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VIVemos, sem dúvida, tempos singulares, daqueles de que se fala de-
pois. O Magnífico Reitor de Coimbra resignou ao cargo para evitar um
pedido de demissão por parte dos estudantes. Em Lisboa, o seu hornó-
logo, na habitualmente morna abertura do ano académico, falou em
situação insustentável e comparou a Universidade de Lisboa ao cavalo
do inglês - aquele que, quando estava quase a habituar-se a não comer,
morreu (ver pp. 4-7). No passado dia 13 de Novembro realizou-se em
Lisboa aquela que talvez tenha sido a menos participada manifestação
estudantil de sempre.

A avaliar pela participação, poder-se-ia concluir que Pedro Lynce
está em estado de graça entre os estudantes ou que, pelo menos, os
consegue manter divididos. O cenário no ENDA (Encontro Nacional de
Dirigentes Associativos) extraordinário de 6 de Novembro foi outro.
Nem um único orador deixou de criticar a acção do governo. As
posições menos críticas tendiam a descrever o Ministro da Educação
como refém da Ministra das Finanças.

Aquilo que neste momento divide os dirigentes estudantis, pelo
menos no plano superficial do discurso, é a forma que deve assumir um
protesto cuja necessidade não encontra opositores assumidos.

Conscientes de que, hoje, nenhuma luta política se ganha sem a
opinião pública e de que, entre esta, circula largamente a ideia de que
o orçamento das universidades serve para pagar as cervejas e os
automóveis dos estudantes, as direcções das associações de estudantes
sabem que uma manifestação não muda a opinião de ninguém sobre
nada. Também sabem que sair à rua numa semana de greve geral é
colar a imagem dos estudantes à dos sindicatos.

Foi esta consciência e esta sabedoria que inviabilizaram a mani-
festação de dia 13 de Novembro último. Como se pôde ver pelas res-
tantes iniciativas estudantis (magusto no Instituto Superior Técnico da
UTL, encerramento da Porta Férrea em Coimbra e outras), não se fize-
ram acompanhar essas qualidades nem pela criatividade necessária
para acções que realmente informassem e convencessem a opinião
pública dos pontos de vista consensuais no ENDA nem, muito menos,
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pela capacidade de unir os estudantes em torno de uma acção unâ-
nime, concertada e nacional.

A questão que paira no ar é a de saber se tanta falta de criati-
vidade e de coesão resulta de reais limitações de uma geração de
dirigentes académicos ou do facto de muitos deles preferirem comba-
ter, pelo silêncio e pelo discreto boicote, as posições e ideias estudantis
que publicamente não criticam.

Para além disso, independentemente de se concordar ou não
com as críticas à actual política do Ministério da Educação, deveria
parecer estranha - e é estranho que o não pareça - a ideia generalizada
de que é perigoso aliar a luta estudantil ao movimento sindical. Por um
lado, se um sindicato é uma associação de trabalhadores, o que é uma
associação de estudantes senão um sindicato de quem ainda não
trabalha? Por outro lado, como conciliar essa ideia com o discurso,
também amplamente aplaudido no ENDA, da falta de solidariedade
dos docentes para com os alunos, os seus problemas e as suas
reivindicações? Serão as reivindicações de docentes e discentes assim
tão diferentes? Pode pedir-se solidariedade de sentido único?

Uma coisa é certa, ou acreditamos no que dizem os dirigentes
estudantis e ficamos a saber que nunca houve uma geração deles tão'
incapaz, ou conclui mos que tanta inépcia só pode resultar de não ser
conveniente explicar o motivo porque não se quer agir. Num caso
como no outro, ou porque é preciso demover uma opinião pública ou
porque não é ético nem produtivo calar o que se pensa, o que falta é,
sobretudo, comunicação.

Os que acham que os cortes são justificados, os que acham que
os cortes são maus, os que acham que a coisa não é assim tão simples,
quando não tenham à mão de publicar um DN ou um Público, façam
o favor de nos enviar textos. Porque a participação na nossa secção
Universidade acabou de ser alargada a todos os estudantes e porque
os leitores, não sendo tão numerosos como os dos supracitados diários,
não são tão poucos que não se possa começar ou acabar qualquer
coisa por aí.

DesoriENDAção estudantil

ficha tiécnica
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Departamento de
Geografia

QlJinzena da
1U!<>Qrafia

Exposição permanente: A Geografia Portuguesa
(recuperação da exposição construlda em 1998)
Dia Aberto (28 de Novembro, 5' feira, 1Oh - 16h)
Visita à Faculdade de alunos do ensino básico e secun-
dário. Docentes e alunos de Geografia apresentarão
trabalhos efectuados ao longo do curso e darão teste-
munho das suas vivências. A sessão de apresentação,
às 10h, será dinamizada pelo Prof. Doutor Jorge
Gaspar tocando a relevância social da Geografia;
fazendo uma breve apresentação do Departamento e
identificando os vários cursos e a formação profissional
que podem assegurar.
de 18 Nov., 2', a 29 Nov., 6'
Colaboração do Centro de Estudos Geográficos:
Exposição de placards das Área de Investigação onde
serão divulgados os projectos presentemente em curso
Exposição de Cartografia "À Descoberta de Portugal"
na Mapoteca.
Exposição das dissertaçóes de mestrado e de
doutoramento, exemplares da Finisterra e dos relató-
rios das Áreas de Investigação
na Biblioteca.
Feira de livros publicados pelo Centro de Estudos
Geográficos
28 Nov., 5'
Mais contactos: FLUL- 21 792 00 00, 91 84445 90

4 dez
+

6 dez

Centro de estudos
Compsrstistes

Aut;obi~afia.
Auliõ-

Representiação

4 Dez, 4'
14hOO- À chacun son journal, real. Vassili Silovic e
Atiq Rahimi, 1998; 50 min (documentá rio)
lShOO - No sex last night, real, Sophie Calle e Greg
Shepard, 1992,74 min (road movie, diário em vídeo)
16h 15 - Pausa para café
16h30 - Debate
As projecções serão antecedidas de um comentário
breve por Paula Mourão

6 Dez, 6'
10h30 - Comment raconter la mort blanche: De
profundis, Valse lente de José Cardoso Pires
Clara Rocha (UNL)
11h30 - Cuatro vidas y cuatro escenograflas: las
memorias de Adolfo Marsillach, Alberto Boadella,
Francisco Nieva, Anna Caballé (Universidade de
Barcelona).
12h30 - Debate
14h30 - Definir láutobiographie, Philippe Lejeune
(Universidade Paris X)
lSh30 - Souvenirs d'enfance. Quelques exemples
portugais, Paula Morão
16h30 - Debate
Sala 5.2 (FLUL)
Com o apoio de Embaixada de França e Instituto
Cervantes
Informações: CEC- 21792 00 00

16 dez
Centros' de Estudos

Cotnperetistes

Lançamenlio •
Revislia Texlios e

Pret;exlios

16 Dez, 2', 18h30 - Sala 5.2 (FLUL)
Revista do curso de mestrado cujo primeiro número é
dedicado ao poeta Herberto Heldér.
Informações: 21 792 00 00

