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reditorial
Todas as opiniões são ueiculáueis desde que devida-

mente veiculadas, isto é,fundamentadas.
Não se procura a isenção dos artigos publicados no

jornal, relativos a que assunto forem, mas antes uma plura-
lidade em potência, isto é, procura-se que exista a possibili-
dade de, sobre um mesmo assunto, ser publicado o mais vas-
to leque de opiniões possível. O importante, para fins edito-
riais, não é a opinião em si, mas antes a legitimidade e per-
tinência da sua existência e a validade dos seus argumen-
tos.

Assim, o artigo de resposta a artigos já publicados não
só é um direito como algo desejável enquanto processo de de-
bate de ideias.

in Livro de Estilo de Os Fazedores de Letras

Tem este jornal, nos últimos tempos, sido palco de um
diálogo intenso sobre o ensino superior e a sua qualidade.
Temas como a participação dos alunos, cargas horárias,
flexibilidade curricular, calendarização de exames e crité-
rios de avaliação têm feito das nossas páginas um ponto
de passagem para um debate generalizado nos corredores
e nas salas de aulas das faculdades. Faltaria ainda falar de
saídas profissionais, de rationes ou de numeri clausi. Al-
guns dos próprios docentes têm sabido, em certa medida,
aceitar algumas das críticas, discutindo-as inclusivamen-
te em plena aula.

Tem faltado, porém, um contraponto às ideias veicula-
das. Que, ao que parece, nos chega finalmente neste nú-
mero, da forma mais vincada e afirmativa, por via de um
texto-resposta (pp. 4 e 5). No âmbito de uma valorização
que a Direcção do jornal dá a um espírito de debate, aber-
to a todos os pontos de vista, não pode esta deixar de
transmitir a sua posição.

Compreendemos perfeitamente que uma faculdade
não se faça apenas de paus e pedras; compreendemos
que, para além da crítica inconsequente e dos aspectos
mais materiais .do campus universitário, seja necessária
não só uma atitude mais construtiva (com propostas ob-
jectivas e viáveis), mas também um investimento em pro-
blemas mais estruturais, orientadores e de cultura acadé-
mica. Mas será isto necessariamente dizer que podemos
ter aulas no jardim? Isto é, dizer-se que uma faculdade
não se faz só de coisas fisicas será o mesmo que dizer que
não precisamos delas? Será legítimo, a partir dessa ideia,
demolir qualquer tentativa de melhoria das condições
práticas de trabalho?

Por outro lado, por mais que não se concorde com de-
terminadas ideias e estratégias, seria sempre adequado
apresentar alternativas de forma a extrair conclusões do
debate. Quais são as alternativas veiculadas pelo texto?
Que outros rumos se defendem?

Por fim, não podemos concordar com apelos ao silen-
ciamento da crítica dos problemas. Pelo contrário, esper-
amos uma continuação deste espírito de debate (e que a
autora se sinta desafiada a responder) _
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•

Núcleo de Cinema
. . . vídeo da AEFLUL

, • . Ciclo de Cinema
Brasileiro

Ver informações e filmes na contracapa

•

Mais línguas, Mais Europa:
. .. Celebrar a diversidade
_. linguística e cultural

daEuropa

Departamento de Linguística Geral e Românica

A diversidade linguística do português
Prof. Doutor Ivo de Castro, DI""-Maria Antónia Mota e DI""-
Manuela Barros
25 de Jan.
15hOO

A Presença do Português escrito: interacção com outras lín-
guas
Dr. Carlos Reis, DI""-Dolores Vilavedra e DI""-Ana de Freitas
25 de Jan.
17hOO

A diversidade cultural da Europa
Dr. Vasco Graça Moura, Prof. Doutor Vilaverde Cabral e Porf.
DI""-Luisa Leal de Faria
26 de Jan,
lOhOO

A diversidade linguística da Europa
Prof. Doutora Isabel Faria e DI""-Helena Vaz Silva
26 de Jan.
12hOO
O Português na Sociedade de Informação: objectivos e
estratégias
Dr. Pedro Viega e Prof. Doutora Maria Helena Mira Mateus
26 de Jan.
15hOO

Uma política para a Língua Portuguesa
Intervenções de representantes do Ministério da Educação,
do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Cul-
tura e do Instituto Camões
26 de Jan.
17hOO

•

Associação
. .. de Estudantes

daFLUL
Núcleo de Rádio

Entrega a tua candidatura para programas de Rádio na
Associação de Estudantes até 15 de Janeiro.

}agenda

•

Seminário
. .. Mudanças Curriculares

_ 'J e Formação Inicial de Profes-
sores

Pelo Grupo de Trabalho sobre Formação Inicial de Professo-
res da Universidade de Lisboa,
Comissão Organizadora: Prof. Doutor João Pedro da Ponte
(FCUL), Prof. Doutora Manuela Esteves (FPCEUL) e Prof.
Doutora Inês Duarte (FLUL)

Sessões no Anfiteatro da Faculdade de Psicologia e de Ciên-
cias da Educação da UL
Abertura
Reitoria da UL e Coordenador do Grupo de Trabalho sobre
Formação Inicial de Professores
23 de Jan.
9hOO
Mudança curricular dos anos 60 ao presente
Dr. Rogério Femandes
23 de Jan,
9h30
Mudanças em curso no ensino básico e secundário. Propostas
governamentais
DI""-Ana Benavente
23 de Jan.
lIhOO
Objectivos da escola na sociedade actual
DI""-Odete Valente, Prof. Doutora Inês Duarte, Dr. António
Nóvoa
23 de Jan.
14h30
Implicações da mudança curricular para a dinâmica da
escola como organização '
Dr. Carmo Clímaco, Dr. João Barroso e Ora Fátima Sanches
24 de Jan.
9h30
O professor e as mudanças curriculares
DI""-Cecilia Galvão, DI""-Teresa Estrela e DI""-Luísa Alonso
24 de Jan.
14h30
Sínteses e conclusões
24 de Jan.
17h30

•

Lab. de Psicolinguística e do Dpt.
. . .. de Linquistica Geral e Românica

. '.. Curso Livre de Iniciação
à Língua Gestual

13 de Nov. a 29 de Mar.
Língua Gestual Portuguesa
13 de Nov.
18h
Laboratório de Psicolinguística/ Dpt. de Linguística Geral
e Românica

Nota: Informações para a Agenda devem ser entregues na Associação de Estudantes da FLUL ao cuidado da Direcção de Relações Insti- ro2T03l
tucionais de Os Fazedores de Letras. Não nos responsabilizamos por alterações posteriores ao fecho de edição. ~



