cas ditas normais. Tem a colaboração do
Jam, que é um amigo nosso. Ele faz teatro e
tem jeito para declamar. A letra é a mesma
cantada pelo Jam e pelo Luís, mas o Jam
declama mais alto e ele está aos berros a um
nível mais baixo do álbum. Instrumentalmen-
te é uma cena bastante directa. É a minha
música favorita do álbum.
Originalmente esse título, The Next of Kin, foi
uma cena que vi num episódio do Beavis &
Butlhead. Matam um gajo e depois viram-se
para o filho do gajo que eles acabaram de
matar e dizem assim: "oh, ok, we have to noti-
fy the next of kin". Dentro daquele nível de
estupidez completa do Beavis & Butlhead, os
gajos a falarem com o filho do gajo que
acabaram de matar a dizer que têm de avisar
o filho, ou o parente mais próximo. Depois
estava a ouvir o último álbum dos Placebo e
na penúltima música o gajo diz essa merda:
"the next of kin, behind my skin". Lembrei-me
disso e tumba, ficou.

Filipe Pedro

__~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~SUBCAVE



Regresso ao futuro
e outras caminhadas
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Só até ao
dia 29/2!

No próximo dia 15 de Fevereiro faz três anos que foi publicada a edição de estreia da
Subcave, duas folhinhas A3 fotocopiadas dos dois lados, ou seja, oito páginas e um
agrafo. A intenção de quem coordenava a fanzine era óbvia: despertar a atenção e o
interesse de um grupo restrito de melómanos. Estávamos perante uma publicação
despretensiosa da secção de audiovisuais da AEFLUL, directamente relacionada com

as actividades que se realizavam no bar novo da 'casa'. Não será complicado estabelecer uma
analogia entre o recinto mais sombrio, melancólico e poluído da faculdade e o nome 'Subcave de
Letras'.

De Março a Dezembro de 1996 foram editados sete números da fanzine, com os números
quatro, cinco, seis e sete a terem direito a diversas reedições. Para além de uma acentuada
mudança no grafismo, o número sete foi o primeiro a ser impresso numa gráfica. A escrita tomava
outros rumos e todos rejubilavam com o final da Era fotocópia. Por ocasião de uma memorável festa
no átrio principal da Faculdade foi editado o n07,5, exclusivamente dedicado aos Primitive Reason e
aos Flood.

1997 foi um ano de extremos. Começou muito bem, acabou muito mal. Tricky foi capa da
Subcave nOB,o primeiro número a ser alvo dos mais elogiosos reparos por parte dos media. Parale-
lamente a esta edição, saía no n012 d' Os Fazedores de Letras um suplemento de oito páginas ded-
icado aos 'Melhores Discos de 96'. O famoso número que se seguiu foi o nove, por ocasião da saída
de Pop, o último álbum dos irlandeses U2. Os CD's promocionais das editoras, os convites das pro-
motoras de concertos e o acesso a entrevistas com artistas até então quase colocados num
pedestal, começavam a estar disponíveis para os colaboradores da Subcave. Isto, por si só, signifi-
cava que a Subcave deixara de ser fanzine para ser uma respeitada revista, aceite pelos seus
'escassos' pares como sendo do mesmo clã.

Com o estranho 'afastamento' da Direcção d' Os Fazedores de Letras por parte da direcção
da AE, as relações entre a equipa Subcave e a, na altura, recém-eleita AE, começaram a deteriorar-
se. A saída de Letras era inevitável. No final de Julho de 97, após um curto interregno, celebrava-se
o início da segunda série da Subcave, com uma pomposa festa de relançamento a tomar lugar na
Fonoteca Municipal de Lisboa. Sessenta e quatro páginas, capa a cores em papel couché, as mes-
mas secções e, claro, a mesma independência. O preço, esse, é que era outro. Aliás, ao longo do
tempo, o preço sofreu tantas alterações quanto o logotipo ou o grafismo. A periodicidade pretendia-
se bimestral.

No final de Outubro de 97, com a realização da primeira Feira Mix, a Subcave n02, da
segunda série, era colocada à venda. Bjõrk foi a artista escolhida para a capa da derradeira Sub-
cave.

Quer tenha sido por falta ou por desvios indevidos de dinheiro por parte da 'produção' da
revista, o certo é que o projecto parara de súbito, logo quando tudo parecia correr sobre rodas.

199B foi um ano de completa hibernação no que diz respeito à Subcave. No entanto, o
mesmo não se espera de 99. Graças ao constante incentivo da equipa d' Os Fazedores de Letras e
ao apoio da actual direcção da AE, é possível sonhar um novo futuro risonho para a Subcave.

Esperamos que haja por aí alguém que se queira aventurar neste primeiro passo desta
imprevisível caminhada.

Filipe Mateus Pedra



Hertzoskópio
em estreia

HERTZOSKÓPIO é o nome
do espaço que irá procu-
rar, no Subcave, retractar
objectivamente o horizon-
te da música electrónica

contemporânea (erudita e não erudita).
Todos os meses serão selec-

cionados pelo HERTZOSKÓPIO, um ou
mais trabalhos, que pelo seu conteúdo,
unicidade e originalidade merecem uma
análise cuidada e descritiva, visto re-
presentarem algo de incontornável den-
tro da facção musical em que se inse-
rem. Serão igualmente focados neste
espaço trabalhos de edição recente.

As abordagens realizadas pelo
HERTZOSKÓPIO pretenderão abran-
ger diversos motivos dentro da música
electrónica, sendo exemplo disso a se-
guinte descrição de géneros, ou "sub-
géneros", que irão, certamente, figurar
em números próximos: Trip-Hop, Drum
& Bass, Pós-Rock, Dub, electro-acústi-
co contemporâneo, electrónica experi-
mental, etc...