2Onov
+

29nov

Uinversidede
de Lisboa

Programa de
AbertUra do Ano

Académico

Quinta dos Portugueses - Antena 3
Organização Reitoria da UL e Antena 3
28 Nov, 5', 21 h30
Aula Magna
Exposição de Fotografia - Recriando Tradição, de
Andreas Stefanides
Organização: Inoportuna
De 20 de Nov, 4', a 29 de Nov, 6' - 1Oh - 17h30
Átrio dos PassosPerdidos
Entrada livre.
Informações: Inoportuna Te!. 21 7990530
Organização: Reitoria -Gabinete de Actividades
Culturais, Te!. 21 793 25 79

nov
SAAd

Dê um passo em
trenlieaiude

alguém d"rrerenlie

Campanha a decorrer ao longo da realização dos
eventos da Abertura do Ano Académico 2002/03. O
SAAd é um serviço da Faculdade de Letras ao qual
recorrem alunos com deficiências ffsica, auditiva e
visual da Universidade de Lisboa. A campanha destina-
se a angariar fundos para a aquisição de um 810co de
Notas (BrailleNote) e de uma Linha Braille para uso dos
alunos com deficiência visual mais carenciados. Esta
campanha pretende ainda ser um apelo para o
voluntariado na área do apoio a utentes do SAAd
dentro e fora da sala de aula.
Informações: SAAd - Te!. 21 792 00 00

nov
+

dez

Pr~q;i1~~rjO
Fonot;eca

Municipal de
Usboa

Festival de Música PHONO 02
de 16 Nov., Sáb. até 14 Dez., Sáb.
The Fury e Old Jerusalem
30 Nov, Sab, 18h
Salamander e Sons de Cá
7 Dez, Sab, 18h
IHad tetters ... e The Ultima te Architects
14 Dez, Sáb, 18h
Biblioteca da Fonoteca Municipal de Lisboa
Informações: 21 3536231

dez
11

A'i5emb!eia de
Colaboradores

OFL

Sessãoaberta a todos os alunos que queiram apresentar
propostas ou críticas ao projecto. Pretende-se, ainda,
avaliar o trabalho da Direcção do jornal no corrente ano
lectivo, definir estratégias e objectivos para o segundo
semestre.
Ordem de Trabalhos:
1- Informações, sugestões e criticas;
2- CRIMOFL- Centro Redactorial de Investigação Musical
de 05 Fazedores de Letras
3- Os Fazedores de Letras a cores?

11 de Nov., 4', 16h - Sala 5.2 (Ed. central)

Informações para a Aqenc;!a devem ser entregues na Associação de Estudantes
da FLU[ ao cuidado da Direcção de Relações Institucionais ãe Os Fazedores de
Letras. Não nos responsabilizamos por alteraçóes posteriores ao Fecho de Edição.

agenda

dez

Espaço Grandella
2" a 6' das 10h às 18h, Sáb. das l1h às 17h
Estrada de Benfica, 419
Informações: 217712310/29

Biblioteca
Especializada em História ContemP9fânea e preser-
vação das memórias da Resistência; documentação so-
bre os movimentos clvicos do séc,XX.
Exposições
O 5 de Outubro de 1910
VISitasguiadas à exposição sujeitas a marcação
Ciclo de Conferências
Rep(Jb/ica e Ideologia
A República Social, Fátima Mariano
3 de Dez, 3', 18h30
A Escola Republicana, Raquel Henriques
10 de Dez, 3', 18h30
A Seara Nova e a República, Rui Faustino
17 de Dez, 3', 18h30
Visitas Guiadas
Memórias da República e da Resistência
Antiga sede da PIDf e Largo do Carmo
2° Sáb de cada mês às 11h
Concentração: Café A Brasileira
Cemitério do Alto de S. João
3° Sab de cada mês às 11h
Concentração: Entrada do Cemitério
Bairro Grande/Ia
Último Sab de cada mês às 11h
Concentração: Biblioteca Museu República e
Resistência
E~ Cidade Universitária
2' a 6' das toh às 22h, Sáb. 11h às 17M
RuaAlbertO de Sousa , 20na B do R~o
ielf. 21 7802760 Fax- 211802781l
llilílioteca
BU~liügrafia.d? .Pc

". S· da .Ciêntia
portugal e o Espaço ~ Para Qilê? Porquê? Com Quê?
Como? José Rebordão. Director do Laboratório
Aeroespacial do INElI
5 de Dez, 5', 18h30
Portugal e o Espaço - O Mist~rlo dos Raios Cósmicos,
Mário Pimenta ( IST/LIP)
12 de Dez, 5", 18h30
Exposições
João Pedro de Andrade - A Obra e o Homem
José Vilhena- Originais
CineOube
Ciclo de Cinema de Woody Allen
Comédia sexual numa noite de Verão
28 Nov, 5', 18h
3" Feiras da Poesia
Um Poder Chamado Palavra, Nuno Migue! Henriques
Todas as 3", às 22h
CUI50 Master de Adon!s
Dir. Nuno Miguel Henriques
3"dasl8hàs21h
Conversas sobre Poetas
Nuno Miguel Henriques
Florbela éspanca
9 de Dez, 2', 21h30
Leitura de Textos
A Vida dos Papas de Carlos Mota de Oliveira, Maria do
Céu Guerra, Vitorlno, Caríos Mota de Oljveira com a
colaboração do Coro Fernando tooes Graça da Acade-
mia de Amadores de Música, qítigído pelo Maestro
José Robert
2 de Dez, 2", 21 h30
Comemorações
Aniversário da Biblioteca Museu República e
Resistência - fspaço Cidade Universitária
1 de Dez, Dom.
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universidade

Discurso do Magnífico Reitor
da UL na Abertura do Ano

Académico 2002-2003N. do E.: os rortes efectuados ao
tem1 original sIo da respon:;abili-
dad# d8 fJíreI.:t;Io de Os /'azedares
de LWi/S. O texto integral ena:m-
I1INe di$ponIveI em _os-faze-
cIom-de-Iettas.pt. Barata-Moura insurge-se contra cortes orçamentais

Começo por agradecer, sensibilizado, a
presença amiga e interessada de todos.

(...)
Com o antecipado pedido formal de
desculpas a quem quer que possa sen-
tir-se melindrado, hoje iremos falar de
política. (...)

Deambularemos, assim, por aquele
território mal amanhado que se estende
entre a estética da recessão e a estática
da recepção, confiados em que morrer
da cura prometida não seja propria-
mente o objectivo estratégico da dietéti-
ca sobre nós desempinada.

É-nos asseverado de diferentes
sectores que, em termos de finanças
públicas, vivemos uma situação de
alarme - ou que nos dizem ser alarman-
te - fundamentalmente derivada, na
sua agudeza, de sucessivos fracassos na
estimativa das receitas fiscais arre-
cadadas.

As reverberações deste estado de
coisas - tanto objectivo, como subjectivo
- sobre a procura interna e o inves-
timento estão a revelar-se negativas, e
os sinais de abrandamento na econo-
mia são também palpáveis (desconhe-
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cendo eu se a -ínexístente-, mas
notória, «economia paralela» se encon-
tra em linha com essa tendência).

Com o empacotamento laboral, e a
duplamente perversa longevidade for-
çada em sede de aposentações, está em
curso uma desenfreada ofensiva contra
legítimas expectativas e garantias dos
trabalhadores, em geral, e da admi-
nistração pública, muito em particular,
certamente com reflexos gravosos no
funcionalismo docente e não-docente
das Universidades.

Cantam-nos - num tom desafinado
das realidades, e, a espaços, colorido de
moralismo patético - que é preciso
reduzir gastos, controlar despesas e
ressuscitar a «carídadezínha», perdão:
praticar a solidariedade para com as
tocantes aflições do erário público.( ..

