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o46editiorial
dedicado a todos os dirigentes estudantis que nem sequer tentaram escrever sobre
este assunto num jornal estudantil e a todos os estudantes que os elegeram

Houve, nos anos 90, um grupo de jovens que percebeu que nun-
ca chegaria ao ensino superior enquanto existisse uma aberração
chamada P.GA (Prova Geral de Acesso). Foi nas ruas e aos milhares
que os jovens da geração P.GA mostraram que a política não lhes
passava ao lado. Foi também nas ruas e aos milhares que esta gera-
ção, já depois de estar nos bancos das universidades, gritou o tão
nobre quanto desastroso Não pagamos. Já farta de tanto desassos-
sego, de ver aplicado no real, em frente à Assembleia da República,
o seu discurso puramente retórico de luta pela justiça e pelos ideais,
a geração dos papás chamou-lhes rascas. Mas eles já não estavam,
já tinham abandonado a universidade.

Foi a geração seguinte, a dos últimos anos do século,
estigmatizada, habituada a ser recompensada por não lutar por
nada, que aceitou como rasca todo e qualquer gesto de protesto
e que assistiu silenciosa e conivente à entrada das propinas nas
faculdades. Dura o espírito desta última estirpe até aos dias deste
editorial. Desde a saída da geração P.GA, ano após ano, o asso-
ciativismo estudantil foi liderado por idealistas incompetentes, por
oportunistas eficientes ou apenas por putos descerebrados. Ou
por nunca passarem de talentosos caciques de capelinhas ou por
não terem nada que se veja quando estão em lugares visíveis, a
verdade é que nem de um único dirigente estudantil se pode dizer
que tenha conseguido começar uma honrada carreira política
defendendo os interesses dos seus colegas. A mais alta instituição
estudantil nacional, o ENDA (Encontro Nacional de Dirigentes
Associativos), parece, hoje, não ser mais do que uma triste tendi-
nha de circo onde não vai ninguém senão alguns pseudo-políticos
obscuros para se degladiarem, sozinhos, entre si.

Pelo caminho, a nossa sábia e informadíssima opinião

pública decidiu que os estudantes são irresponsáveis e forretas, que
já têm muita sorte em ser estudantes, que se não pagassem
propinas gastavam a mesada toda em cervejas e que é muito bem
feito pagarem. No balanço de seis anos de propinas, tudo o que
resta são palpites sem resposta, por aqui e por acolá, de que talvez
uma nova subida das propinas melhore a qualidade do ensino. É
caso para se dizer que em Portugal talvez a solução para um ensi-
no de qualidade passe por cada estudante ter dinheiro para con-
tratar os seus próprios professores ...

Hoje, quase não resta quem se lembre de que, no tempo
da geração P.GA, havia uma figura chamada trabalhador-estu-
dante e que era, não raramente, a operadora de caixa do super-
mercado que ia fazendo duas ou três cadeiras por ano. Hoje, a trin-
ta contos por cadeira, já não há muitas colegas do supermercado.
Hoje o que há é uma geração papá-dependente, que vai incluindo
as propinas na conta do Bairro Alto. Quando não existe papá, ou
à medida que vai deixando de existir, surge uma outra figura que
é o estudante-trabalhador, que começa por ter um emprego a
meio-tempo, passa a tempo-inteiro e, finalmente, a trabalhador-
trabahador sem ter acabado o curso.

Subir propinas? Tudo bem: é uma opção. Só era bom
que fosse tomada com consciência das suas implicações. Porque
das duas uma: ou o ensino é um bem de que todos beneficiam
(incluindo os que a ele não têm acesso directo) e um estudante é
um investimento da nação e do estado, ou o ensino é um bem de
consumo para as famílias que o podem comprar e um negócio
para quem, por qualidade ou marketing, o consiga vender.a

P.S.: Pelo andar da carruagem, ainda vamos ter de pagar para trabalhar.

Y á, bunes tiriplicar as propinas

ficha tiécnica
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o Edifício do Campo Grande,
n0145, da FLULentra em
obras durante o Verão

Cursos na FLUL
Estudos Africanos
Estudos Europeus
Filosofia
Geografia
História

, História variante de Arqueologia
História variante de História da Arte
lingua e Cultura Portuguesa (Língua Estrangeira)

linguas e lftemtums Modernas variantes de Estudos.
Franceses e Alemães
Franceses e Espanhóis
Franceses e Italianos
Ingleses e Alemães
Portugueses
Portugueses e Alemães
Portugueses e Espanhois
Portugueses e Franceses
Portugueses e Ingleses
Portugueses e Italianos
Linguística

Novos Cursos
Artes do Espectáculo

, Comunicação e Cultura
Tradução

puh,
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HÁ GAlOS QUE UM GAlO TEM DE
i GRAHAR A VIDA INTEIRA. PRIHEIRO .
\ É NESSAS COISAS DE ESTUDANTES \
\ COHO OS FAZEDORESDE LE IAS, \
, . DEPOIS, aUJNDO UH GAlO DA POR \.
\ ELA, IA ESTAO POR TODO O LADO... \
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maio
+31

Instituto de Cultura

'~~i17~1a.~fl~~t&~i~7~O
Romanica da FLUL

Concurso de
lIusbração
para livro

Concurso para a ilustração do Livro de
Gianni Rodari. Os interessados podem
levantar os textos no Departamento de
Linguística Geral e Românica. Os traba-
lhos devem ser entregues no mesmo
local até 31 de Maio.
Info: Prof. Serenella Pellaqqi do Depar-
tamento de Linguística Geral e
Românica, tel 21 792 00 00.

junho
01

ARTEC

Workshop
. de Teatro

Dirigido por Marcantonio Dei Carlo; in-
clui: Desinibição Corporal, Técnicas de
Oralidade, Jogos Rítmicos, Introdução à
Técnica do Actor, Técnicas de Descon-
tracção e Projecção de Voz.
1Oh-13h e 14h-18h30
Bar Novo da FLUL
Inscrições até 26 de Maio na AE da FLUL,
das 10h às 19h; Tel. Info: 21 79905
30.

junho
18+19

õepertemento de
Línp~1t:;g~~~~ura

1" Jornadas de
Lín.QU8e Cultura

Portuguesa

18 de Junho - 3"
O ensino da Língua Portuguesa
como Língua Estrangeira
10hOO - Sessão de abertura,
Prof. Doutor João Malaca Casteleiro
Apresentação de trabalhos
13hOO - Almoço
15hOO - Apresentação de trabalhos

19 de Junho - 4"
O ensino da literatura e cultura
portuguesas
9h30 - Apresentação de trabalhos
13hOO - Almoço
15hOO - Apresentação de trabalhos
18hOO - Sessão de Encerramento,
Prof. Doutor António Ventura.
FLUL

20 maio
+14junho

Serviços de Difusão
Cultural da Biblioteca

da FLUL

Tirnor Leste
na data da

Independência

Exposição Bibliográfica - Timor Leste na
data da Independência
20 Maio, 2", a 14 de Junho, 6"

Mesa Redonda - Timor Leste na data da
Independência
Escritores Convidados: Henrique Borges
e Luís Cardoso
20 Maio, 2a - 15h

Biblioteca da FLUL
Info: 21 7990530

agenda
~
MúsIca, pança
e VariaÇões na

Universidade
deUsboa

de um caraa;/, 2" parte: lupanar, 21 h30
Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa
Informações: Caríos Gomes, tel. 214531929; Matze,
t€!. 91 8293533, Gonçalo Tocha, te!. 21 7990530;
Reitoria da Ul, te!. 21 793 25 79