} universidade

Estabelecer relações entre coisas é tal-
vez o único modo humano que temos
disponível para compreender determi-
nadas situações e nos desenvencilhar-
mos de determinados problemas. Gran-
de parte das discordâncias geradas entre
núcleos de pessoas que se dedicam ain-
da a estas actividades está no tipo de
coisas que cada uma escolhe para esta-
belecer essas relações. O problema não
parece estar relacionado com a opera-
ção a que submetemos as coisas, mas
com as coisas que escolhemos para fa-
zer a operação. E assim, como ninguém
relaciona duas coisas iguais, também
nunca nenhum de nós escolhe as mes-
mas para a realizar. Se um dia tentásse-
mos trocar a habitual tendência para fa-
zer com que todos sejam amiguinhos e
ninguém fique aborrecido por uma des-
crição séria do modo como os conflitos e
as discussões actuais geralmente eclo-
dem, creio que ficaríamos muito surpre-
endidos com os resultados obtidos. Ten-
tar começar por inventariar as coisas
que afinal de contas invocamos para a
constituição dos nossos argumentos crí-
ticos, seria talvez uma boa medida para
reabilitar a qualidade das nossas conver-
sas. Muitas das piores discussões que te-
mos uns com os outros padecem daqui-
lo a que chamaria um deficit de cartesí-
anismo metódico. Inflacionámos as con-
vicções e estamos anafados de certezas.
Mas quantos de nós se questionam re-
almente acerca das coisas que utilizam
para pensar? Quantos de nós procuram
realmente um consenso quanto aos pa-
râmetros de avaliação crítica que cada
um utiliza para formular os seus pró-
prios argumentos? Quantos de nós estão
dispostos a rejeitar tudo o que aprende-
ram até agora e a submeter as suas con-

vicções a um implacável método de re-
visão? Se não todas, pelo menos grande
parte das nossas discordância termina
numa espécie de desentendimento táci-
to onde deixou de interessar o apura-
mento das razões pelas quais elegemos
as coisas que elegemos para totalizar as
nossas explicações. A única auto-exi-
gência que fazemos a nós próprios como
participantes de discussões é manifestar
respeito pelo pluralismo ideológico para
não susceptibilizar as nossas (amantei-
gadas) sensibilidades democráticas.
Desde que a coerência seja mantida,
desde que as ideias que professamos
não sejam dissonantes com as escolas e
os partidos a que aderimos, e desde que
ninguém nos peça para mudar de estilo
de conversa seja por que razão for, tudo
corre bem e nada pode correr mal.

Há no entanto nesta operação parti-
cular de transporte, a que consiste em
relacionar entre si coisas diferentes, cer-
tos riscos motores. Por exemplo, se so-
luços e diafragama, chuva e nuvens,
água quente e cafeteiras, sopa e agriões
são coisas diferentes que sem qualquer
problema encontramos juntas num
mesmo modelo explicativo, outras há
cuja relação de parentesco nos causa sé-
rias perplexidades. Uma dessas coisas é
aquela que é invocada na maior parte
dos discursos públicos acerca da quali-
dade do ensino superior. Quem quer
que fosse que viesse de longe queixar-se
da indigência do espírito crítico da gera-
ção universitária deste país, teria de re-
conhecer que ideias é coisa que não fal-
ta. Não há dirigente associativo neste
país que não saiba dizer que coisas fal-
tam no ensino superior para que este re-
tome o bom caminho. Entre essas coisas

texto IPaula C. Lopes

encontramos invariavelmente isto:

-salas de aula com tectos e paredes sóli-
das
-casas de banho limpas e com papel hi-
giénico
-cantínas e refeitórios com louça lavada
-abundância de máquinas fotocopiado-
ras
-ar condicionado nas bibliotecas
-salas de estudo amplas e com horários
flexíveis
-cacífos para os estudantes
-salas de convívio de lazer e confraterni-
zação

Não é por acaso que a bandeira es-
tandarte que define as preocupações de
um estudante universitário actual seja a
mediática questão das "propinas". E
também não é por acaso que certas con-
versas deixaram de ser tidas e que a di-
ferença entre associações de estudan-
tes, sindicatos e juventudes partidárias
passasse a ser cada vez menos acentua-
da. Quando olho para um daqueles es-
tudantes universitários cujo pescoço só
fica estriado de veias salientes quando
fala sobre o "estatuto do estudante-
trabalhador" ou sobre a "gestão dos
recursos financeiros das universidades"
ou sobre "os problemas relacionados
com a falta de mercado de trabalho dos
recém licenciados" dá-me vontade de
utilizar argumentos de avós rabugentas:
Ó malandro, e se fosses trabalhar?!? É
muito sintomático que o género utiliza-
do por estes "malandros" para reclamar
a falta de qualidade do ensino superior
(ou para fazer de um modo geral qual-
quer crítica pública às instituições) se
revista sob a forma de um pacote listado
de encomendas. A preocupação pela



melhoria das condições de seja o que for
parte sempre do princípio que a oper-
ação a realizar deve ser a de adicionar
ao já existente outras coisas. Será que
nunca ocorreu a ninguém que a oper-
ação contrária é igualmente um modo
interessante de reabilitar um estado de
crise? Ninguém se lembra nunca dos ín-
findáveis recursos criticos da subtracção
e ... porquê? Um espírito critico de vis-
tas largas não deixaria de ver nesta enu-
mera tio aditiva um pretexto para estu-
dar o alcance alastrador da decadência
critica em que vivemos. Os tratados e
todo o género literário de sapiência
critica foram rapidamente substituídos

A mi-
séria do
ensino
superior
não é
uma
questão
que diga
respeito
à cons-
truç,ão
GÍVl,l
(...)

por gráficos, estatísticas, pacotes de
exigências, listas de percentagens e
tabelas matemáticas. O que é mais
notável neste tipo de reclamação critica
é que ela não é antecedida de qualquer
esclarecimento quanto à conexão exis-
tente entre a lista das exigências feitas e
o efeito que delas se espera. Que eu pre-
cise de uma boa raquette de ténis para
me tomar uma boa tenista, sim senhor.
Mas por que raio o ar condicionado na
biblioteca onde trabalho me tomará um
pilar de sabedoria?? A crença no efeito
de tais exigências demonstra uma
confiança admirável nos recursos infini-
tos que a matéria possui sobre o espíri-

to. Nunca percebi muito bem se estes
adeptos do materialismo falam de magia
ou de milagres e, aturdida, esforcei-me
para não tentar querer dar uma respos-
ta. Se as infra-estruturas, o betão e o
cimento armado explicassem fosse o
que fosse acerca do estado da nossa
geral incompetência, ninguém teria
grandes dificuldades em reabilitar o
ensino superior. A miséria do ensino
superior não é uma questão que diga
respeito à construção civil, à Renova ou
às empresas de ar condicionado. Se per-
sistirmos em manter este tipo de discur-
so para quando é que vamos ter alunos
e uníversídades? _
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Por ti Timor 11998

Do grupo musical leste-timorense
Laloran limor. Edição: Olho Vivo/
Associação para a Defesa do Patrimó-
nio, Ambiente e Direitos Humanos. O
disco recolhe dez temas interpretados
em tétum, mambae e português.
Supomos que foi o primeiro CD edita-
do em Portugal por um grupo timor.
Encontra-se este disco na sede
nacional da associação Olho Vivo, em
Queluz, uma cidade nos arredores de
Lisboa. Contactos: tel, 214 353 810;
fax. 214 366483. A associação tam-
bém tem sedes nas seguintes locali-
dades: Porto, Braga, Évora, Amadora e
Coimbra _

Música
de Tiiiíõr

Oriental
ernCD

TIMOR... •
MEMÓRIAS .-:-

Música Popular

Timar. .. Memórias ...11999

Música Popular. Este CD é um tra-
balho do leste-timorense António Ribeiro,
que assina umas notas (com versões em
português e em inglês) nas quais afirma:
«l ... ] Timor... Memórias ... é música instru-
mental seleccionada com base em melo-
dias populares, quer originárias do tradi-
cional "tebe" de Timor ou da área ge-
ográfica (lnsulíndia) em que se encontra.
»Estas melodias foram bastante tocadas
por agrupamentos musicais de Timor, em
concertos, bailes e nas tradicionais festas
"KOREMETAN". Estes conjuntos musicais
são muito intuitivos e criativos, sendo as-
sim que algumas melodias estrangeiras,
que chegavam a Timor, serviram de base
para a criação de novas canções popula-
res.
»Com esta selecção de música instrumen-
tal, ao findar deste século, quero recordar
e prestar a minha homenagem aos con-
juntos musicais (Abril Metan, Académi-
cos, Bia Lulik, Blue Star, 5 do Oriente, Lor-
ds, Pedras Negras, ...) que nas décadas de
60 e 70, com as suas contribuições, mar-
caram uma etapa da música popular em
Timor.[ ...]»