Neste primeiro HERTZOSKÓ-
PIO as selecções escolhidas têm por
objectivo estimular os ouvintes para as
composições electrónicas criadas pelos
OVAL, com o álbum 94diskont e por
DAVID TUDOR, com a peça musical
Rainforest Parts I & IV.

O primeiro registo a destacar,
94diskont, foi editado em 1995 pela
mille plateaux, tendo sido composto na
Alemanha (Colónia) por Markus Popp,
Sebastian Oschatz e Frank Metzger.
OVAL é o nome que descreve o carác-
ter musical deste (ex)trio alemão que,
através do tratamento electrónico de
vários "samples", isto é, de várias
amostras de sons, consegue criar pai-
sagens, ambientes e cenários idílicos,
carregados de uma simbologia subjecti-
va e mística. A desconstrução do som e
a sua transmutação e saturação cons-
tituem os métodos com os quais, os
OVAL criam os seus sons, métodos es-
tes que têm, essencialmente, por instru-
mentos o sampler e o computador (com
o software adequado).

94diskont apresenta-se como
sendo um convite a uma profunda e
especulativa viagem pela existência. O
seu primeiro tema, do while assim o
sugere. Durante 24 minutos e 4 segun-
dos temos a hipótese de apreciar uma

estranha viagem por uma paisagem rica
em cores e movimento, sendo particular-
mente interessante entender que a com-
plexidade da evolução melódica, ao
longo do tema, é o resultado do trata-
mento diverso de um mesmo "sample"
ou "Ioop" melódico. As delícias do stereo
balance, evidentes com o constante des-
pertar e aflorar de pratos metálicos elec-
tronicamente tratados ao longo de toda a
faixa, serão mais perceptíveis se se pro-
ceder a uma audição relaxada e com
auscultadores, o mesmo se recomen-
dará para uma melhor audição das opa-
cas, vaporentas e disformes ressonân-
cias presentes em do while.

Os restantes quatro temas, a
saber store check, line extension, cross
selling e do while (short version), com-
pletam adequadamente o itinerário desta
turbulenta viagem. Sem dúvida que
94diskont é um pequeno grande disco
(dura apenas 42 minutos e 10 segun-
dos).

Rainforest é uma peça musical
que foi originalmente criada por David
Tudor em 1968 em chocorua, New
Hampshire. Esta peça, realizada pela
primeira vez num celeiro da localidade
acima referida, consistia num amplo
espaço onde estariam estrategicamente
dispostos e suspensos ao nível do ouvi-
do da altura média de um adulto, vários
objectos como: bidões, grelhas metáli-
cas, madeiras várias, etc.., com a parti-
cularidade de todos esses objectos
estarem munidos de microfones de con-
tacto, o que permitia a Tudor captar as
vibrações protagonizadas pelo movi-
mento no perímetro total da sala onde
pessoas se movimentavam e interagiam
directamente com os objectos. Ao captar
as vibrações verificadas pelos objectos
suspensos, através dos microfones,
mesas misturadoras e de equipamento
electrónico diverso, David Tudor, traba-
lha-as e reenvia-as para o ar criando
assim um ambiente electro-acústico rico
biodiversidade sonora.

Esta peça criada em 1968, foi

destinada a um bailado coreografado por
Merce Cunningham, tendo sido interpre-
tada bastantes vezes pelo mundo inteiro,
por David Tudor e Takehisa Kosugi. A
duração da peça é de 21 minutos e 47
segundos e é a primeira faixa do cd aqui
analisado.

Rainforest existe em 4 versões
ou partes distintas: a primeira é a que
acima referi; da segunda não existem
gravações, e a terceira consistia numa
actuação simultânea de David Tudor,
The Merce Cunningham Dance Com-
pany e John Cage a cantar um tema de
nome Mureau (um texto adaptado, por
Cage, de uma imensidão de escritos da
autoria de Henry David Thoreau). A
quarta versão foi o resultado de um
grupo de compositores nascido de um
"workshop" realizado em 1973 (John
Driscoll, Phil Eldstein, Bill Viola, Andre
Zravic e Michael Quigly) que teve lugar
no mesmo celeiro onde em 1968 teria
sido criada a 1a versão de Rainforest.
Esta 4a versão de Rainforest tem uma
duração bastante extensa (aprox. 52
minutos), mas representa de uma forma
diferente e inventiva a peça original de
David Tudor. A descrição mais fiel a este
trabalho é a que se pode ler no folheto
do cd: "... it is a timeless sonic environ-
ment, full of rich textures, offering the lis-
tener an infinite vatriety of aural densities
and spacial effects.".

João Pinto

Discografia dos OVAL
Wohnton / AtaTak 1993

Systemish / mille plateaux 1994
94diskont / mille plateaux 1995

Dok / thrill Jockey 1997
distribuição AnAnAna

Discografia de David Tudor
Rainforest Parts I e IV / Mode

records 1998
Neural Synthesis nos. 6-9 / Lovely

Music 1995
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Vibrações Positivas de Malanje para Portugal

Kussondulola é a única
banda Reggae com algu-
ma projecção em Portu-
gal. É pena. Poderemos
questionar-nos porque

assim é, mas certamente não será por
não haver outras bandas a tocar Reg-
gae. Medo das editoras em apostar
nas bandas a longo prazo? Falta de
apoio generalizado a projectos musi-
cais não "comercialóides"? Não nos
podemos esquecer que estamos em
Portugal...

ram os Kussondulola?
Janelo - Pá, isso arrancou há seis anos,
demos uma série de espectáculos,
depois passar de um ano fomos falar
com a EMI e cá estamos!

A propósito da saída do segundo
álbum de Kussondulola, "Baza Não
Baza", conversei com dois dos mem-
bros desta banda de Afro-Reggae
angolana - Janelo e Soba. Música, a
cultura Rasta, a Erva e a luta do dia-a-
dia, foram temas atirados para o ar.
Os dois "drédes" originários de Ma-
lanje, Angola, não bazaram durante a
conversa e deixaram fluir um pouco
do que lhes vai na alma.