Nuno F€rreiraQuarteto e Reitoriada Ul, 4 de Junho - 3'
Jazz - 'Nuno Ferreira Quarteto~ 21 h30
Salão Nobre da Reitoria da UL
Informações: Nuno Ferreira Quarteto e
Reitoria da Ut, tel. 21 793 25 79
Af Fac.Psicologiae de Ciênáasde Educação,5 de Junho- 4'
Café.c0lJ(6/;(} Dazkarieh, 23h
faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Informações: AE da Fae. Psicologia e Ciências
da Educação, tel, 21795 1381

Esc.Sup, de Música de Lisboa e FLUL,6 de Junho - 5·
Duetos para trés cantoras,18h30
Átrio da FLUL
Concerto com duetos românticos, comentado
pela Prof.· Olga Prats
Informações: Esc.$up. de Música de Lisboa,
tel. 21322 49 4D e FLUL,tel, 21 792 0000

Danças na Cídade e Reitoria da UL
Still distinguíshed de IA Ribot
18de Junho ri 3·, 20h (1· Sessão)e 22h (2' Sessão)
Salão Nobre da Reitoria da UL
Venda debilhetes no Ticketline (a partir de 6 de. Maio);
preço: 7,5 Euros (com desconto 5); informações:
Danças na Cidade, tel. 21 31522 67; Reitoria da UL.
tel. 21 7.932579

Centro Galego de Lisboa e Xunta da Galicia u
21 de Junhõ
Bal/et Galego Rey de Vtana
21 de Juni)p, 21h30
Aula Magna da. Reitoria da Universidade de Lisboa
Venda de bilhetes nq Centro Galego de Lisboa; infor-
máS'ões:Centro Galego de Lisboa, te!. 21 8853680;
Reitoria da UL. te!. 21 7932579

Esc,.Sup. de.Dança de Lisboa
Dança Contempor6nea - Espectáculo da Escola
Superior de Dança de lisboa . .
27 de Junho, 5', e28 de Junho, 6',18h30
Fat. Pslcbl"gla €i. de Ciências de Educação
Informações: Esc.$up. de Dança de Lisboa, tel. 21 342
53 55, Fae. PsiCOlogiae. de Gências da Educação, tel.
217951381

~hl~~?~~dck'=~ ~ Sup. ""
de Dança de lisboa
28 deJunho - 6", 21h30, Aula Magna
ínfo: 21 7932579

Núcleo de Cinema e video da A!3FLUL
'údo de M6sk:.a e Dança no Onema'
Uçao de Tanga
14de Maio - 3·, 18h30, S. Conf€fências,ReitoriaUL
Tanges: t!IdIios de GanJeJ
16 de Maio. 5·, 18h30, s. Cbnfer@nóasdaReitoria UL
As T~ da Bailarina Gon:Ja e Fatucha SUperstar
21 de Maio - 3-, 18h30, S.Conferências. Reitoria UL
8igTtme
23 de Maio - 5·, 18h30, s. Conferências. Reitoria U~
Sessão Dedicada a Pedra Sena Nunes (Devaneios
Flutuantes: carlcs Paredes; As Palavras derretem-se na
água; Lugar à Dança 1/;Lugar à Dança 11/;Bebé Babá)
28 de Maio· 3·, 18h30, S.Conferências, Reitoria UL
Sessão Dedicada a Rui Simóes (Anjos, Arcanjos,
Serafins, Querubins, •..e Potestades; CokJ Hands;
F1nisterra; Tanga Privado)
4 de Junho -3", 18h30. S. Conferências, Reitoria UL
LÍ!ls<;enseurpour J'Echafaud
11 de Junho - 3', 18h30
Sala de Conferências da Reitoria da. UL

ZabrískitiJPolnt
25 de Junho. 3", 18h30
Salade Conferências da Reitoria da Ul

Info: 21799 0530

[;

maio
+junho

Escola Su perior de Música de Lisboa e Faculdade
de Psicologia e de Ciências de Educação da UL
16 de Maio- 5"
Cont::erto em dois Tempos (!;éc,XVIII e sé: .>00
Concert6 comentado pelos intérpretes, 18h30
Participação do Grupo de Música Barroca e
Quinteto de Sopros Diaphonia
Informações: ESML.tel, 21 322 49 40 e
FPCE,tel.2179513 81
Vicentuna -tuna da FCUL
18 de Maio- Sab.
Festival V1 s. Vtamte, 21h
Aula Magna dá Reitoria da Universidade de Lisboa
Partkipação de tunas de todo o país.
Venda de bilhete; na AfFCUL.e POO Magna no dia;preço:
4e5Euros;informaçõesnaKUL, teI. 21 7573141

EscolaSuperior de Musica de Lisboa
23 de Maio~ 5-
Cont::erto • GlUpos de Metais da Escola
Superior de Música de lisboa
Dir.: prof. José Augusto Carneiro,17h, Cantina I daUl
Informações: Escola Superior de Música de Lisboa,
tel21 322.49 40;$erv •.de Acção Social UL, tel. 21
7817440

Escolade Música da Academia de Amadores deMúsi~
ca e Reitoria da UL. 24 de. Maio~ 6"
Quarteto de ConJas - Sonatas cJe Ro55ím 18h30
Salào Nobre da Reitoria da UL

Jnformações: EMMM, tel, 21 342 502 2; Reitoria Ul,
tel. 21 7932579

Escola de Música da Academia de Amadores de
Musica e Reitoria da UL, 24 d~ MaiO' 6'
Efl5emble cJe Guitarras - Per Suonare, 18h30
Salão Nobre da Reitoria da Ul
Informações: EMAAM, tel, 21 '342.5022; Reitoria UL,
teL 21 7932;> 79

Inoportuna- Tuna f)1!Isculinada FLUL,25 de Maio.Sa6.
Luar em cantado, 21 h30
Átrio e Jardim daFl.UL
lnformações: Inoportuna;tef. 21 7990539

Otarina e Reitoria da U L
28 de Maio' 3·
Música tradicional e popular da Guiné-8issau -
Guto Pires, 21 h30
Aula Magna da.Reitoria da Universidade de Lisboa
Venda de bilhetes na FNAC. Ticket-line, Loja Ocarina
(Bairro Alto), Aula Magna no dia do concerto; preço:.s
Euros;Ocarina,teI.96 908 7056; fláfDri3, teI. 21793 25 79

Escola de Música da Academia de Amadores de
Música e Faculdade de Medicina Dentária, 29 de
Maio- 4'
Orquestra da Escola de M6sk:a da Academia
deAmadotes de M6sk:a,18MO
Auditório da Faculdade de Medicína Dentária da Uni·
versJdadede Lisboa
Informações: Esc; Músitada Acad. de Amadores de
Música e Fac. Medicina Dentária, tel. 217967818

Representantes das Tunas participantes e RUL.31 de
Maio-6a
Ocanto das capas negras - espectáculo de
tunas da VL, 21 h30
Aula Magna da Reil:oriada Universidadede Lisboa
Com a participação das lUnas Inoportuna, T-única,
Venusmonti, Ba(ftuna;Tuna Mêdica de
Lisboa,VlCenlUna,A Feminina.Tuna Acadêmica
da Fac.Farmácia
RUl, tel. 21 79325 79

AEFLULe RUL,2de Junho - Dom.
Musical e Concerto .• Ia parte: PensadeIo - O sono

04105



o Jornal A TANTE, Semanário dos Estu-
dantes Portugueses, constituiu um impor-
tante órgão de reflexão critica e pensamen-
to reformista. Pretendeu questionar as inca-
pacidades da República recém implantada
e, sobretudo, debater a estagnação sócio-pe-
dagógica do ensino em Portugal. O Jornal
dirige-se especialmente à gente nova. É feito
por gente nova e portanto pobre. Será um
jomal de combate destinado a derruir mui-
ta velharia deshonesta que aperta a socieda-
de numa cadeia fortis ... e denuncia, no tex-
to de Cunha Leal, A nossa Aititude, as ma-
trizes essenciais do estado de decadência a
que chegou Portugal.

