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editorial

I N o I C E
Somos todos uns falsos entusia-

stas! Esta é a lei regulamentativa deste

jornal. Idiotas armados, generais da pro-

crastinação. Nunca dizemos que não;

ninguém diz que não à preguiça heredi-

tária que lavra a nossa ruína. Rachas nas
paredes são os nossos pontos de foco,

o sofá um lugar de (extremo) conforto.

Já antes proferia o herói de Mário

de Andrade: "Ai, que preguiça!': Cit-

amo-lo religiosamente em voz alta

desde a primeira reunião da cor-

rente edição. E com o mesmo êxtase

a terminámos, por meio de suspiros

algo desgastados, algo vitoriosos.

Não se deixem domar pela con-

stituição do preguiçar. Ganhem cor-

agem e rasurem outros projectos
mais inúteis do que este: LER-NOS!

A direcção

Na edição anteriormente lançada, n075, foi detectado um erro de formatação
na publicação do poema Le Lit d'Achille. Deste modo, Os Fazedores de Letras
gostariam de deixar um pedido oficial de desculpas ao autor do mesmo, Pedro
Feteira.

Nesta edição o poema encontra-se novamente publicado, pelo que a direcção
lamenta com embaraço tal lapso de revisão.
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"A INFORMAÇÃOPRECISAS VAI TER

-=

DE QUECONTIGO. "

Nos dias 8, 9 e 10 de Novembro
fui a uma conferência na ESCS(Escola
Superior de Comunicação Social) sobre
"O regressodo jornalismo" (http://www.
escs.ipl.pt/ oregressodojornaIismo/).Gu-
rus nacionais e internacionais fizeram o
público pensar no passado, presente e
futuro dos meios de comunicação. Num
anfiteatro grande, cheio de estudantes
e profissionais no ativo, falou-se, entre
muitas outras coisas, de multimédia,
de jornalismo narrativo, de jornalismo
de cidadão e da necessidade (ou não)
da imparcialidade dos jornalistas.

A questão que serviu de mote ao
colóquio foi saber se o grande jornalis-
mo morreu só porque entrámos na era
digital. Já se sabia que a resposta seria
negativa. Não só não morreu como tem
cadavezmaismaneirasde servir o públi-
co com qualidade e de forma original.

Com nomes como Adelino Gomes,
Paulo Moura, Alexandra Lucas Coelho
(http://blogues.publ ico.pt/atla ntico-
sul/), João Pina (http://www.joao-pina.
comi) e o trio da Estradada Revolução
(http://www.estradada revol ucao.
corn/), os oradores que mais me entu-
siasmaram - como portuguesa provin-
ciana que sou - foram os que vieram
de fora. Especialmente Amy O'Leary
(http://amyoleary.me/) e Mark Kramer.

Amy, editora multimédia do New

York Times, impressionou-me em par-
ticular pelo à-vontade e criatividade
com que expôs um conjunto de ideias.
Comunicadora nata, com a postura
tranquila que facilmente associamos
aos norte-americanos, a jornalista
"multiplataforma" bateu com insistên-
cia na polémica tecla do marketing no
jornalismo. "Se queres que te leiam,
tens de te vender!': Sempre me causou
alguma repulsa pensar assim. Se o jor-
nalismo passa por informar o público
sobre aquilo que realmente importa, de
modo a que cada pessoa possa tomar
decisões mais conscientes, porquê tra-
tá-lo como se estivesse em causa um
produto qualquer? A resposta à per-
gunta convenceu-me: "Se consideras
que aquilo que escreves é importante
e deve ser conhecido, por que não ten-
tar que o máximo de pessoas leia?"

A jornalista também disse que as
novas gerações acreditam que a infor-
mação realmente importante vai ao seu
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encontro. Facebook, Twitter, etc. Faz
sentido. Quantos de nós ainda vão à pa-
pelaria comprar ojornal paraestarem in-
formados? Setudo passapelas redesso-
ciais,é preciso apostar nelase estimular
o interesse, através de deixas sonantes
e imagens que prometem surpresas.

O grande problema é que hoje tudo
à nossa volta compete, cada vez mais,
pela nossa atenção. Da informação rel-
evante ao entretenimento, seja este de
qualidade ou enverede por caminhos
asquerosos, como aqueles com que
nos prendam as televisões portugue-
sas.Nunca houve tantas formas de us-
armos bem (ou mal) o nosso tempo.

Quaissãoassoluções?Paraos profis-
sionaisda comunicação escrita o dilema



UL

é grotesco e está a passarpor uma fase
muito exigente e altamente desafiante.
Fala-seem deixar o papel e na hipótese
de os jornais passaremtotalmente para
o online. Se em tempos duvidei, hoje
tenho cada vez mais a certeza que esse
é o caminho certo. "Mas as pessoasnão
querem pagar para ler jornais na netl;
alguns dirão. Como não? Quem quer
informação séria e contextualizada,
hoje disponível nas versões em papel,
continuará a querer o mesmo rigor nas
versões online, que já existem e serão
melhoradas amanhã. Sem os custos
de impressão existe a vantagem de
que se tornará mais acessível para um
número cada vez maior de pessoas.

Mark Kramer,um senhor muito alto,

e Ô

já de idade e com uma voz bastante
monocórdica, falou sobre o jornalismo
narrativo. Segundo este escritor resi-
dente da Universidade de Boston, este
tipo de jornalismo deve ser uma ex-
periência intelectual e emocionalmente
estimulante, porque sim, as emoções
também são factos! A ideia de ampliar
perspetivas sobre determinado acon-
tecimento e torná-lo mais emotivo - e
assim mais facilmente compreendido
por quem lê - agrada-me. Tornarmos
a estória mais humana e mais próxima
dos leitores é um gesto bonito. Acaba
por ficar em cima da mesa a hipótese
de conseguirmos sensibilizar alguém.
Alguém que veja surgir em si o impul-
so de fazer mais para tornar o mundo
num lugar melhor. Que melhor razão
de ser podemos dar ao jornalismo?