Timor... Memórias... tem a chancela
de Ruquisom - Produção, Gravação e Edi-
ção Musical, Lda; sita na Rua da Alegria,
11 - 1.° Dt.°/ 2910 Setúbal! Portugal;
com o tel, 265 221 138. Encontra-se este
disco na Biblioteca "Espaço por Tirnor' _

1

Tata-Hateke Ba Dok 11998

Este é o volume dedicado a Timor
de uma colecção de doze títulos que
recolhe peças musicais das várias para-
gens ou lugares aonde chegou (e fi-
cou) alguma influência portuguesa de-
vido à expansão marítima dos chama-
dos Descobrimentos. A colecção cha-
ma-se A Viagem dos Sons/ TheJourney
of Sounds. É apresentada como uma
co-produção com três chancelas: a da
Comissão Nacional para a Comemora-
ção dos Descobrimentos Portugueses
(CNCDP), a do Pavilhão de Portugal da
Expo-98 (em Lisboa) e a da Tradisorn
Editora Discográfica, Lda.

O disco de música de Timor apre-
senta dezanove peças recolhidas ou
gravadas na ilha e na diáspora. É
acompanhado por uma brochura tri-
lingue (português, inglês, tétum). Ac-
tualmente encontra-se à venda nos
balcões da CNCDP em Lisboa. A edito-
ra Tradisom indica como contactos o
Apartado postal 69/ 4730 Vila Verde/
Portugal e, ainda, http://www.tradis-
om.com. Na ficha técnica consta "pro-
dução/producer: Timorese Association
in Victoria Inc & Tradisom Editora Dis-
cográfica, Lda" _



Noite sombria. Lugar: o Parque Eduardo
VII, em Lisboa. Edifício: o Pavilhão dos
Desportos (hoje, Pavilhão Carlos Lopes),
fustigado por uma invernia rigorosa no
seu exterior e que o tornava bem gelado,
bem glacial, quase polar, no interior. De-
corria já não sei que comício de uma força
radical de esquerda ... Na parte artística do
programa, a dado momento, subiram a
um palco esquálido, sem cenários, servido
por alguma aparelhagem sonora de duvi-
dosa eficiência, uns seres morenos cujas
músicas e danças não soube nem pude
apreciar devidamente. Mas recordo, clara-
mente, que fiquei impressionado, i.e. cho-
cado, por aqueles militantes sofridos es-
tarem descalços e de peitos ou ombros
descobertos, apenas (mal) tapados com

[Observação final: no momento em que escrevemos o
presente artigo desconhecemos se na Austrália ou na
Indonésia há cassetes ou discos gravados por leste-tim-
orenses, sejam grupos, sejam solistas. Quanto a Timor
Oriental consta-nos que pelo menos um grupo musical
gravou cassetes ao tempo da ocupação militar
indonésia.}

limar: Cantos e Prantos11999

Trata-se de um disco que reúne pe-
ças diversas - recolhidas por técnicos da
Câmara Municipal de Lisboa (CML) em
gravações ao vivo - de vários recitais ou
actuações que tiveram lugar na Biblio-
teca "Espaço por Tirnor' (Rua de São
Bento, 182! 1200 Lisboa! Portugal; tel.
& fax. 213 977 128) entre os anos de
1993 e 1996. A pessoa que ao tempo
exercia o cargo de coordenadora ou
responsável pela biblioteca, a Dr.a Graça
Afonso, assina o texto explicativo do CD
apresentado numa brochura trilingue.
Estão patentes as indicações de que a
produção é da eM.L. e a edição é da
Strauss, Música e Vídeo, SA, de lis-
boa. No disco registam-se actuações de
dez "nomes artísticos", pertencendo
em alguns casos a grupos e noutros a
solistas, a maioria são nomes de agru-
pamentos ou de solistas leste-timoren-
ses.

uns panos tradicionais ... usuais no clima
quente do acalorado chão timor que que-
riam representar com dignidade e com
quanta fidelidade lhes fosse possível. Era
este sacrifício, o da fidelidade no trajar,
também uma forma de comungarem do
penoso da luta de familiares e amigos no
interior da ilha. Estávamos num tempo
(final dos anos 70? Primeiros anos da dé-
cada de 80?) em que os timores em Por-
tugal desesperavam amargamente com a
nossa ignorância e inoperância colectivas
relativamente ao drama em curso na ilha
do Indo-Pacífico. Num tempo em que
apenas as pontas do leque político portu-
guês, à esquerda e à direita, pareciam
algo sensibilizadas para os apelos dos ti-
mores.

Macau por Timorl1999

No folheto com textos em portu-
guês, chinês e inglês constam as indica-
ções «obras para coro e conjunto de câ-
mara de Simão Barrete», talvez o maes-
tro timorense mais conhecido, e «os ori-
ginais destas gravações foram retirados
de cassetes áudio e vídeo». O disco
apresenta canções de Timor, canções de
Portugal e poemas de Mário Sá Carnei-
ro, que perfazem treze peças. No folhe-
to há ainda breves notas sobre o maes-
tro Simão Barreto. Observam-se duas
chancelas: uma referente a "mega
LGHT! Interactive Produtions" e outra
que indica um patrocínio da Fundação
Macau. Pode adquirir-se este CD na As-
sociação Olho Vivo.

Desde esse tempo até ao final do ano
2000 houve evolução na esfera política e
houve, também, alguma produção, mod-
esta, de manifestações musicais gravadas.
Trata o presente artigo de deixar constân-
cia da existência de seis "CD's".

Para os leitores mais interessados
acrescentamos que em anteriores núme-
ros de Os Fazedores de Letras (OFL) há re-
ferências a música leste-timorense (e a
música gravada em vinil ou em "K7"). Cf.
OFL # 19, de FEV.1998, «Da Música e
Dança Timores: Entre A Raiz Ancestral e O
Fulgor Electrónico»; OFL # 24, de JAN.
1999, «Cultura Leste-Timorense na Diás-
pora (1998) [11]»; OFL # 33, de MAR.
2000, «Timor Abé & canadiano Aloz: fa-
zedores e portadores de mensagens».

RAI TIMOR

Ral TIMor 11997

Um disco editado pela CDPM - Co-
missão para os Direitos do Povo Maube-
re (Rua Pinheiro Chagas, 77 - 2.° Esq.!
1050 Lisboa! Portugal; tel. 213 172
860; fax. 213 172 870). Não é um disco
de leste-timorenses, mas é um trabalho
singular e de qualidade feito sobre mú-
sica timor e com a participação do mae-
stro Simão Barreto.

