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[Pedimos desculpa pelo incómodo causado,
prometemos ser breves]

bombardeamentos no kosovo STOP mia couto detecta-
do no colombo STOP dois desaparecidos em combate
na dofl STOP os tachos já foram distribuídos STOP foi
há vinte e cinco anos STOP cinco mil e tal julgaram que
as eleições já eram STOP nato afunda três canos STOP
rui fazenda ilustra a situação STOP duas saídas três en-
tradas para a dofl saldo positivo STOP terceira demão
na dae STOP os cravos já secaram STOP água STOP

[Aviso à comunidade?]

3.3.- A DOFL é um colectivo aberto e dinâmico quan-
to à sua constituição, isto é, está em permanente re-
novação recebendo facilmente novos elementos e per-
dendo outros.

in Estatutos d'Os Fazedores de Letras

[Quando vieram buscar os judeus, eu não era judeu,
por isso não fiz nada. Qua.ndo vieram buscar os ho-
mossexuais, eu não era homossexual, por isso não
fiz nada. (... ) Quando me vieram buscar a mim já

não havia ninguém para fazer nada.]

"Potentes, prepotentes e impotentes." Já que ninguém o
faz na FLUL, a DOFL considera pertinente a tomada de
uma posição contra os ataques da NATO à antiga-ainda-
Jugoslávia (vulgo Sérvia e inclui Kosovo). Vamos repen-
sar os Direitos Humanos, afinal eles não se resumem a
umas quantas velinhas misturadas com propinas.
Para quando os estudantes na rua por uma causa que ul-
trapasse o sistema educativo? Para quando os estudan-
tes na rua ...

[Apesar de tudo.]

Apoios:
Propriedade:

FUNDAÇÃO
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FATAL'99lº Festival Anual
de Teatro

Académi co de
Lisboa

20 de Abril- As Bacantes de Eurípides pelo Cénico

de Direito; encenação de Pedro Wilson

21 de Abril- A História Trágica da Vidae Morte do
Doutor Fausto de Cristopher Marlowe pelo Teatro

das Ciências; encenação de Amadeu Neves

22 de Abril - No Smoking de David W.Eddy pelo

Capicua; encenação de Rosa Mãe e Bruno Simões

23 de Abril- Terrade Abel Neves pelo Tema; ence-

nação de César Alagoa

24 de Abril - Marte (e casas) pelo Grupo de Teatro

do 1ST;colagem de textos; encenação de Pedro Ma-

tos

27 de Abril - Talvez Pessoa; textos de Fernando

Pessoa pelo ARTEC;encenação de MarcantónioDei

Carlo

28 de Abril - Metamorphosis de Franz Kafka pelo

Kula; encenação de Salmo Faria

29 de Abril - A Besta de João Silva pelo GTUL;

encenação de João Silva

30 de Abril- Ah Q de Jean Jourdheuil e Bernard

Chartreux pelo GTL; encenação de Ávila Costa

Local: Teatro de Academia de Santo Amaro
(Alcântara)

Horário: 2lh30

Organização: Gabinete de Actividades Culturais da

Reitoria da UL

Bilhetes à venda nas Associações de Estudantes e

no local à hora dos Espectáculos
•

V)
C'C
t-

+->
Q)

r---
I

Q)
~

I
V)
Q)
t-
O

~
Q)
N
C'C
4-

I

V)
O

Anto 1ogi a de
Letras - pr9j ecto

de pees: a
organi ~adq pelo

Berr70
Conjunto dos números 1, 2, 3 pelo preço

de 500 escudos (2,494 Euros).

À venda na A.E.

Saramago
jornalista

Exposição bibliográfica de textos de
Saramago publicados em publicações
periódicas, no âmbito da Semana das
Bibliotecas da CML dedicada à "Revolução
dos Cravos".
De 19 a 29 de Maio.
Local: Hemeroteca Municipal de Lisboa.

+-> Cartaz de Teatro - Um serviçoc...
• 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 editados e outras

informações sobre o jornal.

Reuni ão Geral de Alunos

Curso Livre
de

Literaturas
de Língua
Portuguesa

Continuam a decorrer as
conferências subordinadas ao tema
Imagens Contemporâneas das
Literaturas de Língua Portuguesa.
13 de Abril - Nova ficção
brasileira: diálogo com João
Almino pela Prof. Maria de Santa
Cruz.
20 de Abril - Uma caricatura
alegórica de Angola em O desejo de
Quianda. de Pepetela pela
Prof. Inocência Mata.
27 de Abril- Aspectos daficção
portuguesa recente pela Prof. Paula
Morão.
Anfiteatro 11, das l8hl5 às 19h45.
Organização: Departamento de
Literaturas Românicas.

Ah Q
de Jean Jourdheuil e Bernard

Chartreux

pelo Grupo de Teatro de Le-

tras; encenação de Ávila Cos-

ta.

Quintas, sextas e sábados às

21h30 no Auditório da Cantina
Velha.

De 29 de Abril a 26 de Junho .

Dia 21 de Abril às 18h, no Anfiteatro lI.
Ordem de trabalhos: 1 - Revisão dos estatutos de Os Fazedores de Letras;

2 - Moção de Confiança à Direcção de Os Fazedores de Letras.
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.



Alunos inscritos: 5877
Votantes: 677
lista T: 361 (toma posse no dia 13 de Abril)
Lísta M: 142
lista l;: 106
Brancos: 51
Nulos:17

Mesa do RGA

Adolfo Torres
Mário Gomes
Hugo Alexandre

Resultados das eleições para os órgãosde gestão da Associação de Estudantes

Direcção da Associação de Estudantes
Bruno Carapinha, Cátia Oliveira, Cláudio Vinagre, Daniel de Oliveira,
Fátima Nunes, João Gonçalo, Josina Almeida, Luís Brás, Miguel Reis,
Ornar Dutra, Pedro Dias, Pedro Pinheiro, Ricardo Duarte, Rita Dias,
Salorné Pinto, Tiago Redondo, Vera Varanda

133Estudos
Anglisticos

Votantes Lista A Lista C Lista D Lista L- Lista ". I ., ,

47

i Lista R
I

Lista T Brancos Nulos

5 1

26 35

4 O

27 1 2
59 15 3

7 1
O O

; 36 I 3i
18 2

80

Estudos 144

_____ç:}.~.~~i~g_~ ------- -j -+---- -------!- :.........-1 -- - ··········..···········..···t--·..·····..····--j--- -- +- ---+ ..-- -.--;--..---+ ;;--..---
Estudos 69 31 34

___9~:r:!.11_a.l~í~_t.jc.~~~.. ~ +__ + ._____________.__.. _ .__. ~---.--------~-.------ ..---+--:_=-----+--------;-----+----.~:----
Conse 1ho F1sca 1 ~n~~~~\'!-------------1.~---------.j------------------+------------ ..!c-----.-----------t-------------- ---------2---------.j.-------8--7-------+------------;---:---'---;--~---+----=---

f-- (Jeografm 1.:::64_.:...._-1-_---+- -f------l-----:-::--_t-- .---I---::'-:--i------.---+---=-.::.---+-----c:::.------+- ..,:----
_~H~~í~:'t~ó~[J~'~a_+-_::.::15~1_ _t------c:_:_---+--.---+----.----------_t_8!L 55
Língua c Cultura 56 56

Portuauesa

David Santos
DáliaLopes
Iícínío Sousa Linauística 212

X3

77 ! 96
Literaturas 174 !! 58
Românicas .--'- __ i. L L L- ..__ -.J L L . L .--'- _