Por outro lado, sempre tive alguns
preconceitos em relação aos jornalis-
tas storytellers. Que deus me perdoe,
mas penso sempre que são escritores
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frustrados. Os jornalistas não deviam
ter como principal preocupação contar
estórias, isso compete aos escritores.
Deviam ser profissionais da informação
altamente especializados, capazes de
traduzir as mais diferentes linguagens
de uma forma simples, de modo a que
o cidadão com formação média consiga
compreender o que está em causa.Os
escritores que contem as estórias e, os
jornalistas que se concentrem em in-
formar com competência aquilo que se
passa,contextualizando, focando-se em
servir edefender o interessedo público.

A Alexandra LucasCoelho, que já foi
jornalista do jornal Público (e que ficou
muito conhecida pelos livros de viagens
Caderno Afegão e Viva México), trouxe
um debate muito interessante paracima
da mesa em que acabou por se sentar.
Numa postura descontraída perguntou
à plateia se o projecto Mídia Ninja (NIN-
JA no Facebook)erajornalismo. Ogrupo
de ativistas, surgidos no início do ano
aquando das manifestações no Brasil
(inicialmente reivindicando apenasuma
melhoria dascondições dos transportes
públicos), fazem aquilo a que se pode
chamar de jornalismo de cidadão. Com
formas de financiamento alternativo, o
manifesto da Mídia Ninja afirmava, em
Março de 2013, que aquilo que fazem
são"narrativas independentes e jornal-
ismo de ação" Os repórteres, que não



têm que ter qualquer tipo de formação,

assumem uma orientação política

quando estão no terreno e recorrem às

novas tecnologias para reportar o que

se passa. Segundo os mesmos, são um

"mosaico de parcialidades a acrescen-

tar às parcialidades que já existem nos

meios de comunicação tradiclonais"

Para mim não existe qualquer

dúvida de que é jornalismo. Não é só

"ativismo multimedia'; como alguém

na plateia disse quando teve oportuni-

dade. É jornalismo de cidadão, claro,

mas não deixa de ser jornalismo porque

se assume politicamente, porque não se
perde na falácia da imparcialidade. Em

Portugal ainda pensamos nos cânones

tradicionais como dogmas invioláveis.

Porque é que não haveremos de assumir

a nossa forma de pensar? Por que é que

haveremos de relatar o mundo tentan-
do esconder como o interpretamos?

Adelino Gomes, que foi jornalista

de rádio, televisão e imprensa, disse a

propósito da questão do assumir da par-

cialidade no jornalismo que esta não fa-

zia sentido. "Se eu disser em quem votei

nestas eleições, não quer dizer que ven-

ha a votar no mesmo partido nas próxi-

rnasl" Naturalmente que não, Adelino.

Mas se pensarmos que daqui a alguns

anos, todos os jornais e revistas que

mantenham a versão em papel terão pá-

ginas online bem construídas, qualquer
pessoa poderá ter um "perfil ideolóqlco"

Aí pode expôr livremente a sua forma de

pensar, que será ou não partidária. Esta

opção já existe no Facebook, portanto

não custa nada estendê-Ia aos jornalis-

tas, para que o público saiba que tipo de

mentalidade lhe está a relatar os factos.

O trio português da Estrada da

Revolução e o fotojornalista João Pina

foram dois exemplos de jornalismo free-

lancer ditos bem sucedidos. Falaram

dos seus projetos e da forma como so-

breviveram durante o processo, que no

segundo caso durou cerca de 8 anos,
com a Sombra de Condor, É preciso

muito amor à camisola porque o jornal-

ismo "livre" não paga as contas no final

do mês. Depois desta conclusão que

se antecipava, foi triste constatar que

o painel de oradores que se propunha
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falar sobre como financiar um projecto

jornalístico foi vazio em contributos.

Não se prevêm tempos fáceis em
lado nenhum, e no jornalismo não é

diferente. Mas uma coisa é certa: cada

vez mais pessoas vão aceder a infor-

mação ou entretenimento no computa-

dor, nos telemóveis e nos tablets. Tem-

pos houve em que esta ideia me afligia
e jurava eterno amor ao papel. Depois

acabei por aceitar a mudança, essa can-

tante. Pode ser que a democratização

que o online permite nos traga boas

surpresas! Termos de esperar para ver.