Deste autor, em 1987, foi publicado
em Lisboa, pela actualmente desactiva-
da Fundação Austronésia Borja da Cos-
ta, o livro TEBE/Colectânea de canções
populares de Timor Leste, um impor-
tante trabalho a que já nos referimos
em várias ocasiões.

Margarida Magalhães, a coordena-
dora do projecto do CD's Rai Timor, es-
creveu a dado passo na brochura de
apresentação: «Trata-se de canções sim-
ples, despojadas, que escolhemos na
colectânea C .. ) por muito nos agrada-
rem; algumas são executadas em flauta,
violino, percussão; outras cantadas a
uma ou a várias vozes e, neste caso,
harmonizadas por compositores portu-
gueses e um timorense que aderiram ao
projecto C .. ) As músicas escolhidas são
canções de trabalho, de festa, de emba-
lar, de saudade, rituais» •



As letras.portuguesas
em t lete, Moçambíque

texto!Teresa Teófilo

Imaginem que ainda estavam na secun-
dária e que entrava na vossa sala de au-
la um professor japonês. Começava ele
a falar de uma dás dinastias, daquele
escritor muito conhecido, de um movi-
mento artístico que aconteceu no sécu-
lo tal, dos códigos sociais que regiam o
casamento, dos efeitos poéticos daque-
la extraordinária poesia ...Talvez a vossa
memória, de já tão bombardeada de
imagens, conseguisse fazer-vos entrar e
aceitar esse novo e distante cenário.

Tarefa fácil não é, com certeza.
Principalmente numa escola onde os
alunos não possuem livros, os professo-
res não conhecem os livros e as biblio-
tecas escasseiam de livros, Assim acon-
tece na escola secundária de Tete, na
região centro de Moçambique. Ainda se
lembram das carteiras de madeira, do
quadro preto e do giz grosso, dos unifor-
mes? Pois é este o quotidiano destes
alunos que se agrupam em turmas de
50 indivíduos e se levantam quando a
professora entra na. sala de aula para,
em coro, dizerem "Bom dia, senhora
professora" .

A vida escolar decorre com os seus
altos e baixos, neste edificio de dois pi-
sos. Os professores fazendo o seu mel-
hor e recebendo o pior dos salários. Os
alunos intercalando o estudo com aca-
bulice. O inglês que se aprende com um
monótono drilling, a história que se de-
senrola sem imagens ou o português
que se esconde enquanto segunda lín-
gua.

Curioso é pensar no ensino do por-
tuguês, ou melhor, da Literatura Portu-
guesa, e em particular nos décimo pri-
meiro e décimo segundo anos. Ao longo
do programa destes dois anos percorre-
mos do século XII até ao século XX, da
Poesia Trovadoresca até ao Neo-Realis-
mo e a Africanidade. Uma autêntica
viagem no tempo.

Um tempo que não é reconhecido,
mas ausente das suas histórias, monu-

mentos, personagens. Porque são au-
sentes os livros, os filmes, os teste-
munhos, enfim, o conhecimento. Como
então aproximar uma realidade cultur-
al e histórica tão longínqua, ora no
tempo como no espaço, a uma camada
estudantil cuja memória colectiva recua
apenas até uma recente guerra civil de
dezasseisanos ou até uma colonização
que se cristalizou ao longo de décadas?
Como imaginar uma Idade Média sem
nunca se ter visto um castelo? Sem se
conhecer a já insignificante lenda do
Robin Hood ou até a mística história do
rei Artur e os seus cavaleiros? Como
tornar acessível uma poesia barroca,
obscura nos seus seus enfeites de forma
ede conceitos sem poder dizer "lem-

.bram-se daquelas igrejas cheias de col-
unas de talha dourada?" É realmente
espantoso, ainda que não seja vontade,
como só nos apercebemos do que faz
parte de nós, quando nos encontramos
privados desse universo de referentes a
que já nem ligávamos ou questionáva-
mos.

Por isso, gosto de pensar no que está
próximo destes alunos, o que faz parte
da sua vida, dita moderna: a televisão já
está a popularizar-se, o vídeo é luxo de
minoria, rádio a riqueza dos humildes,
por sua vez o jornal reduz a distância e
a discoteca sacia esta fome ancestral de
fazer dançar os corpos.

E os livros? E a literatura? A por-
tuguesa? Para ocidentalizar o pensar ou
fazer florescer um olhar próprio? O que
é que se espera que os alunos moçam-
bicanos aprendam da nossa literatura?
E a literatura moçambicana, .cabe ela
toda na secção final do programa do úl-
timo ano do secundário? Mais vos posso
perguntar, apenas esperar que alguém
responda e actualize estes conteúdos.
Para bem da cultura portuguesa no tal
afamado espaço lusófono além-mares?
Ou para estimular uma interdisciplina-
ridade facilitadora e promotora de uma
cultura e literatura moçambicanas? _



o Couto

Marme Quer ou
"O coração é. "uma praIa *
(*provérbio macua, citado pelo autor)

texto IMaria João Coutinho

Num mundo onde os limites e fronteiras
do nosso ser se esbatem cada vez mais,
onde o vírtual conquista o real, o ho-
mem vai progressivamente perdendo a
sua alma e a essência do sentir, despoja-
se de tudo e até da sua individualidade
enquanto ser, buscando, desesperada-
mente, identificar-se.

Mia Couto revela-nos uma resposta,
abre-nos uma saída; com efeito, o poeta
moçambicano "reínventa" um colectivo
cósmico, ao ficcionalizar diferentes for-
mas de ver e viver o Cosmos, dando a
conhecer as suas hierofanias - « ... A
literariedade dos seus textos é construí-
da a partir de um processo de metafori-
zação dos elementos sacralizados pelas
diferentes comunidades moçambicanas.
Estamos em presença de espaços étni-
cos diferenciados, cujos sujeitos têm em
comum a consciência de estarem "na
natureza" e não de a "visitarem ... ".1

Em Mar me Quer, obra editada
aquando da Exposição Mundial, em
Lisboa, 1998, e ilustrada muito recente-
mente por João Nasi Pereira para a Edi-

torial Caminho, configura-se como tema
central a relação do homem com o seu
destino, mais precisamente, do pouco
que sobre este podemos saber, da distân-
cia irremediável entre o que reclamamos
e reconhecemos como nosso e aquilo
que nos é dado viver.

Zeca Perpétuo e Luarmina, persona-
gens à volta das quais se tece o conto,
surgem-nos como peregrinos a caminho
de um outro mundo. São-nos apresenta-
dos «a meio»' da vida, a «meio» de um
trajecto, de um percurso investido de
um significado simbólico ambos já ultra-
passaram o seu tempo útil de trabalho e
buscam reencontrar-se agora, que de-
ram pela presença um do outro. Luarmi-
na, ancorada ao passado, ao amor perdi-
do, à vida que não viveu, aos filhos que
não teve, presa à realidade fantasiada e
por isso nunca vivida porque nunca in-
vestida, é uma mulher triste, uma per-
sonagem dormente, presa a uma relação
inacabada, suspensa. Contrariamente,
Zeca Perpétuo vive para o presente,
reinventando a realidade através do
sonho, « ••• ensinando o céu a sonhar ... »\
recriando a vida através do amor. As re-
lações que as duas personagens estabe-
lecem com as restantes estão, à partida,
fragilizadas a mãe de Luarmina morre
de infelicidade pela beleza fisica da filha,
« ••• A mãe morreu pouco depois, não de-
vido da viuvez, mas por causa da beleza
da filha ... » 3 ; o pai de Zeca Perpétuo
ilustrando todo um percurso de perdi-
ção.

