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Apologia de um projecto 11

as Letras, os futuros e os projectos

Entre outras excentricidades no contex-
to da imprensa académica, Os Fazedores
d: Letras distingue-se por uma separa-
çao completa entre a produção de textos
para publicação e toda a organização edi-
torial e técnica do jornal. Entre outras
consequências, o sistema Uma redacção
do tamanho da faculdade deu origem a
um redactor cujo trabalho se inicia e ter-
mina na própria escrita do texto que en-
trega para selecção.

Nos dias que correm, talvez não seja
tão difícil como em outros tempos en-
contrar motivos que levem alguém a que-
rer constar no Escrevem da ficha técnica
de um Os Fazedores de Letras. Porém, tal
como não são claros os motivos que le-
vam a que quase ninguém entregue arti-
gos científicos ou sobre a universidade e
os seus problemas, também não serão
óbvias, para muitos colegas, as razões
que dão nomes de gente a títulos como
Direcção ou Grupo de Trabalho.

Estar na organização de Os Fazedores
de Letras é dizer que esta faculdade, que
u~ simples curso superior, não presta ou
nao basta. E isso pode ser dito num senti-
do de repugnância já irritada com tanta
medíocrídade, bandalheira e prepotência
mascarada de dignidade e de o-mundo-
é-mesmo-assim, ou pode ser dito num
sentido efectivamente curricular. É este
segundo sentido que, de momento nos
interessa. '

Na verdade, quem pretende seguir
a carreira de professor do secundário, pe-
rante um ministério de burocratas pou-
padinhos, tem pouco mais a fazer pela vi-
da do que estudar e tentar as melhores
notas. Jornais de faculdade serão sem
dúvida, uma experiência pessoal' enri-
quecedora mas de utilidade suplementar
para a futura actividade profissional.

Resta, contudo, toda uma infantaria
de futuros jornalistas, chefes de redac-
ção, editores, revisores, animadores cul-
turais, produtores de espectáculos, di-
rectores de comunicação e marketing,
c.onsultores artísticos, assessores linguís-
ticos, arquivistas, coordenadores autár-
quicos e outras maravilhas desta classe
existencial que são os afinadores de pia-
nos. Resta, contudo, toda esta profusão
de futuros por construir. Um curso da

FLUL será uma boa opção para um acu-
mular de bagagem cultural e para o des-
pertar de um certo espírito crítico. Mas
como aplicar conhecimentos teóricos de
um curso que não é senão teórico? Como
ganhar experiência e não chegar desar-
mado a uma selecção muito mais impla-
cável do que a dos burocratas do mínísté-
rio,. mas já excessivamente exigente,
atenta e interessada para ainda olhar a
notas de curso?

Não existindo uma licenciatura de
organização de projectos editoriais, artís-
ticos ou culturais, este jornal poderá ser
uma opção incontornável para quem
queira perceber a lógica de funciona-
mento de um sistema editorial na sua
vertente redactorial, como na sua verten-
te informática, gráfica, de impressão e
distribuição, naquilo que são critérios ou
opções de selecção. Mas também que es-
tratégias de marketing e publicidade se
adequam a cada objectivo, como organi-
zar uma base de dados de contactos e le-
var a cabo políticas de relações públicas,
como se recolhem apoios e se reúnem in-
teresses em torno de uma iniciativa, o
que é um relatório de contas e para que
serve uma previsão orçamental, como re-
colher informações de forma sistemática
e periódica sobre um determinado tipo
de eventos, como se organizam recursos
humanos, o que é defender uma ideia
entre uma equipa.

O factor entusiasmo, que em toda a
imprensa estudantil é o espírito, o princí-
pio, o método, e o fim do projecto, é
acompanhado em OsFazedores de Letras
pelo factor vontade, de aprender e de ser
escola para quem fará uma vida de ou-
tras iniciativas.

Jovem, se tens dezoito anos e a Quar-
ta Classe vem para a GNR é o convite já-
está que nos faz o mundo a todo o mo-
~ento. Não basta estar em Letras, é pre-
ctSO fa~-las é o convite prepara-te-ainda
deste jornal, que não faz outro sentido se
não o da formação daqueles que nele tra-
balham. Não brincamos com coisas sé-
rias, brincamos a sério.

P.S.- As inscrições para o Grupo de
Trabalho estão abertas todo o ano ...
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Departamento de Literaturas Românicas em Homenagem aos 500
anos do Descobrimentos do Brasil
5' - 16 de Março a 5' - 1 de Junho
FLUL, Edífícío do Campo Grande, Anf. 2
- Imagens do Brasil n' A Criação do Mundo, de Miguel Turga - José
Augusto Cardoso Bemardes
5' - 16 de Março - 18h15 - 19h45 .
- Encontros e desencontTOs do Modernismo P01"tufJUJscom o
Brasileiro - Amaldo Saraiva
5' - 23 de Março - 18h15 - 19h45 .
- Machado de Assis, Eça de queirõ« e Maria Velho da Costa - Abel
Baptista
18h15 - 19h45
- Os Poemas Brasileiros, de Vitorino Nemésio - Fátima Morna
5' - 6 de Abril - 18h15 - 19h45
- Presença Literatura Portuguesa na Obra de Cecília Meireles -
Margarida Maia Gouveia
5' - 13 de Abril- 18h15 - 19h45
- Relações entre as Literaturas Africanas e a Literatura Brasileira
- Savato Trigo
5' - 4 de Maio - 18h15 - 19h45
- Presença de Guimarltes Rosa em Maria Velho da Costa, Luandt-

no Vieira e Mia Couto - Almeida Faria
5' - 11 de Maio - 18h15 - 19h45
- PedTOe Paula - variações sob o ramance - Eugénio Lisboa
5' - 18 de Maio - 18h15 - 19h45 - FLUL, Edífícío do Campo
Grande, Anf. 2
- O Indianismo na Literatura Portuguesa ou Quando o Mestre
passa a Discípulo - Maria Aparecida Ribeiro
5" - 25 de Maio - 18h15 - 19h45 - FLUL, Edificio do Campo
Grande, Anf. 2
- Relações entre o Neo-Realismo Portu.g1ds e o Regionalismo
Nordestino - Urbano Tavares Rodrigues
5' - 1 de Junho - 18h15 - 19h45 - FLUL, Edífícío do Campo
Grande, Anf.2

Nota: Informações para a Agenda devem ser entregues na Associação de Estudantes da FLUL ao cuidado da Direcção de Relações Insti- ro2f03l
tucionais de Os Fazedores de Letras. Não nos responsabilizamos por alterações posteriores ao fecho de edição. ~

•

de Gil Vicente
.• pelo Teatro Focus
'. ~uto da

India

3', dias 14,21,28 de Março e 4, 11 de Abril - 15hOO
Teatro Municipal Maria Matos
Te!. 218497007/8

•

JIxposição
.. Papeis de Teatro
• ri de Osório

Mateus

Centro de Estudos de Teatro da FLUL
5' - 17 de Fev. a 6' - 24 de Março
Sala Manuela Porto do Teatro do Bairro Alto, de 3' a Domingo

•

Centro de Estudos Comparatis-
.• tas

ri Programa de Literatura Com-
. parada

- Techno-Linguistic Imperialism and Minority Languages: The
Unwinnable - Donncha o Cróinín (Linguistics Institute of Ire-
land)
- Translation and Travei - Susan Bassnett (University of War-
wíck)
6' - 24 de Março - 10h30 - Sala 5.2

•
]2rogra1]1ação
Fala-50
associação
intercuftural

-o Reverso da Palavra - espaço para leituras, poesia e outros
estados de alma ...
Todas as terças-feiras
- Exposição Desenho 3 - Ilustração
de Bruno Barnabé, Marta Rocha e Salete Felício
até 6" - 24 de Março
- 1a Exposição Colectiva de Artes Plásticas da Fala-Só
Inauguração 3' - 28 de Março

•

Exposição Bibliogáfica
•• e Sarau Cultural

, • , Da Inconfidência
. à Independência

CLEUPUL, com o apoio do Instituto de Cultura Brasileira da
FLUL
- Exposição Bibliográfica
De 5" - 6 de Abril (Inauguração) a Dom. - 30 de Abril
Atrio da Faculdade de Letras da FLUL
- Sarau Cultural
5" - 6 de Abril - 17h30 - Anf. I
Informações: Te!. 214102093

agenda.