Relativamente à Universidade de Lís-
boa, importa, por isso, que fiquem cla-
ras, sem margem para tergiversações,
algumas coisas basilares.

Em comparação com o já escorta-
nhado montante de 2002, o investi-
mento (PIDDAC) para 2003 foi espa-
deirado em menos 53,4%, repito: em
menos 53,4%. Mesmo assim, quero

agradecer publicamente ao Senhor Mi-
nistro da Ciência e do Ensino Superior
a sua pronta compreensão em libertar
pequenas' dotações simbólicas que, no
entanto, impediram o fecho de certos
programas essenciais e permitem pros-
seguir, com a Direcção-Geral, um tra-
balho, já iniciado, de recalendarização
técnica e financeira fazendo avançar
receitas próprias já consignadas.

Lembro - para os que o não saibam,
ou para os que teimem em omiti-lo -
que a nossa despesa orçamental se
encontra duplamente controlada em
termos de estrutura: pela fixação sob
critérios de tectos de pessoal padrão e
pelo cálculo do suporte financeiro do
funcionamento segundo a aplicação de
uma fórmula (isto é, os nossos orça-
mentos não são meramente incremen-
tais a partir de um histórico). A título
ilustrativo direi que, sem efectuar des-
pedimentos, passámos, entre 1997/98 e
2001/2002, no que toca à situação mais
sensível do pessoal docente ETI, de
uma diferença entre as unidades exis-
tentes e o padrão de +221 para -0,2,
cumprindo integralmente, com um ano
de avanço e em condições adversas, a
nossa parte no contrato-programa.



Recordo - sobretudo aos diligentes
pregadores de moral em casa alheia -
que, em matéria de solidariedade para
com as dificuldades financeiras dos
governos, possuímos um abundante e
elucidativo historial de contribuições
extorquidas à cabeça. Comparando o
valor do orçamento- padrão - que não é
um orçamento-ideal, mas tão-só o
limite inferior reconhecido para garan-
tir um funcionamento normal - com o
orçamento de Estado-funcionamento
transferido, temos a seguinte linha des-
cendente que por si mesma fala: em
1999 (o ano contratualizado com as Uni-
versidades para atingirmos o orçamento-
padrão), menos 9,5%; em 2000, menos
10,7%; em 2001, menos 13,3%; em
2002, menos 16,6%; com o anunciado
para 2003, menos 17,1 %.

Tudo isto somado, para estes 5 anos,
dá mais de 66,5 milhões de euros não
recebidos pela Universidade de Lisboa.
Acreditem que quando falamos de sub-
financiamento crónico acumulado sa-
beremos do que estamos a falar.

Se ainda não estamos em estado téc-
nico de falência, é certamente porque
temos gerado e aplicado com critério um

volume considerável de receitas próprias
e (com menor expressão) de saldos.

Não é a gestão que é danosa; o que
é danoso - e, por vezes, peçonhento - o
desbragamento incontinente com que
alguns propalam atoardas grosseiras
sobre a gestão das Universidades.

Quero daqui saudar calorosamente
os milhares de membros da Universi-
dade de Lisboa (docentes, funcionários,
estudantes) que pelo seu trabalho e de-
dicação, designadamente, nos órgãos de
gestão a todos os níveis, têm conseguido
preservar e promover, nas condições em
que realmente vivemos, padrões e ní-
veis de qualidade de que não abdica-
mos, e que continuam a ser vitais para de-
frontarmos e triunfarmos da adversidade.

Fique finalmente claro também que,
apesar de tudo isto, na Universidade de
Lisboa não tem havido nem endivi-
damento externo, nem «buracos» orça-
mentais, nem «derrapagens» - têm-nos
rapado, sim, pelos mais variados artifí-
cios do sugamento e do manejo da tesou-
ra, verbas significaivas: ora sem mais
rodeios, ora forçando-nos a reencaminha-
mentos dotacionais distintos dos que
estavam (até legalmente) consignados.

Não me peçam que passe em silêncio
dois ou três pontos de actualidade.
Quero ser claro, e se para alguns ouvi-
dos mais delicados parecerem duras as
minhas palavras, percebam que as pro-
nuncio sem ressentimentos, sem demo-
nizações deslocadas, e que, sobrema-
neira, pela minha parte, de modo al-
gum se encontra fechada a via de, em
conjunto, procurar e encontrar solu-
ções construtivas para problemas cuja
complexidade e melindre sou o primei-
ro a reconhecer.

Em relação ao fecho de 2002: a não
serem repostos os 2,3 milhões de euros
correspondentes aos aumentos salariais
decretados após a fixação do orçamento
de 2002 (e nele, portanto, não contem-
plados, mas que a Universidade de Lis-
boa vem a pagar desde Janeiro), está o
Governo a incorrer (se calhar, sem disso
dar conta, o que ainda lhe agrava a si-
tuação) num verdadeiro atentado, não
digo à ética republicana - porque isso
seria elevar em excesso o nível teórico
da pendência -, mas à comezinha de-
cência política. Entre pessoas de bem
(mesmo se colectivas), não é, certamen-
te, um procedimento adrnissível, nem
recomendável como modelo para um re-
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lacionamento inter-institucional que se
deseja são.

No que toca a 2003: o tecto comu-
nicado para o orçamento de funcio-
namento é inferior em cerca de três mi-
lhões de euros àquele que, feitas as
contas e ponderados os factores em jo-
go, a Universidade de Lisboa considera
exequivel, ainda que num regime de
contenção fortíssima. A exiguidade do
diferencial em causa não traduz acanha-
mento no exigir, mas, bem pelo contrá-
rio, uma seriedade responsável que não
teme adiantar números correctos, por-
que sabe que eles correspondem de
perto às realidades a enfrentar, e sobre-
tudo porque recusa o xico-espertismo e
o espírito de barganha, caso a caso es-
grimidos, como expedientes para o tra-
tamento destas matérias.

Cumpre-me confessar publicamente
o meu fracasso ao não ter conseguido
até agora convencer o Governo (que
não estou a acusar de recusa ao diálogo,
sobretudo na pessoa do Ministro da
tutela) a tirar as ilações consequentes
da justeza e da justiça destes números.
Desconheço se a Assembleia da Repú-
blica ainda disporá de condições objec-
tivas, e se terá determinação subjectiva
bastante, para introduzir a tempo as corre-
cções necessárias.

É certo que o Governo, ao mais alto
nível, e por epístola de conforto garan-

tiu que não faltaria dinheiro às Universi-
dades em 2003, dando a entender que
procederá a uma abordagem casuística -
não sei se de peditório miserabilista
apadrinhado, se de magnânime bene-
merência alumiada.

Não posso calar que, a enveredar-se
por este desafortunado trilho, estará o
Governo a cometer uma combinação ne-
gativa grave de erros estruturais e estra-
tégicos:
- faz implodir um sistema de finan-
ciamento controlado, que confere às
instituições estabilidade (mesmo que
precária) e que protege a tutela de sobre-
ssaltos e surpresas de antemão evitáveis;
- suscita uma alteração objectiva e
perigosa da metodologia de trabalho até
aqui seguida com o CRUP (Conselho
de Reitores das Universidades Portu-
guesas);
- acelera a descapitalização (em curso)
das Universidades, impedindo-as de, a
tempo, responder a novos desafios e lan-
çar novas iniciativas;
- não premeia nem robustece uma
gestão responsável e com parâmetros,
provavelmente, e apesar de todas as
insuficiências, sem paralelo na admi-
nistração pública;
- promove a erosão das bases da auto-
nomia universitária, no que sincera-
mente espero não venha a ser o prelú-
dio de uma ofensiva geral contra esse
ínstítuto.. constitucional e legalmente
consagrado, no sentido de uma sua real
desfiguração, o que nos forçaria a tratar
todas estas matérias num tabuleiro so-
cial e político diferente, porque subs-
tancialmente pervertido.