As personagens revelam-nos a desa-
gregação dos valores colectivos sob a ~



pressão do tempo, a maternidade como
valor principal na sobrevivência da so-
ciedade, « ••• Ela Luarmina queria ser
outra coisa, queria crescer de si mais
gente, ter filhos, nascer-se em outras vi-
das ...»" o acto de sonhar como desejo de
evasão e busca de uma outra realidade
que não aquela de um país, Moçambi-
que, ainda há bem pouco tempo palco
de guerra, « ••• Quando não somos nós a
inventar o sonho, é ele que nos inventa
a nós ..."s Esta realidade só pode ser rea-
bilitada através do sonho, onde o nar-
rador oferece um corpo de personagens
que não se conformam com a mesma
« ••• Me faz falta o sonho, tudo quanto
queria era sonhar ...»6; os sonhos sur-
gem como a maneira mais profunda de
conhecer o passado, « ••• Neles, tais novos
Argos, nós penetramos e ultrapassamos
camadas e camadas duma outra água,
inominável. Neles, unicamente pode-
mos ver e captar os tesouros escondidos
no seu fundo, como no fundo dum abis-
mo, intangíveis, invioláveis. Recuperá-
veis somente nestes momentos do sono.
Aí, unicamente temos uma outra força
de visão, um outro poder, que é ignora-
do, recusado na vida acordada e quotidi-
ana ... »7. É o ter de novo o que estava
unicamente perdido; é igualmente viver
o futuro inimaginável, mas que recolhe
todos os sonhos e esperanças. O erotis-
mo e a sedução feminina latente nas
obras do autor, « ••• Me entornei na toa-
lha da água e fechei os olhos igual como
ela. Minhas mãos fingiram ser caracóis,
lesmas babadoiras lavrando nas coxas de
Luarmina ... »8, ou « ••• Me deixa sossega-
da, Zeca. Não vê que eu já não desengo-
mo lençol? ... »9. Na repetição do pedido
de contar estórias, estórias de vida, há
como que « ••• um indício, válido para o
conjunto da obra, de que a emoção do
sujeito, nostalgia como resultado de um
luto, é condicionante da visão das coisas
que a sua história oferece ... »10. E é essa
nostalgia, unida a um imponderável sen-
timento de frustração, que nos leva a
acreditar que pelos sonhos, pelas estó-
rias sonhadas, conhecemos mais da nos-
sa vida do que julgávamos conhecer na
vida acordada.

A esperança e a crença nos espíritos,
no Além, a convocação mágica do real, o
relato de gestos rituais de aproximação

ao sagrado, estão singularmente retrata-
dos nas personagens Henriquinha, mu-
lher de Zeca, e de seu pai, Agualberto.
Ela caracteriza -se por uma apetência
consubstanciada na capacidade de so-
nhar, de olhar para o Além, e o abismo
surge como uma designação concreta
para a morte, a outra Vida. A sua dança
estonteante no cimo da Duna Vermelha
tanto pode exprimir a certeza da exis-
tência do Além, libertação das forças
mágicas que dormitam no interior do
ser, como também traduzir apenas a
confiança e a esperança do ser humano,
num mundo desajustado. A sua reencar-
nação em pássaro, uma gaivota, ave ma-
rinha, transforma-a numa continuação
de algo, numa sobrevivência perante al-
go, que a libertará, « ••• Empurrei-a. Não
escutei nem grito nem baque de tombo,
vindos das rochas em baixo. Apenas es-
tridência de gaivota roçando o barran-
co... »Il. Nele, vivendo a espantosa reve-
lação da "existência das coisas em si",
reconhece-se a sacralidade das mesmas,
do Universo. As oferendas deitadas ao
mar, símbolo de vida, morte e regenera-
ção, resumem todo um tempo e um es-
paço que se querem sagrados. A aceita-
ção pacífica da morte é-o porque vista
pelo lado da tradição. A demorada des-
pedida contraria todo o esforço de racio-
nalização para quem se coloca do lado
do corpo, esse mesmo corpo que, chega-
da a sua hora, calmamente se vai despe-
dindo em cada símbolo africano. A mor-
te surge-nos, pois, como a mais directa e
importante mensageira da transcendên-
cia; o encontro da personagem com o
seu ser passa pela descoberta da relação
justa com a Natureza e pela fidelidade a
determinados valores da tradição. Agual-
berto Salvo-Erro aceita a morte como
uma "navegação", entrando no mar, re-
torno ao elemento original, fonte e sím-
bolo da vida, « ••• Agora vou para o outro
lado do mar ... »'2.

« ••• Quem procura a sua verdade, não
ignorando a ambivalência de sentimen-
tos e impulsos por que se pauta a nossa
complexa humanidade, maculada, mas
distinguida pelo anelo de uma pureza e
integridade que a excedem, erigisse em
símbolo privilegiado, o elemento que,
identíficando-se com a origem da vida, a
água, é meio de purificação e regenera-

ção, detendo um poder soteriológi-
coo..,,13. Agualberto entrega o seu corpo
ao mar e tem como referência o seu ho-
rizonte, essa linha que nunca se fecha e
que, se é separação, é-o também abertu-
ra, acesso (o Além).

Tem-se, pois, a percepção de um real
"ímateríal'j fluído como as águas, perdi-
do no seu curso incessante. Por essa ra-
zão, os dois mundos comunicam entre si
por meio de sinais e projectam os seres
nesse Além que só o horizonte promete.
A água convida à contemplação e a ima-
gem formada é sempre aquela do sonho:
a figura de uma mulher, Luarrnina, ideal
comum a Zeca Perpétuo e seu pai, que
perfigura a visão do todo inalcançável.
Há como que a ressonância de um so-
nho, a imagem de uma beleza feminina
que tentou dar solidez ao mundo vazio
do exterior. Luarrnina é a mediadora en-
tre o homem e o universo, «, . .1' image
même du secret, des grands secrets de la
nature ... ».I4. A anima, o arquétipo do fe-
minino ou a feminilidade inconsciente
do homem está no mar « ••• E, conduzido
pelo amor, o homem percorrerá esse lon-
go caminho cujo fim é a própria unida-
de, o chegar a ser de verdade ele pró-
prio ... »'5. Zeca Perpétuo verte-se de si
mesmo, encontrando-se, « ••• Meu pai
afinal, me estava dizer o quê? Que traze-
mos oceanos circulando dentro de nós?
Que há viagens que temos que fazer só
no íntimo de nós? .. ,,'6 ou, como sonha o
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nhecimento, Porto, Lello & Irmão, 1991, p, 7
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narrador «."como se o mar ensinasse,
por fim, minhas lembranças a adorme-
cer, como se a minha vida aceitasse o su-
premo convite e fosse saindo de mim em
eterna dança com o mar.. ,»,17

Poeta da água, Mia Couto apoia-se
nela sempre que tematiza experiências
de vida de grande intensidade emocio-
nal. É-o, à maneira de Cinatti, «".Orva-
lhado pelo mistério, por exemplo, numa
recuperação do valor simbólico de rege-
neração e purificação da água, manifes-
tação da graça divina ou anúncio de
uma realidade em geral evanescente,
mas pura, por que se anseia"."lB. É Tei-
xeira de Pascoaes que nos revela
«."Somos uma onda, que é um atlântico
banhando todas as praias, .. ,,'9. O poeta
moçambicano evoca o Índico dando vida
e sentido ao provérbio macua O coração
é uma praia.