Joana Pinto Oliveira



---
OFL MUNDONO

Um apito ensurdecedor ar- boca, rodeada de turcas que me Sempre que eu conseguia lim-
rebatou-me subitamente do falavam ora em turco ora em par o prato, enchiam-mo de
mundo perfeito dos sonhos com inglês, e me arrastavam sub- novo. E quanto mais eu em-
uma violenta chapada de reali- tilmente para uma mesa onde patava, mais me apressavam!
dade. Confusa, abri os olhos se me afigurava estar a prepa- Elas riam, eu ria também, sem
para a obscuridade do quarto e rar-se um banquete. Consci- saber ao certo do quê, e pen-
deixei-me estar por alguns se- ente do meu desmazelo, pedi sava de mim para mim o quanto
gundos fixando o tecto, recor- licensa para tomar um banho, eu teria adorado aquelas mal-
rendo a esta necessidade int- mas foi-me negada ao mesmo fadadas saladas excêntricas se
rínseca de nos reconhecermos tempo que me punham à frente tivessem sido servidas à hora
nos objectos que nos rodeiam. um prato de batatas acabadas do almoço. Mas o pior ainda
Pouco a pouco, as formas ne- de fritar e me diziam "Come, estava para vir.
gras tornaram-se distintas come, antes que fiquem frias!" Quando o pequeno-almoço
e fui capaz de reconhecer o Eu estava estupefacta. parecia enfim ter terminado,
candeeiro de pé retorcido à As três turcas com quem pas- eis que surge o prato principal:
entrada do quarto, o pequeno saria a viver moviam-se in- panquecas! "O que é que pode
roupeiro entalado entre caixas cansáveis e ligeiras pela coz- correr mal?" pensei eu, ao vê-
caixinhas e caixotes e a min- inha e pareciam cozinhar para las surgir fumegando.
ha mala de viagem, ainda por um batalhão esfomeado. Eu Serviram-me panquecas e
abrir, que nunca antes me dera mantinha-me sentada, sem deitaram-lhes um topping alar-
tanta certeza de ser maior do saber o que fazer, enquanto anjado em cima. Perguntei o
que eu. espalhavam pela mesa saladas que era; não foram capazes de

Estava calor, mas não exóticas, azeitonas, tomates encontrar a palavra certa em
muito. Fiquei a preguiçar mais fatiados, alho francês cru, inglês e o meu turco limitado
alguns minutos, saboreando os queijo fresco, bolachas doces, impedia-me de as entender
raios de sol que escapavam en- bolachas salgadas, bolachas melhor. "Peixe" foi a melhor
tre as cortinas e me aqueciam insípidas, geleias de diversos explicação que encontraram.
os pés. O ruído de um mundo sabores, Ki s rr (uma espécie de Eu franzi o sobrolho e decidi
atarefado chegava entrecor- cuscus), bolinhos de chocolate, provar.
tado àquele quarto onde o dia chá café laranjada... Cruzes credo! Eu não co n-
ainda tardava a começar. Ouvia Nunca na minha vida tin- seguia acreditar no ue estava

~--~c~a~r~r~0~s~q7u~e~p~a~s~s~a~v~a~m~0~c7a~s~lo~n~a~----~~a~c~o~m~e~ç~a~·~o-=o~al·~a~a-=e~m~p~a~~u~r~---~a~c~o~m~e~rT.----------~~~~--~--~
mente e conversas desenrolan- rar-me de tal maneira! E as Caviar! O molho cor-de-
do-se numa língua desconheci- turcas não me deram tréguas! laranja que me despejaram em
da. Pairava um cheiro familiar, Para começar, pediram-me que cima das panquecas era caviar!
porém não estava a conseguir juntasse o que eu quisesse ao Toda a minha boca pedia por
descortinar que cheiro era. prato das batatas; optei por clemência, atrevendo-se ap-
Passou-me pela cabeça a ideia uma das saladas, calculando enas a murmurar "Ço k güzel"
de batatas fritas e perguntei- que já seria mais do que sufi- aos três olhares atentos que
me que horas seriam. ciente para mim. No entanto, caiam sobre mim, sorrindo.

Repentinamente, reben- elas trocaram olhares signifi- Ainda hoje não sei ao certo
tou de novo um apito infernal cativos e decidiram imediata- dizer se gostei ou não das pan-
junto aos meus ouvidos e dei- mente que eu precisava de quecas com caviar. Não sabiam
me conta que era o despertador comer mais. Pior: que eu que- mal, só sabiam a errado. Como
do meu telemóvel que me ten- ria comer mais! Construíram- se estivesse a comer sardinhas
tava arrancar da cama, numa me no prato uma autêntica em pão-de-ló. A cozinha tu r-
amálgama de luzes e cores Torre de Pisa, precária, com ca (em especial a das minhas
piscando incessantemente. tudo o que lá conseguiram en- amigas) produz pratos de uma
Desembaracei-me, meio co n- fiar, e ficaram à espera que eu riqueza e sabor riquíssimos,
trafeita, dos lençóis e tacteei me deleitasse com o petisco. mas o terrível hábito de se faz-
o chão à procura dos chinelos Muito atrapalhada, consciente er do pequeno-almoço um buf-
que tinham misteriosamente dos olhares cravados em mim, fet "all-you-can-eat" simples-
mudado de lugar durante a fui engolindo os vegetais, a mente não é para mim.
noite. Eram 9 da manhã de Do- massa, o raio das batatas f r i- Resta-me dizer que naquele
mingo. tas e o que mais me tinha cal- dia não almocei. Nem nos que

Segui pelo corredor meio hado na rifa, pensando no meu se seguiram.
adormentada, guiando-me pelo copinho de leite e no papo-
barulho, e quando dei por mim seco da praxe, que já pareciam
estava na cozinha, de cabelos não passar de uma memória
eriçados e baba ao canto da distante deixada em Portugal.

Márcia Sousa
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CORTAM, TU AFASTAS-TE,DESISTIMOS I
ELESNÓS ~NAO

~----- OPINI~

I

Quando me pediram para fazer

um texto sobre o Conselho Pedagógico
e as eleições decorridas, achei que de-

via ir mais longe e escrever também

sobre as sucessivas decisões políticas

que afastam os estudantes dos órgãos

da Universidade. Isto anda tudo ligado.

Como é sabido, a Universidade en-

contra-se dividida em vários órgãos (Re-

itor, Conselho Geral e Senado) onde se

encontram representados professores,

estudantes e funcionários mas, desde o

último regime jurídico das instituições

do ensino superior, passaram a estar

também outras entidades no Conselho
Geral. Mas quem são? É a Leonor Beleza

da fundação Champalimaud, é o António

Mexia da EDP,é o Henrique Granadeiro

da PT,e por aí. O que querem? Os contos

de fadas já lá vão e certamente que não

defendem o ensino público, gratuito, de

qualidade e democrático. E se dúvidas

existissem temos a aprovação do au-

mento das propinas para este ano lec-

tivo. Mas não foi, nem é sempre assim.