Comissões pedagógicas
Estudos AngIísticos
Raquel Dias (M)
Francisco Frazão (R)
Ângelo Menezes (R)

Estudos Clássicos
Gustavo Infante (C)
Susana Mendes Santos (C)
Sérgio Loureiro Martins (C)

Estudos Gennanísticos
Pedro Dias (D)
Daniel de Oliveira (D)
SylvieMarinho (D)
Silvina Cândido (M)
Diogo Pata (M)
Sónia Teixeira (M)

Filosofia
André Leonor (M)
Dália Lopes (T)

. Diogo Fernandes (T)

literaturas Românicas
Cristina Henriques (M)
Ana Isabel Azevedo (R)
Ana Sofia Bacalhau (R)

Geografia
Marco MeIo (N)
Vânia Burgueira (N)
João Santos (N)
Ilídio Sousa (N)
David Santos (T)
licínio Sousa (T)

História
Rita Dias (L)
Ornar Dutra (L)
Bruno Carapinha (L)
Luís Costa (L)
Nuno Gaspar (M)
José Fernandes (M)

Língua e Cultura Portuguesa
Cátia Oliveira (A)
Luís Filipe Pontes (A)
LinaJacinto (A)

Linguística
Pedro Pinheiro (R)
Inês Oliveira (R)
José Macário (M)

Resultados para
a Assembleia de Representantes
VQtantesl614
lista T: 353

Daniel de Oliveira
Francisco Frazão
Ritadias
Luís Brás
OrnarDutra
PedroDias
Tiago Redondo
Salorné Pinto
Fátima Nunes
Miguel Reis
Iosína Almeida
Pedro Pinheiro
Cláudio Vinagre
Bruno Carapinha
Mário Gomes
Cátia Oliveira
VeraVaranda
Dália Lopes
Diogo Fernandes
João Gonçalo

96

listaM: 185
Raquel Dias
Joaquim Sousa
Cristina Henrique
Cláudio Araújo
Sara Mendes
Sílvia Cândido
Marco Meio
José Macário
ÂngeIa Bandeiras
Raquel Pavão Nunes

Brancos: 60
Nulos: 16
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Este mês, o Conselho Dírectivo destaca

Estacionamento
Distribuição de chaves do novo parque

Ounto ao Pavilhão Poente): após o findar de
todos 08 processos eleitorais.

estudantes com assento nos
~18a r,quereretn.

ques
IitQrtae



Oartigo que se segue pre
tende ser uma breve cor
recção de posições que

defendi num texto publicado no
n013 de Os Fazedores de Letras
(Fevereiro de 1997). O referido
texto, intitulado professor, avalia-
ção, aluno: uma triade culinária,
pretendia ser uma insurreição
provocatória contra o sistema
avaliativoda nossa faculdade. Pre-
visivelmente, a engendrada provo-
cação gorou-se na indiferença dos
mais directamente visados. Se a in-
diferença não fosse uma constante
nesta faculdade (quer de alunos,
quer de professores), seria força-
da a reconhecer que ela seria a res-
posta adequada a um ataque pre-
cário. Mas porque a indiferença é
uma constante nesta faculdade, o
prejuízo que resulta do seu abuso
é apenas uma certa írres-
ponsabilidade que toma acusados
e acusadores figuras anémicas de
um tribunal sem juiz, sem regras e
sem penalizações.

Como o próprio título do
texto sugere, a crítica irónica feita
à avaliação pretendia aproximar
actividades aparentemente tão di-
versas como avaliar e cozinhar. As-
sim, o processo acumulativo de in-
gredientes que permite confeccio-
nar é comparado ao processo
acumulativo de elementos de ava-
liação que permite avaliar.
Consequentemente, professores e
cozinheiros eram retratados como
companheiros de profissão. Não
receio que desta analogia tenha
resultado uma ofensa para as duas
mais nobres profissões do mundo.
O que receio sim é ter menospre-
zado a vantagem que um método
como o das receitas pode trazer
para as práticas avaliativasdesta fa-
culdade. É esta suspeita que justifi-
ca a correcção que se segue.

Asinquietações desse texto
eram nostalgias juvenis para as
quais encontrei uma solução. Re-
clamavaa injustiça que resultava do

cumprimento cego de critérios de avaliação que, tidos por objectivos, não contemplavam a
especificidade do carácter de cada aluno. Postulava, sem querer, que avaliar é uma actividade espe-
cial e delicada mais um acto privado de atribuição de confiança (uma coisa entre o amor e a
espera) do que uma constatação pública de dados. Não tenho nada contra os actos públicos, muito
menos tenho contra os privados. O que prevejo é uma catástrofe planetária se fosse estatutariamente
dada aos nossos professores, nesta faculdade, a oportunidade de converter em nota a sua
subjectividade e os seus palpites avaliativos.A catástrofe antecipada não é nem uma melancolia
finissecular, nem um desgosto amoroso, nem tão pouco um sintoma relatlvista (acredito, de facto,
que existem boas e más avaliações como acredito, de facto, que existem bons e maus agentes
avaliativos). Não, a antecipação da catástrofe é apenas uma orgulhosa declaração pública, sem

púlpito, sem juízes e provavelmente sem leitores,
de que os nossos docentes têm poucos e maus
palpites e de que precisam de cábulas para saber
o que fazer em situações avaliativas. Entregar,
como eu propunha, a estes executivos (tão ad-
miravelmente competentes muitos deles) um tra-

P f balho que já não lhes pertence, e fazer desta uni-ro e ssores versidade um lugar que já não é o dela, seria per-
der o que temos de melhor e ganhar novas triste-e Cozinheiros: zas. Temos bons executivos e a nossa faculdade
é, realmente, um dos melhores museus etnográ-
ficos da cidade de Iísboa, não precisamos poisavaliar de novas tristezas: imitações infelizes e represen-
tações desagradáveis, insultuosas e pouco con-
vincentes do que foram Os bons professores e Ase o método boas universidades.

Por isso, hoje me converto baptísmal-
mente ao método das receitas: façamos dele umadas receitas profilaxia, um instrumento correctivo de infortú-
nios vários, um manual útil de como se faz e
tomemo-nos, de uma vez por todas, bons, efica-
zes e lestos medíocres.

Remorsos (nota final):
Com respeito se salvaguarda todos aque-

les que não precisam de ser subscritores do mé-
todo das receitas: a esses dá-se, geralmente, o
nome de professores .•



mana. na religiosa idade medi-
eval, no humanista
renascimento, no agitado
maneirismo, no inquisitorial
Barroco, no democrático e na-
cionalista Romantismo ou no
vanguardista Modernismo, bem
como nas mais recentes produ-
ções artísticas, motivadas por
combates ecológicos. Com a
emergência de uma sociedade
laica e republicana, a mensa-
gem social da arte adquiriu uma
maior carga ideológica, e com
o marxismo um comprometi-
mento com a luta de classes.

É necessário, neste mo-
mento, citar Nicos
Hadjinicolaou, no seu clássico
estudo Histoire de l'Art et lutte
des classes, já que postula que,
e ao contrário do que a crítica
de arte marxista por vezes en-
tendeu, a arte militante, indis-
pensável para a luta ideológi-
ca do presente, apenas pode ser
o resultado de uma necessida-

Mensagem e
Ideologia na Arte

Um caso português
Ricardo Duarte
lricardoduarte@hotmail.com

1- Foi durante a última
passagem de ano, com quatro
amigos de velha data, à roda
de um baralho de cartas e de
uma garrafa de Martini, numa
casa de província, a meio de
um jogo, que um dos meus
amigos, ao reparar num quadro,
simples, que apenas figurava o
estafado menino a chorar, típi-
co de certas casas do interior,
afirmou que se fosse do Picasso
toda a gente estaria aqui a
olhá-lo e a dizer que bom que
ele era. Eu, bem ao meu jeito
impulsivo, contrapus que
Picasso não o teria feito assim.