SC - Como se deu o vosso encontro
com o Reggae?
S - O Reggae é internacional e nós iden-
tificamo-nos com a sua mensagem e
com a sua parte musical, porque fala
das pessoas, do nosso dia-a-dia. A
vivência abordada no Reggae também éSubcave - Como e quando começa-
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"A nossa raligiBo á a Vida! (risas) (... ) É vivar cam fá
( ... )1 fá am JMI qua á Daus .... "a amor dava sar a ma-
IL_ 1igiãa.",J" S bIIwr ra . - a a
a mesma que a nossa, por estarmos
fora da nossa Terra, então sentimos que
estamos a falar de nós mesmos. Mas,
entretanto, a parte africana e angolana
não foi rejeitada e, como é natural, faz
parte da nossa música e tentamos com-
pletar o universalismo do Reggae com a
nossa raiz e a nossa cultura. Então dá
nessa música com identidade e perso-
nalizada que é a música de Kussondu-
lola.

SC - Há quanto tempo vieram de
Angola? Não sei se são todos de
Angola...
J - Somos todos de Angola mas há pes-
soal que está cá há uns dez, quinze
anos, outros estão há oito, seis anos,
outros regressam ... Ou seja, é o próprio
significado da palavra Kussondulola, a
mudança constante e o próprio "baza
não baza", para lá e para cá. ..

SC - Quando vi a capa do álbum pela
primeira vez fiquei surpreendido por
esta ser uma fotografia e nela só
aparecerem vocês os dois e o Daddy
Bé... (n.R.: Baixista, letrista e com-
positor de Kussondulola).
J - A ideia veio da editora, de fazer uma
capa com as caras do núcleo duro da
banda e como as nossas caras são
bonitas pá caraças ... ! (risos) Ondas da
editora ... ! Mas não se vêem caras,
vêem-se corações, neste caso o que
interessa é o interior, o sumo. Se falar-
mos da música, um gajo fica mais preso
e é mais forte em relação às suas
crenças, a capa não é tão importante.

SC - Houve mudanças na constitui-
ção da banda?
Soba - Sim, saiu o baterista e o guitar-
rista.
J - Mas o pessoal que entrou já estava
ligado ao grupo anteriormente, porque o
próprio projecto do grupo e a música
Reggae em si obriga à colaboração e
divulgação de diferentes músicos que
nós convidamos... Tudo isso contribui
para aquela cena de união e de família.
É mais fácil aparecerem cantores de
Reggae, mas esses cantores têm que

ser acompanhados por músicos que te-
nham conhecimento de como fazer Reg-
gae, para que um dia possa haver mais
bandas de Reggae em Portugal.

SC - A canção "Passaporte Número
Um" foi, de certo modo, uma surpre-
sa, pois é uma experiência com o
drum n'bass. Como surgiu o contacto
com este género musical?
S - O drum n'bass tem muito de Reggae
e o Reggae tem muitos caminhos. Kus-
sondulola é apenas mais um caminho,
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... "samas anvolvidas pala boa maneira das Hastas na

santida da vivar a vidal sar um gajo pacífical 'tá a var?
E amar, tar muita amar." - Janala
com o Afro-Reggae que faz. Aliás, Reg-
gae um bocadinho acelerado dá drum
n'bass e a malha de baixo utilizada
nessa música é de Reggae. O dub está
aí a influenciar toda a música que se faz
actualmente e como nós somos rapazes
modernos ... (risos) Mas nós fazemos
essas fusões com naturalidade ...

SC - Sendo o Reggae música de
intervenção, as letras das canções
têm um papel importante. Qual é o
processo seguido para a criação das
letras?
J - Eu escrevo para quem ler levar na
sua conta, no meu lado há um senti-
mento muito forte de escrever nessa
direcção - faço a cena para tu apa-
nhares à tua maneira, de modo a ser
compreendido por toda a gente mas de
maneiras diferentes. É uma escrita mui-
to aberta.

SC - Na canção "Bom Beat" canta-se
-"Um Amor, um Coração, uma só

Direcção para toda a Humanidade"-
Qual é a mensagem subjacente?
S - Isso refere-se à unidade da
Humanidade que, dentro da sua diversi-
dade, só nos enriquece, só com todas
as suas partes podemos ser uno - um só
coração, uma só direcção para toda a
Humanidade - dentro da justiça, amor e
paz, não é? Tudo isso para [alcançar] a
Terra Prometida!

SC - Onde é a Terra Prometida?
S - É pá, dizem que é atrás do arco-íris!
(risos) E há um comboio que vai para lá!
É só ter bom coração ...

SC - Na canção "Sente o Coração"
referem-se aos "144 mil selados de
Israel". Quem são eles?
S - O Rastafarianismo faz um paralelis-
mo entre o povo israelita referido na
Bíblia e o povo que igualmente saiu de
África, porque o povo africano também é
igualmente um povo desterrado! (n.R.:
paralelismo entre a diáspora judaica e a

diáspora africana; no princípio do século
escravos africanos foram levados para a
Jamaica, onde nasceu o Reggae.) En-
tão, daí esse sincretismo com o que está
na Bíblia. Os 144 mil selados de Israel
são as 12 tribos de Israel, mas no fundo
isso quer dizer que somos todos escol-
hidos de Deus para ir para a Terra
Prometida, os 144 mil somos todos nós.

SC - Como praticam a vossa religião,
o Rastafarianismo?
S - A nossa religião é a Vida! (risos) É
viver com fé, e fé é uma coisa que está
dentro de nós, fé em Jah, que é Deus.
Depois é só mesmo o dia-a-dia, a men-
sagem que vem de Deus é o amor,
então é tentar meter isso nas relações
do dia-a-dia, o amor deve ser a melhor
religião ...
J - Mas religião e um estado de viver são
duas coisas diferentes, a gente emprega
mais uma maneira de estar a viver na
vida que é igual a qualquer pessoa, mas
somos envolvidos pela boa maneira dos
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Perante a tragédia. a lua mulher
gráv da tinha que partir.

conseguiram to ar a um
lu ar guro. O b bé nasc

tm paz, uma rapariga •

~
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A mãe baptiza-a com um
nome arrancado ua vida,
chamar-se-.á Ku sondulola.