O Conselho Geral já esteve mais dividido

entre professores, alunos e funcionári-

os, e ainda hoje tem membros que de-

fendem um ensino que desenvolva o

país e que não tenha em vista o lucro.

Outro órgão importante é o Con-
selho Pedagógico, único órgão onde

estudantes e professores estão em

igual número. Aqui, decide-se e dis-

cute-se tudo o que tenha a ver com o
funcionamento das aulas. Fundamen-

tal e imprescindível em qualquer fac-

uldade, mas que ganha maior relevo

quando na nossa instituição os profes-

sores insistem em não respeitar o es-

tatuto dos trabalhadores-estudantes,

a não entregarem testes e trabalhos
sem discutirem notas, faltarem con-

stantemente sem justificação, etc. Os

estudantes, um por cada departamento

da faculdade (LAC, História, Filosofia e

Ciências da Linguagem) fazem chegar a

este órgão as mais justas reivindicações,

resolvendo os seus mais variados prob-

lemas. Só para dar exemplo, um aluno

foi de Erasmus e teve problemas com

as equivalências e foi o Conselho Ped-

agógico que acabou por atribuir os

créditos, uma aluna não podia ter o di-

ploma de licenciatura porque suposta-

mente faltava-lhe uma cadeira, porém,

a aluna já tinha feito a cadeira o profes-

sor é que demorou mais de um ano a dar

a nota, sem falar na pressão que foi feita
para termos reuniões de esclarecimento

mais pequenas devido às restruturações

dos cursos. Não são vitórias peque-

nas, porque sabemos que ao ajudar

um estudante estamos a abrir portas
para resolver casos maiores. Porque

I

I
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falta fazer mais. Queremos exames sem

limites (caso o estudante não consiga

concluir a cadeira através da avaliação

contínua), queremos intervalos e uma

hora de almoço, queremos todos os pro-

gramas disponíveis atempadamente,

exigimos uns serviços académicos ao

serviço dos estudantes e que não pro-

voquem o caos. Mas nada disto, que é

justo e necessário, acontecerá se não

estivermos todos esclarecidos e uni-

dos nos problemas que afectam a fac-
uldade e o Ensino Superior em geral.

Façam-nos chegar os vossos prob-

lemas e as vossas dúvidas, por mais

pequenas que sejam, que nós faze-
mos tudo para sermos a solução.

Sara Covas

Representante dos alunos de LAC

no Conselho Pedagógico



CONDESCENDÊNCIAO MAGICAL NEGRO EM HOLLYWOOD:

Há muito que as produções
hollywoodescas nos habituaram,
por vezes muito discretamente, a
uma formatação moral conforme
os fenómenos sociais e agenda
politica do contexto temporal em
que se inserem. Do tempo em que
o homem negro desempenhava
papeis minúsculos, sempre servis
ou marginais, à nova dimensão de
conteúdo e importância na narra-
tiva, como em "The Young One';
de Buriuel, o actor negro viu-se ca-
paz de desempenhar qualquer pa-
pel que porventura lhe coubesse.

Porém, um fenómeno não estra-
nho à literatura (leia-se, por exem-
plo, Mark Twain), cedo se assimil-
hou à sétima arte: a descriminação
positiva. Não só se procurou atenuar
o pesado sentimento de culpa que
herdou o homem branco, como
também se deu uma ilusão de en-
altecimento ao próprio espectador
negro. Poderá perguntar-se quanto
tempo levaria ao público alargado
a perceber tal artimanha. Até hoje
a maioria nem se apercebe da sua
compaixão indirecta por um arqué-
tipo a que se convencionou chamar
magical negro, um personagem,
habitualmente secundário, que
faz uso dos seus aparentes e (mais
ou menos) óbvios poderes sobre-
naturais para guiar o protagonista
branco na sua demanda. Em quase
todas as suas variações, é alguem

humilde cujo passado é desconhe-
cido e que simplesmente aparece
para servir de sidekick espiritual do
protagonista. E,apesar da utilização
do estereótipo não se esgotar no
cinema, muitas obras mainstream
deste meio são culpadas desta de-
scriminação, nem sempre inocente,
e os exemplos são mais que muitos.

Filmes como "À Espera de um
Milagre': de Frank Darabont, em
que o protagonista é ajudado de
forma desinteressada por um con-
denado negro, puro e inocente,
ajudam a reforçar essa condição
idílica e sobrenatural. Esta ideia é
levada ao limite em "Bruce Todo
Poderoso': com o personagem de
Morgan Freeman a representar algo
que Spike Lee designou anos antes,
numa palestra em Yale, por "super-
duper magical negro': Consciente-
mente ou não, a ideia deste es-
tereótipo é a subordinação de uma
minoria mascarada de validação,
uma vez que todas as acções do per-
sonagem servem para justificar a
trama do protagonista, que o magi-
cal negro serve obedientemente.

O papel do actor branco é per-
feitamente ilustrado n"'A Lenda de
Bagger Vance" em que Matt Damon
é reencaminhado para a vida ideal
que outrora teve por consequên-
cia da intervenção mística de Will
Smith, cujo propósito na história
deixa de fazer sentido assim que há
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uma resolução do conflito do pro-
tagonista. Porém, um esforço de
conscencialização oriundo da co-
munidade afro-americana, almeja
desconstruir tal visão condescend-
ente e movida pelo remorso.