•

Universidade
I. •• de Lisboa
I' -. Unifonia

. 2000
Concerto com Carlos Barreto
5' - 6 de Abril - 21h30 - Salão Nobre da Reitoria
Concerto com Per Suonare Ensemble
5° - 4 de Maio - 21h30 - Salão Nobre da Reitoria

•

Ciclo de cinema e vídeo
.. Homena em aos 500

· :, anos do ~escobrimento
do Brasil

Instituto de Cultura BrasileiraINúcleo de Cinema e Vídeo da
AEFLUL
- Deus e o Diabo na Terra do Sol -Glauber Rocha (1964) - Apresen-
tação de Mário Jorge Torres
3' - 21 de Março - 18hOO- Sala 5.2
- Lição de Amor - Eduardo Escorei (1975) - Apresentação de Maria
de Santa Cruz
3" - 24 de Março - 18hOO- Sala 5.2
- Qu.ilombo - Cacá Diegues (1975) - Apresentação de Ana Paula
Tavares
3" - 4 de Abril - 18hOO- Sala 5.2
- A Hora da Estrela - Susana Amaral (1985) - Apresentação de
Paula Morão
6" - 7 de Abril - 18hOO- Sala 5.2
- Amor e Cia - Helvécio Ratton (1999) - Apresentação de Teolinda
Gersão
3' - 11 de Abril - 18hOO- Sala 5.2
- Ganga Bruta - Humberto Mauro (1933) - Apresentação de
António Rodrígues
6' - 14 de Abril- 18hOO- Sala 5.2

•

' Curso Livre . .
. Traços deUniõo nas literet-

I • uras iJe Língua Portuguesa

-------_. -- -



entrevista

Júlia Dias Ferreira
Presidente do Conselho

Directivo da FLUL

Acha que se devia ter ínícíado o ano
lectivo sem biblioteca?

Não tenho a mínima dúvida de que o
ano lectivo se devia ter iniciado como
iniciou, em condições não muito dife-
rentes dos anos anteriores. As bibliotecas
departamentais ficaram todas abertas e,
logo que houve possibilidade, consegui-
mos abrir uma pequena sala de leitura
de usuais (que está quase sempre vazia).
Considero que não resolveu os proble-
mas fundamentais dos alu-nos, e que foi
uma ambição muito limitada para o que
é exigido a um estudante universitário.
Perdeu-se a oportunidade de utilizar os
institutos e bibliotecas departamentais
(que praticamente não têm utilizadores
a partir das 17h) e não se aproveitou a
situação privilegiada da FLUL, ao lado
da Torre do Tombo, em frente à bibliote-
ca da reitoria e a 200 metros da Bibliote-
ca Nacional. Os alunos fizeram exigên-
cias que levaram inc1usivamente a uma
greve ... e vê-se que lutaram por uma coi-
sa da qual não tiraram partido.

Porque razão se encerra uma biblio-
teca sem que a nova esteja pronta?

Faria todo o sentido que uma só fe-
chasse quando a outra estivesse pronta.
Não foi esse o entendimento do anterior
Conselho Directivo (CD), que não estou
a criticar. Visto que a obra se inseria em
todo o plano de remodelação das instala-
ções da FLUL. Quando o novo CD entra
em funções o processo de mudança já ti-
nha começado.

Então, o projecto foi mal pensado de
raiz? Consta que o novo edífícío já está
lotado ...

Vou dizer uma coisa que talvez não
seja politicamente correcta: eu não teria
tomado a opção de uma nova biblioteca.
A nossa, tal como estava a funcionar,
ainda dava resposta às necessidades. Do
que precisamos urgentemente é de salas
de aulas, condições de trabalho para os
alunos e para os docentes. Tenho 35

por IAnick Bilreira ILuís Pedra Fernandes IPedro Barras IRicardo Duarte

anos de serviço e nunca tive um gabine-
te; neste momento já se orientam teses
de mestrado nos corredores. Entre 1985
e 1987 houve um projecto de edificio pa-
ra salas de aulas e gabinetes. Não sei
quais foram os meandros que levaram a
que se optasse por um edificio bibliote-
ca, alegadamente para usufruir de fun-
dos europeus que para gabinetes e salas
de aula não seriam concedidos. Segundo
me informaram, afinal não há um tostão
de fundos europeus nesse edífícío, que
foi pago com o Orçamento Geral de Es-
tado.

Que outros serviços terá o novo edífí-
cio?

Vai para lá a creche Os Letrinhas,
um restaurante de qualidade ...

Mas um restaurante para alunos e
professores?

Neste momento é uma coisa que ain-
da não está definida, não é um espaço
assim tão grande... Vamos ter de falar
com alguns especialistas ... Eu não gosta-
ria de fazer qualquer coisa elitista ou re-
servada só a professores ...

Como funcionará a biblioteca?
A biblioteca vai ser de livre acesso e

vamos tentar manter os horários, sem-
pre com tendência para os alargar. A

...neste
momen-
to já se
orien-
tam te-
ses de
mestra-
do nos
corre-
dores

FLUL pediu expressamente a contrata-
ção de pessoal para esse fim, no âmbito
do Contrato de Qualidade do Ministério
da Educação (ME), que visa ultrapassar
o insucesso escolar, o que passa também
por criar melhores condições de funcio-
namento da biblioteca. As bibliotecas de-
partamentais serão integradas aos pou-
cos pois hoje em dia, com as novas tec-
nologias, não faz muito sentido haver bí-
bliotecazinhas, cada uma no seu quintal.
Haverá outros espaços, nomeadamente
gabinetes de leitura individuais, propíci-
os para trabalhos de mestrado e de dou-
toramento.

Qual o futuro do Pavilhão Novo?
Trata-se de um pré-fabricado e não

há hipóteses de o restaurar. Vamos fazer
mais um sacrificio e não gastar dinheiro
numa' coisa que vai abaixo. Para um
eventual processo de construção, a uni-
versidade não recebeu qualquer verba
do PIDDAC. Mas, como o dinheiro não é
preciso todo de uma vez, a FLUL poderá
suportar com o seu orçamento privativo
as primeiras despesas, como os concur-
sos para o projecto e a adjudicação da
obra.

E o Campo Grande?
A recente compra do edificio cria

condições para se fazerem algum di-
nheiro. Neste momento o que é prioritá-
rio é reforçar o quadro eléctrico e impe-
dir que chova dentro de alguns espaços.
Temos orçamentos pedidos e as obras
vão começar dentro de muito pouco
tempo, apesar de o PIDDAC, uma vez
mais, não ter disponibilizado verbas.

O que pensa sobre a reestruturação
dos cursos e dos planos currículares?

Há um ano e meio constituiu-se um
grupo de trabalho do Conselho Científi-
co (CC) no sentido de uma reestrutura-
ção que passava pela criação de novos
cursos, sobretudo com carácter profis-
sionalizante. O grupo, liderado pela
Prof". Doutora Inês Duarte (cujo valor e



trabálho aproveito para sublinhar) apre-
sentou uma proposta, recusada por uma
larga maioria no último plenário do CC.
Penso que por duas razões. A primeira é
que talvez a escola não tivesse compre-
endido todo o alcance das propostas
apresentadas e precisaria de uma maior
discussão. A segunda razão prende-se
com a avaliação externa às universida-
des portuguesas, que foi fortemente po-
sitiva em relação à FLUL. O que as pes-
soas não terão entendido é o porquê de
Se mudar o que está a funcionar bem.
Isto independentemente de todos reco-
nhecerem que se podem fazer ajusta-
mentos - e têm-se feito, nomeadamente
para o Ramo Educacional.