No meio de todas estas dificuldades
- que agora são agravadas, mas que não
surgiram agora - as prestações da
Universidade de Lisboa, sem quebras
na qualidade, continuam a situar-se em
patamares francamente bons. Não nos
satisfazem porque subsistem as-
simetrias a corrigir, porque sabemos e
queremos fazer melhor, mas apresen-
tamos resultados que não nos enver-
gonham, até porque todos conhecemos
as condições em que são obtidos. (...)

Na realidade, hoje em dia, a par das
instituições políticas democráticas e
das Forças Armadas, o cultivo científico
dos saberes (designadamente, nas Uni-
versidades) constitui também um pilar
da soberania dos povos, que estrate-
gicamente importa tomar a cargo.



Neste contexto, a responsabilidade
da colectividade organizada (do Esta-
do) pela formação e qualificação dos
seus membros adquire contornos de
maior exigência e alcance. Aí se inscre-
ve o papel social das Universidades na
vivificação e disponibilização reais de
um ensino superior de qualidade como
bem público, e não como mera merca-
doria objecto de compra e venda
segundo os interesses e disponibi-
lidades privados de cada um.

É por esta linha que estamos a ca-
minhar, nomeadamente em sede de
expressão orçamental para as Univer-
sidades?

Infelizmente, a resposta é: não. (...)
É claro que, em tom compungido

retirado dos manuais de homilética,
não faltará quem nos pregue que os
sacrifícios de agora são o preço dos be-
nefícios de amanhã.

A contra-gosto terei de responder: o
aperto excessivoe o prolongamento des-
mesurado dos silícios de agora podem

inviabilizar que haja amanhã. Para os
que não apreciarem estas metáforas
penitenciais, direi que elas podem ser
traduzidas prosaicamente pela anedota
do cavalo do inglês, em que nos cabe-
ria o desafortunado papel do equídeo ...

Na sequência do que está a acontecer
em 2002, e nos termos do que nos foi
comunicado para 2003, a situação or-
çamental será insustentável. (...)

Por isso, anuncio: tudo farei, pes-
soal e institucionalmente, para que em
leal e franca cooperação sejam cons-
truídas em conjunto as soluções perti-
nentes que a realidade, no seu devir,
impõe.

Mas a Universidade de Lisboa não
se vai resignar à hibernação letárgica,
ou ao comprazimento com um estado
vegetativo superiormente imposto.

A Universidade de Lisboa não vai
abdicar de cumprir a sua missão social
segundo padrões de exigência e quali-
dade.

Não vamos fazer das tripas coração

Júlio de AmorItUt F.iIIt.o$,
Rua do Arco a São Mamede, 9 - ,.ç~sq., 1

Tel.: 21 39566 45 Fax: 213f:>S
Email: litamorim@meganet-pJ

- porque a salada de vísceras atiçaria
insanáveis conflitos entre cardiólogos e
gastrenterologistas.
Também não vamos perder a cabeça -
coisa que faz muita falta a quem sem
ela fica, e que pouco ou nenhum pro-
veito tem para quem a encontre.

Iremos, sim, trabalhar e lutar, mobi-
lizando algo que, graças a quem quise-
rem, colectivamente nos não falece: a
inteligência.

Não iremos lutar contra quem quer
que seja; iremos lutar por o que de ra-
zoável queremos que seja.

Pensamos, fundada e convictamen-
te, que a razão está do nosso lado; mas,
se ela for na realidade razão, não esta-
rá apenas connosco ... Por isso confia-
mos na andadura da marcha.a

Muito obrigado.
José Barata-Moura
Lisboa, 12 de Novembro de 2002
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megafone
.• A SOCIEDADE DOS SUPER-HOMENS COM ASAS

DE ICARO(S) .• ASSIM COMO O TRATADO, O LIVRO

A sociedade dos
super-homens
com asas de Icaro(s)
Conto sintético para os deuses modernos
texto Conceição Ramos-Lopes

Once upon a time ...
Num Reino de cabeças loiras (de um
loiro platinado), lentes de contacto furta-
cores, ventres refeitos por cirurgia estét-
ica, seios e lábios de silicone ... os seus
habitantes distanciaram-se dos desertos
extensos e interiores (no sentido lato e no
figurado) e alargaram-se por rotas de uma
periferia costeira e enganadora, ludibrio-
sa. Deixaram as tendas pelo progresso -
uma evolução de tendas de feira, onde
tudo se encontrava à venda, das unhas
postiças à personalidade de Doktor Faust
de aluguer.

Criou-se o culto da infalibilidade, da
estética estereotipada, do belo Web por
encomenda. De site em site foram-se per-
dendo os pontos de referência básicos
para o garante de sobrevivência de qual-
quer sociedade digna de tal designação: o
sentimento de pertença, o apego de tribo,
o respeito de códigos e de regras sólidas.

Por todos os sub-reinos desse Reino
de super-homens foram-se gerando ge-
rações de contentinhos da silva ... Abjec-
ções tomaram a forma e o título de pro-
gramas de recreação televisiva, com o
consentimento benevolente de autorida-
des, lobby e marketing oblige(nt). Con-
trapunha-se um Big Brother à fórmula
do filho único - inchado no seu ego mim
mim mim -, colocavam-se sentímen-
tos(?) a toda a prova, ou o que [lhes]
restara deles.

Auto-suficientes, de uma (auto)confi-
ança demolidora, brincaram com o fogo
durante décadas de descontraído confor-
to, em recantos de sofás plumosos e
aconchegantes, gatos borralheiros in-
conscientes e imaturos adormecidos
em contos de fadas, amnésicas de Bagda-
de. Afundaram-se, amolecendo flácidos
vontades fugídías face a ecrãs king sized
e banheiras de inovação jscuzzi, mascan-
do pastilha elástica - perdão I: chewingum
- e cuspindo bases transgénicas de grãos
de milho pipoca 'Just two little seconds on
your 111Ícrowaves".

Sobrevivia-se pela lei da selva numa
nostalgia de desagregação jurássica oh
vastas extensões de coqueirais pacíficos ...

Até que um dia ...
Super-homens foram subindo nos

ares, subindo, com as suas vestes esvoa-
çantes de polyestermulticolor, esquecen-
do-se do efeito Ozone, confiantes em que
as suas asas [-Delta] jamais se derrete-
riam. (Havia-lho garantido a pés juntos
quem de direito.)

Dura lhes foi a queda ó deuses, por
tão escasso arrependimento: tais super-
homens não se haviam treinado na sabe-
doria do Mea culpa.

Moral da história:
Antes de escovarmos os [nossos] dentes

devemos certificar-nos de que não esta-
mos a utilizar [a] graxa para [os] sapatos .•
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Assím como o trs
Nova edição divulga tratado português do século XVII so

o debate sobre a locução ut pictura poe-
sis, parte de um verso de Horácio, tem
assinalado diferentes matizes à compara-
ção entre pintura e poesia. Por um lado, a
partícula que inicia a comparação, formu-
lada na Arte Poética horaciana, é um traço
que de fato aproxima os procedimentos
das duas artes, pois diz que a pintura é
"como" a poesia. Embora esse traço nunca
revele uma proximidade maior do que
aquela possível à comparação, figura que,
de resto, permite a coexistência de concei-
tos intermediários entre os dois objetos
comparados. Por outro lado, mais radical e
muito curioso, a fórmula ut pictura poesis
revela "uma rede de identidades e oposi-
ções" entre a arte do poema e a que figura
pintada em quadros.