Em "Dia de Treino': Denzel
Washington não é um mero inter-
mediário-guia da sorte de Ethan
Hawke, antes, este último é um
mero fantoche do seu antagonista,
que passa por diversas provações
até que se decida qual dos dois
sairá triunfante. A oposição ao es-
tereótipo surge de imediato após
um jogo de aparências que, enquan-
to revelador de um carácter profun-
damente maldoso, afasta-se do des-
fecho moralista que favorece uma
martirização do personagem negro.

Vítor Bruno Pereira e Nelson P.
Ferreira
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IMAGINAÇÃO .. ~

Acordar em sobressalto com o
barulho nada original do desperta-
dor e, na seguinte meia hora, camin-
har pela casa num eterno completar
de tarefas completamente automa-
tizadas. Trancar a porta à saída de
casa e ter a sensação de a estar a
destrancar apenas alguns segun-
dos depois. O dia passa num ápice.
Em desastrosa rotina vive o nosso
complexo corpo-mente, frequente-
mente reduzindo a sua própria cria-
tividade a uma mera obediência
às tendências diárias sem valor. A
consciência da fugacidade do dia é
súbita e, infelizmente, tão ou mais
fugaz do que o próprio dia ... Grande
parte do restante tempo, a maio-
ria é assaltada por uma panóplia de
pensamentos quase desertos de id-
eias revoltadas. Contudo, há alguns,
pouquíssimos entre nós, que de si
fazem nascer imagens atraente-
mente originais, nem que estas
apenas o sejam por resultarem de
um momento abrupto de consciên-
cia. Contadores de histórias, esses
pouquíssimos. Criam e contam figu-
ras viscerais e provocadoras, figuras
restrltarrte tia sonhador: b"eteza
própria da imaginação frágil de cada
um deles. Esperam, com algum "en-
genho e arte'; fazer-nos sentir o que
criam e contam. É com esse mo-
mento de fragilidade, o desafio de
qualquer contador de histórias, que
se cruza o projeto artístico de An-
thony Magliano, "Quixotic Fuslon"
Para uns faz emergir desempenhos
verdadeiramente completos; para
outros, quadros excessivos e de
difícil compreensão. Em qualquer
dos casos, importa perceber que o
projeto se baseia no belo contacto

da dança e da expressão corporal
com as artes visuais mais modernas,
com a música e com a moda, con-
struindo momentos invariavelmente
únicos do mundo performativo.

Eudiria que quase num estado de
loucura ensaiada e alvo, de provavel-
mente vários, mas de pelo menos um
destes raros momentos de consciên-
cia, Magliano une uma diversidade
pouco comum de artistas num só
projeto do qual crescem espetáculos
ou dlps nada ortodoxos com um ob-
jetivo muito simples: desafiar as per-
ceções mais tradicionais da arte e os
limites estereotipados da sua forma.
Apesar do seu contacto com o mun-
do ainda ser limitado, os bailarinos,
coreógrafos, músicos, cineastas,
técnicos de som e imagem, artistas
plásticos e designers quixotianos
não passam despercebidos aos cu-
riosos da internet que, como eu,
têm vindo a acompanhar o trabalho
desta eclética equipa de revoltados.

O recorte fflmico "Aquarium" é
um exemplo bastante ilustrativo de
uma das peças resultantes do tra-
balho estimulado por Anthony Ma-
qliano no contexto mais moderno da
dança que o projeto permite. Neste
clip, três bailarinas executam uma
coreografia aparentemente clás-
sica, mas singular pelo constante
jogo selvático com uma simultânea
projeção de imagens de fundo. O tí-
tulo latino do clip grita pela liquidez
que essas imagens dinamizam: as
formas e os movimentos mais diver-
sos da água. Em coordenadíssima
interação com os movimentos, ora
redondos ora extensos, dos corpos
femininos, a cena leva-nos a cair no
engano mais surpreendente de nos
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pensarmos completamente subrn-
ersos em matéria fluida. O incrível
artifício completa-se, quer pelos
padrões coloridos do vestuário das
bailarinas em difusa semelhança
com as peles dos seres aquáticos,
quer graças ao acompanhamento
sonoro da performance por uma
melodia doce e até buziunda, se me
permitem o rodriguinho ... Apenas
em cerca de quatro míseros minutos
de coreografia, toda a encenação se
afirma bem alto, apelando frenetica-
mente ao uso mais simples dos nos-
sos sentidos mais primários. Assim,
contribuindo com um grau aceitável
de atenção, o público, mesmo ciber-
nauta, é desafiado por um momento
de dispersão e desconcerto assim
quesevêna resen adosseus rodu-
tos mais primitivos como a memória
de um dia de chuva ou a súbita ne-
cessidade' de ir à casa-de-banho!

"Eu quero que as audiências do
Quixotic sintam o mesmo que eu
sinto todos os dias'; Anthony Ma-
qllano faz questão de deixar escrito
no próprio proémio inspirador do
projeto, "eu quero que as audiên-
cias se sintam desafiadas," Como
mais direto resultado destes seus
trabalhos originais, o projeto tem-
se deparado precisamente com isso:
uma audiência satisfeita e agra-
decida pela provocação dirigida à
monotonia mais conformada do seu
quotidiano. De certo que em de-
sastrosa rotina não vivem os artis-
tas nem os adeptos mais próximos
do "Quixotic Fusion" Eis o que nos
espera na mais rica imaginação.

Marta Cruz
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Diz-me que não vou acabar no de-
semprego por es ta r em es tudos
asiáticos e que a China vai dom-
inar o mundo e que eu não terei
outra esc07ha senão fa7ar manda-
rim ou ser mandarino.
Por fim ...
Faz com que muita gente envie
textos e ideias e queira V7S7-

tar a redacção d'Os Fazedores de
Letras (osfazedores@gma i 7 • com
! !! i.