2- Longe já vai a época
em que a historiografia da Arte
encarava qualquer produção
artística como Arte pela Arte,
sendo uma plena satisfação
pessoal, descomprometida de
tendências ideológicas.

Não foi necessário avan-
çar muito na investigação cien-
tífica para se entender a arte
como portadora de uma men-
sagem, mesmo nos tempos
mais remotos e com significa-
dos menos perceptíveis, e re-
presentativa de um todo que
encerra em si a essência da so-
ciedade. (Talvez seja porque a
mensagem de que é portadora
não é ídentificada no imediato
que a arte contemporânea se
torna desinteressante para al-
guns.) Foi sob essa óptica que
Frederic Antal dirigiu os seus
estudos, afirmando que "a bis-

tôria da Arte concebe-se como
um conjunto de particularida-
des. A obra de arte particular
concebe-se como um testemunho
de totalidades". A arte entendi-
da como manifestação total
deixa de lado qualquer ideia de
artista desinformado, ou mes-
mo marginal à participação na
sociedade. Estes estudos que
reforçaram o papel social da
Arte, ou do Artista e da sua
mensagem, foram efectuados
por muitos outros
autores, nomeada-
mente, além do já
referido, Arnold
Hauser, Ornar
Calabrese ou
Giulio Carlo Argan.

O artista re-
clama para si uma
parte da sociedade
que ele próprio
consegue repre-
sentar, tomando
ele e a sua socieda-
de, ao mesmo tem-
po, consciência do
poder que as ima-
gens de uma pintu-
ra, as formas de
uma escultura, ou a
sumptuosidade de
um edifício podem
ter aplicando-o em
vários objectivos e
da forma que lhes
convém. Assim foi
na Grécia à escala
do homem, na
triunfante idade ro-

Vieira da Silva



de de intervenção sentida com
toda a liberdade pelo artista.

O exemplo que aqui tra-
zemos não se integra num tipo
de arte que está ao serviço de
qualquer interesse, mas trata-
se simplesmente de uma res-
posta a um convite que foi fei-
to à artista em causa, que reve-
la uma comunhão com os ide-
ais que as obras pretendem re-
presentar.

3- A arte panfletária que
surgiu da Revolução de Abril
de 1974 teve nos cartazes o seu
melhor suporte e meio de co-
municação. A sua origem re-
monta aos meados de oitocen-
tos, em países como a França,
com o célebre Liberté guidant
le peuple com que Delacroix
celebrou a Revolução de 1830,
prosseguindo nos cartazes de
Toulouse-Lautrec e Cassandre,
ou na Rússia da Revolução de
Outubro com Mayakovsky, mas
atingiu o seu apogeu sobretu-
do com os muralistas mexica-
nos Jose Clemente Orozco,
Diego Rivera e David Alfaro
Siqueiros. Confundindo-se, por
vezes, com a publicidade, foi
alvo de uma nova reformulação
artística nos Estados Unidos da
América com a arte pop de
Andy Warhol.

Os cartazes e pinturas
murais em Portugal que se

I
I

I'
I

apoiaram no conceito de pu-
blicidade, e ao mesmo tempo
o estimularam, surgiram da von-
tade de vários artistas que qui-
seram traduzir numa nova lin-
guagem estética as liberdades
recém-alcançadas, contestar os
abusos e injustiças que ainda
eram praticadas e lutar por no-
vos direitos. Esse papel foi, à
medida que o tempo passou,
cada vez mais substituído pe-
los cartazes políticos que se vin-
culavam à estratégia e luta dos
partidos políticos. O primeiro
grande sinal dessa vontade de
mudança foi a realização, em
1974, pouco depois do 25 de
Abril, de uma pintura colectiva
na Galeria Nacional de Arte
Moderna, junto do Museu de
Arte Popular, em Belém,
destruído, anos depois, no in-
cêndio que devorou aquele es-
paço.

4- Maria Helena Vieira da
Silva nasceu em Lisboa a 13 de
Junho de 1908. Como qualquer
artista da época que queria ter
condições para exercer em ple-
na liberdade criativa a sua pro-
fissão, muda-se para Paris onde
casa com Arpad Szenes. Na Ci-
dade Luz entra em contacto
com grandes pintores como
Matisse e Braque, além de rea-
lizar inúmeros estudos de pin-
tura e escultura. Na iminência
da guerra o casal instala-se, em
1940, no Rio de Janeiro, regres-
sando sete anos volvidos. Este
regresso pauta-se por um re-
conhecimento internacional
das obras de Szenes e Vieira
da Silva, que expõem frequen-
temente nas mais famosas ga-
lerias e realizam inúmeros tra-
balhos, sobretudo no estran-
geiro. Um dos que, muito mais
tarde, fez para Lisboa encon-
tra-se na estação de Metro da
Cidade Universitária onde foi
utilizado o seu quadro Le métro
de 1940 aplicando-o ao reves-
timento azulejar. Assiste, em

lrr i
1990, à criação em "
Lisboa da Fundação I~~~
Arpad Szenes e I

Vieira da Silva, vindo
a falecer a 6 de Mar-
ço de 1992.

5- De 1974 são ~
os três cartazes que a
relacionam com a
temática do compro-
misso do artista com a
sociedade e a ideologia,
que nos propusemos
abordar. Referem todas as
biografias que Vieira da Sil-
va, nesse ano ou no seguin-
te, a pedido da poetisa Sofia
de Mello Breyner Andersen,
executou dois cartazes (o
terceiro é uma versão mais
abstracta do cartaz A poe-
sia está na Rua), editados
pela Fundação Calouste
Gulbenkian, para comemo-
rar o 25 de Abril de 1974.

Embora quase toda a
sua obra seja dominada pela
abstracção, sendo justamen-
te considerada uma das pio-
neiras da op art, é possível
encontrar .algumas pinturas'
que assumem uma composição
figurativa, bem como narrativa,
ou pelo menos apontam para
acontecimentos que se dedu-
zem a partir de uma leitura
referencial do quadro. Pode-
mos referir, entre outros (esco-
lhemos aqueles que podem ser
vistos na Fundação dedicada à
sua obra em Lisboa), a Histô-
ria trágico-marítimaoÚ'" ..

.. ;



o naufrágio, Santo Ant6nio de
Pâdua, ou ainda a composição
sobre o Maio de 68 que, em-
bora não figurativa, será impor-
tante para a filiação do terceiro
cartaz.

Os três cartazes que rea-
lizou espelham bem as ideias
que expusemos acima sobre a
mensagem e ideologia na arte,
com a particularidade de não
constituírem uma obra
reivindicativa, ao contrário de
tantas outras que foram reali-
zadas depois do 25 de Abril,
sendo necessário encará-las
como obras de síntese de uma
época ou de uma vontade,
possibilitando uma certa
reconstituição da totalidade do
movimento que levou à Revo-
lução dos Cravos.