Do ponto de vista formal, o Jornal estru-
tura-se genericamente num texto de refle-
xão introdutório que não varia muito de te-
mática ao longo dos 6 n." e apresenta sem-
pre uma caricatura de critica sócio-educaci-
onal e política com menções satíricas a do-
centes e métodos ultrapassados bem como a
figuras proeminentes do republicanismo.

Incidindo essencialmente nas questões
do ensino superior, este semanário nunca
deixa de questionar e criticar os problemas
do ensino primário e secundário. Todo o
edífícío educacional é alvo de consider-
ações, num constante pragmatismo e numa

universidade

.• MEMÓRIA DA IMPRENSA ESTUDANTlL E ACADÉMICA ARTIGO 04

Seminário dos Estudantes Portugueses

Lisboa
25 de Novembro de 1910

a 7 de Janeiro de 1911 (6 números)

Semanal
Luís Pacheco

Cunha Leal, José
de Magalhães, l.adislau Piçarra,
Antônio de Freitas, Tito de Sousa
Lopes, A. Macedo, João Eduardo
Silvares, João Roma, Dario Cannas
e José da Silva Neves

António Anastácio Gonçalves
Biblioteca

Nacional

texto Ricardo Pereira e Paula Leal

VivaTimor Leste Independente
Artur Marcos

Nascerá um novo estado. Nos antípodas,
Em meia ilha. Neste mês de Maio.

Será o estado da República Democráti-
ca de Timor Leste. Será um eventual caso
de sucesso político: a primeira independên-
cia do século XXI.

Aderirá, prevê-se, à ONU (Organização

061

das Nações Unidas), à ASEAN (Associação
das Nações do Sudeste Asiático), à CPLP
(Comunídade dos Países de Língua Portu-
guesa), ao Fórum do Pacífico Sul, a diversas
organizações do sistema das Nações Unidas
e a organizações internacionais de cariz
sectorial (por exemplo, nas áreas da saúde,

dos correios e telecomunicações).
Entre a sua população encontra-se des-

de um urbanita Prémío Nobel, diplomata
largamente viajado, uma «pessoa do Mun-
do», até o montanhês isolado, que pouco
mais viu que os confins do território da sua
«tribo» e subsiste com uma paupérrima



necessidade vital em reformular metodolo-
gias e práticas pedagógicas do ensino vigente.

Outra secção importante encontra-se
nos Echos, pequenas considerações sobre
factos do momento e critica social. Na ru-
brica Histoiias Simples apresentam-se si-
tuações, reais ou fictícias, que metaforica-
mente simbolizam o quotidiano e a inope-
racionalidade do ensino e das instituições.

A maioria dos restantes artigos incidem
sobre questões académicas e política dou-
trinária. Encontramos ainda uma secção
de poesia onde colaboram João Mendo,
Carlos Selvagem, João Duarte e Mário
Cambezes. Na esteira literária temos tam-
bém Um conto por semana nos n." 1, 2 , 5
e 6 com traduções de contos de interven-
ção e temática social.

Um importante texto anónimo publi-
cado no n? 5 com o título de O protesto dos
estudantes da Faculdade de Medicina de
Coimbra invoca, esquematicamente, uma
moção de protesto elaborada pelos discen-
tes acerca da extinção de tal estabelecimen-
to e da dispersão dos seus quadros profissi-
onais. Os estudantes de Lisboa e Porto
contestam a admissão de tais docentes nas
suas Faculdades sem concurso prévio. A
questão de fundo desta motivação critica

sustenta-se na alegada incompetência pro-
fissional e desarticulação metodológica das
matérias ministradas. Não obstante, alega-
se a extínção de um estabelecimento de
ensino com potencialidades e capacidade
modernizadora e de debate face à cientifi-
cidade dos planos curriculares . José da Sil-
va Neves, aluno do 4° ano médico de Coi-
mbra contesta, num artigo escrito no n? 6,
uma tomada de posição exagerada do
A 'VANTE face à moção dos estudantes de
Coimbra. No entender deste discente o
protesto visava exclusivamente as acusa-
ções abstractas e especulativas feitas àque-
la Faculdade e à sua funcionalidade.

Todos os pressupostos de intervenção e
discurso do Jornal subentendem a necessi-
dade imperativa da criação de uma nova
Academia que possa responder categorica-
mente às necessidades da população estu-
dantil. Não obstante este facto, o alarga-
mento do ensino a todas as classes sociais
não basta, é preciso uma reestruturação
dos métodos e dos núcleos programáticos
para corresponder melhor às carências
administrativas e funcionais do país. No di-
zer de Cunha Leal o Em primacial épreci-
samente crear essa academia, disciplina-la,
orienta-la até conseguir que ella venha a

ser considerada como uma verdadeira
força viva da nação. Luís Pacheco defen-
de um intercâmbio com universidades es-
trangeiras tanto de alunos como de do-
centes para uma maior adequação e mo-
dernidade do nosso sistema educacional.

As criticas incidem veemente noutras
áreas como a nomeação dos directores
dos politécnicos, onde o critério de anti-
guidade é considerado obsoleto e se pro-
põe a nomeação pública pelo mérito. A in-
competência profissional de certos docen-
tes e a má tradução de programas curri-
culares estrangeiros completam a disfun-
cionalidade do sistema de ensino em fi-
nais de 1910. Todas estas reflexões, feitas
ao longo do Semanário de Estudantes Por-
tugueses, indiciam uma forte desilusão com
as perspectivas criadas inicialmente pela
implantação da República. Não esqueçamos
que o número 1 deste Jornal foi publicado
sensivelmente mês e meio após o 5 de Ou-
tubro e reveste-se já de uma consciência cri-
tica bastante vincada. De espírito marcada-
mente reformista, tem por objectivo criar
uma plataforma de estudantes com uma
organicidade combativa e intervencionista
nos meios sociais e académícos.a

agricultura de sequeiro.
Entre os dois exemplos humanos, para

além de algumas centenas de milhares de
crianças e de adultos, há ainda «ajuventu-
de», mais ou menos impaciente, cujos inte-
grantes procuram descobrir um papel ou si-
tuação social para si (talvez mais simples-
mente - um trabalho) nesse seu país rural,
cheio de traços arcaicos, país onde se mis-
turam valores ou crenças animistas e ca-
tólicas.

A proclamação formal da independên-

cia de Timor Oriental- no dia 20 de Maio de
2002 - é um sinal importante do fim de uma
etapa, é também o começo de uma nova
fase na vida dos timores. Porém, não é o cer-
tificado de que os problemas da terra e dos
seus naturais estão resolvidos. Está-se bem
longe disso. .

Agora perfila-se perante todos a tarefa
de construir um país que tem um certo po-
tencial económico, que necessita de de-
senvolver o seu potencial humano e, dese-
ja-se, que consiga fugir às armadilhas e

constrangimentos que habitualmente ator-
mentam os pequeninos países possuídores
de recursos petrolíferos cobiçados ...