Os cató7icos têm de deixar
de pedir coisas ao menino
Jesus, és bem mais fixe
que e7e. Até p'ró ano.







LE LIT D'ACHILLE

Pedro Feteira

car les dunes ensanglantées représentent
devant la retraite des troyens
les chases aimables de la vie
et le plaisir des dieux

cependant
quand naus embrasse le sair
naus devans définitivement dépaser les armes
et garder nas chevaux

à ce mament naus serons plus dispanibles
man adarable patracle
pour naus gauter avant I'accamplissement des prophéties

le dernier coup d'ceil
avant le repas du sammeil d'amaur
j'estime que je le jetterai aux images qui mantent de tai
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UM ÂNGULO AGUDO

I'"

Um ângulo agudo.
Um ângulo recto,
sol, agulha, ou insecto.
Ângulo obtuso e
água do luso
com osga no tecto.

Sim. Osga no tecto,
ângulo sem ângulo,
limite abstruso,
da orla e do ceptro.

A luz que se ergue,
sem limite concreto,
ou o pássaro em voo
em forma de aspecto.
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Luís Lereno
I

No fundo de cada estudo
há um desvio que se antecipa
Na particularidade de cada simulação
há um imperativo concreto que desteoriza ,

Faltam palavras, porque em cada sensação
há uma natureza que é nossa.
Um ritmo que os outros não acompanham.

\
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Oxalá as palavras não servissem
Apenas para significar.
Oxalá servissem, por exemplo,
Para dar de comer aos pássaros.
Que escrever fosse um exercício
Físico, como estender os braços
Para acolher letras no ventre.
Que ao falar o fizéssemos com outro material
Mais orgânico, como se os sons que projectamos
Não fossem mais que uma extensão inefável
De um mundo textual.
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Até que ponto é legítima
A transfiguração dos símbolos
Em palavras, que íntimas,
Transformam o signo
Num corpo incompreensível?

Até que ponto é legítimo
A transfiguração das intenções
Em actos, que idealizados,
Transformam o conceito
Numa linguagem inefável?

Até que ponto é tudo isto
Só um vazio ordenado?

LuísLereno
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RÉQUIEM PARANACIONAL
Mariano Ribeiro

maldita maturidade que cai das árvores
é dificil viver da terra e ser cantor
o pastor, o professor, a mãe do Adamastor
"desistes da guerra que sai do mar e vês:
pátria é um desenho numa carteira da escola':
liberdade é perder tudo e viver da esmola

ordem dos Céus nem sempre é palavra Divina
farto do Povinho com atitude portuguesa
de comparar com o Vizinho a piça à mesa
a preguiça hereditária lavra a nossa ruína
a hemofilia corre na Familia Real sem destino
rios de sangue condenam o filho varão menino

será fácil semear o campo da terra alheia
reclamar o que é nosso, esperma marca vida
nasce do útero esperança há muito esquecida
o mar é infinito mas acaba na areia
se sexo é egoismo animal
reflexo é narcisismo nacional
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Quando deres voltas na cama sem saber o que fazer
Quando sequer a fama te der prazer
Quando não reconheceres a pessoa à frente do espelho
Quando não fores nem muito novo, nem muito velho
Quando horas de café e aspirina souberem a dor
Quando fores a pé até a esquina, à procura de amor
Quando estiveres a ficar para atrás no percurso da vida
Quando rastejares os teus pés por uma estrada esquecida
Paga as contas do mês e não te lembres de conversar
Com o Capitão do barco quando parte em direcção ao mar

II

Quando a viagem no autocarro te encher de incerteza
Quando quiseres tocar o joelho da colega por baixo da mesa
E quando as ruas da cidade apodrecerem com aquele cheiro
E não te convença nem um galão de dinheiro
Quando regressares tarde molhado por fracasso
E os passeios não tiverem fim e o caminho seja puro espaço
Quando chegares a casa e frente à porta
Apalpares nos teus bolsos, entre as chaves, uma vida morta
Senta-te à mesa e não te lembres de conversar
Com Romeu e Julieta a fecundarem no altar

Quando estiveres arrasado e te arrefecer o jantar
Quando tiveres séculos à frente e uma cadeira para esperar
Quando sentires doente o teu espírito e o teu corpo infeliz
Quando decidires fazer numa noite tudo o que eu já fiz
Quando o peso do martelo cair na tua consciência
E o teu próprio eu começar a perder a paciência
Quando procurares a corda entre a porcaria do armário
Ea boca do leão mostrar o seu afiado cenário
Procura um bom sítio para deixar de falar
Àquele guerreiro grego que se queixa do calcanhar

Quando perderes o controlo e de nada fores o dono
Quando a tua insignificância te tirar o sono
Quando a esperança não seja a palavra certa
E seja só um canto numa curva aberta
Quando rastejares o teu olhar até à casa de banho
Efechares os olhos e do fogo sair o cansaço de antanho
Coloca o banco de maneira a ver o passado
E quando este te virar as costas por te achar desfocado
Lava a cara e não te lembres de pensar
Na Bela Adormecida a pedir outro copo no balcão do bar

E se já estás decidido a acabar nesta noite animal
E a tua casa se transformar num cubo de cristal
Ese vires tudo nem muito preto, nem muito branco
E subires torpemente ao banco
Ecolocares aquela corda à volta do pescoço
E recordares os teus dias de jovem moço
Efechares os olhos enquanto dás um salto para um mar de fim
E quando deres por ti a divagar num manicómio sem jardim
Aí, sim, lembra-te de falar
Com Deus que não te quis esperar.
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Rita Cipriano

Este é o meu testamento.
Sentei-me aqui, como se nada no mundo inteiro valesse mais do que esta folha,

do que esta cadeira em que me sentei. Soube-o no instante exacto em que nela me
sentei, sem um pensamento, sem uma emoção que restasse no meu peito. Fui mais
do que um autómato de mim mesmo, fui eu-mesmo neste momento que passou.
Tão depressa, como um estalar de dedos. Efugiu.