Aquilo que talvez a escola tivesse en-
tendido melhor, proposta que poderei
apresentar, era que se mantivesse o que
tem estado a funcionar, e se criassem
cursos de índole mais profissionalizante,
eventualmente de menor duração.

Poderão perguntar se competirá à
universidade preparar pessoas nesse
sentido. Creio que esta pode ter uma du-
pla função. Primeiro, a de continuar a
ser um espaço de investigação e de for-
mação para a docência. E é bom que ha-
ja instituições de ensino de grande qua-
lidade - a FLUL é uma instituição de
grande tradição na qualidade, não tenho
dúvidas sobre isso. Mas, apesar de tudo,
podemos reconhecer que o mundo mu-
dou, que o mercado de trabalho é outro,
que a competitividade é grande e que é
necessário, como segunda função, sem
abdicar da qualidade e de funções que
são históricas, encontrarem-se espaços
alternativos para responder às necessi-
dades do mercado e do país.

Há um descontentamento crescente
dos alunos relativamente às cargas horá-
rias, ao sistema de horários e alguma po-
lémíca quanto à semestralização ...

A semestralização é um processo que
está neste momento em curso e que se-
rá imparável. Os cursos de pós-gradua-
ção e mestrado já estão a funcionar se-
mestralmente, há departamentos, como
História, Geografia e, de certa maneira,
Filosofia que já funcionam em semestres
e as Línguas e Literaturas Modernas ca-
minham nesse sentido. Por isso introdu-
zimos a pausa intersemestral para todos.
Mesmo aqueles que têm cursos anuais,
vão-se habituando a funcionar semes-
tralmente.

As pessoas queixam-se um pouco das
cargas horárias, mas se as compararmos
com as de outros países europeus, as di-
ferenças não são assim tão grandes. Pa-
ra termos formação científica de quali-
dade é dificil diminuir cargas horárias.
Por exemplo, acho impensável - e era

Não sei
quaisfo-
ramos
mean-
dros que
levaram
a que se
optasse
por um
edificio
bibliote-
ca

uma das propostas que havia na restru-
turação não aprovada - diminuir a carga
horária no ensino das línguas. Não falo
de outras matérias que não conheço tão
bem, mas, nas línguas, foi uma luta que
travámos durante algum tempo de modo
a que tivessem seis horas semanais. E
não é muito, porque as turmas são enor-
mes e, de facto, o ensino de línguas tem
de ser mesmo contínuo, sem interrup-
ções.

E resta tempo para ler, investigar e
estudar?

Quando fiz o curso, a licenciatura,
além de culminar com uma tese, tinha
vinte sete cadeiras e exames escritos e
orais. E nós estudámos, aprendemos e
não morremos ... Eu acho que há tempo
quando as pessoas querem. As condi-
ções, tenho que reconhecer isso, eram
completamente diferentes, porque as
pessoas viviam todas em Lisboa, quem
entrava para as universidades eram as
pessoas que tinham melhores condições
económicas. Hoje há mais estudantes
trabalhadores, outras condições e outros
apelos. Não havia televisão, dis-
cotecas, o interesse pelo
futebol era menor. O
que eu tenho dúvi-
das é que uma
diminuição de
carga horária se-
ja aproveitada
para a leitura.

Oquepen-
sa das recen-
tes lutas dos
estudantes,
nomeada-
mente sobre o
estudante ele-
gível, as propi-
nas, as condi-
ções de es-
tudo ...

Acho

que os alunos, de uma maneira geral, e
sobretudo os que estão em cargos assocí-
ativos e que deveriam ser modelos e
exemplos, têm, em comparação com
anos anteriores, uma diminuta formação
política. Com conhecimentos políticos
mais alargados e aprofundados, talvez
não se dispersassem em manifestações
que não têm muita razão de ser e po-
deriam debruçar-se sobre outras ques-
tões. E não têm sido capazes de mobi-
lizar os colegas para as grandes causas:
as RGA's costumam estar vazias, não
sendo representativas da massa estudan-
til da FLUL.

A questão do Estudante Elegível, que
parece não estar sequer resolvida a nível
do ME, passa pela diminuição do insu-
cesso escolar. E, uma vez dadas as con-
dições para que não haja insucesso, os
alibis das condições de trabalho desapa-
recerão, porque na verdade, o problema
do insucesso não é só de falta de condi-
ções, mas de outros factores que não
têm nada a ver nem com o estudo, nem
com horas a mais de trabalho, nem com
falta de bibliotecas, nem com falta de
professores nem de salas de aulas. Por
outro lado, já existe uma lei que impede
que alunos permaneçam nas faculdades
anos e anos sem fazerem nada, só que
ainda não houve a coragem política de a
pôr em prática. É um problema bastante
mais complexo, um problema social,
económico, político e não só académico,
excessivamente vasto de que podería-
mos falar numa próxima oportunidade.
Penso que se trata de uma questão com
tantas implicações que deve obrigar a
um debate alargado na Escola. Haverá
certamente lugar e tempo para tal, pois
o problema só virá a colocar-se em 2001.
E para isso será também necessário que

se verifiquem as condições pro-
metidas no Contra-

to de Qualida-
de que se

aguar-
da.

•



UmnúcleodeBD
texto INúcleo de Banda Desenhada e Ilustração da FLUL

•
"Banda desenhada? Isso é coisa para
miúdos." Quantas vezes se ouviu já es-
ta frase, aparentemente repetida por
pessoas tão dispares como o velhote
que toma a sua bica no café da esqui-
na, a vizinha da porta do lado, os pro-
fessores mais preocupados com maté-
rias de índole mais erudita ou até mes-
mo (se não especialmente) os próprios
pais que preferiam ver os interesses
dos seus filhos convergirem para ou-
tras áreas que em termos profissionais

se tornariam a longo prazo mais rentá-
veis (os livros de estudo, entenda-se).

Infelizmente, durante bastante
tempo o estigma do carácter mera-
mente infantil das bandas desenhadas
ficou marcado no "inconsciente colec-
tivo" da sociedade portuguesa (e das
várias sociedades evoluídas em geral),
de tal forma que ainda hoje os seus
efeitos se fazem notar. A este facto não
é de todo alheia a estrutura da própria

BD. Quem não se lembra das estórias
do Walt Disney e das aventuras da Tur-
ma da Mónica, Tintim, Astérix., Spirou
ou Lucky Luke, tantas vezes lidas e re-
lidas durante a infância? De grafismo
bastante agradável, abundantemente
colorido e bem delineado, com argu-
mentos de carácter mais ou menos
simplista (facilmente apreendido por
leitores dos 8 aos 88 anos) e bastante
bem-humorados, eram estes os tipos
de literatura que os nossos pais nos
facilitavam, com vista a podermos aliar
um carácter lúdico à aprendizagem da
leitura e assim facilitar a nossa entra-
da no universo das letras. E, à medida

é
chegada
a altura
de se
jazerem
novas
aborda-
gens em
relação
ao pano-
rama da
Banda
Dese-
nhada.



que- os anos iam passando, os pais,
bem como os professores, encarrega-
vam-se de fazer evoluir as nossas lei-
turas para estágios ditos "superiores",
em que as letras já não eram acompa-
nhadas pelos coloridos desenhos de
outros tempos e em que as persona-
gens já não viviam as rocambolescas
situações tão típicas desses universos
imaginados. Gradualmente, o Tio Pa-
tinhas começou a perder terreno face
às cada vez mais complexas equações
matemáticas, a Turma da Mónica era
cilindrada pelas Ciências da Natureza,
o Astérix perdia-se nos mapas da Geo-
grafia e até os super-heróis das edito-
ras Marvel e D.C. eram humilhados
por um Camões ou por um Eça. As-
sim, as estórias da banda desenhada
passavam a fazer parte do passado,
assim como o haviam sido os bonecos,
os carrinhos ou até os jogos de compu-
tador.