Alguma alegria inspira o momento pre-
sente. Participe-se nas celebrações da in-
dependência formal de Timor Loro Sa'e.
Porém não se aparte a memória dos ante-
passados e dos mártires timores que habita
as cabeças ... Que não esmoreçam as pes-
soas inquietas, capazes de uma interven-
ção útil, eficaz, inteligente, construindo fu-
turo(s)._

.107



Lupanar entrevista
"Quase ninguém sabe o que significa lupanar" São sete. Sete percursos de vida que se cruzaran
sonora dos dias lisboetas. Defensores da desconstrução musical e da interligação entre as várias artes,
foi na sala de espera de uma clínica de medicina física e reabilitação, onde duas vezes20r semana
das velas será na Aula Magna, dia 2 de Junho, num concerto integrado no Ciclo de Música e Den;

o que levou à criação dos Lupanar?
Gonçalo Tocha (Gl) - A ideia era

criar urna banda acústica com poucos
elementos, que tocasse uma música
transportável, para actuar em espaços ao
ar livre, em Lisboa. Ou seja, tudo come-
çou com uma ideia de funcionalidade, de
uma banda que, tecnicamente, se
adaptasse a todo o tipo de espaços. Os
Lupanar já deram tantos concertos em
nove meses de vida, quantos os que eu
dei com outra banda em cinco anos.

Esse facto relaciona-se apenas com a
funcionalidade das bandas?

GI' - Não. O problema é, sobretudo,
a falta de espaços para concertos em Lis-
boa. Quando existem, raramente têm PA
(Power Amplifier). Nos espaços bem
equipados, os concertos são organizados
por concursos, festivais, mostras, ou por
empresas de produção de espectáculos.
Daqui se conclui que todos os concertos
são controlados por alguém.

O que é um concerto controlado?
Ana Bacalhau (AB) - É um concerto

com um estilo definido, em que não se
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pode fugir ao modelo que nos impõem. E
isso é impossível para o espírito lupanário.

GI' - Estamos a falar de um controlo,
por exemplo, do tempo. Quase nunca a
organização é dada exclusivamente às
bandas, o que, na maior parte das vezes,
choca com os conceitos cénicos dessas
mesmas bandas.

Qual é o conceito cénico dos Lupanar?
GI' - Organizamos os concertos por

conceitos. Umas vezes está mais próximo
do café-concerto, outras da expressão tea-
tral. E isso tem a ver com o espaço em
que tocamos. Não somos os únicos, mas
estarnos a criar um circuito que passa por
sítios normalmente não utilizados para
concertos, como livrarias e teatros.

Porquê o nome Lupanar?
AB - Foi o Gonçalo que o sugeriu ao

telefone, cheio de medo que eu me
opusesse.

GI' - Quase ninguém sabe o que si-
gnifica lupanar, sobretudo as pessoas da
nossa idade. É urna palavra pouco usada,
mas que a geração dos nossos pais co-
nhece. Por acaso, li-a num livro e gostei.

AB - Por vezes, chegam-nos mesmo a
perguntar de que língua é. Já fizemos
urna pesquisa na Internet e a palavra lu-
panar existe em Alemão, em Francês e
em Inglês.

Como definem a vossa música? Por
um lado, descrevem-na como intrinseca-
mente portuguesa, por outro, reúnem vá-
rias culturas musicais ...

GI' - A música que fazemos é portu-
guesa, porque se relaciona com a realida-
de em que vivemos, com a língua, com as
influências que temos. A música dos Lu-
panar não poderia existir noutra língua.
Quando se fala em intrinsecamente por-
tuguês, pensa-se em música tradicional
ou fado. Mas, para nós, significa criar algo
que, enquanto ouvintes, conseguimos re-
conhecer, mas que não é o que estáva-
mos à espera de reconhecer.

Jan Peuckert OP) - A atmosfera da
própria banda tem muito a ver com o que
se passa aqui, nesta cidade. Esta banda
não poderia existir em Berlirn, porque aí
a realidade seria outra.

Tiago Rebelo (TR) - São sete pessoas



texto Ana Pessoa e Isabel Meira fotos Valter Ventura

para fazer música. Esculpi-la portuguesa na realidade que experimentam, bebê-la virgem da fonte
os Lupanar são-no em jardins, livrarias ou mesmo teatros do tamanho de um bolso. O encontro
ensaiam, numa altura em que preparam a comemoração de um ano de existência. O assoprar

'.J - Cultura Pr'a Variar, que a Reitoria da Universidade de Lisboa promove desde o mês de Abril.

que estão a compor temas originais e não a
seguir modelos, logo o resultado vai ser
sempre português.

Carlos Vann (CV) - A ideia passa tam-
bém por explorar a música enquanto meio
de expressão, jogando com outro tipo de
expressões. Eu associo a nossa música à
música primária. É uma música da terra,
feita por nós e sem um estilo designado, tal
como a que era feita pelo povo.

No vosso caso, pode falar-se em
subversão do uso tradicional da língua, por
exemplo em títulos como Rotalino Kino,
És-tu-fado, Roubadores e Caballondear?

Gf - Sim, a questão da língua é muito
importante. A maior parte das letras re-
flecte um trabalho de desconstrução de
sons. A verdade é que esta língua é dificil
de manejar. Mas, se for trabalhada musi-
calmente, pode criar um outro tipo de uni-
verso musical e de informação cultural.

A nossa geração explora pouco a reali-
dade em que vivemos, que é esta e não ou-
tra. Portugal está aberto ao que vem, é
aquela arvorezinha que está no meio no rio
com as águas todas que caem das monta-

nhas. Tem de haver um movimento que
una as bandas portuguesas, para recriar tu-
do o que temos. A maioria das bandas can-
ta em inglês e quase todas as que o fazem
em português adoptam moldes estrangei-
ros. Mas é uma fase que vai passar. Nos
anos 80 cantava-se em português, a partir
dos anos 90 passou a ser em inglês. O mais
natural é que agora se volte a cantar em
português.

Quais são as vossas referências musieaís?
Dídio Pestana (DP) - Enquanto banda

não temos referências. Elas existem so-
mente a título individual.

Zé Pedro Leitão - Acima de tudo, usa-
mos a música como linguagem para comu-
nicar. As diferentes influências de cada um
servem apenas como meio técnico para
nos exprimirmos.

1R - Antes do concerto, gosto sempre
de ouvir imensa música e sinto que isso, de
certa forma, vai fertilizar aquilo que vou fa-
zer no concerto. Quando estamos a tocar,
dispensamos as nossas referências, con-
centramo-nos na música e a partir dela
descobrimos a especificidade dos sons.

JP - Nunca penso num estilo ou numa
tendência musical. Estou a tentar sentir a
música, perceber a ideia, procurar os sons.

Assusta-vos tocar na Aula Magna?
1R - É sempre mais confortável tocar

em espaços pequenos, mas havendo a hi-
pótese de fazer um espectáculo na Aula
Magna, é natural que queiramos enfrentar
o desafio.

DP - Já tocámos em sítios tão diferen-
tes, que sabemos que tudo parte de uma
adaptação ao espaço. Para além disso, este
concerto serve de pretexto para reflectir-
mos sobre tudo o que temos vindo a fazer.