Era noite quando cheguei, mas há muito que a noite tinha chegado. Olhei pela
janela, contei as estrelas que não via, e apercebi-me do dia de ontem. Era de facto
ontem. O dia do julgamento tinha chegado por fim. Olhei todos os meus textos em
desalinho, as cartas rasgadas, todos os poemas. E com a resolução certa de quem
nada sabe, soube o que tinha de ser feito. Amaldiçoei-me a mim mesmo por algum
dia ter julgado que havia génio em mim, valorem mim, que conseguiria compor uma
obra maior que o mundo, maior que eu próprio, tão pequeno, sempre doente, tão
frágil. Não, contara histórias da carochinha a mim mesmo, iludi-me, fiz-me acredi-
tar, pintei o quadro e deitei-me nele. Bebi para esquecer. Então, peguei em tudo o
que tinha, até no lápis de escrever, e queimei tudo sob a luz fraca de um candeeiro
alugado, tão alugado como este quarto e como esta vida. Vi-os arder, as folhas, o
lápis, a vida, sem sentir nada, com uma expressão falsa na cara, tentando ocultar a
inexpressividade do meu próprio coração. Na verdade, já não esperava mais nada,
nem tão pouco que se erguesse daquelas cinzas a vida desperta que nunca soube
ter. No fim de tudo, de frente para as folhas ainda incandescentes, restou apenas o
triunfo algo vago, de ter destruído com as minhas próprias mãos a única razão que
algum dia achei ter construído.

Mas agora que aqui me sento, desisto-me e tenho vontade de andar. Já não que-
ro mais esta cadeira. Saio de casa.

Andei de um lado para o outro do quarto, num frenesim psicológico, ouvindo
passos dentro da minha cabeça. Talvez fosse a loucura a chegar, talvez fosse eu
próprio à procura de mim. Afinal não saio, sento-me. De volta ao papel, de volta às
palavras, de volta a aquilo que nego e renego e não quero mais.

De volta à história.
Falava sobre cinzas e sobre chamas, sobre papel queimado e torcido. Sei o que

fiz, não tenho dúvidas quanto à minha sanidade, nem quanto ao fracasso do meu
próprio trabalho. Não quis ser lembrado por aquilo que nunca fiz, pela falha que sou
eu próprio. Resta-me agora este momento, este segundo exacto, e estas frases que
escrevo são o meu testamento. Nada restará para além disto. Eagora, enquanto a
noite cai lá fora como um manto, apercebo-me de tudo, do significado colossal de
toda a literatura. Mas não há vanguardas que nos salvem quando nos encontramos
diante de nós próprios. A minha obra foi isso mesmo. Nunca escrevi para ser feliz,
ou para encontrar a felicidade que nunca soube como procurar, mas apenas para
meu próprio julgamento, e por uma visão mais clara de uma verdade tão superior e
desconhecida. Eram as mãos dadas comigo próprio que me iam afastando de mim.
Eestas linhas que agora escrevo são a minha apologia.

Mas fingi e finjo histórias. Faço de conta. Sou tão bom nisso como outra coisa
qualquer banal e fraca. Dei o meu melhor neste teatro, o melhor de mim, todo o
mal que há em mim. Fui terrível, criei feras, monstruosidades, dei-lhes de comer,
dei-lhes um recanto onde dormir. Mas agora, todas as noites a começar nesta, elas
virão e erguer-se-ão sobre mim, e devorar-me-ão com os seus olhos ainda vivos, as
histórias que construi e que destrui porque eram nada. Mais vale viver o vazio de
uma existência, do que morrer à sombra da obra que nunca atingi, do plano falhado
que erigi quando achei que sabia coisas. Agora, quando morrer, serei maior do que
alguma vez fui, porque fiz, criei, e destrui com as minhas próprias mãos. Não haverá
nada que diga que existi, a não ser a destruição que será a minha vida.

Chora comigo agora, e encosta a cabeça na minha cabeceira. Digo-te adeus,
agora que passas sabendo que não passarás mais. Cheguei ao fim, ao abismo da
minha própria escrita. Que estas palavras sirvam de desculpa ou de outra coisa
qualquer, que sirvam de memória da memória daquilo que outrora existiu. Um dia
fui eu, amanhã serei outro. Diferente, melhor, pior, não faz diferença. Que fiquem
apenas estas linhas, e que quem vier depois as julgue como achar melhor. Eu serei
então apenas um fantasma.
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ME PEÇAS

Não me peças que não durma.
Dormir é permissão para viajar. Quero viajar. Preciso.
Não me peças que não viaje.
Sem viajar domina-me a monotonia com que subo as escadas

do prédio e, inconscientemente, encaixo a chave na fechadura da
porta. Torno-me feio autómato.

Sem dormir não viajo, sem viajar endoideço!,
Não me peças para endoidecer que endoidecer cansa e o cansaço

faz doer-me o espírito.