O tema central, o 25 de
Abril, é retratado na sua princi-
pal luta e conquista: a Liberda-

e. No primeiro cartaz, a
Liberdade é representa-
da como sendo as letras
constitutivas da palavra
frutos de uma árvore. Ari simplicidade desta com-r posição não esconde a
forte carga simbólica

que encerra: a árvore,
desde os tempos mais re-

motos, sempre foi consi-
derada um elemento de ex-

trema importância, desde a
árvore de jessé dos relatos

bíblicos às tribos
totémicas, onde era
considerada o as-

cendente místico.
Sendo um símbo-

lo com várias vertentes desta-
ca-se, segundo Mircea Eliade",
a sua acepção de Cosmo vivo
em permanente regeneração,
bem como de Árvore da Vida
onde os seus frutos concedem
a essência da imortalidade. Es-
tas alusões à árvore e ao seu
simbolismo podemos encontrar
em outras produções da épo-
ca, quer na mais que conheci-
da canção Grândola Vila Mo-
rena, propulsor sonoro da re-
volução dos cravos:

Debaixo de uma Azinheira
Que já nem sabia a idade
Jurei ter por companheira
Grândola, a tua vontade.
(Iosé Afonso, Grândola Vila
Morena)

ou ainda, num poema de
Manuel Altolaguirre, que embo-
ra escrito antes de 1974 e, num
outro contexto, faz referências
à eternidade que a árvore re-
presenta:

No bay muerte ni principio
solo bay un árbol grande
que sacude sus bojas
para nutrirse de ellas
cuando caigan ai suelo

Manuel de Altolaguirre
(cit. como epígrafe no roman-
ce Não há morte nem princí-
pio de Mário Dionísio)

Conjugar a árvore com
a liberdade recém conquistada
depois de um longo período
de opressão e de gritos mudos
é uma referência ao desejo sen-
tido por todos os capitães, es-
tudantes e povo anónimo de
Abril pela continuidade e per-
manência da Liberdade, e que
todos os dias-sejam-dias.de luta
paraàiháhtet~'reI{Crv~fh\~ô

megaíone 9
esquecendo que o direito à li-
berdade nem sempre foi ou é
respeitado.

O segundo Car-
taz, que complementa
o primeiro, é um retra-
to fiel dos momentos

1 CHEVALIER. Jean.
GHEERBRANT. A Ia in ,
Dictionnaire des
symboles. vol.1.
pago 96-97. Ed.
Segeghers et Ed.
Jup i t e e r , Paris.
1973.

que se viveram nos
dias que se seguiram
ao 25 de Abril de 74, com ma-
nifestações constantes na rua,
com Cravos que simbolizavam
a vitória sobre as armas da
opressão e da guerra colonial,
fazendo mais uma vez lembrar
cantigas que corriam em todas
as bocas:
Liberdade, Liberdade
quem ousa chamar-lhe sua
Eu não tenho Liberdade
Nem de pôr o pé na rua.

A Poesia está na Rua é a
máxima que comanda o Portu-
gal de então, com manifesta-
ções que enchem praças, lar-
gos, com canções e poemas
que são entoados "todos com a
mesma rima da Liberdade, que,
juntamente com todos os car-
tazes pictóricos que têm em
Vieira da Silva um dos momen-
tos mais representativos e eru-
ditos, davam uma nova imagem
e um sentimento a Portugal
que, e como escreveu Mello e
Castro, "assim, se transformou
num enorme poema visual, que
todos os dias durante dois anos
se transformou, porque todos
podiam escrever e escreviam,
porque todos sabiam ler e
liam'":

O terceiro cartaz que,
como já foi referido, é uma
reinterpretação do se-

2 Cit in Cat á l o-
gundo cartaz que re- 90 da expos t ção a

Cor da Revoluçao.
mete para a sua própria páq , 10. Lisboa.

obra, adaptando o 1994.

tema à abstracção, torna-se mais
ilegível nas suas referências di-
rectas à Revolução, embora
mantenha o título.

Com efeito, neste cartaz
encontramos a espacialidade
que habitualmente domina a



sua pintura e que se valoriza
pela conjugação da
tridimensionalidade com o
abstraccionismo plenamente
assumido, sendo importante
não pela sua eficácia em ter-
mos mediáticos, dado que se
sobrepõe a visão pictórica à
cartazística, mas pelo registo
erudtto>, Semelhante a esta

6- Tal como qualquer
pessoa de uma sociedade mas
mais que qualquer outra, o ar-
tista, pela sua sensibilidade e
pela representação, interpreta-
ção ou recriação que faz do
mundo, é sem dúvida o melhor
porta voz da humanidade em
que se insere não se podendo
isolar ou ser imune à mesma,
sendo a sua obra sempre es-
pecificamente artística (na me-
dida da sua capacidade de ino-
vação ou reinterpretação do
herdado) mas também ideolo-
gicamente comprometida com
o seu tempo.

Esta afirmação pode ser
vista como banalidade quando
se ouve, mas muitas vezes é
esquecida e poderá muitas ve-
zes explicar a vitalidade de um
estilo artístico, a sua decadên-
cia e renovação ou mesmo a
sua contestação. A famosa
Guernica bem como muita da
pintura e escultura de Pablo
Picasso só podem ser cabal-
mente entendidas à luz de uma
guerra civil assim como à luz
de um novo conceito de pin-
tura que passou pelo cubismo
e por outras criações inovado-
ras e reinterpretações do pró-
prio artista que acima de tudo
não só é um espelho da socie-

composição, encontramos tam-
bém a já citada pintura
alusiva ao Maio de 68
da Fundação de Lisboa,
que mostra a simbiose
do poder narrativo e

alegórico que a obra de arte
pode ter.

3 Ca t á l oqo da ex·
pos i ção a Cor da
Re v o l uç ã o . p á q .
14. Lisboa. 1994.

dade mas um agente participan-
te e transformador da mesma.

Muito provavelmente, se
um quadro com um menino a
chorar pudesse ser uma obra
de Picasso (e há quadros des-
te pintor baseados em figuras
que choram) não seria segura-
mente aquele que observáva-
mos na noite da passagem do
ano, tal a desconstrução a que
nos habituou na sua obra. Nem
Murillo, em cuja obra manifes-
tamente aquela imagem se ins-
pira, teria feito esse quadro.

de discussão, decidimos atri-
buir o quadro ao Desconheci-
do Mestre da Rua das Noguei-
ras de Gouueia, encontrado por
quatro amigos em Dezembro de
1998, tendo sido unânime que
o quadro requeria um estudo
mais aprofundado, sem esque-
cer as numerosas réplicas que
povoam as feiras e corredores
de estações de metro.

Ah! E o jogo? Bem, dei-
xámos a meio, anunciava-se
um novo ano, porventura uma
nova conjuntura e uma nova
mentalidade e talvez, quem
sabe, uma nova Arte. I7- Com isto e com horas
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o processo de Timor Leste
continua a evoluir, embora com mui-
tas nuvens e incertezas pela frente.
Contudo está a tornar-se cada vez
mais evidente o que de há vários anos
a esta parte alguns vinham afirmando
- a necessidade objectiva da assunção
institucional do desenvolvimento de
tarefas ou trabalhos espedalizados em
áreas diversas para além das
consabidas da diplomacia, da políti-
ca, do jornalismo. Aqui haveria cam-
po para uma actuação das faculdades
de Letras se elas tivessem visão estra-
tégica, se fossem menos incapazes, se
fossem mais interessadas, se tivessem
melhores dirigentes ou gestores ...

UmCa1endárioExigente

Se se mantiverem as coisas tal
como estão previstas à data em que
escrevemos este texto (meados de Mar->_~_~__ço), Portugal e a Indonésia chegarão
a um acordo dia 23 de Abril, o qual
será formalmente assinado a começos
de Maio, e os leste-timorenses serão
chamados a pronunciar-se - por meio
de voto directo - numa consulta so-
bre o futuro do território em Junho
(segundo uns, mas sugerindo um mi-
nistro indonésio que Julho seria tal-
vez melhor).