Gf - Temos consciência da harmonia
que já alcançámos enquanto banda, mas é
uma consciência feita aposteiiori. Este con-
certo só fazia sentido em Lisboa, porque, ao
longo de um ano de existência, é nesta cida-
de que temos tocado. Funciona como o pi-
co de um ciclo que agora se completa. Tudo
o que há na música dos Lupanar tem a ver
com a cidade de Lisboa, com as pessoas que
trabalham e vivem nela. De certeza que se
vierem ver o espectáculo vão reconhecer o
barulho diário do seu quotídíano.a
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legítima. O primeiro passo neste mo-
vimento de divulgação de Castelao é a
elaboração de um volume (que será
proximamente publicado em Lisboa,
Edições Principia) contendo uma sc-
lecção de excertos de Sempre em Gali-
za, precedidos de textos introdutórios
elaborados por dois professores angola-
nos sobre o interesse de Castelao na
construção de uma especificidade polí-
tica e constitucional angolana (Eduar-
do Vera-Cruz Pinto da Universidade de
Lisboa e Carlos Feijó da Universidade
Agostinho Neto de Luanda) e um pro-
fessor da Universidade da Corunha,
Carlos Aymerích, sobre a importância
de Castelao no pensamento político e
jurídico galego.

Lisboa foi, como noutras ocasiões, o
ponto de encontro, por muito que a
própria Lusitânia não tenha conseguido
plenamente acertar, por motivos diver-
sos, na sua aproximação a culturas 'ir-
mãs', nas afinidades destas com Portu-
gal, e nas diferenças e especificidades

Em Luanda e em Santiago de Compos-
tela, provavelmente poucos intelectuais
afirmarão que se vêem a si mesmos co-
mo essencialmente periféricos. Nos
seus escritores e homens de letras, con-
tudo, sente-se o peso do debate entre a
defesa e a construção da própria iden-
tidade por um lado (wna identidade em
conflito e em revisão), e a efectiva
assimilação e aproveitamento de Por-
tugal nesse processo de construção na-
cional por outro. Para os galegos mais
como modelo de língua culta, para os
angolanos mais como paradigma polí-
tico e constitucional. Tive a oportu-
nidade de verificar a importância deste
debate para o caso de Angola nas ace-
sas e estimulantes sessões que de-
correm na Associação de Estudantes
Angolanos em Lisboa, presididas pelo
docente da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, Eduardo Vera-
Cruz Pinto e frequentemente acompa-
nhadas por representantes políticos
angolanos e diferentes personalidades

da embaixada de Angola.
De maneira mais ou menos frontal,

como presença concedida ou rejeitada,
a história da língua e da literatura do
português padrão insere-se na substân-
cia de muitas das obras galegas e ango-
lanas e na sua mundividência. Na Calí-
za e em Angola, a língua e a literatura
não podem legitimamente entender-se
à margem da história politica e consti-
tucional respectivas. Podem ambas, por
isso, entender-se bem, comunicar ex-
periências partilhadas, mesmo com as
ostensivas diferenças que as distin-
guem. Não é estranho, deste modo, que
seja considerado importante conhecer
e divulgar na Angola de hoje, ainda em
plena revisão constitucional, o escritor
galego Alfonso Daniel R. Castelao
(Rianxo, 1889 - Buenos Aires, 1950),
sobretudo a sua obra Sempre em Ga-
lize. Este texto enfrenta, de maneira ba-
sílar, a fundamentação politica, cons-
titucional e cultural da nação galega,
compreendida como entidade histórica

Valter Ventura era. OFL10111



também. O conceito de periferia, de
resto, tem-se tomado inábil, na medida
em que esta foi entendida como con-
dição estável aplicada sempre aos mes-
mos povos, e sempre relativa a um pon-
to central fixo e permanente. Assim a
chamada 'Lusofonia' pôde, por vezes,
ter chegado a ser um conceito em des-
crédito, pois terá sido interpretada de
maneira abusiva, de uma maneira ex-
cessivamente centrípeta, dando abrigo
também a formas mais ou menos subtis
de neocolonialismo cultural. A Lusofo-
nia poderia revalorizar-se, no entanto,
sempre que contemplada como conjun-
to de constelações no qual convivem vá-
rios centros e várias periferias. A lingua
e a cultura angolanas e galegas, neste
sentido, são simultaneamente centro
e periferia, dependendo do ângulo de
observação. Só dentro desta periferia
multíplice em permanente mobi-
lidade podem resultar verdadeiros
movimentos de diálogo e importação
cultural.

O caminho é naturalmente o conhe-
cimento mútuo. E assim vem aconte-
cendo pela parte galega, em vários âm-
bitos e de maneira continuada e deli-
berada. Na Galiza, existe uma notável
actividade de divulgação dos autores e
da cultura portuguesa. Prova disso é a
colecção 'Vento do Sul' da editorial ga-
lega 'Laíovento', louvável pelo seu já
muito digno e continuado corpus de tí-
tulos, que abrange desde a sociologia à
literatura, e que responde a um com-
promisso evidente com os conflitos, in-
quietações e temas que preocupam a Galiza
e o mundo (v$,-se o bem fumecido catálo-
go no endereço 'http://laiovento.com'). A
colecção 'Vento do Sul' tem beneficiado
felizmente do apoio do Instituto Ca-
mões e foi especificamente criada para
dar a conhecer autores portugueses e
todo tipo de estudos relacionados com a
literatura e cultura de Portugal e dos
países de lingua oficial portuguesa.
Também 'Edícíóns Xerais de Galicia", a
mais importante editora do país, do

Ana Maria S.Tarrío

ponto de vista econormco, distribui
obras da editora 'Dom Quixote', como
consta nos seus catálogos na rede (ve-
ja-se o endereço ''http://www.xe-
rais.es").

Sempre em Galiza foi ultimada e edi-
tada pela primeira vez no exílio (1944),
durante a ditadura franquista. Na grande
literatura do exílio da Galiza e Angola,
sentimos que, curiosamente, quanto
mais profundamente avança a obra nas
suas raízes pátrias, encontramos a mes-
ma dor, as mesmas interrogações, a níti-
da impressão de que a pátria cresce mais
profunda dentro de nós quando desapa-
recemos do seu território. Assim, estra-
nhar-se o mais possível uma terra pode
significar uma forma de encontrá-la,
porque a proximidade muitas vezes ce-
ga. Assim acontece com este estranho
paradoxo que nos une a nós, galegos e
angolanos, em Lisboa: na pátria que de-
sabitamos, onde desaparecemos,
encontramos provisoriamente a outra
pátria improvável, possível porém.a
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sociedade e a escuridão do corredor na
casa. E as minhas tias lançavam unhas à
fortuna escondida por trás do movimento
dos seus pulmões,

- pulmões de quem? Da avó ou da casa
ou do corredor da casa?