Não me peças que não durma, que não viaje, que endoideça ...
Não já.
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CONFERÊNCIAS:
CULTURALTECHNOLOGIES
ANO MEDIA ARTS
Dias: 28 Novembro 2013 a 17 Janeiro de
2014
Local: vários
28 Nov: FCSH - Universidade Nova de
Lisboa (Seminário)
28 Nov, 18h: Goethe-Institut, Lisboa.
Com Bernard Siegert
29 Nov, 15h: Fórum Eugénio de Almei-
da, Évora com Peter Weibel
29 Nov, 16h30: Fórum Eugénio de
Almeida, tvora - inauguração da ex-
posiçãoZKM
13 Dez: FCSH,com Bernard Stiegler
17 Jan: FCSH com Sybille Krãrner
Mais informações: http://www.fcsh.unl.
pt/

EXPOSIÇÕES:
Saudades e lagrimas são o unico
lenitivo para a grande auzencia
Carla Cabanas
Dias: até 4 de Janeiro
Local: Carlos Carvalho Arte Contem-
porânea
Mais informações: www.http://car-
loscarvalho-ac.com/

Andar e abraçar
Helena Almeida
Dias: até 9 de Janeiro
Local: BESArte & Finança (Marquês de
Pombal, Lisboa)
Mais informações: http://www.bes.pt/
Entrada gratuita

TEATRO:
A Noite
De José Saramago
Dias: até 29 de Dezembro I Hora: 5a a

Sáb às 21 h30 e Domingo às 18h
Local: Teatro da Trindade, Lisboa
Primeiro texto de Saramago para Tea-

tro (1979).
O ato passa-se na redação de um jor-

nal, em Lisboa, na noite de 24 para 25
de Abril de 1974. Qualquer semelhança
com personagens da vida real e seus
ditos e feitos é pura coincidência. Evi-
dentemente. José Saramago
Mais informações: http://www.inatel.

pt/

LTUR
Actor Imperfeito
Encenação de António Pires, a partir

dos sonetos de Shakespeare
Dias: 3 a 22 de Dezembro
Local: Teatro do Bairro
António Pires leva a cena Actor Imper-

feito, texto de Luísa Costa Gomes a par-
tir de sonetos de Shakespeare. Teatro
Carlos Alberto (Porto) a 23 de Janeiro até
2 de Fevereiro
Mais informações: www.teatrodobair-

ro.org~

MÚSI CA
MarcAlmond
ALTERNATIVEACOUSTIC CHRIST-

MAS
Dia: 21 de Dezembro I Hora: 22hOO
Local: Teatro Maria Matos, Sala

Principal
Estreia de Marc Almond em Portugal.

Promete-se um concerto original e
exclusivo Esta vai ser a verdadeira
noite feliz.
Preços: 9€ - 18€
Mais informações: http://www.tea-

tromariamatos.pt/

DANÇA:
A POWERBALLAD
de Mariana Tengner Barros / EIRA
Dias: 13 e 14 de Dezembro
Local: Centro Cultural de Belém (CCB),

Lisboa
A Power Ballad terá como base peque-

nas ficções sobre figuras excêntricas e
decadentes que lidam com o vazio de
um pós-fama num corpo envelhecido
que já não corresponde ao "ideal'; ao
cânone evolutivo estruturado pela so-
ciedade ocidental baseado no consumo
de mercadorias.
Mais informações: www.eira.pt

ClNDERELA
BAILADO EM 3 ATOS
Companhia Nacional de Bailado
Dias: até 15 de Dezembro
Local: Teatro Camões Lisboa
Da autoria do coreógrafo Michael

Corder, Cinderela foi estreada pela CNB,
em março de 1997. Galardoada com os
Prémios Lawrence Olivier e Evening
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Standart desse ano, conta-nos as des-
venturas de uma menina no caminho
da felicidade. A sedutora partitura de
Prokofiev, repleta de valsas, gavotes e
mazurcas contém, em quase toda a sua
extensão, algo de mágico mas também
perturbador que nos anuncia, numa
primeira instância, que a história não
será inocente.( ... )
Mais informações: http://www.cnb.pt/

OUTRAS
SUGESTÕES •••

MOSTRA ESPANHA2013
Locais: Lisboa, Almada, Porto e Coim-

bra
Datas: até Janeiro
Exposições, espetáculos de musica,

teatro e dança, cinema e conferências
que pretendem mostrar ao público por-
tuguês a capacidade heterogénea de al-
guns dos criadores e intérpretes do país
vizinho.
Mais informações: http://www.

mostraespanha2013.com/

Paragens virtuais ...
https://www.facebook.com/eaputada-

vidasrsaraiva
Tenho incontinência criativa. (. .. ) Entre

textos ridículos, ou de opinião, espero
dar a todos os que os leem um sorriso
e algo em que pensar, durante dois ou
três minutos. A página t a puta da vida,
Sr. Saraiva surgiu no verão de 2013, in-
spirada em obras como Contos do Gin
Tonic de Mário Henrique Leiria ou Como
é linda a puta da vida de Miguel Esteves
Cardoso.
Projecto de Miguel Ponte, 21 anos, alu-

noda FLUL.
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A nova criação da coreógrafa Clara
Andermatt envolve um processo
aprofundado de pesquisa sobre
técnicas, materiais e funções as-
sociados aos bailes populares e ao
folclore, bem como a reflexão crítica
sobre alguns conceitos-chave como
a cultura popular e a cultura de arte,
o ritual e o convencional, o rural e
o urbano, o tradicional e o contem-
porâneo. Mais informações: http://

DESTAQUEDO MES
FICA NO SINGELO
Companhia Clara Andermatt

24 e 25 de Janeiro
Culturgest, Lisboa

Foto Ivo Canelas

www.clara-andermatt.com/. OUT-
RASDATAS:
13 e 14 de Dezembro (Teatro Viri-

ato, Viseu); 6 de Fevereiro (Centro
Cultural Vila Flôr, Guimarães); 6 e 7
de Junho (Teatro Nacional São João,
Porto)
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