Com um quadro destes, o Go-
verno Português formou uma nova co-
missão intemúnisterial coordenada
pelo Secretário de Estado dos Negó-
cios Estrangeiros e da Cooperação in-
tegrando representantes dos ministé-
rios da Defesa, Finanças, Administra-
ção Interna, Educação, Saúde, Traba-
lho e, ainda, da Secretaria de Estado
da Administração Pública. Ao grupo
foi indicado um prazo de dois meses

L- __ ~_ para persRectivar a participação por-
tuguesa no âmbito das medidas a to-
mar sob a bandeira da ONU e a acti-
var no território.

Segundo regista a revista Vil'ão,
de 11/17 de Março, o coordenador da
comissão, o Dr. Luís Amado, destacou
''trêsdomíniasem rdaçãoaos quais preci-
samos de muita ajuda« educação, admi-
nNmçiiopúJiicaequestfx!shumanitárias. "

No dia 15 de Março, Dias
Amado, a fim de reforçar uma certa

A Evolução
da Questão
de Timor
Oriental
ea
Academia
(11)

tranquilização da comuni-
dade internacional, trans-
mitiu ao Secretário-Geral
da ONU que Portugal as-
sumirá as suas responsabi-
lidades face a Timor, esco-
lha a sua população a au-
tonomia ou escolha ela a
independência. Segundo
palavras de Dias Amado
recolhidas no Público, de 16
de Março, a garantia de as-
sistência é importante para
permitir ao povo de Timor
fazer as suas opções de forma não con-
dicionada, de forma livre e transpa-
rente.

ritório após a invasão e ocupação do
mesmo pelos militares indonésios. A
encarregada da Secção de Interesses
Portugueses na República da
Indonésia, a diplomata Ana Gomes,
no fim desta visita de quatro dias, fez
declarações que foram reproduzidas
em peças informativas de vários jor-
nais. Recortamos do Diário de Notícias
de 17 de Março:

Em 16 de Março concluiu-se a
primeira visita de uma representação
oficial do Governo Português ao ter-

-.......- 121_



"No plano humanitário, Ana
Gomes referiu que as acções de amá-
lio, que Portugal poderá desenvolver
sozinho, com outros países ou -atra-
vés de organizações não-govemamen-
taís-, deverão incidir nas áreas do en-
sino [sublinhado nOS5ol,da saúde e do
fornecimento de produtos de primei-
ra necessidade, como o arroz, cuja
-escassez cria instabilidade e insegu-
rança".

".Penso que podemos fazê-lo
atravésde organizações neutras, como
a Igreja ou outras instituições não-go-
vemamentais que existem aqui, sem
favorecer partidos políticos-, disse a
chefe da secção de interesses de Por-
tugal na Indonésia, momentos antes
de viajar para Jacarta.( ...)

"Vou-lhes dizer (a Jorge
Sampaio e Jaime Gama) que cheguei
à conclusão de que há aqui
interlocutores muito válidos que es-
tão já a preparar-se e a organizar-se
pa!~~suprir as carências· da .P~~~
ção timorense."

como, em nossa opinião, um organis-
mo dependente do Ministério da Ci-
ência e Tecnologia errou em 1996ao
não viabilizar a concretização de um
projecto da Professora Doutora
ManuelaÂmbar- uma pessoa que viu
mais longe ...- um projecto, dizíamos,
que visava entre outras coisas com-
parar a língua veicular timorense ori-
ental (o tétum) e o português.

Hoje, anotamos o demérito de
escolas do Ensino Superior no relati-
vo a Timar, pois também as faculda-
des se revelaram desatentas e desin-
teressadas.

Ao longo dos anos umas
quantas universidades e,
inclusivamente, faculdades de Letras
e outras escolas chamadas de Ciênci-
as Sociais e Humanas fizeram umas
coisas mais ou menos úteis, mais ou
menos simpáticas, relacionadas com
Timor Leste.Masdetendo-nos nas es-
colas ditas de Humanidades (e fazen-
do fé nosdad?~~q~~~-
rificamos que por élas quase nada foi
feito de modo a que Portugal e Timor
dispusessem de infonnação, trabalhos,
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neiro e assaz conforme com as ne-
cessidades do processo de Timor Les-
te, em 1998 quem dirigia a escola as-
sumiu o esvaziamento, a paralisação,
de uma pequena unidade de trabalho
específica (criada em 1995) e um re-
trocesso, desperdiçando-se três anos
de um investimento original e único
no meio académico português
(referimo-nosao Centro de Documen-
tação Timor/ Ásia, para saber do seu
labor pode ler-seo informativo Timar/
kia Circular, # 05, de 22.0ur.97).

Será curioso observar como,
agora, o Estado Português se irá "so-
correr de" e "consultar com" organi-
zações não-governamentais para os
fins da comissão interrninisterial que
projectará a intervenção nacional num
processo vivo. Isto enquanto, por
exemplo, a FLULcomo instituição,
uma das maiores faculdades do país
(com quadros qualificados em vários
domínios, com cursos de formação de
docentes, com um de artamento de-
dicado ao ensinõ do ortuguês como
língua segunda, que inclusivamente
forma docentes cuja suposta realiza-
ção profissional se çumprirá ensinan-

Agora importa registar que
uma coisa é o trabalho a fazer no ter-
ritório, o trabalho que está a ser ava-
liado pela comissão interrninisterial,
trabalho que a Portugal incumbe e in-
cumbirá enquanto potência
administrante "de jure" de Timor Les-
te, i.e., tudo aquilo o que respeita à
República Portuguesa cumpridora de
um mandato da ONU,no processo que
já se avizinha - acordo, votação, pe-
ríodo de transição ... E outra coisa é a
assistência de emergência, imediata,
referida por Ana Gomes, que de mo-
mento não poderá aparecer no terre-
no como acção do Estado Português,

~,~~,.,;;;;;mas=;;;;sip1 como interven ão de o ani-
zações não-govemamentais e de agên-
cias especializa das, ainda que possa
ser eventualmente uma intervenção
sustentada por Portugal.

Das Faculdades Inúteis ou
Immlúadas

No artigo do número anterior
de OsFazedores de Letras referimos

actividades de formação, pessoas pre-
paradas com conhecimentos e dispon-
do de práticas específicas, de manei-
ra a darem respostas e a participarem
com sucesso no processo de Timor tal
e como agora se nos apresenta.

No caso concreto da FLUL,
uma faculdade que foium pouco mais
longe que outras e onde se defendia
e desenvolvia um trabalho algo pio-

do o idioma no estrangeiro, com li-
cenciados por colocar, etc.), parece
destinada a, quiçá desejosa de, pou-
co mais fazer do que manter-se
alheada, silente e estática como um
qualquer mono de pedra inútil perdi-
do no ermo de um campo grande .•



Às vezes é preciso abandonar
as frases declarativas,
é preciso saber se, de phacto,
ela estaria interessada
em conhecer alguém que rouba
impressos da Biblioteca Central,
para fazer merdas destas, que conformo
como se conforma um poema,
como se fosse a sério.