Quando eu era pequeno julgava que as
bruxas do corredor eram mesmo perigosas,
e então atravessava-o a correr, para que as
suas garras abraçassem apenas o vento da
minha passagem. Afinal, depois destes
anos, lembro-me que só havia nesse tempo
uma criada que realmente se escondia
atrás da cortina, mas não fazia mal a
ninguém, simplesmente ficava ali, atenta
ao susto que o transeunte da casa apa-
nhava. Às vezes deitava a lingua de fora, e
eu prometi que casava com a minha avó
quando fosse crescido e hoje se cresci, en-
tão a vida ficou velha e seria mais bonito
que estas terríveis tias tivessem sido as ver-
dadeiras bruxas, seria mais apropriado. Po-
dia ser que sem que alguém suspeitasse,
elas já soubessem naquela juventude que
nunca iriam casar, apesar de manifestarem
o desprezo nos rapazes de então em nome
de um verdadeiro homem, talvez que essa
juventude fosse unicamente um disfarce,
talvez que eu afinal tenha escapado com
vida por um milagre mais do que improvável,
talvez estivesse escrito que eu ia escapar,
mas não intacto, e os meus actuais passeios
por esta zona de lisboa não passem de
movimentos de pernas deambulatórios
provocados por um sistema nervoso afecta-
do, que não permitem que eu deixe de
passear nunca, e de ir sempre a conversar
com o condutor do eléctrico, é preciso
notar, senhor condutor, que quando eu era
pequeno a vida à minha volta era gente
crescida, e agora a vida está velha porque
eu cresci, ora, se eu cresci, a gente crescida
o que é agora? Mas enquanto eu abandon-
ava a pastelaria a outra senhorajá escalava
o penhasco da Rua do Sol à Graça, e

atrás dos puu-rr
texto Miguel Castro Caldas

esforçou-se esta manhã com lenços de
papel para desentupir o nariz, mas nada.
Seguia caminho mesmo constipada. É
duro viver ao fundo da rua,

Quando se vê o rio Tejo àjanela do ci-
mo da rua é ainda mais duro viver ao fun-
do da rua. E no fim de contas as minhas tias
são pessoas normais, como as outras, se
não casaram foi porque queriam tanto que
com a idade deixaram de querer. A única
coisa a fazer era levar os lenços no bolso, ou
na mala e remediar-se com a cavidade
vocal para deixar entrar e sair o ar, já que
obstruidas as fossas nasais, mesmo que o
peixe, ao morrer, abra a bocarra e procure
chegar à tona de água sem conseguir respi-
rar, segundo dizem os filósofos, a sua filha
bem preveniu que as constipações não se
apanham nas descidas de temperatura mas
nas subidas, mas a Rua do Sol à Graça não
é uma subida, é um penhasco,

E o oceano é o corpo, e os dois peixes, a
alma e o espírito, ainda ouvi sobre a conver-
sa dos filósofos quando pisei na calçada à
saída da pastelaria. E isto pode ver-se das
janelas do cimo da Rua do sol à Graça, pois
o oceano é o rio Tejo mesmo ali ao lado, e
ninguém diria, quem vai a subir a rua. A
minha avó desperdiçou os afectos ao longo
da vida e agora daria tudo para os ter de
volta. Por uma questão de sobrevivência,
finge não saber que as suas filhas precisam
da morte dos seus pulmões para pagar as
despesas dos feitiços e aceita o convite de
passar a noite de fim de ano com a dança
dos santos debaixo da lua de Sintra. A
minha avó tomou-se numa pessoa que
quando dá uma esmola na rua a um pobre
pergunta primeiro,

-Lembra-se de mim,
ao que o pobre faz uma expressão de

cristo com os olhos enormes, a dizer. que
confirma, e só então a minha avó deposita a
sua moeda cheia de lágrimas. Mas os pul-
mões de quem? Das cortinas do corredor?

De um modo geral, os filósofus dizem que
deve haver dois peixes no nosso oceano, e
havia uma senhora a subir a Rua do Sol à
Graça, ouvi eu, dois peixes no nosso ocea-
no, um sujeito dizer a outro numa mesa de
café enquanto acabava de pagar a minha
bica, e havia uma senhora que neste mo-
mento já iniciara a subida íngreme. As mi-
nhas tias que não casaram e por conseguín-
te aderiram à causa candomblé, porque a
idade de quarenta é uma corda bamba para
uma mulher sozinha, manifestaram uma
preocupação súbita pela maneira como a
minha avó andava a gerir os seus bens, isto
depois da crise na bolsa, pois é dificil aguen-
tar a quinta onde actualmente vivem, per-
dida na serra de Sintra com um galante pai
de santo que mantém as energias do lugar
favoráveis. Desconfio que eram as bruxas
que eu imaginava quando era pequeno
atrás das cortinas do corredor da casa da
minha avó que me foi dando mesadas cada
vez maiores de modo a prolongar a minha
ínfâncía, e quando as tias descobriram (já a
mesada pagava os funcionários da minha
empresa), passei, como que por feitiço, do
estado de infante para a idade adulta.
Penso que foi um feitiço que fizeram a par-
tir de ervas aromáticas do qual nunca mais
me vou livrar. Uma velha mãe é às vezes
uma mãe com o caixão encomendado, e
quando é assim, toma-se ela própria um ser
total de corpo, espírito e alma que trans-

, porta uma herança, e como não cabe aos
netos herdar, mas aos filhos, os assuntos
foram tratados com o devido cuidado.
Assuntos de heranças são assuntos sérios, e
graças a isto, a minha mãe foi transforma-
da num sapo. A minha avó agoniava na
solidão de uma casa com quinze assoal-
hadas na qual damas de companhia faziam
turnos umas com as outras. Com a monar-
quia caída, o Salazar morto, e o Papa joão
paulo segundo a definhar, já nada restava
senão o triunfo do preservativo na
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Tiago Miranda OC!.

Todos dançaram e cantaram no fim do ano
vestidos de branco e o trono onde sentaram
a minha avó era o lugar de eleição, e convo-
cados foram os seus pais e avós desde as

copas das árvores, negociados a feijões
sacralizados para proferirem as palavras
suaves e doces, e assim os fantasmas pis-
aram aquele chão do ritmo, e estenderam

os braços etéreos como redes querendo
trazer um peixe à tona do oceano a pro-
ferirem,

Vem, maternal,
Pé ante pé enfenneira antiquíssima

que te sentaste
À cabeceira dos deuses das fés já per-

didas
Porque a morte, senhor condutor de

eléctrico, ao contrário do que dizem, não
está fora das pessoas, vem de dentro, as
pessoas é que lhe dão à luz, e aqueles espí-
ritos estavam, conforme combinado, a pu-
xar a morte à minha avó, e dizem os filó-
sofos que ao morrer o peixe abre a bocarra
e procura chegar à tona de água sem con-
seguir respirar, e a senhora constipada lá ia
subindo com o nariz entupido, já cheia de
calores debaixo da camisola, ia eu por esta
altura a descer a mesma Rua do Sol à
Graça.

Só que ela ia do sol à graça e eu ia da
graça ao sol, que apesar de tudo é a descer,
e a descer é melhor, apesar das moedas de
lágrimas da minha avó terem um valor
inestimável, a mínha avó a dar-me os orde-
nados dos meus funcionários, em virtude
da minha infância (que agora, já se sabe,
perdida)

- quando eu morrer ficas triste?
Há fortunas que perseguem pulmões,

há pulmões que perseguem florestas atrás
de cidades, há uma criança atrás de mim,
agarrada às minhas pernas, éa minha fi-
lha, como eu adoro a minha filha,

- fico, disse o pobrezinho,
- então toma,

e nisto a senhora que subia a rua,
a tropeçar e a cair, mantendo intacto o
reflexo de amortecer a queda com as
mãos. Simplesmente, os braços não
aguentaram com o peso do corpo, e então
bateu com a cara no chão, partindo o na-
riz. Um homem que ia a passar ajudou-a
a levantar-se, e a senhora abraçou-se de
tal maneira a ele, como o peixe que abre
a bocarra à procura de chegar à tona de
água sem conseguir respirar, sem que eu
saiba que o conhecesse de algum lado, a
soluçar, que eu então vi, por causa do so-
luço, a dificuldade real da sua cabeça em
respirar pela boca à procura da tona de
que oceano? •