Mas é chegada a altura de se faze-
rem novas abordagens em relação ao
panorama da Banda Desenhada.

A 9a Arte (como é também designa-
da) tem já mais de 100 anos, havendo
quem coloque como data histórica pa-
ra o seu aparecimento o dia 5 de Maio
de 1895, quando pela primeira vez foi
publicada no Sunday World de Nova
Iorque uma vinheta com a primeira
estória do "Yellow Kid". A partir daí o
fenómeno da BD nunca mais parou,
continuando a expandir-se e a desen-
volver-se, enriquecendo cada vez mais
o seu vocabulário gráfico e o seu valor
estético. E quem seria capaz de negar
ao fenómeno da banda desenhada a
sua importância no meio de todas as
outras grandes artes? Unindo o me-
lhor da arte da pintura com a outra
grande arte que é a literatura, a BD
surge como fenómeno orientado para
a transmissão de um certo prazer esté-
tico, ao mesmo tempo em que se em-
penha em passar uma certa men-
sagem ao leitor. E, tal como todas as
grandes artes, também as obras de
banda desenhada são marcadas pela
época em que surgem, reflectindo os
valores e os padrões culturais que lhe
são contemporâneos, podendo mesmo
defendê-los ou combatê-los. A BD
assume, assim, um papel de agente
socializador que é ainda mais reforça-
do pelo seu carácter de arte de massas.
Ao contrário de um quadro ou de uma
escultura, e de forma semelhante à do
cinema, a banda desenhada é criada
com o intuito de se realizarem o maior
número de cópias possível, de maneira
a poder abordar um máximo de indiví-
duos e para que o artista possa trans-

mitir o conteúdo da sua obra a um
vasto universo de leitores.

Este fenómeno de sociabilização e
de diálogo entre o artista e o observa-
dor que é típico na banda desenhada
viria a ser alvo de forte atenção por
parte de realizadores como Fellini,
]ean-Luc Godard ou Alain Resnais,
também eles fascinados pelo mito da
ilustração sequencial. Com efeito, tal
relação não será estranha se conside-
rarmos a BD como um filme em que o
espaço entre os "fotogramas" (os qua-
dradinhos) é preenchido pela imagi-
nação do leitor.

Ficção-Científica, universos alter-
nativos, relato histórico, policiais, ter-
ror, comédia, estórias do quotidiano ...
inúmeros são os géneros abordados
pela BD, tal como imenso é o número
de artistas que contribuem para a sua
expansão, com a sua ilimitada capaci-
dade para nos transportar para os seus
universos oníricos, onde o sonho, a
realidade e o pesadelo andam de mão
dada, podendo o leitor ser catapultado
para um mundo de sonho, longe dos
traumas do dia-a-dia, ou ser desperta-
do para os problemas da sociedade em
que se insere, dependendo tudo isto
também da própria capacidade de in-
terpretação de cada leitor.

E é pois com o objectivo de divul-
gar o fenómeno da banda desenhada
nas suas várias vertentes (estética,
lúdica, social, ideológica) e de apro-
fundar o seu estudo que recentemente
foi lançado o Núcleo de Banda
Desenhada e Ilustração da Fa-
culdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa. Pretende-se, pois,
com este núcleo, dinamizar uma área

que se encontrava há bastante tempo
esquecida e que faz todo o sentido
estar inserida numa Faculdade de Le-
tras, especialmente pelo âmbito artísti-
co, histórico, literário e filosófico que a
BD comporta.

Entre as metas que o núcleo se pro-
pôs alcançar contam-se especialmente
a criação de uma biblioteca dedicada à
banda-desenhada (tendo como acervo
bibliográfico obras de banda desenhada
e estudos específicos sobre a matéria),
a realização de uma feira do livro de
banda desenhada de carácter regular, o
lançamento de uma publicação própria
dedicada exclusivamente ao estudo da
BD e, finalmente, a realização de coló-
quios sobre o tema da BD que permi-
tirão a vários artistas e estudiosos esta-
belecer debates com os alunos a propó-
sito desta temática.

Mas estas são apenas as ideias ini-
ciais. Com a evolução do tempo e do
próprio núcleo contaremos com a soli-
dariedade e a participação de todos os
alunos e docentes desta faculdade, pa-
ra que se estabeleçam trocas de ideias
e conceitos que permitam, por sua vez,
a criação de novas ideias e objectivos
que, esperamos, sirvam para o estabe-
lecimento de um diálogo entre todo o
universo académico e o universo social
que o rodeia.

Para que tudo isto se concretize
contamos com o apoio e a colabo- •
ração de todos vós.



ensino secundário já acabou, que no
décimo ano éramos obrigados a estudar
cromossomas em biologia (e que bem
que nos fez), números em matemática,
óptica em fisica, fórmulas em química,
no secundário deve o ensino ser assim,
mas na universidade alguma coisa tem
de mudar e portanto é tempo de se
deixar de pensar na universidade como
uma escola, está na altura de esquecer
as faltas (se eu escolho a disciplina
falto menos e se faltar o problema é
meu!), de esquecer a participação oral
(fala quem quiser, pergunta quem quis-
er, se não quero falar deixem-me em
paz!), de esquecer a avaliação contínua
(qual o professor que segue à risca o
regulamento da avaliação contínua?!),
está na altura de se reduzir as cargas
horárias, não faz sentido quatro horas
por semana com o mesmo professor,
dêem-nos duas e o resto do tempo é
para ler, para pensar e para procurar
(já não tenho quinze anos!), está na
altura de libertar o aluno e assim liber-
tar o professor e assim libertar as salas
de aulas e dar tempo para estudar,
porque não somos apenas alunos, so-
mos, ao contrário de quando andáva-
mos na escola, somos também estu-
dantes e como tal se não quisermos,
não temos de e não precisamos de •
estudar História da Língua.

rertolZéMaria História
da Língua

Não quero, não tenho de, não preciso de
estudar História da Língua. Entretanto
já tenho vinte e dois ou vinte e três
anos, estou no último ano da facul-
dade, tenho várias ideias sobre o que fiz
e sobretudo sobre o que quero vir a
fazer, sei o que me falta aprender, sei
por onde quero vir a descobrir e tenho
a certeza de que a disciplina de
História da Língua não faz parte do
meu caminho. Fizeram as introduções,
fizeram as sintaxes, já não fez um tra-
balho de fonologia de interesse nulo, de
cientificidade ridícula, de resultados
patéticos que me obrigaram a redigir
no terceiro ano da faculdade; e hoje faz
parte a teoria da literatura, a literatura
comparada, a literatura portuguesa e
talvez um bocadinho de uma ou outra.
Entretanto já tenho vinte e dois ou
vinte e três anos, estou no último ano
da faculdade e tenho o direito de
ESCOLHER. Escolher as disciplinas
que me interessam, estudar os autores
que me interessam, passar pelos pro-
fessores que me interessam. E este
meu direito de escolha deverá também
ser o direito de escolha do professor.
Não é bom para o meu professor de
História da Língua ter na sala de aula
um aluno que não o está a ouvir, que
suspira à espera do último minuto, que
rejubila quando a aula acaba mais
cedo. Para quê? O professor prefere
sempre o aluno que faz a sua disciplina
porque escolheu fazer aquela disci-
plina, porque quer aprender sobre a
história da língua portuguesa. Eu não
quero, eu não tenho de, eu não preciso
de ler cem páginas sobre a evolução da
língua portuguesa, os dialectos e seja. lá
mais o que for, apenas porque amanhã
vou ser avaliado sobre uma coisa que
não me dá prazer, não me desperta in-
teresse e que depois de amanhã, se
possível, esquecerei.
É tempo da universidade e dos profes-
sores e dos alunos se lembrarem que o

Eu não
quero,
eu não
tenho de,
eu não
preciso de
ler cem
páginas
sobre a
evolução
da língua
portu-
guesa ...