••• " O estado em que uma bebedeira deixa uma pessoa
ímuito diferente em relação aos fumos. A bebida pode
tornar-te inconsciente e depois podes por muitas vidas
em jogo." - Soba
Rastas no sentido de viver a vida, ser
um gajo pacífico, 'tás a ver? E amar, ter
muito amor. Nem o próprio Rastafarian-
ismo tem a etiqueta de religião ...
S - É um estado de espírito ...

se - Uma das práticas da cultura
Rastafari é o consumo de cânhamo,
por vezes chamado "Erva Sagrada".
Qual a importância da Erva para
vocês?
J - Olha, a minha mãe tem um conheci-
mento vasto sobre medicamentos natu-
rais. Em Angola ela tinha uma ervanária
e eu sempre vi o cânhamo em minha
casa como uma planta tradicional. Só
comecei a ter tendência para fumar
quando comecei a crescer e quando era
mais jovem e ouvi dizer que era ilegal,
pensei: "Pôrra! Eu tenho aquilo lá em
casa!".
S - O cânhamo tem grandes poderes
curativos, o chá feito com as folhas da
planta é tomado por crianças e velhos
para combater a asma.
J - Tem também muitas outras utilida-
des, como fazer roupa ...

se - Aliás, se não existissem tantos
lobbies à volta do petróleo...

S - ...80% da energia utilizada mundial-
mente viria do cânhamo, mas tudo
depende de interesses políticos ...

se - Mas a Erva também é proibida
porque não faz parte da cultura oci-
dental, ou seja, é "aceitável" apanhar
uma bebedeira ou outra mas fumar
um charro já é muito mal visto ...
S - E quase sempre o estado em que
uma bebedeira deixa uma pessoa é
muito diferente em relação aos fumos. A
bebida pode tornar-te inconsciente e
depois podes pôr muitas vidas em jogo.

se - Regressando à música... Tendo
em conta que o mercado musical em
Portugal é muito limitado, vocês con-
seguem sobreviver como músicos ou
têm que se socorrer de outras activi-
dades?
J - Pá, um gajo é só músico, mas na
hora da verdade tem que se fazer
coisas, tipo "gabinetes exteriores"!
(risos) Há dias tentei vender um sub-
marino mas não mo quiseram comprar!
(risos) Um gajo tenta sobreviver, mas do
que se está á espera é das coisas espi-
rituais, tem que se viver muito da coisa
espiritual hoje em dia. Porque ...Pessoal,

a vida 'tá-(>e mesmo muito difícil para
todos! E se não se tem uma capacidade
espiritual muito forte ... A mim é isso que
me toca, eu agarro muito a cena do
Além, a nossa capacidade interior de
alcançar.

se - Qual é a vossa posição quanto à
guerra de Angola? Existe alguma
solução para o conflito?
S - Há sempre solução para tudo ... A
guerra de Angola é um pouco o reflexo
do que se passa no mundo inteiro, todos
os desequilíbrios ... Mas depende da boa
vontade das pessoas... Angola é uma
terra muito rica, de "boa onda", as pes-
soas são simples e muito comunicativas,
é um país com todos os recursos natu-
rais de beleza e riqueza... E onde se
estava bem ...

se - Mas há alguém que se "lembra"
de destruir tudo isso...
J - É a velha história do mundo, tás a
ver... Isso já é uma história antiga,
man ... Imperadores ...

Parlápiê e escrevinhanço:
David Sousa
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Vamos Jantar a Timor

São servidos?
Apetece-lhes um "modo-fila" simples ou

querem flor de papaia com balichão? Vai um
"t.uk i r " de cabrito ou preferem "s e s s at e "?
Optam por um "saboco" de peixe ou por "singa"
de camarão? Doces? Digam: doces "mano ten"
com banana, doce de ananás ou arroz de "jagra"?

Não me peçam as receitas, que sou muito
fraco cozinheiro. Ademais, os leitores têm
melhor alternativa - ler o livro de gastronomia
timorense Vamos Jantar a Timor. Uma obra de
Natália Carrascalão, escrita na diáspora e
publicada em Macau em Março de 1998, como
edição de autor. O livro é bem mais do que
um apanhado de recei tas ou um mani festo
diferente de resistência cultural. Pode
também ser entendido como uma pista para
a aproximação a uma certa consciência luso-
timorense de quem assume frontalmente quer
o seu sangue português quer o seu sangue e
país de "limor Loro Sa'e".

O 1 i vro guarda testemunhos de uma
infância e juventude felizes, apontamen-
tos sobre a comida e a culinária enquanto
pretextos para o exercício da
convivialidade em limor, notas acerca de
experiências vividas na diáspora, etc.

Decerto, em Vamos Jantar a Timor -
um livro que Natália Carrascalão se preo-
cupou em ilustrar com abundantes imagens
de ingredientes, condimentos e receitas -
o eventual leitor deparará com a culiná-
ria originalmente leste-timorense, mas tam-
bém poderá desfrutar dos registos sobre
as vári as i nfl uênci as estrangei ras na
gastronomia do território. Do índice
respigamos: ( ... ) Os portugueses em limor/
Receitas portuguesas cozinhadas à maneira
timorense/ A grande comunidade chinesa/
Recei tas de cozi nha chi nesa à manei ra
timorense/ A comunidade indiana/ Receitas
de pratos de influência indiana, confec-
cionados em limor/ A comunidade africana
( ... ) .

Aproveitem da leitura e fiquem ainda
a saber porque é que em limor os camarões
também se apanham nas árvores ...