Entre uma e outra abordagem, tanto
os escritos dos antigos quanto as precep-
tivas dos séculos XVI e XVII têm o ut pie-
tura poesis fundamentado sobre o concei-
to de imitação, proposto, por sua vez, a
partir da Poética aristotélica cruzada com
a doutrina de proporção horaciana. Isso
porque, embora seja justamente na arte
poética que se propõem, como é de se
esperar, os princípios específicos da poe-
sia, a todo instante Aristóteles destaca a ir-
mandade entre as artes, notadamente en-
tre a poesia e a pintura, em termos de con-
figuração de certa representação das coi-
sas do mundo pelo artificio, da necessi-
dade desta representação ser decorosa e,
ainda mais precisamente, de a arte per-
fazer efeitos cuja criação depende sempre
do conhecimento e destreza em determi-
nada técnica.

É em consideração desse antigo deba-
te que Manuel Pires de Almeida afirma
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"poesia e pintura" como homólogas entre
si, dado que são apresentadas numa dis-
posição simetricamente oposta uma à ou-
tra já no título de seu tratado: "ou pintura
e poesia". O licenciado português do sécu-
lo XVII apresenta não uma comparação
entre as duas artes, mas declara que se
pode transitar de um conceito a outro. O
estudo introdutório de Adma Muhana a
essa obra, oportunamente por ela agora
resgatada na forma do livro Poesia e Pintu-
ra ou Pintura e Poesia: Tratado Seiscen-
tista (de Manuel Pires de Almeida / Adma
Muhana, São Paulo: Edusp-Fapesp, 2002)
mostra-se fundamental ao interpretar a
radicalidade do pensamento de Almeida
quanto à similaridade das duas artes como
algo que vai além da correspondência: a
poesia é como a pintura. Outro verso, mu-
ta poesis, eloquens pictura (pintura é poe-
sia muda, poesia é pintura que fala) pro-
poria à ciência atenta do tratadista portu-
guês que a imitação da palavra poética é
metáfora da arte da cor desenhada. Este
particular renderia, na relação analógica,
transitividade e indistinção entre uma e
outra, o que é seguramente mais que
comparação. Ambos, estudo introdutório
e tratado, comentam e esclarecem os
princípios de fraternidade imitativa entre
as artes da cor e locução, numa feliz
comunhão em termos de clareza e
elegância textual.

A partir do conceito de imitação,
Adma Muhana observa a preceptiva aris-
totélica de Manuel Pires de Almeida, de-
monstrando como esta recupera, na sua
própria composição, os paralelos entre a
poesia e pintura que Aristóteles formula

na Poética. Ao traçar as correspondências,
a autora ressalta também circunstâncias e
formulações em que Almeida, como
modelo da preceptiva do século XVII cris-
tão, ora afasta-se, ora amplifica os precei-
tos aristotélicos, conduzidos principal-
mente pela linhagem retórica latina de
Horácio, Cícero e Quíntílíano e, muito
mais tarde, por Scaligero, Alberti, Tasso,
Viperano e outros comentadores. É salu-
tar a explicitação dos fatos que giram em
tomo da "tensão entre os princípios da
Poética e a moral Republicana (... ): res-
guardar à campo autônomo das artes e
conciliá-lo com a doutrina católica vigen-
te". A esse propósito, a comentadora as-
sinala a finalidade da poesia no composto
prazer e conhecimento, ou deleite e uti-
lidade, sendo que este "e", enquanto co-
nectivo de adição, possui também muito
de outros sentidos: causalidade, finalida-
de, concessão e adversidade, como a di-
zer: prazer pois, porque, embora, mas co-
nhecimento; ou, deleite somente com
utilidade. No caso de o leitor - historica-
mente um homem crente, dada a conjun-
tura de Portugal posterior à Contra-Refor-
ma - duvidar em proceder por via da virtu-
de ou pelas vias dos vícios, é muito conve-
niente que as obras de arte da poesia e da
pintura imitem sempre a partir de matéria
honesta e exemplarmente elevada. Per-
mite-se, contudo, o uso de matéria torpe e
de alegorias, posto que, sendo estas finca-
das no mundo sensível, não maculam as
verdades essenciais. A ornamentação das
igrejas barrocas, que figuram facilmente
no imaginário do leitor, pode servir de ilus-
tração dessa prática.

A questão do paralelo entre as artes,
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texto Maria do Socorro Carvalho

tado, O livro
re as relações entre a pintura e a poesia

rastreada passo a passo no estudo íntro-
dutório à obra doutrinária, é fundamental
para a compreensão do decoro nas artes
seiscentistas, para o díscernímento do
lugar da virtude ou do bem, e para conhe-
cer-se que concessões podem ser feitas a
certas castas de ouvintes, leitores ou es-
pectadores de moral muito forrada contra
os efeitos de obras pouco honestas. Po-
rém, o estudo alcança o ponto mais im-
portante à altura em que busca conferir,
pode-se dizer, um estatuto para a poesia
seiscentista. A arte poética segundo Arís-
tóteles, esclarece a autora do estudo, foi
erguida sobre o postulado geral da repre-
sentação feita pela linguagem, que opera
entre a razão universal, essencial e as
variáveis, substituíveis, "separando o que é
da essência da linguagem do que são seus
acidentes". Isso é suficiente para a defini-
ção da poesia seiscentista? Não sem a
consideração, precisa Adma Muhana, do
que pode chamar-se de passagem de atri-
buição do lógico ao afetivo na medida em
que, na tradição retórica posterior a Arís-
tóteles, "os retores latinos optam pela de-
monstração de que, da perspectiva dos
efeitos da linguagem sobre o mundo, as
cores e as figuras afetam a condução dos
pensamentos e das ações mais do que a
retidão do argumento lógico-gramatical".
Isto então é já poesia. Mas seiscentista
será com mais razão no momento em
que, conclui a autora, de acordo com as
preceptivas do início do século XVII,
quanto à invenção ocorre uma emanci-
pação, apenas relativa, da elocução em
função dos efeitos finais buscados junto ao
público: "à verdadeira e perfeita poesia,
verdadeira e perfeita pintura, aquelas que

merecem estes nomes - pensamentos
altamente levantados, que comportam
afetos e costumes - é necessária a figura-
ção da linguagem, o colorido das carnes,
para que afetem convenientemente seus
leitores e espectadores".

A marca seiscentista de Manuel Pires
de Almeida fica evidenciada na concepção
da elocução/cor como definidoras da vero-
similhança no século XVII. Com efeito, o
tratado oferece não apenas a definição da
poesia, mas a clara busca de seu estatuto.
Para isso, Almeida interpreta certos con-
ceitos que a definem, às vezes com im-
pressionante clareza. Certamente o ponto
de partida é a aristotélica necessidade da
noção do universal da arte, que exige juízo
do poeta, na emulação dos modelos,
"extrair dos particulares a idéia perfeita":
diz ele, "não sofre a poesia mediocridade,
isto é, o poeta há de ser excelente em
sumo grau", neste lugar também hora-
ciano.