Fronteira entre Ib/-/v!
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fazedores e porta ore
demensagen

Um destes dias calhou-me rever Abé
Barreto e Aloz MacDonald. No meio
dos seus trabalhos e andanças acon-
teceu passarem por Lisboa, o que nos
permitiu conversar um pouco, trocar
novidades, passar informações even-
tualmente úteis, saber de amizades
comuns.

Para a generalidade dos leitores,
Abé e Aloz serão nomes desconhecidos,
para aqueles mais familiarizados com á
"questão de Tímor" o nome artístico
«Abé ho Aloz- significa trabalho dedica-
do e representação eficaz de um Timor
Oriental resistente.

Cada um deles tem um percurso,
interesses e actividades individuais,
próprias, mas há já vários anos que
estabeleceram no Canadá uma parce-

texto IArtur Marcos

ria proficua para o desenvolvimento de
relevantes iniciativas nos campos do la-
bor político, humanitário e cultural fa-
vorecendo a libertação e a construção
de Timor.

Hoje vou partilhar com o leitor ou a
leitora de Os Fazedores de Letras não
tanto os perfis artístico-políticos de Abé
e de Aloz, os seus "bíodata", que é co-
mo quem diz os seus "C.Vs", mas dois
dos tópicos que foram assunto da nossa
conversa.

li Een feest met
schrijvers ..."

Em Fevereiro, ambos participaram
no festival Winternachten, na cidade
holandesa de Haia. O festival, "uma
festa com escritores, música e filmes

Manifesto Maubere

o poema.de Femando Sytvan, originalmente em português, e a versão de Abé Barrete em língua indonésia.

A cultura é a memória
de um povo que não morre!

A acção é a história
de um povo que não morre!

Ouviram?
Ouviram bem?

A vida é a liberdade
de um povo que não morre!

A independência é a vontade
de um povo que não morre!

Ouviram?
Ouviram bem?

A justiça é a oferta
de um povo que não morre!

A luta é a descoberta
de um povo que não morre!

Ouviram?
Ouviram bem?



da Holanda, África do Sul, Suriname,
Antilhas, Indonésia e do Mundo Árabe"
permitiu o convívio de artistas das di-
versas terras.

Um importante jornalista indoné-
sio, Goenawan Mohamad, coordenou
uma sessão de declamação de versos
intitulada "Escritores para a Nova Li-
berdade", na qual participaram alguns
criadores indonésios (Ayu Utami, Her-
sri, Agam Wispi) e o "OostTimorees
verzetsdichter", Abé Barreto.

Este disse alguns versos seus, de
outros autores leste-timorenses e de
um salvadorenho.

Abé, que, tal como outros timoren-
ses da nova geração, descobriu a poesia
do seu compatriota de geração anterior
Fernando Sylvan, já falecido, através da
edição que promovemos com a Associ-
ação de Estudantes da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa em
1993 (e publicada com a chancela das
Edições Colibri), declamou, deste, o
poema «Manifesto Maubere- - que Abé
traduziu para a língua indonésia. Acre-
dito que Sylvan sentiria prazer em sa-
ber que a sua poesia por vezes é apre-
sentada em indonésio, assim como
sentiria prazer em saber que escritores
timorenses da nova geração tem um
bom convívio com autores indonésios e
que estão interessados, uns e outros,
em conviver e em divulgar-se mutua-
mente.

Músicas com Timor:
um'cd' para a

esperança, um desafio
para as aa.ee.

Aloz foi uma pessoa chave, junto
com outros companheiros, para a feitu-
ra de um trabalho importante.

Quando se perfizeram dois decéni-
os de ocupação indonésia sobre Timor

Leste, veio para o público aquele que,
ainda quatro anos depois da edição,
chegados ao ano 2000, será o disco de-
dicado a Timor com maior significado
ou abrangência, no sentido de ser o dis-
co que reuniu mais boas vontades e
uma maior "ínternacíonalízaçâo".

Esse "compact dísc'', intitulado 20
Years oi Resistance to Genocide in East
Timor, tem vinte faixas, uma por cada
ano de ocupação ao tempo em que foi
feito o disco, e reúne peças de artistas
que compuseram obras especificamen-
te sobre/para Timor ou que se manifes-
taram pelos direitos do seu povo atra-
vés de alguma intervenção pública.
Uns artistas são mundialmente conhe-
cidos, outros têm imagem de menor di-
mensão.

Segundo Aloz, fazer este disco, eu-
jos lucros revertem para actividades
humanitárias promovidas ou apoiadas
pela East Timor Hope Foundation, im-
plicou dois anos de produção (imagi-
nem para além dos trabalhos estrita-
mente técnicos, reunir todas as boas
vontades, as autorizações de cópia ce-
didas por muitos artistas e por muitas
etiquetas discográficas, cuja primeira
actividade não é fazer caridade ... , etc.).

O cd, que ostenta a etiqueta disco-
gráfica canadiana «Hands Free Re-
cords-, apresenta as participações de
Bono com os U2, Peter Gabriel, Paul
Morin, Midnight Oil, Buffy Saínt-Ma-
rie, Ginger Baker Trio, Xutos & Ponta-
pés, Abé ho Aloz, MacDonaldlGang,
Loreena McKennitt, Ágio Pereira, anó-
nimo (um apelo indonésio), Susan
Aglukark, Yothu Yindi, Aloz, Bonga
(com um bom grupo de lusófonos de
Portugal e dos cinco países africanos) e
Robert Wyatt. Quanto aos artistas an-
glófonos, há participações da Irlanda,
Inglaterra, E.U.A., Canadá e Austrália.
Registam-se também participações de
músicos de outras partes da Europa ou

África, do Médio Oriente, da Indonésia
e da Islândia.

Durante a conversa fiquei a saber
que em Lisboa ainda restam por
vender algumas centenas de discos (e
cassetes), cerca de mil unidades no
total, de 20 Years oi Resistance to
Genocide in East Timor, e que seria
muito útil vendê-las rapidamente.
Ocorreu-me que, se cada associação de
estudantes filiada na Associação Aca-
démica de Lísboa comprasse 10 ou 20
ou 30 exemplares (que poderia reven-
der na respectiva papelaria ou dar-lhes
outro uso que entenda), depressa se
arrumariam as contas das vendas desta
obra, no que toca a Portugal. Fica a su-
gestão para os dirigentes associativos
tomarem a iniciativa, oportuna e de
pouco significado financeiro para •
as associações.

r---~~ ~~ __ Manifesto Maubere
Manifesto Rakyat Maubere

Kebudayaan merupakan
memori sebuah bangsa yang tak mati!

Aksi merupakan
sejarah sebuah bangsa yang tak mati!

Adakah kalian mendengarkan hal-hal itu?
Adakahkalian mendengarkannyadengan baik-baik?

Kehidupan merupakan
kebebasan sebuah bangsa yang tak mati!

Kemerdekaan merupakan
hasrat sebuah bangsa yang tak mati!

Keadilan merupakan
hadiah sebuah bangsa yang tak mati!

Perjuangan merupakan
penemuan sebuah bangsa yang tak meti!

Adakah kaJian mendengarkan haJ-hal itu?
Adakah kalianmendengarkannyadenganbaik-baik?
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Com pele... , - Isem orgaos

Culturgest

Gary Hume

Galeria 1 » até 02 de Abril, de Segunda a Sexta-feira, das 10:00h às 18:00h (última admissão às 17:30h);

encerra às Terças; Sábados, Domingos e Feriados, das 14:00h às 20:00h (última admissão às 19:30h).