O movimento da água é a metáfora
de um mundo que nunca é, de um mun-
do que adquire o aspecto virtual. Quem
lhe dá "forma" é o poeta, através da ca-
pacidade de sonhar. Por detrás das pala-
vras, há sempre uma indagação, uma
procura, uma força renovadora da água,
portanto, da vida.

Para Mia, a substância das coisas de-
ve ser consagrada pela palavra poética.
«" .Escrever é tocar no corpo do mundo,
é um acontecimento cujas consequên-
cias se revelam na trama da obra e na
história dos homens. ",,20.

9 Ibidem, p. 13
10 Maria João Borges, Em torno do Conceito de
"Poesia Pura": Cinatti, Sophia e Eugénio de
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Os joelhos dentro d'água
confina a carne às coisas que digo ocultas
como um búzio diz eu guardo

Ombro a ombro
é como um equilíbrio
maduro

} avestruzes '.

Tríptico
texto I Rui Aires

Quando dormes são mosaicos
que tu cravas entre os dedos
o meu corpo todo em partes

texto I Rui Aires

O teu sonho de ladrilhos
faz as linhas da (minha) boca como um gume
corta em luz até aos olhos

sempre as mãos
que te puxam ou empurram
e a presença táctil
de te confrontar sem verbos
ou os verbos
metidos entre os dedos
e uma matéria da palma
a pele e o sal
e o sal
faz-te um círculo
entre algas e espádua
onde paro pára a linguagem

reveille-toi

Ombro a ombro
um olhar habitando
desoculta

de lá da concavidade
as inscrições
como um sopro toca
a tua pulsação

Ombro a ombro
à minha sombra
acrescentas

poder estar como três sílabas

L



Todas as
vezes que
tu exprimes
um descío

v
texto IAntônio Cardiello

Quando te encontro, a madrugada esquece-sede ser madrugada
e a sua claridade continua a viver também à noite
cegando a lua, entretanto surgida.

Quando te penso, o céu esquece-sede ser céu
e o seu azul dobra no mar
cada reflexo cerúleo que a sua mão pinta.

Quando te falo, a dor esquece-sede ser dor
e a sua voz suave leva o som do sorriso
de cada túlipa florida.

Mas é quando te beijo que eu me esqueço de ser eu
e fico como ténue estrela do firmamento,
para cair em arco de luz sobre os teus olhos...

Todas as vezes que tu exprimes um desejo.



•
Os meus pés estavam gelados, e pare-
cia que nada, jamais, os descongelaria.
Envoltos do couro duro das botas mili-
tares, queimavam de cada vez que os
movia. Porque ao princípio andava às
voltas para os tentar aquecer, fui
descobrindo que o couro completa-
mente congelado me provocava espas-
mos de dor ao movimentar-me. Reló-
gio. Marcava 6:15, o que significava
que só tinha de permanecer três quar-
tos de hora no meio da neve, que não
queria parar de cair.

Mas tinha de sair dali antes disso.
Por mais duro que fosse o castigo tinha
de sair dali. Tinha mesmo de sair.

Ir à messe aquecer os pés. Passo
doloroso e mais passos dolorosos. Abrir
a porta. O aquecedor a gás estava liga-
do. Aproximei-me e ali fiquei até os
cristais de gelo se transformarem
numa camada de humidade e lama

em tomo das botas. Tinha ali estado
talvez 20 minutos. Não mais, de
certeza. De volta ao posto de vigia,
com um pouco de sorte ninguém
notara a minha ausência.

Arma direita com o corpo. Posição
de guarda. Relógio. Marcava 6:15, mas
era impossível. Teria parado?, colo-
quei-o junto ao ouvido. Tic-tac, Tíc-
tac, Tíc-tac ... não, parado não estava.
Mas continuava a marcar 6:15. Pode
ser que a rendição não demore. Não
me posso esquecer de descobrir o que
se passa com o relógio. Ofereceu-mo a
minha mãe. Dois dias antes de me
apresentar no quartel. À custa de que
sarifícios, não sei. Oriundo de uma
família pobre, não me tinha restado
outra saída que não alistar-me. Sem-
pre comia ...

Acordei. Talvez o contacto súbito
da minha cara com a neve, ou outra

''bebo, como, vomito, cultivo[-me], arístocratíz
<3 casa

por entre estas quatro colunas que su-
portaram o peso de uma sala com muitos
livros, posso ver ainda um céu azul, que
um dia contagiou um pedaço de carne com
um silêncio extenso e profundo, como uma
golfada de água que lentamente humedece
a terra em pousio. foi nesse dia que encon-
trei o mar, onde nadam muitos peixes, e,
entre os cardumes, num dos dias seguin-
tes, dei de caras com pequenos cavalos
marinhos em cujos dorsos figuras fantásti-
cas empreendiam com leveza um combate
singular, e a dança começava, como numa
prova clássica de estádio: palavras que gri-
tam, palavras que saltam, palavras que lu-
tam, que correm a toda a velocidade de en-
contro aos nossos olhos. algumas passam
muito depressa por dentro do meu corpo, e
eu sinto que alguma carne vai com elas e
me foge das mãos, e estendo a mão para o
espaço líquido e pesado do mar à procura ...
e pelos meus dedos ansiosos, sempre
água ...

desisti. hoje recolho as mãos, com os
olhos insatisfeitos, e entro nesse diálogo
flutuante, e deixo-me ir na corrente, com
os cabelos soltos, os olhos muito abertos, o



coisa qualquer. Relógio. Marcava 6:15,
não, impossível, não podia ser. Havia
um relógio na messe? Não me recordo.
E se fosse ver? Podiam descobrir a
minha escapadela desta vez. Relógio.
Marcava 6:15. Tinha de ir ver. Fui. Abri
a porta. Varro as paredes com os olhos.
Sim, há um relógio. Estranho, não
tinha ponteiro de minutos, só de horas.
Esse apontava entre as 9 e as 10. Se tal
fosse verdade já deveria ter raiado o dia,
mas não.

De volta para o posto. Noite cerrada,
incrivelmente clara devido à neve no
chão e aos flocos que percorriam a at-
mosfera, mas, mesmo assim, noite cer-
rada. Relógio. Marcava 6:15, a minha
rendição devia aparecer às 7, mas nada.
Não podiam ser ainda 6:15, também
não podia estar algures entre as 9 e as
10 ... a rendição já teria aparecido, nesse
caso ...

E onde estavam as pessoas? A mes-
se estava vazia e o soldado de patrulha
que passava de 10 em 10 minutos não
passava desde as 6:07. Relógio. Marca-
va 6:14. Era um relógio de ponteiros
mas de certeza que a primeira vez que
vi 6:15 eram mesmo 6:15 ... agora os
ponteiros marcavam, sem dúvida, 6:14.