A r t u r Af a r c o s

megafone 13
Teatro: Rai Lulik

Um novo grupo cénico nascido em Ou-
tubro p.p. e que no artigo publicado nos
Fazedores ... números 23 e 24, intitulado
«Cultura Leste-limorense na Diáspora -
1998», mencionáramos com o nome "provisó-
rio" Rai Nain, decidiu chamar-se e regis-
tar-se com o nome Associação leatro Terra
Sagrada/ Rai Lulik. Oportunamente volta-
remos às iniciativas dos leste-timorenses
no campo das Artes Cénicas .•



o Hábito
E tinha logo de ser pelo natal. um

mês inteiro em que ninguém se aguentou.
em que a inda poucos se aquentem, com um
excesso de estranhezas que surpreende a
cada minuto. desde o termómetro a marcar
trinta negativos pelas três da tarde nes-
ta nossa cidade mediterrânica do Porto. o
gelo a cobrir passeios. bancos de jardim.
alcatrão. desde o céu que alterna do lu-
minoso para o escuro como se fosse uma
lâmpada accionada por um interruptor ir-
requieto. desde as nuvens exibindo formas
voluptuosas de mulheres com seios nús num
erotismo celeste que faz vergonha a qual-
quer habitante. até àquela semana em que
a noite durava vinte horas e o dia qua-
tro. que pareci a que estávamos para a
escandinávia e nos tínhamos tornado todos
loiros. O mês inteiro assim. uma torrente
de metamorfoses que veio apanhar o consu-
mo de natal. que me apanhou a mim pela stª
catarina entre comerciantes de cabelos em
pé com as caixas registadoras que teima-
vam em não abri r. papel de embrul ho que
se enrolava pelo pescoço dos vendedores.
fita-cola que colava bocas em lugar de
presentes. néons que substituíam as boas
festas por i nsul tos aos cl i entes com
caralhadas do pior estilo. o mês inteiro.
as barbas dos pais natal a entupirem sar-
jetas. o trânsito interrompido na sá da
bandeira ou boavista porque os sinais pis-
cavam verde e vermel ho conforme 1 hes dava.
as passagens de peões recusavam-se a dei-
xar passar os peões. os candeeiros atra-
vessavam-se pelo alcatrão em forma de pro-
testo. carros e mais carros empanados em
greve. outros acel erando sem condutor.
outros ganhando os ares como o presépio
da igreja das Antas em que o menino jesus
se escapou .eo bafo do boi e do burro e
desatou a voar sobre os crentes que cho-
ravam confusos gritando. "milagre. mila-
gre!". e o menino pálido de mármore ou
madeira ou lá o que fosse a sobrevoar o
abade, a nave. a pia baptismal. a convo-
car os santos e arcanjos embutidos nos
cantos para ganharem as alturas e daí a
duas ou três palavras do senhor abade.
ainda embevecido com a proeza das estátu-
as sagradas. estarem cá fora a cortar os
ares em voos acrobáticos enriquecidos por
piruetas arrojadas e aleluias de emanci-
pados. A gente tem de se habituar. como
tudo. temos de nos habituar e aceitar que
tudo nos escapa ao controlo. nem mesmo no
própri o corpo podemos confi a r. poi s se
até se ouvem hi stóri as' de mul heres que
passaram o mês inteiro em menstruação vi-
01enta e gulosos que sofrem de um engulho
ininterrupto que tudo o que metem à boca

I ~
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logo sai em vómito. gulosos que se pas-
seiam pela casa amarelos como a gema de
um ovo a suspirarem por um bom arroz de
coelho. uma rabanada. e nada podem fazer.
apenas esperar e fazer como eu. habituar-
se que a gente habi tua -se a tudo. Os
elevadores encravam. as gaivotas invadem
os restaurantes. as árvores de natal cres-
cem a cada minuto para furar os tectos,
as chaminés cagam pai natais de plástico
hora a hora. os perús recusam-se a morrer
e alguns deles levantam-se a meio da re-
feição berrando contra o natal e a famí-
lia e os presentes. mesmo depois de re-

14



Como se a literatura se ficasse pelo chão ...15

cheados e bem assados. as orquídeas ento-
am cantos de natal. as nuvens sobem e
descem como bolas de borracha pinchonas.
mas apesar de tudo. a gente habitua-se.
eu já me habituei e digo hoje mesmo.
confiante. que o natal ninguém mo tira. o
bacalhau ninguém mo tira. os mexidos e o
bolo rei ni nguém mos ti ra. nem mesmo os
guindastes a rodopiar sem respeito pelos
ares. nem tudo o que voa pelos nossos
céus. desde santo antónios já sem as cri-
anças ao colo a cavalos gigantescos de
bronze esculpido e figuras do edifício da
câmara municipal e das fachadas dos ban-

cos da praça da república e da torre dos
clérigos onde os sinos já não tocam para
desespero do vigário que bem sacode as
cordas e nada. não me espantam. pode acon-
tecer tudo isto e muito mais. que a par-
tir do dia de hoje já ninguém me tira as
batatas. as cebolas. os nabos. as cenou-
ras. o azeite fervido. nem que tenha que
passar a refeição suspenso nos ares a
sobrevoar o estádio das antas rodeado de
pombos e nossas senhoras a coçarem-me o
peito e a segredarem-me ao ouvido. "É
Natal. é Natal" .•
Z é M a r a
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J 1a n e a

] Abro a janela. Estou à janela. Puxo de um cigarro.
Tudo se resume a esta janela.

A janela abriu-se pela primeira vez há muitos anos:
em 67 ou 68, já não me lembro, quando viemos ver a casa
e decidimos comprá-la. 'o homem foi lá dentro ligar o
quadro eléctrico e nós aqui ficámos, novo espaço, e tu
abriste a janela e sorrimos e beijaste-me, e eu também
quis esta casa com esta janela. Aqui fizemos amor muitas
vezes (tu apoiavas os braços no parapeito e eu vincava
os joelhos na parede), e riamos, perdidos, e o mundo aos
nossos pés, e ríamos de nós a rir do mundo.