Cinema às S" - ciclo de Cinema e Arte: imagens de imagens
Pequeno Auditório» às 18h30; continua até 08 de Junho

02 de Março Contacts: Sophie Cal/e, de Jean-Pierre Krief;

Le Cyele des Saisons, de Catherine Shan.

09 de Março David Hockney en perspective, de Monique Lajournade;

Matisse: La Tritessedu Roi, de Alain Jaubert.

16 de Março 8althus de Lautre côté du miroir, de Damian Pettigrew.

23 de Março Kandinsky: Jaune, Rouge, 8leu, de Alain Jaubert;

Klein: Anthropométrie de /'époque bleue, de Alain Jaubert;

Duchamp: Nu descendam un escalier, de Alain Jaubert.

Centro Cultural Belém

Colecção Berardo

Galeria das caravelas » até 30 de Abril, todos os dias das 11hOO às 20hOO (última admissão às 19H15).

Sintra Museu de Arte Moderna

Colecção Berardo - "Novas Aquisições"

» até 30 de Abril; Av. Heliondo Salgado, Sintra

Encontra-se na Culturgest o pintor
britânico Gary Hume (nascido em Kent
em 1962), representante da Grã-bre-
tanha na última Bienal de Veneza,
sendo presentemente um dos artistas
de maior relevância internacional no
contexto dos chamados "Novos Artistas
Britânicos", aos quais, no final dos anos
80, Damien Hirst conferiu uma união
de grupo na exposição "Freeze" realiza-
da em Londres no ano de 1988. É a
amostra do pavilhão britânico que é
possível ser descoberta em Lisboa.
Inicialmente, a obra de G. Hume foi
baseada em objectos reais (portas de
instituições) segundo um geometrismo
abstracto realçado por elementos
geométricos, tais como círculos e
quadrados. Estas "Doot Paintings" ga-
nhavam, assim, uma dimensão de
imagem padrão. A partir de 1992, esta
abstracção dá lugar a outro tipo de apro-
priações iconográficas próximas da figu-
ração, numa indistinção temática que
cobre o imaginário desde os jornais e
revistas de moda à História de Arte,
algures entre a banalidade e a decoração.
O resultado plástico opera na sensação
confortável de figuras vazias cobertas
por camadas de "pele" em grandes su-
perfícies inertes e lisas, num tratamen-
to impessoal bem perto de uma apli-
cação cosmética sobre chapa de alu-
mínio .



Kate, de Gary Hume, 1996
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3 "As pinturas que estou a fazer neste
momento" - volta a afirmar G.Hume
- "são pinturas de mulheres nuas.
Amigas. Peço-lhes que tirem a roupa,
fotografo-as, faço desenhos a partir
das fotografias e a seguir projecto-as.
Depois, faço desenhos a partir das
projecções, pinto-os e é assim que
funciona." Nos últimos quatro anos,
o seu fascínio pela linha é, portanto,
predominantemente estéril, num jogo
gestual controlado a priori. O seu
desenho é pintura de desenho. Simu-
lacros de impulsos que se sobrepõem,
transformando as suas pinturas em
desenhos sintéticos.

Quando Saatchi Collection inaugurou, ou mais
recentemente aquando da exposição "Sensa-
tion" (1997), Gary Hume, juntamente com
Damien Hirst, Sarah Lucas, Richard Patterson,
Fiona Rae, Marc Quinn e Dinos & Jake Chap-
man, entre outros, protagonizam a revitaliza-
ção da cena artística londrina (os três últimos
artistas referidos na Colecção Berardo). Desta-
camos Fiona Rae, onde, juntamente com Gary
Hume, a proposta plástica assenta numa rep-
resentação de códigos abstractos, de forma
fragmentária com vários registos que remetem
para universos culturais antagónicos, num
duelo entre formas circulares concêntricas e
rápidas pinceladas, obrigando o observador a
um jogo mental como se de uma performance
se tratasse. Esta performance tem por base a
textura temporal da execução interna da
pintura, remetendo para um paradigma da
criação pictórica dos últimos anos. Contudo,
poderá existir um diálogo tentacular inter-
exposições - Colecção Berardo, Novas
Aquisições e G.Hume - permitindo a contex-
tualização do trabalho dos "novos artistas
britânicos" num quadro de movimentos artís-
ticos a partir de 1917 até 1999. O percurso
apresenta uma visão criteriosa e alargada das
artes plásticas do séc. XX.
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Ao sr. João Garlos das Neves Figueiredo
(a um vampiro dá-se sangue)

Eu nasci mesmo é para ser cowboy,
andar por aí de cavalo à cata dos índios,
ter sempre uma pistola no coldre e no
revólver seis balas, para isso é que eu
nasci. É raro o tiro que falho, a minha
mão não me treme, sou capaz de cheirar
um acampamento índio a duas milhas de
distância, monto a cavalo como poucos e
consigo apanhar as penas dos índios com
o laço. Só que entretanto casei e a minha
esposa, de quem gosto muito porque é
minha esposa, pediu-me que me dei-
xasse dessas coisas, que era uma vida de-
masiado arriscada, que ainda me atro-
pelava um autocarro na confusão ou par-
tia uma janela com o ricochete de um
tiro e como há uma casa para sustentar,
uma miúda (que é a minha filha) para
educar, tendo em conta as respon-
sabilidades, tive de arrumar as esporas
na cómoda, a pistola na gaveta, e vendi o
cavalo para comprar uma televisão, um
vídeo, o sofá lá de casa e ainda fiquei com
dinheiro para aquelas surpresas que a
saúde nos prega. Aos poucos fui-me
habituando ao trabalho na confeitaria e
às noites em casa, aprendi a gostar de
olhar para a minha filha a dormir com
suor no pescoço, a chucha na boca e a
mãozinha branca a esconder-se por bai-
xo do travesseiro, sento-me no sofá com
a minha esposa e ficamos a ver filmes ou
a ver os concursos, ela faz-me festinhas
no cabelo e na cama ainda me chama
cowboy, "Meu cowboy«, diz ela, eu vou
buscar o revólver à gaveta, esvazio o car-
regador e finjo que mando tiros para o
tecto da casa e ela ri-se comigo. Por ve-
zes, dado que eu nasci mesmo é para ser
cowboy, ainda me vêm as saudades, vêm-
me saudades sobretudo quando estou,
por exemplo, a passar ali pelo largo da
misericórdia e vejo uma data de índios
acampados, que ficam a olhar para mim
e eu a olhar para eles, vêm-me à memó-
ria os tempos antigos, quando eles só de
me verem agarravam logo nas flechas e
eu no revólver, os tempos em que lança-
va o laço e lhes arrancava as penas e as
flechas voavam e por mais de uma vez
acertaram-me na perna ou no ombro,
apareciam as ambulâncias para levar os
feridos, mas cada um dos meus tiros era
a morte de um deles, pum! pum! pum!,
infalível, e daí a pouco o largo estava va-