Ricardo Faria

o olhar escondeu-se atrás da nuvem de papel
Envergonhado encheu-se de sol
Vermelho, o desejo e o néon da lua
Vermel ho, o sangue
A rua sorriu numa janela
Insinuou-se ao vento que se abriu
Uma bri sa morna
Um líquido quente nas coxas
Milhões de estrelas em cada dedo
Um ombro por detrás da porta
Lá dentro um jardim branco
O corpo à flor da pele

Nos braços
desejos

de ti nua

A Joana Isabel

ragus ab Angelo

Ela tem uma ca ra
que não muda nunca,
a Joana Isabel, nem mesmo à sexta,
naquela aula cujo horário é tudo
menos católico, apostólico, romano.
Não como ela, está claro,
sobre quem teorizarei
quando me trocar por outro,
mas quem, mas quando,
mas tenho @e tomar cuidado.
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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 n.ão é só uma preocupação sua, é uma
preocupação nossa. Por isso a EOP contribui

para a manutenção de monumentos é 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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tos certos, acentuação correcta, nada de deslizes, o ouvin-
te está interessado em saber. Por isso ela pergunta-me (e
aquela voz trará consigo todo o sabor do decote), -Classifi-
caria o seu universo como um universo optimista cercado,
na sua solidão, por uma ignorância pessimista e castradoraê-,
pergunta-me ela. "Está tão perto", penso eu, tão perto das
mãos, do colar, do brinco que, apesar dos auscultadores,
vejo isolado na orelha esquerda atrás da qual entala o ca-
belo, está tão perto, com os lábios de calma eterna, de
sossego e carinho. "O meu universo ... ", penso eu, que be-
leza, que categoria a dela, que pergunta mais "pungente",
penso eu, o coração arde, o cérebro chamusca, "mais le-
nha", penso eu, peço-lhe nos meus pensamentos "sim,'mais"
lenha", peço-lhe eu. "Um universo optimista cercado por
uma ignorância pessimista e castradora", que beleza na es-
colha das palavras, a língua, os dentes, a voz, tanta sensua-
lidade no som, no tom, é de "tremer e temer", penso eu e
digo: -Corn certeza-

Deixo cair um silêncio. Incapaz de me conter esprei-
to o decote, aproximo a minha perna da dela (terá de ser
com cuidado, no momento certo, na palavra certa), ajeito
os auscultadores nos ouvidos, chego a boca ao microfone
e digo (terei de dizer), -Por vezes essa solidão é de tal
forma dolorosa- (e arrepio-me ao som desta palavra dolo-
rosa) -de tal forma dolorosa que nos sentimos tentados a
abandonar tudo, a rendermo-nos à mediocridade mediana
daqueles que nada sabem- E depois ataco: -Mas felizmente
existem pessoas- (sentir-lhe-e i a perna) -que me compreen-
dem, que estão comigo- (insistirei no decote, nos olhos
escuros) -que acreditam comigo- (levantar-me-ei), -que acre-
ditam comigo que neste mundo falta quem ataque as coi-
sas de frente, quem seja capaz de distirlguir aquilo que é
divertimento daquilo que vale de facto a pena- e por essa
altura arranco-lhe os auscultadores (o cabelo despenteado),
agarro-lhe no queixo e ali mesmo, -ao vivo para todos os
ouvintes da rádio comercial-, beijo-lhe os lábios mergulhan-
do as mãos no decote. I

I
I



Levanto-me com
vontade de me deitar,
palavra de honra. Passo
por cima do pequeno-
almoço e lanço-me na
vida, em ruas molhadas
de manhã. No comboio,
o gajo sentado à minha
frente dorme de boca
aberta, e eu viajo pela
janela a ver as barracas
carregadas de antenas e
as ruas a ficarem para
trás. Saio dormente do
comboio da manhã e
crio asas pela cidade a
preto e branco. Nos
passeios da Avenida as
luzes da noite ainda não
se apagaram e já os
pardais esvoaçam de

copa em copa. Nos bancos húmidos da noite viajam ainda os homens
sem cama, cobertos de jornais de notícias atrasadas. Umas barbas grisalhas
acordam-me os pensamentos, Tem um cigarro, amigo? Não fumo. E ele
lança o olhar para o chão procurando pontas já fumadas. Às vezes, levo
estes olhares comigo, para casa. Palavra de honra Elisa, se não fosses tu,
também eu estava à procura de pontas de cigarros (ainda com marcas de
batôn) nas valetas da Avenida. Assim, continuo o meu caminho e mergulho
no café amargo que me espera ali na esquina. Desculpe, tem horas que
me diga? São sete e meia, digo eu olhando para o relógio que me
ofereceste o natal passado. As horas que me deste para eu contar o
tempo que me falta, e que às vezes param para me darem mais tempo
para eu perceber as coisas que se passam, que são tão difíceis de entender.
Como o funeral do meu amigo Antunes. O meu companheiro Antunes

A Preto

Branco

comias uvas no meio da página 18

que vi pela última vez
naquela cama branca a
cheirar a desinfectante.
O Antunes, que eu deixei
a sorrir (até à próxima!) e
que eu não voltei a ver
porque os meus olhos
espremiam-se em sumo
salgado. Porque quando
se tem um amigo numa
cama branca, a cheirar a
desinfectante, de olheiras
escorridas pela cara e
olhares suplicantes, só se
lhe pode dizer que tudo
vai passar, e combinar uma
tarde na tasca com
conversas de cervejas
geladas e tremoços. Ah,
Elisa se não fosses tu. Se
não fosses tu Elisa, eu
tinha saltado com os
torrões de terra para a
cova, a fazer companhia
ao Antunes, palavra de
honra que tinha. Mas cá
estou, a ouvir o noticiário
da rádio para ver se dão
chuva para amanhã (o
olhar salgado), não vá a
chuva apanhar-me
desprevenido. Se não

•fosses tu eu nem cuidava
de mim, queria lá saber do
chapéu e da gabardina
coçada, pendurada atrás
da porta. Se não fosses tu,
já tinha vendido os meus
livros na feira da ladra
despedindo-me de cada
página com as palavras
que guardo nos olhos (as
tuas palavras). Subo
sempre a calçada de olhos
no chão, adivinhando o
caminho de pedra em
pedra, demorando-me em
cada buraco. Se não fosses
tu, Elisa, já me tinha
enfiado por um desses
buracos adentro até
engolir pelos olhos a terra
escura que me sustenta os
pés, palavra de honra que
tinha. Ah, se não fosses tu,
Elisa ... Elisa? ... Elisa? ...•



Quando me encontrares es-
tarei morta. Estarei branca e mármo-
re naquela praia onde rouca chamei
por ti. És estúpida. Surda. Serei um
pedaço ressequido de músculos,
veias e órgãos decepados pelos bi-
cos insaciáveis das gaivotas. Estú-
pidas.

Quando me quiseres não
estarei lá. Não esperarei por ti ho-
ras, dias a fio sentada no banco da
estação de metro, enquanto as pes-
soas me atiram generosas moedas
de cinco escudos e tapam o nariz
ao olhar para o meu cabelo. Estú-
pido. Não me encontrarás naquela
livraria com os olhos lambuzados
de palavras, sujando com os dedos
cada página que desfolho com avi-
dez. Nunca me compraste um livro.
Achavas-me burra e rasa. Pensavas
que me bastavam as letras dos pa-
cotes de batatas fritas e dos choco-
lates fora de validade que me da-
vam nos supermercados. Amenina
requintada da caixa com um sorri-
so branco de próteses, que escon-
de a mão em redor do nariz enojada,
enquanto regista com as suas unhas
pintadas de fresco: desodorizante de
frigorífico, ambientador, Pringles,
mata-moscas, Barbie, orégãos. Ar-
ranca o talão com força olhando-me,
no chão. Sei o que pensa, "Que por-
ca ... Ugh, aquelas unhas ... Com uma
barriga daquelas só pode estar grá-
vida. Faço ideia ... "Estende-me um
pacote de bolachas com as pontas
dos dedos. Agarro-o enquanto o dei-
xo cair e lhe viro as costas. Ainda a
consigo ouvir. "Quando é assim mais
valia morrerem. Só servem é para
chatear quem trabalha. Não é?" A
colega bela e loura da caixa em fren-
te responde com um afirmativo re-
bolar de olhos.