Partilhámos esta janela com amigos, foi luar de mil
conversas, foi cri sta 1, ri u com as nossas a 1egri as,
chorou com os nossos desgostos, arejou-nos a alma e a
casa. Quando a Marta nasceu, e mais tarde o João, era a
esta janela que eles queriam espreitar, como se daqui a
vista fosse sempre diferente, mais exacta para os seus
pequenos olhos, mais conforme ao seu sonhar. Há, com
todas as idades, fotografias da Marta e do João nesta
janela; e tuas, com todas as idades que recordo tuas.

Aqui, tomámos deci sões sem importânci a nenhuma,
mas que foram para nós tão importantes. Aprendemos a
aprender-nos aqui. E daqui, vimos passar o tempo que foi
nosso, e fomos capazes de gostar de nós, e um do outro,
e do nosso tempo.

Tivemo-la sempre aberta, a vista' de todos à nossa
vista, e perguntávamos se também tinham, assim, uma
janela, e como era. Fomos felizes a olhar por esta.

Lembro-me de ti, aqui, sentada, onde eu agora es-
tou. Lembro-me da luz a espraiar luz nos teus olhos e das
tuas mãos a agitar saudade em alguma despedida.

Lembro-me de ti, toda, por onde abri a esta janel a.
Estranho, que a palavra janela não tenha um tempo

passado.
A Marta, como sempre, cheia de atenções e carinho

comigo. Ainda se refere a nós com papá e mamão Passa cá
com os miúdos muitas vezes.

Linda!, está cada vez mais parecida contigo. O João
não entende que eu me tenha fechado com a nossa janela,
"Há tantos anos, pai"; não se apercebe que houve um
tempo que parou quando saltaste. O João ainda não te
perdoou.

Estou à janela, fumo um cigarro e espero. Olho o
tempo dos outros e sei que em breve vi rás abri r-me a
janela que já só abre saudade.

Há muitos anos, fecho a janela, apago o cigarro.
Podia seguir-te; mas espero. _R C a r d o F a r a

Como se a literatura se ficasse pelo chão ...16
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o fiUAR]i)A DA
o Guarda da Noite é um segredo

durante o dia.
Só sai no escuro, quando soa a

, meia-noite 6 os fantasmas errantes vêm
martelar as suas stní stras badaladas nos
relógios do Tempo. t essa a hora branca
e negra do mistério e d~ mort1fera qui-

- etude em que o nevoeiro sobe dos túmulos
~ e cobre a treva como um manto.

Sai então do esconderijo, no co-
ração da Noite, e vem, sozinho e feroz,

" galopando os ventos nocturnos e uivantes,
• com a sua capa esfarrapada, que lhe co-

bre o crânio e as costelas roídas e
sangrentas. Acompanha-o o ar frio que
sopra nos cemitérios, o seu hálito é o
perfume dos mortos; sobrevoa-o sempre
uma eterna nuvem cujo interior é negro,
muito negro. Traz consigo a imensa ver-
tigem do abismo e todas as estrelas se
apagam no céu à sua passagem.

O Guarda da Noite não é de Deus
nem do Diabo.

Nasceu do estranho amor entre a
Lua e a Madrugada e é tão velho quanto
ambas. Há já muito tempo, jurou um ódio
eterno à luz do dia.

Nunca ninguém lhe viu o rosto.
Di zem que tem apenas uma face,

enorme e terr1vel, a face de um dragão,
e uns olhos l1quidos, tão profundos como
as cavernas dos oceanos e tão antigos
quanto o Mundo.

O Guarda da Noite espera nas en-
cruzilhadas e nas clareiras escuras;
quando pressente um rumor de passos na
distância, despe a capa lentamente e,
quando o incauto viajante se aproxima,
mostra-lhe o seu rosto medonho ao qual
nenhum mortal sobrevive.

E depois devora-lhe a alma.
Ora, eu fui educado na subl ime

moral cristã e a minha fé não tem limi-
tes. Prezo o Senhor e creio na Sua força
e pela Cruz enfrentaria um exército de
demónios.

Mas, ante ti, Guarda da Noite,
sufoco o meu grito e escondo entre as
mãos a minha face trémula.

E sei que nenhuma oração me sal-
va rá.

*****

•••what wailing wight
calls the watchman of the night?

WILLIAM BLAKE

Eu sou um palácio assombrado.
Rugem fantasmas de leões nas minhas caves cheias de

ecos; escadarias rangem com passos imposs1veis, crescem ro-
sas nas feridas da parede e aranhas gigantes tecem suaves
redes cinzentas nos refegos do tecto. Os batentes das portas

"est~o cobertos de fungos - ninguém lhes toca.
Nos subterrâneos escuros vagueiam as minhas almas, as

minhas doces almas_
Às vezes uma delas consegue escapar-se das suas correi-

as de vento e, erguendo-se das sombras, vem espreitar pela
janela dos meus olhos.

Depois afogo-a numa lágrima e deixo-a deslizar pelo meu
rosto hediondo.

Há mui to tempo, numa fri a manhã de Abri 1 ergui uma
catedral feita de ossos, nas florestas da Germânia. Chamei-
lhe a Capela do Amor. Oculto lá dentro, está o túmulo de
Julieta, que é a Noite que eu guardo.

Sempre que as noites são mais gélidas ou a Lua brilha
com mais intensidade, abandono as encruzilhadas e vou ver a
campa feita de roseiras, à Capela do Amor.

E à minha amada beijo-lhe as mãos, as pálidas mãos.
E amaldiçoo a luz que lhe trouxe uma noite tão escura.

fi'"

R u P e d r o v aS a r a
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Os papéis(Fragmentos Fias gavetasnarrativa)
;;;;

1. Ainda o apanhas, que é c01110qtremrdíz adeus e des,culpf' devo-me ter çnganado. Terrível
que do mundo não possa extrair mais, do Hue a mera sobrevivência, acordar todas .as manhãs.ipor mais
gloriosas que sejam, apenas porque sim, porque é'issoquras pessoas fazem, e eu com elas.