12113



texto Jaime Nascimento

Completamente diferente
a sujidade
a inconstância do
café largo
do antídoto surpreendente
da textura acre
dos dias.
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Vou dissolver
em cloreto de sódio
[são isso
as lágrimas,
química]
o não ter-te
por inteiro
Vou dissolver-te:
aslá imas
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(Tu primeiro) "Agora tocas-me com as tuas mãos de tin-
ta da china por cima desta cor" e a tua pe-
quena face toma. Dizes:
"Lá onde estão os meus nos d'ouro deixei
cair também a suave maceração dos lá-
bios. Antes estivemos perante a casa ex-
pressa dos lobos - eles - e tu chegaste.
A cada obra pensávamos as quatro caras
do céu como pudéssemos chegar com as
mãos aos pássaros - tu dizias sempre e
quando entravas tudo dentro e em tomo

do verde escondia as sombras - dizias e a
tua cara era toda(s) as partes do poliedro
que me pudessem sorrir assim.
Deixámos saber que nos lembraram de
partir.
Àquela latitude dos corpos a cidade pare-
cia querer voltar por dentro de nós
subterrânea sempre presente para cá da
roupa e da pele como nos estivesse olhan-
do atrás dos nossos olhos. Não queríamos!
E tu? Para onde olhas?"

Lá em baixo os frisos que lembrávamos
presos pela contratura dos cavalos tinham
também as armações de ferro a segurar
painéis e taipais para esconder a ins-
talação eléctrica.
Mas os passos que ouvíamos agora não
eram senão daquelas estátuas em larva
desconhecidas então e não serão agora.

16117



l

(Eu depois)
Aquela encenação lá permitia por muito
tempo pensar os dois como num quadro-
a mão que existia primeiro esquecida de
quando e de quem.
Tudo era primário e natural como os cor-
pos latejando um pedido de gravidade au-
sente uma história qualquer um destino
incerto onde ir embora

"E agoraperto ainda prendo uma corren-
te ao pé como estivéssemos de luto pelos
talheres sem uso pelas portas fechadas pe-
la estupidez dos sapatos.
Nós não andávamos.
Aquele céu amarelo era um sol rebentado
em todo o lado escondendo as nuvens ou
eu podia dizer que tinha a mesma cor
amarela verdadeira da lua justapondo a
nossa fuga na exacta medida tids dos con-
trabandistas.
Tu esquecias-te a ir (e) como a nadar de
costas cortando o vento - mas era eu que
te puxava para baixo rasgando com o pé-
de-leme os trilhosdo caminho para que não
te afogassesno céu alto imenso sem fundo.
Não sei se olhava para trás o Tempo ou se
nos levava assim (da direita para a esquer-
da) onde Ele pudesse ficar.
(Da esquerda para a direita) A cidade era
ainda uma. linha descendente que nós
queríamos contrariar que fariapensar que
nós famas a subir não porque houvesse to-
das as cores em todas as casas a descer e
não porque evitasse olhar o destino ao
contrário de Sodoma e Gomorra rasgando
agora quase o pé no trilho do caminho.
Nós nunca pudemos sair mais do que es-
tar ausentes em viagem.
Não somos nós em baixo transformados ali
também em estátuas de sal?
E tu? Como nos olhas?

(a sezuír El1/~U?
quem eu~j

Percebi olhando tanto que não pudesse
esquecer como um reflexo nos persegue
na retina quando estamos de frente
para o sol.
Contudo é preciso ver as coisas.
Eu poderia considerar com cinismo
que esta (a) verdade é uma ilusão do
mundo.
Ou poderia considerar apenas que tu-
do é tão impossível que podemos ima-
ginar.
E contudo a luz cega-nos demasiado.

Circulamos mitigando - ·ora os pés no
chão em fila tacteiam em passos cada
vez mais breves para parar nas coisas
ora as estradas da cabeça cada vez
mais vão dar a um grande núcleo.
Um dia acontece.
Explodimos tanto que vamos pelo ar de
súbito reparando com desinteresse que
já não temos pé(s).
É mais fácil sonhar as coisas encosta-
dos a um rebordo a uma paragem de
autocarro ou com a mão na porta -
mas se nos dissessem que era impossí-
vel iríamos parecer tontos esgazeando
o olhar e a chamar as doenças.
Há (sempre) lugares que não nos ser-
vem. O que é preciso é a convicção de-
les. (Preciso - não sendo necessário é
exacto como a deslocação).
Nisto a cidade está entre as linhas da
cabeça fazem o desenho raro da imagi-
nação mostra os dedos como facas
d'afasia complementar aos gestos com-
prometem a fala perturbável ao para-
digma...
Difícil não é?.. não fazer os gestos...
falar sem ... pensar que os gestos por

dentro do movimento pudessem usar
num tempo aparentemente parado e
repetir-se ...
E o que diríamos de achar na sensação
erótica a chave para desencravar a fan-
tasmagoria visual acaso fosse o des-
lumbramento um génio de 3 caras en-
tre o sonho o pesadelo e a ilusão da vi-
gília - e que ele prometesse incondi-
cionalmente que a brutalidade do ínti-
mo convivesse simultaneamente com o
seu estado de fuga para 3 quartos onde
está sempre alguém? ou até um espe-
lho pudesse estar lá?
De achar pensávamos sobretudo que
privava já com o reconhecimento. Afi-
nal conhecer primeiro estaria já a su-
por para além - quanto mais premedi-
tar ...
Eles perguntam? Perguntamos! E
quando parecemos parar é que a Terra
gira em torno de nós como em torno
deles gira.
Olhamos muito e eles estão sempre so-
bre a cidade mitigando também e até a
sensualidade.
Então queremos ver atrás e através de
uma luz muito intensa a estranheza
com os mesmos trejeitos de um estran-
geiro.
Trata-se logo de praticar a prodigali-
dade do salteador de fronteiras. Atrás
dos panos a questão é apropriar-se
delas para as provocar mais à frente.
Há quem se permita falar com a boca
fechada e a mão fundo no coração das
marionetas. Esses têm a voz muito dís-
farçada para parecer.
Nós sobretudo perguntamos com a
mesma bestialidade com que eles não
sabem e pairam - como é viver sobre a
cidade?
Em que quarto estamos?
Que espelho não nos serve? _
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Conta-se que após o seu regresso ao Ja-
pão, Hochine contou, sete dias antes da
sua morte, aquela velha história do ve-
lho Tocufu da China, aquele último
episódio no dia vinte e cinco do mês de
Dezembro pouco importa o ano, em
que Tocufu, já muito velho, sentado na
madeira do chão, porta e janelas aber-
tas para o ar frio do jardim, com aque-
las pedras húmidas e o dia cinzento e
magnólias rosas por todo o lado, senta-
do talvez afinal numa daquelas velhas
pedras cobertas de musgos e de líque-
nes, líquenes amarelos agarrados à ro-
cha e a dizer aos discípulos já cá não es-
tarei vivo no ano que aí vem, de modo
que vocês, rapazes, devem tratar-me
bem este ano, ele a explicar com aque-
le grande sorriso de chinês, muito con-
tente da vida, ao que parece, sentado
não se sabe bem se na sala se no topo
de uma montanha, naquele dia húmi-
do de Inverno, frio e encoberto, mas
com o sol a dar um ar da sua graça lá
para os lados do Japão, a espraiar-se pe-
lo chão e a iluminar suavemente Ho-
chine e os alunos que escutavam aten-
tamente, a pensarem que ele deve estar
a brincar, a pensarem que ele é um
brincalhão, este nosso mestre, está
sempre no gozo mas como é muito bon-
doso, este nosso mestre Tocufu, resol-
veram que cada um lhe ofereceria uma
festa de despedida, com danças, dra-
gões e lâmpadas douradas no jardim,
em cada um daqueles últimos dias que
faltavam.