Nunca mais me verás cheiran-
do à porta da padaria, às seis da ma-
nhã, com o guarda-nocturno de olhos
em riste a pensar o que fazer comigo
e quantos anos tenho por baixo do
sobretudo pesado que me deram à
porta da igreja. Com o guarda-noc-
turno de mãos rígidas ao imaginar
que estou ali para roubar, para ame-
açar o padeiro com uma seringa que
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trago no bolso e depois correr rua abaixo
com os cacetes e os pães de forma escon-
didos no casaco. Vouvendê-los na feira da
ladra.

Quando me procurares no centro
de saúde não digas o meu nome. Aliás, te-
nho a certeza de que nunca o soubeste.
Procura aquela "gaja ranhosa" que cheira
a caixotes do lixovazios, que finge ter asma
"só para arranjar medicamentos para ven-
der p'ra droga. Eu não ligo. Deve ter sida
e tudo. Faço ideia ..." dizo enfermeiro chefe
lavando espéculos encardidos dentro de
uma tina.

Naquela ponte onde te riste de mim,
só ficou a marca dos meus dedos, finca-
dos no gradeamento ao debater-me com
um senhor engravatado que tresandava a
champanhe. Parara o Audi e correra na
minha direcção. Eu ali sentada a decidir o
que me prendia a este mundo, os prós e os
contras a distorcerem-me os olhos. Ele de
pé a perguntar quanto era. Eu a pensar nos -
contras. Ele a agarrar-me o casaco. Eu a
agarrar-me aos prós. Eu a dizer que não.
Ele a dizer que eu queria. O telemóvel de
última geração sempre a tocar. "Querida,
hoje vou chegar tarde. O trânsito aqui na

ponte está um inferno. Também te amo.
Tchau." Dois homens que passam num
camião e aplaudem o espectáculo, grá-
tis. E eu a debater-me. E as lágrimas
que não me deixam ver o rio. Os den-
tes a bater. liberto-me finalmente e sal-
to aliviada.Água,zumbidos, lodo, nada.

Procurei-te desde sempre, em
cada passo que dei com temor, em cada
música tomada silêncio. Vi-te, mas só
ao longe. Uma vez, quando, sem saber
como, convenceste alguém a dizer-me
que eu era a coisa mais importante do
Mundo. Como se eu soubesse o que é
o Mundo. Estúpido. Ansieipor Tie nun-
ca me quiseste. Paguei por Ti e Iu ven-
deste-me ao nojo e ao frio. Fui trapo e
sombra enquanto Teescondias de mim
nos átrios dos prédios em que -o por-
teiro me recusava a entrada, gritando-
me para desaparecer porque estava
para chegar o fotógrafo de um jornal
qualquer e eu dava mau aspecto. De-
saparecida sempre fui. Ignoraste-me.
Sempre. Cruel e estranhamente excita-
da. Agoranão Tequero. Estúpida. Epor
isso e por tudo Te digo que Te odeio. E
Adeus. VIDA.I
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Ana Sofia Martinez

Era uma vez uma cidade de dead white
European males. Nessa cidade não existiam só
dead white European males, mas eram os dead
white European males que detinham o poder.
Existiam também not yet dead hard working non-
Europeans e os nossos heróis do título, os tais
rapazinhos andróginos; havia ainda uma espé-
cie mutante, rara, a dos dead white European
(fe)males. A estrutura social dependia da família
nuclear, geralmente constituída por um dead
white European male, um rapazinho andrógino
e rebentos dos dois. Os not yet dead bard
working non-Europeans não contam, porque
eram importados e além disso nunca duravam
muito tempo.

Um dia, começaram a aparecer cadáveres
de rapazinhos andróginos. Um foi encontrado
em casa, na banheira, outro numa sarjeta, outro
ainda no meio da rua, às claras, pôs-se a estre-
buchar e depois não se mexeu mais. Isto conti-
nuava, e as autoridades começaram a ficar preo-
cupadas. Como ninguém atinava com as causas,
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os dead white European males tomaram todas as
medidas de prevenção que conheciam. Aumen-
taram o policiamento das ruas, escreveram mui-
tos livros sobre os cuidados de saúde a ter com
os rapazinhos, psicanalizaram-nos, prescreveram
receitas, puseram alguns a dormir em estufas a
ver se se conservavam melhor e, só para não
ficar nada por fazer, condenaram uns quantos
(não demasiados) not yet dead hard working
non-Europeans. Entretanto, os rapazinhos
andróginos entraram quase todos em stress. Já
nem sequer brincar aos not yet dead bard
working qualquer coisa, a sua antiga brincadeira
favorita, lhes trazia algum alívio. Foi então que
um dos rapazinhos, mais espevitado, começou
a investigar por conta própria. Secretamente,
começou a procurar em antros de perdição,
como mediatecas e bases de dados expressa-
mente interditas a menores, alguma pista que o
pusesse no bom caminho. Um dia teve sorte, e
foi parar a um site sobre História Cultural do
século xx. Passou lá toda a tarde e ia chegando
atrasado a casa. Ia confuso. Havia uma data de
coisas que tinha visto que não tinham sentido
nenhum. Aparentemente a família nuclear da sua
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cidade nem sempre tinha sido constituída por
um casal hetero ... hetero qualquer coisa. Os dead
white European males apareciam nas reprodu-
ções holográficas com seres disformes, muito
grandes e muito gordos, com quem aparente-
mente acasalavam. Isto não fazia sentido, mas
voltou para casa são e salvo e decidiu continuar
a investigar no dia seguinte.

Não houve dia seguinte. O nosso
herói teve um sono demasiado agitado. A última
coisa que viu foram duas imagens: uma criança
morta estendida na cama, a primeira imagem. Ao
espelho, lambendo os lábios vermelhos com
volúpia, um dead white European (fe)male.

Epílogo: No Manicómio

"Bom dia, então que nos trazes desta vez?"
"Chefe, este diz que é uma mulher." "Uma mu-
lher? Calha bem! Já cá tínhamos um unicórnio,
um poeta-pintor, um dragão e urna sereia, uma
mulher vem mesmo a calhar." "Bom, vou pô-lo
junto dos outros."

"Olá, olá, então tu é que és a nova Eva?
Vem cá ver as maçãs do meu jardim!" "Deixa-o
em paz! Estes unicórnios são todos uns porcos!
Diz-me, pequeno, como te chamas?" "Eu não sou
um pequeno, sou ... " "Claro, claro, anda cá para
eu te fazer o retrato. Senta-te aí." "Está bem. Por-
que é que te puseram cá? Pareces um dead white
European male normal." "Ninguém aqui é nor-
mal. Quis viver com um rapazinho not yet dead
bard working non-European, por isso chamaram-
me pervertido e puseram-me aqui. Não te me-
xas tanto!" "Que nojo! Como é que pode? Os
not yet dead bard working qualquer coisa são
seres inferiores, praticamente de outra espécie!"
"Não são nada inferiores, o meu rapazinho era
muito mais bonito que tu. Olhos mais meigos,
ancas mais estreitas, sem peito, e muito mais
dócil. Está quieto, rapaz!" "Eu não sou um rap ...
o que é aquilo?" "Onde? Ah, aquilo é o dragão a
fazer-se ao unicórnio." "Mas são dois dead white
European males!" "Caluda! Já te disse que aqui
ninguém é normal. Olha bem, e talvez vejas a
sereia à procura do Humpty Dumpty. Coitada,
nunca mais foi a mesma, desde que ele saltou
pela janela. Pronto, acabei o teu retrato. És um
bonito rapazinho."