Que é como quem diz que até aos seis anos, IolandfJ?), houve a ilusão de'vída, de que era o centro
de todas as coisas e de que nada existia fora! de mim. Percorria os caminhos velhos da aldeia como um
deus que acrescentasse uma nova galáxia ao seu universo e que'coIl) isso alargasse os limites da existência.

, ',. ?"';.
2. Passaram-se. meses como anos' <;om6' éad~,.vez mais depressa dó que consigç> contar e a

história de tudo isto perdeu-se em palavras de que nã<;>me;.chçguei a lembrar. ou deque já houve tempo
'Q, ~'. , 'W ':;;

para esquecer. f; , " " c " ~
>. \, " .} ..' /"

E agora que tento ,a memória é cbriio.sê todos os meus fantasmas se erguessem perante uma
~.<.; ',. '_, ;.. 1'1' j .•

qualquer ilusão de conhecimento dos meus medcase, da culpa -de quêç·~ej,ç> desde sempre, desde o
terceiro andar de uma galeria de arte P9S-cont~h1Rorãneaaté ao primeiro, lãembãixo a vida e a morte que

" , ;'J\' ..... )
se cumprem porjtão pouco. ;

a

d e
B .

,,,.,t
~"t<, , ' fl<J

Os lençóis estã~ manchados de vennelh<;>:E na cama está o meu COrpo:'lF

A cama está desfeita, Um homem berracoIh<Yum lôucoe eu fecho os olhos para não sentir.
g, ,.>' > - ~~; v ' ";:\, f :1;,

Como 'é bonita a minha boneca! Gost9 dQsqIbe!os aZl.l~'f!,do cqrpo 96 pano branco. p'wmeto que vou cuidar de ti, V~Cantar-te uma canção.
f I' '

Está escuro, A porta do quarto está a,ber~f ~.~ de facto s~~gue nos Jençóis.;

Q
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1
encontro-me contigo e penso no teu nome.

não te pergunto nada. apenas olho a tua cara e
penso no teu nome. nessa pal avra com que te
marcaram no principio. nas roupas que te ves-
tiram. nas cores que escolheram para os teus
01 hos. nos traços com que vi ncaram as tuas
mãos. no teu jeito de colocares a lingua a
fazer caricias aos lábios.

não me perguntas nada. olhas-me apenas.
avanças para a minha cara com o mesmo sentido
de procura. surda e lenta procura. ao fim de
um segundo começas a fazer as mesmas perguntas
que te faço. conversamos com a ausência de
pal avras. não necessitamos de sons, nem de
gestos. os olhos, desde o inicio, fazem tudo.
poupam-nos o tempo e o corpo. encarregam-se da
tarefa dificil de respirar.

passados alguns minutos a tua pele toca
a minha, ainda à distctncia. sentimos um calor
apertado, sufocante. um fogo da presença. lume,
mel e sonhos. uma nova linguagem que ainda
está por decifrar. talvez mais precisa, mais
sincera, mais concreta.

9
f t u

2
o vento que sopra do lado de fora entra

no quarto e envolve-se com os lençóis. memóri-
as completas de suor e loucura que ficaram
esquecidas no último verão. apagam-se as lu-
zes e deixamos de ver o vento e os lençóis.
continuam ambos lá. continuamos com a imagi-
nação da sua presença e o sentido da sua con-
versa que nos atrai.

já não há luz. Ja não há quarto. agora
só há cheiro e ondas de calor que nos orientam
pelo espaço à procura da conversa que as nos-
sas bocas começaram. roçamos o abismo. dor e
prazer que se querem e se estimam. uma sede de
algo que não é. uma fome de algo que não é.

3
continuamos na noite. acordados e pron-

tos para o combate. quando ~manhecer, seremos
outros. depois de nos tentarmos com os pecados
mútuos do mel e dos fi gos. a janel a vê-l a -emos
fechada. o vento sereno.

acordaremos num quarto vazio. os nossos
corpos nus abertos em cima da cama serão como
duas flores vermelhas sozinhas num campo ver-

de de trevos e cevada. uma luxúria que
~ometeu a primavera.
~'~ fi caremos estendi dos por cima do

"'~l.ençol branco, durante a manhã, en-
quanto houver sol. a carne entrel açada
.omo num quadro de que não sei bem o

nome. nele não há mais nada a não ser
'os nossos corpos na cama, no meio do

, quarto. vazio, ao romper da tarde.

lx,23.06.96.
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Para qUE:' você não tenha dE:'
recordá-los em cópia, a EDP ajuda

.. .a p r E:' s E:'rva r o s o r I g I na I s.

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.
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Olhava para tudo o que era

buraco, canto, segredo es-
condido da rua. Sempre de ca-

beça baixa, o homem olhava
para o chão que pisava à procu-
ra de alguma coisa. Não sabia o
que era, mas sentia-lhe a falta

como quem sente a ausência de
um abraço quente em noites va-

zias. Por isso nenhum milímetro
quadrado lhe escapava daquele
chão pisado e cuspido. Conhe-
cia todos os desenhos negros da
calçada e notava logo a falta de
alguma pedra esquecida do seu
lugar. Ele sabia, ele sabia que ha-
veria de encontrar o que lhe fal-

tava, então continuava sempre a
olhar, no caminho para casa, no
caminho para o trabalho. O ho-
mem trabalhava, numa daquelas
pequenas empresas que ninguém
sabe o que fazem, nem para que
servem, e que quando alguém
entra nos escritórios fazem todos

um ar muito ocupado, andando
de um lado para o outro com pa-
péis na mão. O homem era um
empregado de pouca importân-
cia, esquecido ficava sentado