Ao dispor sobre o artífice, o autor
propõe o conceito de engenho como uma
faculdade, uma porção da própria nature-
za, imprescindível à "imitação da fermo-
sura", e de arte, a qual mantém próxima a
verdade. Ambos, engenho e arte, neces-
sitam contudo ser ajustados pelo juízo,
sabedoria de tudo, "pai do decoro e regra
de conveniência". O juízo engloba e am-
plifica o engenho, a arte e até o gênio, ca-
ráter do artífice. Presente nas coisas e nas
palavras, o juízo atua em todas as partes
do discurso, da invenção à elocução, com-
pondo e por vezes reformando a própria
natureza. Todavia, sua ação não é restrí-
tíva, ao contrário, é amplificadora: "não

obstante a arte por si ser grande, contudo
a delicadeza e a sutileza a excede", afirma
o tratadista. Juízo é mesmo agudeza, pois
distingue o decoro, na "extração do uni-
versal dos singulares, [na] composição da
verosimilhança mais prazerosa, mais
possível e mais sãbia do que a verdade".

Quanto à obra, ainda, o tratado de
Manuel Pires de Almeida, escrito em
1633, esclarece a compreensão que os ho-
mens do século XVII tinham, por exem-
plo, da poesia de amor, matéria poética só
aceita se honesta, excluindo-se terminan-
temente a imitação da lascívia. O leitor
encontra passagens especialmente precio-
sas para a compreensão da poesia seíscen-
tista, caso do conceito de variedade das
espécies poéticas como uma necessidade
artística, tendo em vista a fartura imensa
das coisas: "Não é possível poetar sem
variedade de locução".

É decoroso, enfim, apontar defeitos
nos livros que se recomendam. Como não
foram encontrados, Poesia e Pintura, ou
Pintura e Poesia bem que mereceria cer-
tas palavras encontradas no próprio trata-
do, escritas à altura em que o autor discor-
re sobre a diligência, terceira condição pa-
ra a fama do artífice, ditas por Apeles so-
bre uma imagem de Baco, feita por Protó-
genes: "à obra falta graça, que se o homem
conseguisse obter, seu trabalho atingiria o
céu" .•

MUHANA, Adma, Poesia e Pintura ou Pintura e
Poesia: Tratado Seiscentista (Manuel Pires de
Almeida), São Paulo, Edusp-Fapesp, 2002

N. do E.: este texto está escrito de acordo com
a norma da Língua Portuguesa em uso no Brasil.
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como foi que te
cresceram. as asas,

. conta-me

então tu chegaste. não. tu surgiste. o teu
relevo foi muito mais um surgir no
horizonte do que um chegar depois dele.
foi isso que aconteceu. tu surgiste na
linha do horizonte. e eu não sabia o que
fazer do contorno do teu corpo. e eu não
sabia o que fazer com a pele do teu corpo.
e eu não sabia o que fazer com a minha
presença, subitamente confrontada com o
relevo do teu corpo, que crescia e crescia.
e eu não sabia o que fazer. e tudo o mais
era silêncio, tudo o mais.

- porque vais embora? fica. fica mais
uns dias. vai ficando. esquece-te do cami-
nho. esquece-te. fica. não saias. fica. dor-
me. não queres dormír? não tens sono?
fica. esquece-te do caminho. não há cami-
nho depois do horizonte, só há vento e
poeira. fica.

o teu relevo surgia, devagar, tão deva-
gar que chegava a ser um sono. e enchia
tudo. e enchia tudo. e enchia tudo, até eu
já não poder sequer abrir os meus olhos
sobre a tua presença. e o contorno do teu
corpo apoderava-se do fio do horizonte.
tão ameaçador era o teu corpo. chegava e
tomava conta de tudo. e tu nem sabias,
nem imaginavas como as coisas desapare-
ciam na aproximação do teu corpo. se
imaginasses ... as coisas escondiam-se só
por sentirem a tua respiração que vinha.
as coisas encolhiam só por sentirem o
vento das tuas mãos, no seu ondular de
seara. o despontar da tua sombra fechava
as coisas e ninguém conseguia abri-las. e
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tudo o mais se refugiava debaixo da areia
que os teus pés iam afastando, a cada
passo que te aproximava do lugar. e nada
disto tinha a mínima semelhança com o
avançar do deserto. não. e eu tinha medo.
tinha medo e ficava muito quieto.

a tua respiração anunciava-se como
uma aragem que afasta os ramos das
árvores. e o sol entrava pela casa adentro
e iluminava-a. era tão pequena a tua res-
piração, mal se ouvia. o vento nem sequer
tinha coragem de se mostrar, tão doce era
a tua respiração. e os marinheiros olha-
vam as velas, muito quietos, com os olhos
espetados no céu azul. e perdiam-se os
barcos. a tua respiração que mal se ouvia,
mas apagava os objectos, sem os eliminar.
às vezes, era tão intensa que os iluminava,
por algum tempo. e eles desapareciam
nessa luz solar, como se nascessem de
novo, a partir do seu próprio interior. se
soubesses, da tua respiração o calor que
fugia para as coisas. e elas perdiam-se no
labirinto da casa. e elas derretiam-se no
espaço da parede. e a casa permanecia
quieta, mas viva.

eras uma fogueira, sem o saberes. o
teu olhar entrava devagar nas coisas e elas
incendiavam-se. as chamas nasciam-lhes
por dentro, devorando-as a partir dos
nervos. e nunca ficavam cinzas desse in-
cêndio, que lavrava entre as pálpebras,
ateado em cada piscar. o teu olhar era
lume, esse lume que gasta as coisas sem
sequer entrar nelas, o mesmo lume que

texto José ter

entra nas palavras e as desfaz. as chamas
soltavam-se e tu nem davas conta de que
elas fugiam para o mundo. e então ardiam
as árvores, as florestas, tudo. os pássaros
desertavam e tu ficavas a olhá-los e não
sabias. os teus olhos iam consumindo as
coisas e tu nem te davas conta. e conti-
nuavas a abri-los, como se fosse essa a tua
missão .•incendiar tudo. e eu fugia. fugia,
cada vez mais.

perder-me nessa teia que te recupera os
olhos é uma forma de te ter ainda mais
perto, de te poder tocar com as pontas dos
dedos sem humedecer a tua pele, sem dei-
xar as impressões digitais pelas estradas da
tua pele. essa curta memória de ontem, des-
se tempo que passei a recolher o movimento
dos teus olhos, a cartografar-lhes o relevo,
ainda me faz estalar a garganta. e não vale a
pena voltar a encher o copo de água, ela
nunca chega. deste modo te reconstruo o
corpo nos vincos dos lençóis. depois deito-
me na cama, sabendo que vais na onda co-
migo. o vento não levanta esta superfícíe. é
o meu sono a anestesia para as tempestades
que passam por nós.

depois, vieram as tuas mãos, as tuas
mãos ligeiramente frias e aveludadas. a
última coisa que chegou. tocavam na car-
ne das coisas e ela fervia, como se alguém
lhe espalhasse brasas por cima. e tu não
vias o fumo que se soltava diante dos teus
olhos. as coisas subitamente transforma-
das, viradas do avesso, recolocadas noutro
lugar. as tuas mãos trabalhavam no



escuro, no silêncio da casa. e no dia se-
guinte a casa surgia com outra cor, com
outra arquitectura, que desorientava. e
não sabermos como ia estar a casa no dia
seguinte era a nossa loucura, desneces-
sária, porque as tuas mãos enganavam o
tempo. e no dia seguinte já não havia
ontem.