zio, ficava só eu e o cauteleiro de ferro, os
índios agachados nos ramos dos plátanos
ou nos fios do telefone, rendidos à evi-
dência das minhas balas, os índios escon-
didos por baixo das telhas das casas mais
velhas do bairro alto e eu partia em galo-
pe até aos restauradores, as pessoas que
me viam passar diziam que ali ia o cow-
boy, »Ali vai o cowboy!«, diziam elas, eu
apertava o cavalo com as esporas, cheira-
va o acampamento a duas milhas de dis-
tância e, mal os índios ouviam os cascos
a baterem nos carreiras do eléctrico,
desertavam os primeiros, fugiam dali pa-
ra fora como podiam, ficavam apenas
uns quantos a quem eu não dava sequer
tempo para sacar das setas, seis tiros cer-
teiros, pum! pum! pum!, voavam-lhes as
penas da cabeça, voavam-lhes os corpos
e acabava-se o acampamento, era só eu à
sombra do obelisco e o som do meu cava-
lo a relinchar cansaço com os carros a
passarem e o metro a tremer por baixo.
Por isso estava eu a dizer que quando
passo ali, por exemplo, pelo largo da mi-
sericórdia ou pelos restauradores ou pelo
cais do sódré ou por sete rios e eles
olham para mim e eu olho para eles, a
primeira vontade que me dá, porque nas-
ci para isso, é de sacar do revólver, eles
olham para mim e eu olho para eles, che-
go a meter a mão ao bolso, mas então
lembro-me da minha esposa e da minha
filha, lembro-me de que o revólver ficou
na gaveta e as esporas na cómoda e que
apesar de ainda ter o lenço ao pescoço,
as botas nos pés e o chapéu na cabeça,
o máximo que posso fazer e que faço pa-
ra lhes mostrar o meu à vontade é acen-
der um fósforo nos meus jeans e dar lu-
me ao meu cigarro, porque estou certo
de que quando chegar a casa, pelo me-
nos em casa, quando a minha filha esti-
ver a dormir com o suor no pescoço e
aquela mãozinha branca a esconder-se
por baixo do travesseiro, quando chegar
a casa a minha esposa vai-me chamar
cowboy, »Meu cowboy«, diz ela, porque
eu nasci para ser cowboy sim senhora, a
minha mão não me treme, sou capaz de
cheirar um acampamento deles a duas
milhas de distância, monto a cavalo co-
mo poucos e apanho penas com o laço,
nasci sim, nasci para ser o cowboy •
da minha esposa.



Do que da
sintaxe eu
latina ter

aprendido
julgo'

texto IConceição Ramos-Lopes

existe a fúria que medeia. tal existe.
para certo abismo hipotéticos desvairos conduzidos são; de aí, I
abissais recônditas memórias
por canais ínvios até nós chegam.
com presteza para onde caminham aqueles interroguei,
[indirectamente]
os quais, de longínquos,
profundezas insondáveis terão advindo,
me replicaram .

. [a mim, que complemento indirecto advenho]
cuja tal ab initio [uria
desde os tempos de Medeia
por labirfnticas tortuosas/e" artérias
no peíto dos homens do tempo de hoje remontou,
e do das mulheres com por vezes
arcaica desbragada/e" violência se ampara:
ou [é] a fúria [que] medeia ou
Medeia em nós jazendo,
das Profundas, tumultuada, terá emergido.
aí, como tivesse despertado
[em uma oração temporal-causal]
da arte cénica
de Séneca,
então também Jasão jazente re-irnergiu.

sintaxe latina para se ver grego

1. (Re)componha-se a frase em estrutura SVO...
2. Leia-se tortuosas e labirínticas ...
3. Leia-se desbragada e arcaica ...



texto IPatrícia Espinha

para eas encontram-se antes

o sonho que sem ti me provocavas,
preencheu-me a realidade desproposi-
tada em que vivia. Indiferente às per-
cepções tudo era ilimitado, não se de-
senhavam linhas de fronteira, e as pa-
ralelas encontravam-se antes do infi-
nito. Por abstracção ou alucinação, o
que visualizei tornou-se de certo mo-
do palpável, não era difícil sentir o
tacto, dedilhando as formas enquanto
as percorria. Os veios da pedra em

que te esculpi dilataram as formas,
palpitando a cada pancada do escopro.
Abandono-te o torso, junto a outras
formas inacabadas de braços em
abraços desfeitos, peitos sumidos nas
curvas de outras pernas e mãos,
muitas mãos imperfeitas nascidas de
blocos rectos cuja solidez lhes masti-
gava os movimentos. A esta altura, já
te deixei para trás, e restas como gota
esquecida em copo bebido. Já nem

marca és, nem resto de nada, és cami-
nho de pensamento já ocorrido com
lembranças de futuro.

Sabes, os pensamentos esvaem-se e
deles resta apenas aquela matéria es-
ponjosa de que são feitos. É muito fácil
agarrá-los, e mais fácil ainda é destruí-
los, parti-los em pedaços tão pequenos
que não possam ser colados para nos
lembrar que ainda existe um ponto de
fuga em qualquer horizonte.
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texto [josé fer

ao meio dia, da última tarde do ano de
mil novecentos e noventa e nove, acen-
di uma vela branca no meu quarto. ilu-
minei com essa luz as minhas mãos, e
reparei nos vincos fundos deixados
pelas vozes qU~$ª,em de dentro dos
uvros que tinha Iído. nódoas negras de
tinta avolumando-se sobre a carne,
traços e pontos construindo andares
sobre os dedos. o véu mantendo-se sus-
penso sobre a decuração do sangue.
pensei numa espécie de lepra que
subitamente despertou a corrosão na
carne, numa doença de muitos silên-
cios que se apoderou da voz.
o meu corpo regressa à terra, diluindo-
se numa água vermelha e espessa. des-
faço-me, e não sei como nem porquê.
vejo nitidamente a carne a fugir para
debaixo dos pés, a nódoa quente a
crescer no soalho, a água a engordar .as
tábuas da minha casa. fogem com ela
as palavras de todos os livros que li, flu-

tuando na desordem das páginas que
ficam em branco. aumenta a minha
angústia ao descobrir a nudez, ao saber
que se apagam os sentidos e a aridez
branca.do silêncio e da imobilidade to-
ma o seu lugar. a voz abandona-me.
mudo, forço a boca. a sangrar, fujo des-

sa entrega aos silêncios habitados por
vozes moribundas.

em delírio, saí de casa a correr. per-
corri as ruas da cidade, pelo caminho
mais curto, até à ponte erguida sobre o
rio. aí chegado, senti o horizonte que se
erguia à minha frente, imaginei-lhe as
cores, inspirei fundo, deixei-me cair si-
lencioso, sobre as águas, como uma gai-
vota. nessa última tarde, percebi por-
que estava ali aquela ponte, porque
corriam debaixo dela águas que nunca
são as mesmas, embora sejam sempre
águas.

um vento euforia avoluma-se sobre
os corpos fatigados pela angústia da
planície aberta, o espaço mítíco e inter-
minável, onde têm vindo a deixar as
inscrições do delírio. vencer os deuses,
povoar o espaço e dominar o tempo,
provar a angústia de procurar o rasto, a
agonia de colocar sempre o ponto de
interrogação no fim da pergunta, a lou-
cura de nunca ouvir a voz saindo da
nuvem. à proporção da estátua sobre-
põe-se o corpo, ao corpo, a angústia da
dissonãncia e do fragmento, por últi-
mo, o pedaço de carne, a diluição na
ausência.' perdem-se os corpos.

cumprem-se OS tempos no círculo
que se fecha sobre o deserto habitado.
no fio do horizonte, permanece uma fi-
gura erguida, entre os elementos que
estão na origem da viagem. nascemos e



...porque a demonstração é um jogo e um jogo. admite çombinações sem fi;rp.
Quando a sua verdade se nos gastou, vimos enfim que estavamos sos.