numa secretária lá ao canto a

passar textos à máquina, a escre-
ver letra a letra, martelando as
teclas com os mesmos dedos com
que vasculhava as coisas na rua
procurando o que lhe faltava. Um
dia de manhã decidido e decisi-
vo foi procurar noutras ruas, ou-
tros buracos de obras lentas. Foi
para o trabalho, enganando o ca-
minho que lhe costumava am-

parar os passos. Olhava atenta-
mente para o chão, e revolvia
com os pés as folhas secas com
que o Outono tinha coberto os

passeios gelados, escondendo o
brilho gasto de uma miséria lus-

QueGatoDo ,Arvore,
aSubiu

HomemDoe
Sozinho

crever as palavras com as letras
certinhas que martelava na má-

quina. No fim do expediente re-

solveu passar pela mesma rua,
não fosse o gato estar aflito sem

conseguir descer. Lá estava, cal-
mo, deitado nos ramos entrela-
çados da árvore, como se aque-
le tivesse sido sempre o seu lu-
gar. Foi para casa o homem a

pensar no gato, e na árvore e no
que iria fazer para o jantar. Vivia
sozinho, o homem, vivia consi-
go. Desde o dia em que a única
mulher que tinha entrado naque-

la casa tinha resolvido sair. Des-
de esse mesmo dia estava sozi-
nho consigo, fazendo de conta
que estava acompanhado, pon-
do sempre a mesa para dois e
arranjando a outra almofada da
sua cama como se esperasse sen-
tir o calor do espaço vazio ao
seu lado. Nos dias que se segui-
ram o homem passou pela árvo-
re e pelo gato. Parecia ser ele o
único a reparar no gato, mais nin-
guém parava para o ver. Nem o
gato parecia reparar em ninguém,
sempre de olhos fechados vira-
do para o sol. Um dia o gato
abriu os olhos e ficou ali a olhar

trosa. Ali, ao pé daquela árvore
aquela folha grande e velha, é

lá, é lá que está aquilo que eu
procuro. E correu cuidadosamente
(não fosse pisar alguma coisa im-
portante) e lentamente, numa
enorme expectativa, com a mão
levantou devagar uma pontinha
da folha. Depois, levantou a fo-
lha toda, e virou-a do avesso e

nada. Atirou-a pelo ar, bem alto,
e pela primeira vez em muito tem-
po olhou para cima. Ficou a ver
a folha rodopiando no ar levada
pelo vento leve que soprava, na-

quele dia gelado de angústia

suspensa no céu enublado. Mas
logo os seus olhos deixaram de
seguir a folha para se fixarem num
vulto pousado num dos ramos da
árvore. Andou em volta da árvo-

re evitando a luz do sol que lhe
tapava a vista cansada das letras
miúdas da máquina. Foi-lhe a
pouco e pouco adivinhando as
formas macias e brilhantes. De

olhos fechados e um ar calmo o
gato apanhava sol. Um gato ador-
mecido como as folhas que ain-
da restavam agarradas aos ramos
retorcidos. Lá foi para o trabalho,
que já se fazia tarde para ir es-
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para o homem, que estremeceu
e assustado foi-se embora. No tra-
balho, enquanto passava à má-
quina aquelas palavras, pensava
no gato e naquele seu olhar de
pupilas rasgadas que o fixaram
como se o estivessem calmamen-
te a provocar. Nessa noite aque-

les olhos não o largaram, sonhou
com o gato, a árvore e a mulher

que o tinha deixado, e as
letrinhas da máquina, e o traba-
lho onde todos fingiam estar ocu-
pados. Acordou e passou o resto
da noite a fixar a lua cheia - a
única luz que conseguia ilumi-
nar todos os cantos das ruas, a
única luminosidade a quem a ci-

dade permitia a entrada nos seus
buracos mais recônditos, branca
e franca penetrava os finos

cortinados e mostrava os cartões
que cobriam os corpos dormen-
tes debaixo das arcadas. Essa noi-
te cresceu e foi ficando mais pe-
quena e amarela, no horizonte

desenhava-se uma bola
incandescente emergindo das ter-
ras quentes, saudando cada grão

de terra dos sítios por onde pas-
sava. O Inverno fazia anunciar a

sua chegada através dos arautos

de vento que o antecediam, no
seu cortejo de entrada na cida-
de, soprando gélidas e suaves

brisas. Nesse dia frio, o homem
saiu de casa, decidido caminhou
até à árvore parando diante dela.
Aproximou-se, cuidadosamente,
e de um modo algo desajeitado
começou a subir a árvore até
chegar ao ramo onde descansa-
va o gato. E ali ficou. Junto do

gato, de olhos fechados como
ele, a apanhar sol. Sem pensar
na mulher que se tinha ido em-

bora, no lugar vazio e frio da
cama, nem nas palavras ocas do

Como se a literatura se ficasse pelo chão ... 2 3
trabalho. O homem deixou de
aparecer no escritório, deixou de
aparecer em casa, deixou de apa-
recer nas ruas. No escritório re-
pararam naquele lugar lá ao canto

vazio, e foram procurar o homem
até que deram com ele em cima
da árvore muito quieto de pupi-

las rasgadas a apanhar sol, em
vão o convenceram a descer para
continuar a martelar as letrinhas,
até lhe ofereceram um lugar ao
sol. Quando é que vai descer?

Quando o gato sair. E se o gato

não sair?Não desço. Em casa nin-
guém deu por falta dele, os lu-

gares vazios da mesa e da cama
esfriaram de tanto esperar pelos

corpos. Nunca mais olhou para
o chão, tinha o que lhe faltava
ali abraçado aos ramos daquela
árvore. O gato olhava-o de pupi-

las rasgadas e pêlo quente de sol
negro, nunca lhe agradeceu a
companhia, apenas se foi habi-
tuando a encostar-se ao homem
nas noites mais frias em cima

dos ramos da árvore nua .•
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and may you stay
forever young

,
i
I José Mattoso
I
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