Ora, na véspera do ano novo exacta-
mente, Tocufu reuniu os seus alunos
naquela sala aberta ao céu, naquela es-
pécie de jardim ou topo de montanha,
com o ar frio da noite a impregnar a ter-
ra do chão, e a madeira da sala, e a en-
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tranhar-se na roupa dos alunos, e decla-
rou com aquele grande sorriso de chi-
nês alegre e satisfeito que vocês têm si-
do bons para mim, rapazes, por isso dei-
xo-vos amanhã quando tiver parado de
nevar. E mais não disse o velho mestre
Tocufu, explicou Hochine aos discípu-
los que escutavam na maior perplexida-
de, a pensarem que ele deve estar a
brincar, este nosso velho mestre Tocu-
fu, pois era uma daquelas noites límpí-
das e profundas em que todas as estre-
las da criação cintilam na imensidão, e
tudo se torna claro, que a vida está afi-
nal do outro lado da escuridão, a imor-
talidade está afinal tão próxima da mão,
mas do nevão nem sinal, e todos desa-
taram a rir a pensar este nosso mestre é
de facto um brincalhão ou então já está
velho e já começa a divagar e vão-se to-
dos a deitar. E vai daí à meia-noite, Ho-
chine suspende a respiração, olha pela
janela e já todos sabem que vai dizer
começou a nevar, e quando todos se le-
vantaram e viram o mundo imerso na-
quela extraordinária e resplandecente
branquidão, acorreram à sala de medi-
tação e encontraram o velho mestre To-
cufu, aquele grande brincalhão com um
grande sorriso de chinês muito alegre e
satisfeito, branco e frio como um floco
de neve sentado no chão.

Não é necessário um mestre zen a
sua morte predizer, mas basta isto quer-
er e logo isto pode também fazer, expli-
cou Hochine naquela magnifica tarde
de Verão, a olhar pela janela os lírios a
desabrochar do chão, as rosas a perfu-
mar o ar, os pintassilgos a voar em toda
aquela extensão, e na mais súbita brus-
quidão alguém pergunta e tu, mestre, já
que fazes tão inacreditável afirmação,
tu, e não sei se era eu, afinal podes ou

não? E não sei como contar ou descre-
ver os efeitos daquela inesperada inter-
venção, a tensão e o silêncio e as caras
de admiração e o rec-rec do bichinho na
madeira do chão e o sim daquele ancião
a dizer na mais inescrutável mansidão
que dali a sete dias nos mostraria que
sim, que nos faria compreender que al-
guém deveria agarrar em pincel e papel
e, no cumprimento da tradição, pince-
lar esta singela versi/icação:

Vim do esplendor
E regresso ao esplendor.

,O que é isto?

É o que Hochine ditou no derradeiro
dia da consumação, assim se conta no Ja-
pão, assím reza a tradição que ao sétimo
dia alguém soltou a exclamação mestre,
falta-nos um verso, e já não sei se fui eu
ou foste tu quem notou mestre, que es-
plêndida tarde de Verão, nunca mais me
vou esquecer daquela brisa a soprar e a
ondular os canaviais, e os pintassilgos a
dizer trelimpimpim mas quatro versos
tem um poema de despedida e não três,
assim ordena a tradição, e o mestre Ho-
chine a berrar como um leão, e alguém
dedo no ar a notar mestre, falta-nos um
verso, nunca mais me vou esquecer da-
quele adeus arrancado ao fundo do cora-
ção e à sua misteriosa escuridão, daquela
ofuscante vastidão gritada na sombra cá-
lida da sala de meditação, e daquele alu-
no, pincel na mão, na mais absoluta e
perplexa expressão, a pincelar, e vá-se lá
saber se todo ele ou só a mão, aquele in-
sondável verso a tinta da China a impreg-
nar ainda hoje a branquidão do papel, a
escrever, não sei se afinal eras tu, ele ou
era eu, a escrever quando morreu, desa-
pareceu da Criação .•
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Olhos permanentes e pendurados
em coisa nenhuma. Não interessa saber
em que pensa porque o que pensa
destoa decerto do que criou para ele.
E assim o desejo persiste ...

Ela entrou pela sala dentro com
um penteado confuso de cabelo negro
a engolfar-Ihe a boca luzidia.

D nariz pequeno. pernas seguras
em passos coloridos. evidentemente
ensaiados. Ela entrou pela sala dentro

quase à hora do fecho já ninguém
á estava.

Arfava discreta.
segura

nas pernas
seguras.

longillneas.

Talvez fosse
o chão desnivelado.
onde pelas sete da tarde
as linhas translúcidas do sol
se extinguiam. erectas
ao comnprido. como as
colunas vertebrais
antes de ...

Um homem
com a camisa
sempre abotoada
- só a camisa ...?
sempre de mães
enrodilhadas
atrás das costas.
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Certelf'a e feHna nãn perdeU tempo.
EI/la sabia ao Que vinna ela. Sabia-lhe
flIlS·olhos e no peito estupendo
que lhe penetrava os cantos inferiores
mretratos. a ocupar tudo quanto podia.

Achou natural
que chegasse
à hora do fecho.
sempre assim íôra
Escheu bem que ela.
de hálitll quente.
lhe perguntasse

a que horas fecha mesmo.

Pegou numa laranja que lhe espremeu
sobre os lábios.
Natural que os tenha sorvido depois.

E viu como natural
que ela se tivesse inclinado
e lhe tenha trincado
o lábio inferior enquanto
percorria com as unhas
o molho de chaves a cair
do cinto de nylon.

E o ondular determinado de cabelos atirados
para as costas traduziu-lhe os lábios hirtos.

À espera de mais...,

Reaemoínhar satisfeito de dedos molhados
em pele retrarda - minutos sem
retorno ...
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Desabotoa
o vestido de seda
e esmaga-se nele
como um polvo.

Porque perdeu a boca no pescoço dele.
pele com aroma que não o da manhã
mas do querer que lhe entra pelo corpo.

E por isso ele tem medo.
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Mais.

Que interessa o azul
ou outra estúpida
cor qualquer.

Adeus, guarda da sala dos retratos.
Eles agora já não estão a olhar para ti.

Asala dos retratos está novamente calma e os esgares dos cavaleiros e dos reis
e princesas e vecondessas de esseagáepê parecem ter-se cristalizado.
Oguarda da sala dos retratos já não tem medo porque o museu já fechou.
Há um beijo que se despede lânguido e prolongado. a unha até à cintura meio despida.
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o Cartão Inter Rail é a via mais simples e económica de viajar pela Europa.
Garantindo a livre circulação em 28 dasse, em 29 redes ferroviárias,
este cartão é a forma de por pouco dinheiro, poder conhecer

Caracteristicas dos 5 tipos de passes existentes:
Tipode passe Validade Preçosem Euros

+26 anos -26 anos -12 anos
248 169 124
300 206 150

386 274 193
440 309 220

518 365 259

1 zona
1 zona

2 zonas
3 zonas
Global

12 dias
22 dias '
1 mês
1 mês
1 mês

Reduções nas entradas
de alguns museus, hotéis e outras injraestruturas
são também vantagens especiais dos portadores do Cartão tnter Rai/.