já reparaste nas tuas mãos, no que elas
são capazes de fazer? as coisas até se arre-
piam. repara na luz que sai das coisas,
quando as tocas. a luz atravessa-as e elas
brilham, reveladas na simplicidade do seu
ser. é como se não tivessem segredos. já re-
paraste nas tuas mãos? o seu movimento
faz desaparecer as sombras, umas atrás
das outras. já reparaste nas tuas mãos?

um dia, abriste as tuas mãos para os
meus olhos e eu nem linhas consegui ver.
as tuas mãos tão brancas e macias, nem
sequer eram veludo, estão para lá dessa
veleidade que se usa nas cerimónias pro-
tocolares e nas ocasiões especiais. as tuas
mãos não tocavam, nunca tocavam, aca-
riciavam os objectos, passavam por eles
sem eles, sem eles sentirem e levavam-
nos. e era como se nem soubessem que
tinham sido mudados de posição ou de
lugar. assim, ias alterando a disposição das
coisas dentro da casa, sem que ninguém
pudesse ter a certeza de onde é que elas
estavam no dia anterior ou iriam estar no
dia seguinte. mas ninguém se importava,
porque ninguém queria que as coisas
estivessem assim, só não havia coragem

de as mover, porque podiam perder-se. a
geografia da casa era uma coisa que nos
deixava tontos, que nos roubava o corpo, a
pouco e pouco, porque todos os dias
tinhamos de fazer mapas e traçar cami-
nhos. e tu chegavas e colocavas cada uma
das coisas no seu lugar. e isso era tudo o
que preGisá;vamos, porque não s
fazê-lo. ..

as tuas cores tamãparecendo, a .
e pouco, como numa tela que levasse anos
a ser acabada, e tudo isso era um jogo da
luz, na ocultação momentânea das
nuances. às vezes, uma parte da cara apa-
recia pintada de verde e tu nem sabias.
havia sempre, então, uma gota de água
que caía e levava o verde com ela. e lá
tinha de ir outra vez o pintor misturar as
melhores tintas para repor o teu rosto. o
teu rosto, que tinha tantas cores e tu mal
sabias. como podias tu não saber as cores
do teu rosto?

pelo vermelho dos teus lábios caíam
pequenas palavras, às vezes, quase agu-
lhas. recebia-as a todas com a mesma
delicadeza, deixando que entrassem pela
carne dentro. seriam palavras? que língua
ias falando? como escutar tudo isso? as
tuas palavras agulhas. as pequenas cha-
mas que se colavam aos objectos e os alte-
ravam. podia ser uma alteração de cor, de
posição, de lugar, de qualquer outra coisa.
ninguém sabia bem o quê, mas tudo
ganhava um sentido até aí desconhecido.
havia coisas que nunca ninguém usava, a

nada davam origem. e tu chegaste e mos-
traste que há coisas que não servem para
outra coisa a não ser isso, serem coisas e
ninguém ter de se questionar. e era assim,
de dia para dia. e nem sempre usavas
palavras. nem sabes Como todos ãcava-
!};tos contentes Co!};t essa maneira de

lnquie--
de o ser.

êralmda.,
nem sequer uma memória, sequer
um vinco sobre a pele. eu recolhia-te as
palavras soltas, porque sempre gostei das
sementes que se perdem entre a erva da
estrema. essas, o lavrador não sabe o que
virão a ser, que pássaros as apanharão,
que água as fecundará, quem terão por
companhia.

um dia descobri-te as asas. era isso,
sempre fora isso. e podias voar. e foi a úni-
ca coisa que disseste, em inglês, porque é
a língua em que se diz tudo, depois de
tudo ter sido conquistado. como foi que te
cresceram as asas, conta-me. quero saber.
nada mais importa. diz-me só como é que
elas apareceram aí nas tuas costas, essas
asas, tão brancas que cegam os olhos. diz-
me se nasceram contigo ou ..se alguém as
colou aí. não é pedir muito. gostava de
saber e tu não me dizes, porque não me
dizes? gostava de saber ei8$o é tanto.

- fica. não queres ficar? diz-me.
mente, se quiseres, mas deixa-me ador-
mecer sobre essa almofada. o resto não
quero saber, porque não há resto.s





Subo apressado as escadas de empedrado
húmido, o frio das oito já se sente na cara e
nos lábios. Tenho a cara quente. Deixei-a nas
escadas com os lábios ainda esticados para os
meus e mal me despedi, o peito arrepiado por
um amor novo, o primeiro prestes a sair das
máquinas. Corri desconjuntado, apanhei o
autocarro e corri, corri, subindo a rua, o beijo
dela na minha cara ainda quente, na minha
língua. E corri até à porta, prédio hirsuto,
porta verde, a artrite a abrir-me a porta e eu
mais longo que nunca a esticar-me todo para
dentro, nariz logo afogado em tintas, o lufa-
lufa das máquinas a tranquilizar-me o ritmo
das veias. a peito quente da corrida. Ela de
lábios esticados e eu aqui. As máquinas, lufa-
lufa, lufa-lufa. Dá que dá que dobra estende e
corta. A pessoa que é pessoa tem sempre um
papel à mão, uma caneta. Só os aventureiros
arriscam tombarem-lhes, pelas orelhas e por
entre os frisos da testa, sem aviso, ideias.
Límpídas ideias. Era assim que, por entre os
fundos dos bolsos dormiam em harmonia con-
jugal, todas e mais algumas ideias, com mais
algumas listas da mercearia e de afazeres pri-
oritários. Dir-se-ia que tinha os bolsos sempre
cheios de embriões. Entre entre, o costume,
pois então, está muito bom, está tudo pronto
menos a capa, hm, hm, o chefe dos chefes
para o magno autor. Repare-se no leve inclinar
de cabeça, para o lado direito, do chefe dos
chefes, assim uma mestiçagem entre meia
vénia e menino de calções, antes da reguada.
a magno autor nunca deve visitar a sala de
partos, pois que o chefe dos chefes até o avi-
sou, estraga a surpresa. Continua com
atenção quase clerical em hora de confissão,
como um namoro selecto, até, eurico o pres-
bítero.

As badanas, tenho os tímpanos a latejar,
mas isto é lindo. Couché mate à luz difusa ... As
carnes das pernas a elevarem-se sozinhas,
téfe-téfe lufa-lufa estende dobra. Que verifi-
casse as badanas, disse ela, téfe-téfe não devia
ter vindo a correr. A porcaria do carro, e a ded-
icatória, para a R, a cabeça inclinada, o papel
é do melhor, isto dura uma vida, vamos todos
para o zezinho lá de cima e eles cá em baixo, a
rirem-se para nós. Não só um primoroso incli-
nar de cabeça, mas um pôr de joelho, assim
mais para dentro do espaço do magno autor,
um joelho de intimidade, enquanto assolapa
uma mão inteiriça nas costas. a magno autor
tosse, espreme o papel entre os dedos. O nosso

amor é um fio de azeite sumarento, para o
meu cisne, para a R. Papel laR, do bom, que é
espanhol, segunda assolapada mão nas costas,
do chefe dos chefes, para o magno autor. O
nosso amor é um filho de azeite sumarento. a
magno autor puxa pela corrente dos óculos. E
a verdade é que o prazo levou um atraso de
apenas um mês, tivemos em conta que era 9
seu livro, mais a mais, a sua primeira obra. E
um filho de azeite sumarento. a chefe dos
chefes na terceira posição. A primeira é a do
inclinar de cabeça, a terceira já implica treino,
o joelho dobra, subtil, a mão descai das costas
do magno autor para o terminar das costelas e
a anca oposta ao joelho sobe em conformi-
dade. a essencial de tudo é manter o corpo
lado a lado com o magno autor, em cumplici-
dade, nivelamento, mas olhando só os olhos.
Que não se fira tamanha intimidade entre o
magno autor e a obra ..