Aguentar firme no meu posto, o sol-
dado de patrulha passa às 6: 17. Entre-
tanto não vou tomar a olhar para o reló-
gio, a sucata está avariada de certeza.
De certeza.

De novo o contacto da neve com a
minha cara me acordou. Bronca. Se o
patrulha já passou posso não o ter visto.
Apanhei a arma e coloquei-me de novo
na posição. Arrisco-me. Relógio. Marca-
va 6:08, mais perto das 6:07 que das
6:08. Sorri. Então era isso, o relógio ti-
nha mesmo avariado. Estes últimos mi-
nutos de guarda pareciam sempre anos.

Aguentar firme no meu posto, o sol-
dado de patrulha deve voltar a passar e
pergunto-lhe as horas. Pode ser que a
rendição chegue ainda antes. Tempo.
Mais tempo. Ou então foi o que me pa-
receu. O meu relógio aproximava-se ca-
da vez mais das 6:07. Arranquei-o do
pulso e lancei-o fora. Depois recordei-
me dos sacrifícios da minha mãe e fui
buscá-lo. Congelei as mãos na neve mas
finalmente encontrei-o. Marcava preci-
samente 6:07. Pu-lo no bolso. Regressei
ao meu posto e quando me colocava em
posição vi o patrulha a aproximar-se ao
virar da esquina ...

errada. Ele fazia sempre o mesmo
caminho, chegava da minha esquerda e
desaparecia na minha direita. Agora
aproximava-se do lado direito. O seu
andar era lento, extremamente lento ...
e aproximava-se de mim vindo de cos-
tas.

o[-me], canonízol-mc]", e depois?

,.

movimento fundido com o oceano que
me transporta para continentes descon-
hecidos, onde a água é segunda pele ...
e pelos meus olhos abertos, alguma luz ...

as estátuas
ainda as conversas em ecos distantes

de quantidades difíceis de letras negras,
algumas gordas, outras finíssimas, flutu-
ando como as ondas e agitando a carne,
vibrações de grandes vozes, fortes e fra-
cas: um homem de negro hábito falando
aos peixes, outro empenhado em estan-
car a clepsydra, outro ainda passeando o
desassossego em pessoa; peixes-agulha
que rasgam a cortina branca dos olhos
parados no horizonte; sobre as mesas,
manifestos dessas revoluções íntimas
que nos descompõem tudo; zenão fun-
gindo no labirinto; eu ficando sem ar; o
que ficou depois das batalhas ...
e se eu pudesse saber como fazer isso,
verde ...

ao passarem, deixam a flutuar
pequenas palavras que eu apanho na
palma da mão, para depois soprar nelas
com muita doçura, e algumas delas

voltarem à onda; às escondidas procuro
colocá-las na recolha das águas; porque
a língua se desenrola sempre, e volta a
enrolar-se, necessita de ar, de exercí-
cio ...

e se eu soubesse conjugar esse ver-
bo...

a mesa
onde posso encontrar esses copos de

vinho que alimentem a grande bebedei-
ra, álvaro?

pergunto eu aos marinheiros que
passam, mas nem todos respondem, e
penso que talvez não saibam onde fica a
taberna, ou não gostem de vinho, ou as
ondas os prendam, obcecados com o fe-
nómeno da maré, pelo que não ouvem o
canto das sereias que habitam lá no fun-
do, que sobe pelo movimento das algas;
um vento leve que faz ondear os campos
de trigo, e é isso que torna o pão saboro-
so e o faz crescer.

e é por ser pouco o pão, que procuro
o vinho ...

ao fundo, ainda a pradaria que se
deixa possuir pelo vento, e o desejo que

texto [josé fer

cresce dentro do trigo, ansiando por ser
pão; sinto as sementes engordarem,
pouco a pouco, ensopadas na água que
molhou os livros; nos primeiros dias só
lavei as mãos, com medo, depois não
aguentei, e tomei banho nos dias seguin-
tes, e nos dias seguintes, e nos dias que
vieram depois, deixando que fossem pe-
lo cano os resíduos do suor e as ramelas.

ah, poder receber o perfume embria-
gador e viciante!

e dizer que não queremos, não quer-
emos andar à deriva, não queremos
soltar as mãos no espaço da água e
regressar de lá com elas vazias, porque
não pode ser de outra forma; e quem
partilha a garrafa sabe que o copo vazio
é uma das coisas que deus proibiu, por
isso deus permite que as videiras conti-
nuem a dar uvas, e se continua a fazer
vinho ...

querer sempre mais vinho, mais ...

'aspas para indicar valor semântico
especial. por favor, leia outra vez e reflicta.

obrigado.

lx,12.04.00
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Sentado à beira do precipício, deixara as
botas do lado direito do corpo.
- É o que se faz quando os pés estão
apertados.

Tínhamos descido uma montanha
que pertence à cordilheira maior, mas
era meio-dia e o cansaço viera como um
ladrão sábio. Não havia comida e era
preciso continuar a descer ao longo da
margem do largo rio que separava a
montanha de uma antiga construção ín-
ca. Estávamos felizes e decidimos fazer
caminho depois de o Jeroen ter calçado
as botas. A claridade era grande como a
do tempo em que eu atravessara o
Túnel do Acesso com Stijn, em sonhos.
Havia igualmente os momentos de
escuridão, e então já não agradecíamos
à divindade o sol que parecia irradiar
vento tépido, mas eu citava em por-
tuguês, língua que o meu amigo não co-
nhece, alguns versos da Marquesa de

Alorna. Quando eu estava no liceu fazi-
am pouco de mim, porque não compre-
endia as histórias que me recontavam,
cheias das nódoas que a sua falta de ino-
cência provocava. E eu escolhia sempre
os poemas daquela senhora que sabia
entender o voo e o vento, e os invocava
em aliterações inaguardadas. Agora,
toda a mácula estava a ser tornada nula;
neste momento em que me recordo mas
que, por isso, parece ser contemporâneo
daquele em que tudo aconteceu, penso
que a purificação foi o bem maior.

O deus-sem-cabeça esperava o fim
dos tempos - que só estes poderiam des-
truir a colossal cabeça de pedra. E eu
perguntei ao meu amigo por que razão
víamos nós uma cabeça e se chamava
aquela o deus-sem-cabeça. E ele res-
pondeu que assim era porque o deus,
que mora e morará nos céus, desafiou a
autoridade do deus-que-manífesta-ouro

,.

e este decidiu decepá-lo. Hoje, diz-se, é
um deus ignorante porque já não tem
cabeça e esta só serve para ser contem-
plada pelos homens e para que estes, ao
contemplá-la, não se revoltem uns con-
tra os outros e evitem o homicídio. E eu
agradeci a explicação ao Jeroen. Ele sa-
bia estas coisas por já haver meditado
numa Comunidade. Eu, nesse aspecto,
ainda nem era aprendiz porque estava
na fase da Maravilhação.