Porque a verdade é um estar sendo, a verdade somos nós e o quem somos, ...
Vergílio Ferreira, Invocação ao meu Corpo, 1994

partimos. despertámos e acendemos a
fogueira. ao fundo, sobre as cinzas
ainda quentes, esse vulto negro solta os
braços, ergue as mãos e oferece os ner-
vos da vontade. na palma da mão está o
veneno que mantém a corda firme, e os
elementos saciados. na palma da mão
está o espelho. a luz que ele reflecte é
uma fogueira interior, o sangue cha-
mando-nos para dentro de casa. fechar
as portas e ouvir-se por dentro, e de vez
em quando escrever cartas.

mergulhar nas tuas águas com o
corpo solto. abrir os braços numa fúria
desmedida. esticar as mãos e os pés. fe-
char os olhos sem condições. querer to-
da a profundidade do rio. a liturgia an-
tiga, feita só de silêncios e de cegueira,
escutando as vozes que habitam a se-
mente por dentro do invólucro. o aban-

dono necessário para conhecer os tem-
pos, porque chegando ao fundo e
abrindo muito a boca se sabe que cami-
nhos percorrem as águas.

abandonar a alienação e os olhos
desorbitados de olhar as nuvens. re-
gressar ao interior, ao sangue, aos labi-

•no no
tintos da voz e aos movimentos da in-
tenção. conquistado o mundo, desco-
brir para lá da respiração um novo con-
tinente, onde a carne se revela. pulsa à
nossa frente esse fogo da presença, em
que é preciso mergulhar. porque só as-
sim se fundem as duas linguagens pri-
mordiais.

olho a água. sinto o seu convite que
se eleva como um perfume e vem de-
positar no meu lábio a sede ardente do
mergulho. recolho essa gota de alucina-
ção com a ponta da língua e faço-a des-
cer pela garganta. recolho-a no meu in-
terior, deixo que ela inunde o leito e fa-
ça transbordar as margens. sinto essa
onda de espasmos aveludados e procu-
ro prolongar o seu sabor até ao limite.
sobem os perfumes até à raiz da voz e
ultrapassam a barragem inundando a
planície dos sentidos.

procurar a água que vem a seguir à
que já passou e não humedeceu os
campos. soltar as asas como quem está
pronto, e espera a forma que se avolu-
ma no fio do horizonte, como uma
tempestade de areia que reorganiza as
dunas. deixar que as mãos avancem so-
bre o corpo, que procurem o que está lá
dentro. e se nada estiver, deixar que a
língua verta sobre o barro a humidade
necessária para descobrir as funções ao
que vem.

em breve, as palavras encontrarão o
rasto dos seus pés para avançarem so-
bre a ponte, que está aqui unicamente
para o regresso.
regressados a casa, ou recém-nascidos
nela, saberemos nós descobrir a saída
do labirinto?
deixo o meu corpo solto a cair sobre o
rio. vou afogar-me na água que chega,
e esta página de uma carta maior serve
para acender uma vela.

Há a linguagem do sangue, e a lin-
guagem do cérebro

idem

lx,01.00



texto I Rui Saraiva

DráculaEnvelliecido

Aqui no castelo, o fogo é a única coisa
que tenho para manter os fantasmas à
distância. Lembro-me de um tempo
muito antigo em que eles tinham medo
da música da harpa e, aos mais discretos
arpeggios, lá iam eles às cabriolas pelos
salões desertos, saindo a voar pelas ja-
nelas como se o próprio Diabo os perse-
guisse. Mas os séculos forçaram-nos ao
hábito, foram ganhando terreno, e a in-
solência sobrepôs-se ao receio; uma
noite ouvi a harpa a gemer sozinha, de-
bilmente, arrancada ao seu sono de cor-
das, quando um deles lhe tocou com um
dedo impossível, e soube que estava per-
dido.

Já nem o lume me serve de muito. A
cada ano que passa sinto mais dificulda-
de em acender a fogueira, os fósforos es-
corregam-me dos dedos, a madeira está
sempre demasiado húmida e o fole de
bronze recusa-se a flectir entre os meus
braços risíveis. Agora desisto logo aos
primeiros gestos, arrumo as coisas nos
sítios e limito-me a vaguear pelos corre-
dores, segurando uma vela em cada
mão, como um castiçal de carne, sentin-
do-me velho, e pesado, e não menos fan-
tasma que os outros.

Quando as velas se começam a ex-
tinguir nos seus pavios e o céu lá fora
ameaça claridade, retiro-me para as ca-
ves e desabo num cadeirão de couro, pe-
sadamente, como uma tempestade si-
lenciosa, e durmo durante horas a fio, a
recuperar o fôlego dos dias esquecidos,
tentando deslizar para o sono profundo,
sonhar uma terra longínqua ou uma
memória ardente, mas despertando ao
mais ínfimo ruído, sobressaltado, abrin-
do e fechando a boca, como um peixe
enorme e bocejante.

Às vezes eles pregam-me partidas.
Um dia acordei com um rumorejar

de tecidos e peles junto aos ouvidos da
alma, abri os olhos e vi o rosto de Eliza-
betha fitando-me da escuridão, o cabelo
desamparado sobre os ombros, o pesco-
ço como uma branca coluna de már-
more, um fio de sangue a escorrer-lhe
pela face. Quando estendi o braço para
lhe tocar ela transformou-se num dra-
gão, e depois em fumo, e desapareceu.

Em Dezembro torna-se tudo mais di-
ficil. O Inverno insinua-se pelos ares, a
Transilvânia soluça, e os Cárpatos ador-
mecem nas suas campas de terra húmi-
da e estagnada. Do lado de fora das jane-
las vejo enormes barrigas de gelo a cres-
cerem sobre os lagos, e o luar derrama-
se no chão como um leite prateado.

As vozes dos fantasmas tornam-se
mais insistentes, as suas histerias multi-
plicam-se até à tontura, há alturas em
que passear pelo castelo é uma invoca- .
ção à vertigem. Os ossos doem-me, as
minhas veias são rios de cobre fundido;
a pele vai-me caindo aos poucos, sou co-
mo uma serpente descarnada a rastejar,
a apodrecer neste túmulo - agradeço
aos espelhos o seu bondoso silêncio.

Espero ansiosamente um dia em que
o Sol se erga como um ciclone de luz e
devore os montes, a floresta, e este cas-
telo desabitado, atravessando o meu
rosto como vidro, mas sei que esse •
dia nunca chegará.
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Impressora HP 610c com cabo 19.900$
Impressora HP 710 com cabo 29.900$
Discos CD--RLead Data (730 Mb; 80m; caixa 10 unidades) 2.500$
Discos CD--RPioneer (650 MB-74m; caixa 10 unidades) 2.900$
Discos CD--RWLead Data (650 Mb; 74m; unidade) 800$

NOTA: As configurações
apresentadas podem ser

alteradas sem aviso prévio.

As configurações anunciadas
não incluem o sistema operativo

necessário para o seu funcionamento.

SUPRIDESwww.pressus.net
Na Informátlca a actuallzação é constante.

Veja o slte que foi feito a pensar em si •..
Consulte todos os nossos preços.

Actualizado diariamente.

"O Molhor Ponto do
Venda de Hardwlre"

PRÉMIO em 98 e 99

Acesaos à central talafonlea,
do Llsbol, viI t.lomovo~
919556580;933205200; 962734291

~óras
ASSISTÊNCiA. TÉCNICA:

A TODA A HORA. •• EM TODO o PAís.

USBOA: - Rua do Patrocínio, 67; 1350·229l1SBOA (Campo de Ourique); Tel. 213954466 (10 linhas); Fax 213954683/213958227.
Horário: 10-13h e 14:30·21:00h; Asslst. e Gerência: 10-12:30h e 14:30·19:00h; Sábados: 10-13h. Encerramos aos Domingos e Feriados.
Faça-riol uma visita. Usufrua do nosso parque, na cave do edlflclo, para 10 viaturas.

Estamos em: Aveiro, Braga, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Chaves, Coimbra, Espinho, Évora, Figueira da Foz, Guimarães, Lagos,
Lamego, Leiria, Porto, Pombal, Póvoa do Varzim, Santarém, Santiago de Cacém, Viana, Viseu. Vila Real e Vila Real StOAntónio.
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Das ist eine Pfeife
Esto es una pipa
Ceci est une pipe
This is a pipe
Questa e una pipa
Dit is een pijp
Isto é um cachimbo