a chefe dos chefes, da gravata escorrem-
lhe violáceas gotas de suor, sem conseguir
chegar à quinta posição, apesar do treino. a
magno autor, bofetão no peito do chefe dos
chefes com as costas da mão, a outra na testa,
espera lá qu 'esta porra tá mal, faculdade pós-
graduação mestrado Sorbonne Oxford
Portobello road em dias de confusão. Ela disse,
no meio do passeio, no fog londrino, 'môt, em
Portugal não vale a pena. a coração do magno
autor téfe-téfe. Qu'esta porra tá mal, tem um
erro. a chefe dos chefes, um bofetão de ginete
no peito, tchaca-tchaca, o chefe dos chefes
quase a espraiar-se de costas na máquina,
tchaca-tchaca dois dedos fora, aparas para o
chão. A guilhotina atrás é muito certa. O filho
de azeite sumarento, o nosso amor, para o meu
cisne, para a R. a magno autor continua cam-
inhando em frente, de óculos enterrados no
filho sumarento de azeite, quase a juntar a
folha fresca com a biqueira da bota de ensebar,
tem que emendar esta porcaria 'tá a ouvir, as
costas para o chefe dos chefes, agora na quin-
ta posição de dor, os homens atrás das
máquinas acorrem. Tchaca-tchaca, dois dedos
no chão. a magno autor, 'môt a quem vais
dedicar. Meu cisne de papelão. a lambuzar
vermelho, denso, sobre a capa, couché mate, o
livro na guilhotina, aparas e dedos, téfe-téfe,
nesta sala de partos não há anestésicos. A coz-
inha mediterrânica-novas aproximações, a
capa, tchaca-tchaca para o meu fio de azeite
sumarento, para a R. A badana, couché mate
à luz difusa .•
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Colho o instante com palavras vãs
E coroa-me de nada.
Nada detém a tarde
E já é tarde.
Cada palavra que vem
É inacessívelcomo o passado.
Na noite que chega sem alarde
Possover o que ficou escrito
Já apagado.

texto Gonçalo Castello-Branco

Ars poetica
[fragmentvm} texto De São Secundino

l 18119

-----

o Poeta é títere da Palavra como uma criança que gatinha pela escadariavertiginosa ao fitar
o céu o mar e a terra toda a primordial idade no Verbo indizível a harpa de vento de onde respira
perfume e miasma que suspende toda a criatura no arrepio de sentir o âmago de
verdade ou sonho explodindo ou expirando pelo que é Belo



texto Ricardo Faria
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Nenhum de nós sabia ao que ia, mas a
promessa de uma comunicação mais fácil
movia-nos por todos os corredores do cen-
tro comercial. Talvez o espaço que depois
pudéssemos partilhar e as diferenças que
viriam a dar voz à desconfiança se conju-
gassem e entrecosessem numa trama
perigosa mas atraente. De facto, o movi-
mento inicial foi de mútuo apego pru-
dente. A meio do café já a vontade de sen-
tir no joelho o joelho alheio nos aquecia. A
tarde morna parecia ser feita de um trópi-
co esquecido. Esse primeiro momento foi,
provavelmente, uma ilha.

Tudo é retardado quando o medo se
manifesta para nos afastar da criatividade.
O que é criar senão despir o cálculo? Mas
havia cálculo matemático desde o princí-
pio do mundo, e tudo o que as criaturas
têm feito é boiar no grande lago histórico
que é o mundo. Nós éramos apenas
promessa de comunicação, já quase o
disse, promessa de um contacto feito
entre fantasmas de carne flutuando sobre
um aterro líquido. E a retracção dos movi-

texto FSL
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mentos só acontece quando a noção de
higiene difere. Ou para falar como os sim-
ples: somos todos porcos, mas quase todos
de uma porcaria diferente.

O chá turvo parece sujo e lembra-me
nós os dois. Sim, lembra-me a mim tam-
bém, não pela falta de limpeza mas por
falta de limpidez que nessa altura enchia
cada uma das tentativas de dizer algo sem
dizer tudo. Andei a ler os areopagitas, os
escotos, os cusas e os derridas e não me
parece que tenha perdido tempo nem que,
tão pouco, o tenha ganho. Foi a partir daí,
e graças a uma conversa com um colega
budista, que comecei a entrever as
armadilhas do tempo e a ilusão que isto da
história é. Vaidade das Vaidades, tudo é
Vaidade, já dizia o Outro. Mas vou voltar à
ficção porque já estou a perder-me nos
desvios da minha realidade.

Era uma vez um homem que não
sabia dizer "eu amo-te".

A falta de limpidez minha e do chá

acompanhou-me mais do que a própria
intimidade entre nós, que não chegou a
existir. Caminhámos na noite entre
cristais escuros (também já foi dito que são
como cristais as palavras) e, sem perceber,
cortámos as pontas dos dedos nas suas
arestas aguçadas. A pele, essa tela de pano
cru que cobre as entranhas, não seria
nunca mais a promessa da intimidade. O
problema não estava no discurso mas no
silêncio. E nas ruas da grande cidade que
era o centro comercial, crescia a ampli-
tude do tórax para que nos enchêssemos
de um ar novo, feito de perfumes artifici-
ais e milho a crepitar à porta do cinema.
Um rumor excessivamente luminoso
diferenciava todos os objectos como se a
ruptura fosse o único acontecimento pos-
sível e todos os rostos estivessem prestes a
estalar como tinta velha. Os passos agredi-
am suavemente o chão e o silêncio que
nos cobria faiscava como um ruído no
centro das trevas. Até que saímos do cen-
tro comercial como quem deixa uma ilha
afogada.

Criar é deslocar o medo para a perife-
ria do imaginável, deixando os dedos sujos
de vontade. Também as periferias
humanas são superficies de criação. O
ritmo válido da vida enche de sangue os
caminhos aquáticos do grande lago, e a
história é isso: um lago onde se encontram
as diferentes sujidades. O nosso mundo, se
o houve, era um campo aberto, estranho
às vozes liquefeitas, uma várzea. Quando a
história secar, tudo ficará inerte e homogé-
neo, prestes a rarefazer-se. Até quando
duraria o absurdo da comunicação, não o
sei. Mas esta ficção só o é porque o tempo
o permite e porque os tempos verbais não
são tempos de acção mas de ilusão. O
tempo desfaz-se e seremos apenas um
floco entre inúmeros flocos. O que digo é
pouco real porque o passado está presente
e, como já muitos disseram, o presente
esgota-se num ápice. O chá que fervia está
frio agora ou nem sequer existiu. O café já
foi há muito tempo. O tempo de agora é de
espera e talvez tédio. Eu não tenho tempo
para mim. Não sei que tempo é o nosso.
Esta é a verdade .•

Matsuo Bashô
Vejo uma ilha, palmeiras e a chuva
nos reflexos do mármore.

Triste esta sala, este som
na luz acesa.

Talvez ao deslizar, o urso
se agarre.

Mais não digo dos números
a cintilar no céu ou do choque das hastes
nas rochas.

Aquele que vejo no topo do monte
a ver-me.

Sempre a grandeza tranquila,
o estrépito da água na estrada.

texto Álvaro Áspera
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