- Aqui, as coisas do mundo moderno
não devem sequer ser nomeadas, mes-
mo se intimamente desejadas. Não to-
ques em nenhuma das palavras que as
nomeiam; de outra forma, tudo o que
aqui vês seria intimamente destruído
para ti. Pensa apenas numa das coisas
que se compram e que não sejam total-
mente úteis, como aquelas que julgáva-
mos serem e que deixámos nas nossas
casas. A destruição é apenas parciaL
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Mas é importante fazeres a experiência
da nomeação interior dos objectos.
Aprenderás a comportar-te livremente
e, uma vez liberto, perceberás o que di-
zem na Comunidade. Tens que melho-
rar o teu castelhano.

- Eu sei - disse eu. Tentarei não vi-
sualizar a imagem desses objectos, por
me parecer igualmente agressiva. Cada
referente está ligado a um significado,
cada realidade a uma invocação, cada
'um de nós a um nome. O teu nome é
Jeroen, o meu não o digo para não me
referir a mim mesmo. E estranho que
cada nome pareça conter um significa-
do, e esse é variável porque outros há
que se chamam Jeroen, e são outros que
não tu. E esse significado é também
indecifrável mas, para mim que começo
a conhecer-te segundo 6 desígnio do teu
ser, toma-se mais claro. Demonstraste-
me o significado do nome do deus-sem-

cabeça, e considera que, antes de o
deus-que-manifesta-ouro contra ele se
ter voltado, o seu nome era outro. Assim
os nossos nomes deveriam tomar-se
outros, como se assim pudéssemos ce-
lebrar as alterações que este vento e es-
te momento longo provocam em nós.

- Não sei se as provocam ... ou se as
invocam e somos nós quem lhes respon-
de.

- Observas bem. Tens sede? Tenho
água do Lago da Desconfiança.

- Dá-me um pouco. Estou cansado e
os meus pés doem-me muito. Este rio
parece-me ser de água perigosa.

E o meu amigo bebeu do pequeno
cantil cinzento que eu trazia à cintura,
do lado esquerdo. Depois, aproximou-se
ainda mais da margem e descalçou-se
novamente, porque muito mais tempo
demorara o nosso diálogo do que aquele
que demora agora ler o relato das

palavras que já não me lembro terem
sido exactamente estas por muito tempo
ter desde então passado e por eu ter
acabado de fumar salvia divinorum.
Depois, pediu-me para eu lhe lavar os
pés porque lhe custava curvar-se para o
fazer. Enxuguei-os com uma camisola
vermelha de algodão que trazia vestida
e, apesar de o vento não ser já tépido
mas quase frio, lembro-me de ter sido
agradável sentir os cabelos sobre as cos-
tas (naquele tempo, estavam muito
compridos). Vesti-me novamente, ele
calçou-se, e continuámos a andar até à
nossa tenda, enquanto. comparávamos
as formas das nuvens às formas de ani-
mais e outros seres puros. Na minha in-
fância, eu fazia isso. Porém, desde que
se soube que eu viria a ser louco, passei
a fazê-lo às escondidas, por medo dos
meus país e de todos os que habitavam
perto da Praia •
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Gosto de estar aqui, sentado, a ver pes-
soas a passar. E à espera. Não importa
de quem. É bom estar assim, à espera.
Sentir que algo, ou alguém, está marca-
do, que vai acontecer daqui a pouco,
acreditar que realmente é assim, embo-
ra saibamos que não o é. Leio o jornal,
da última página para a primeira, peço
um café na página trinta e cinco, a dos
cinemas. Bebo-o enquanto olho atenta-
mente para o nome dos filmes em car-
taz. Não irei vê-los, não tenho dinheiro
para, mas gosto de saber que filmes
poderia ver. Continuo a ler o jornal, até
à página doze. Peço outro café. Conti-
nuo à espera.

Não me apetece escrever. Ou antes,
não tenho sobre o que escrever. Perdi a
vontade, o "interesse". Nada importa. E
isso não (me) é importante. Gostaria de
poder dizer o contrário e, no entanto,

não tenho como o fazer. Talvez noutro
dia?

O metro. São seis e meia, perdão,
são dezoito e trinta. É uma vergonha, só
pensam neles, os malandros. Se fossem
eles a precisar de ir para os empregos já
não faziam isto. Greve dos transportes
públicos no dia seguinte, já quase me
esquecia. Felizmente ainda não conse-
gui um emprego para o qual não ir ama-
nhã. As senhoras que estavam a falar da
greve começaram a falar da nova colec-
ção primavera/verão da estilista Z, será
mesmo esse o nome dela?, mas não sei
o que pensam de. O metro chegou, en-
tro numa carruagem que não a das sen-
horas, já não gosto delas, já não falam
da greve. Vou para casa, talvez ainda
passe pelo café, ela pode estar lá.

Olá, estava à tua espera. Não faz
mal, foi só um quarto d 'hora. Gosto de
dizer quarto dhora, lembra-me a flu-
idez da linguagem e uma professora
daquela cadeira a que não fui no segun-
do ano, não me lembro do nome dela
agora, não é importante, não agora. En-

tão, queres alguma coisa? Olhe, eram
dois cafés e dois copos com água, se faz
favor. Esperamos. Obrigado. Bebo o
café. Ela também. Ela fala, enquanto.
Diz exactamente aquilo que eu, palavra
por palavra, ontem, sabia que ela ia
dizer. Não sei descrever o que sinto
enquanto ela o diz, é ... estou sempre à
espera que as pessoas me surpreendam,
que digam ou façam algo inesperado.
Nunca o fazem.

Estou em casa, na sala, sentado no
sofá. À minha frente, o televisor. Con-
curso, jogo de futebol, novela, concurso,
um filme. Um homem, trinta e seis
anos, está sozinho. Está em casa. Ao seu
lado, uma pistola. Vai tirar a sua própria
vida. Não tenho pistola, terei de fazê-lo
com cigarros. Dois maços devem ser su-
ficientes. Televisor. Gostaria de ter di-
nheiro para comprar um. Seria mais
limpo. .
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2001.Ano
Europeu das

Línguas
Durante o próximo ano 2001 vai cele-

brar-seo Ano Europeu das Línguas(AEL)por
decisão do Conselho da Europa e da União
Europeia. O AELtem como objectivo estimu-
lar o conhecimento e o ensino das línguas
estrangeiras entre os cidadãos europeus de
todas as idades e celebrar a diversidade lin-
guística e cultural que caracteriza a Europa.
A abertura oficial do Ano Europeu das Un-
guas terá lugar na Suécia, entre 18 e 21 de
Fevereiro, e em Portugal o AEL inicia-se no
dia 5 de Março. Os Estados-Membros foram
convidados a desenvolver todo o tipo de
actividades que pudessem concorrer para
atingir os objectivos propostos.

Em Portugal, muitas instituições públi-
cas e privadas, associaçõese entidandes vá-
rias programaram acções de diversa natu-
reza com que pretendem celebrar a diversi-
dade linguística e cultural europeia e difun-
dir o ensino das línguas e a inter-relação en-
tre elas, dando um natural relevo às ques-
tões que respeitam à língua portuguesa. A
Faculdade de Letras, Através do Departa-
mento de Linguística Geral e Românica, está
a organizar um Colóquio que designou Mais
Unguas Mais Europa, e que terá lugar nos
dias 25 e 26 de Janeiro. Veja-se, na agenda,
o programa dos temas a tratar e os nomes
dos intervenientes nos diversos painéis..
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