Moral da história: Lugares comuns como
a liberdade de cada um acaba onde começa a
liberdade do outro não passam de tretas sem
um profundo respeito pela diferença: pela dife-
rença que está na base da identidade do Ou-
tro·1
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um pouco a c~ã enorme onde vivo, outrora habí-
tã1ía pelos m~lis'filhos (n!e~ criadas e pelo meu ~
'falecido marido, é por c~ús'à dos ladrões que te-
nho de fechar as portarlaSdaS'varandás:'<fas jane-
lãs, os ladrões perante 'uma vi~nda na av, da re-
pública, ou pensam que está abandonada (por isso
é.que saio pelas traseiras e o apanhei, sr. taxista,~atransversal), ou então não largam as imedia-
ções à espera do momento propício dé'umavelhí-
Iiha a sair, "

embora eunão SejáX"elha,estousé-agene-
ndizat""

,,~L..~. .'

- está cada vézin~snova ' .
diz omédíco todas ás semanas, sou nova e

":tenhosaúde, ao.,;;contráriodásnililhàS;'pAilias que
vou agora visitar (pode VÍlW ali à direit!.),ca judíte,
que à'faltà cfu'$i tem'"demÍldar de sàrigti~dia sim
dfa não, e agábriela sua innã;' coituJa;'co.,fi aque-, ,,* ~ ...' ,;J;:r:jil;H<. .~ 'J\,~'Y<~..,? ·i~ ,

\~nàriz enorme, é quem traia de tudo, sempre de
um lado para o outro por çaüsa da vampíra, Nun-

'.' ,,?, . ,'#'it I ,
ca chegaram' licasar, dedicll(am a vida toda aos
pobres que se inscrevem ná'igreja, ao m4nos uma
dmsa nobre, mas~ora a'jijllifu(jánem se aguenta

. de, pé, já semrríns, eu já ~starei morto, mas tu
meu filho, dilia'o taxista desvairado pela cida-

iI.~ ~'lI

de, sentirás4IfJ,pele a vida nova, as mangas
molhadas de.sumo de laranja sem tias.seoeras,
mas há quantos anos a,gabriela sempre de"Uínlado
para outro, há quantos anO~.!l judite vetde, pri-
meiro sem um'riin~ coxeando'com uní;mão nas
I i+ ' ,~.
costas, com/uma dor numa ausência que dói por
n~ ter fundo, porque a paftlr'dáIi dói pebsar em
coisas, dói atravessar a porta da rua e cumprimen-
tar ,o"sr. fon~eca da mercearm (q~e ainda existe
~ba) e passar' pelasbananas com à mão nas

~0""" r: " ';:'. ,téostàs da dor, a dor ai,nda mais curvada e mais
~rde com a mão nas costasi~e:otltraAo*~pórque
não tem fundo, o lugar vazio do rim é o espaço
entre o nascímento e a morte não ser nenhum,
acredite no que'dígo, senhor taxista, não tem fun-
40 possível, de tal modo (imagine) quesquando
judite se q~~ixava... ~" ~,J

- dói-me o num ' ,
as pessoas pensavam que era essa coísa es-

<Í1!iS!taque é doer onde nãd há, que era a 'dor di
fálJltdo rim qReperdeu, mas afinal não, e~ o ou-

'iÇó'rim verdáaeiro que lhe dofa, e assim chegouo
día em que perdeu o segu~~o rim"acab~do as-
sím para sempre os dias em que sua innã'gliliriela

//' ainda se atrevia aolhar de soslaío pará OSt:3-pazeg
etíçot'Pados de~te ãnos quando ~a: dá praça,
não a pensar na ajuda com os sacos das compras,
não a pensar na ajuda com os sacos das compras,
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.ifl vaip~-s~ tod,a;aqw ~ " '

~c em cima d~.n6s, 0, fraDi h :'
1\ co olhou pata:'~s~J~zar, H;'
;'çom admi~çã~e ;~~,s~ a R • ,; .

Tenstoda a razão Salai~kili
, " ,'" >,

e foi logo dizer ao hitler
que não podia se~~ppis
havia sérios riscos/de

!'1~J .a guerra, 0~~LJer1
.que m hom~IIj,de"
inteli ,mediaIfa a~-
sar de nã<t~Yançou40.
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_,,~~.,que'óão entrámos
na guerra, a judite con-
cordou (e eu sei bemque
já contei esta história
interminadas vezes, mas

não se importam e
, concordam com o pas-

, ~,Jw essencial que tem_------w----~~ \.. umacriançase, ao nas-
cer reparasse que nascera deveras, e BeatriZ oferece-te
os ombros e oj!&ito e unift entrada pelos caminhos da
montanha em 'que logt;Lalié o mar, e através das silvas
(perseguindo umpescoço), tu segues ospassos dela), o

Jariz com outra cara, ou a cara noutro nariz, e a gabriela
sena".ffi . 9uita'!fo que eu, estão velhas as minhas prí-
~ ""'> '<, " ....,.ml" a p#\ àli,'Cllvenenada.de chíchí, e a gabriela,
Ira nilflilrnda man~ém~~âiv~o;~ma,,'~ __ ";';;"'_1I

~ o r9~adase o nanz, maldito nanz, de uma outra
m unla~;nulher com mais direcção .na vida, uma

'caram~Qr, uma muJ!1er~aisforte, uma~~.qq~~~~_~j~hs estalaôas~ irmã,
7 ara lhe a,ctlbaré'mcorno suplícj«(de ver

" .' /'f' Y/.< 4': -: ,. :fr; ,. .~
/éj~SI~c~zeptosd3,s pers~an~fe~,

'?S,~~L~;~O!PO~~e vefíi;~;s~f,~penaS
kid ~0"Jes~o~ff~lh~o p1edico~eT meflliqu~

nçYta'tnâs~ ~~I}toÇafisa-me,e~;nao envelheço
!~laS;primãs;'6~ ~gQ ao médico dasmirihas
Hd if(, ,,}, :;'{ r % :~~,"

• \:0 [vento11e~àrradia-meo caijelo, apesar' de
e1íÍisr ' '~'bi~d?que ~uefasminh~ ainÍg~ anda-
rem todas a desfazerertr-se'em·legosi'n()§;ip~~;.,are~~ .

)!'escadas,rpascansa-me, e o preocupar-me muito deixa-me
1';~sW~, ~.t~mfrànquê~, essahistória do médico de qual-
krqriei;dia~~&dâiicoj.hfloidtdãQ '4mbiijcal)igª,doao cadã- ..
1< Y." dT h;'0(·; ~(v ""' ;,< -c ~:., ;:1(. -: ~,'

k:ve'rdalini!M1.amãe vallift-medeq,sique íla~~ pelos'anos .
.: .\.ji ~.!}j,,'~_(~ s. : :: :_1:' '<:t ~,;,),» >~ ~.'~ :,'
;yq~~R~S~ dqsde qu~n;lorrquc;llcu!o.;Ul11conjunlode
l\o~o~;Cdffl~ t}rlo[:défa~elo :~ap-a~OI~;~eo ~ um
; c9r -. 1 biliçal in~S~ cb~di;>;~~meu ~mbigo, às rezes •
, . etffceé .quein~ .A i içhapada (os .

::'&JL~'~"'~eus filhosnão me ligam) e aá's~l~Ç'óiS./,:.,' ;.
de uma vezpor todas na posição de rim.. r
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