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Editorícida
Editrêscida: três é a conta
que (felizmente) se desfez.
Tudo começou assim. Do enfado da nossa vida airada. E
sem desvario. Como uns simples COCÓ, RANHETA e
FACADA. Sem sentido político, conteúdo ideológico ou utilidade
social. Decidimos ser então os TRÊS MOSQUETEIROS (que,
na verdade, eram quatro, pois o pobre do ALEXANDRE, ainda
que escrevesse bem, contava mal, mesmo que fosse pelos dedos).
Cheios de intenções puras e pretensões justas. E com a vã
esperança de sermos confundidos com eles. Principalmente pelas
bonitas garinas em apuros. Tretas! Nem as princesas feias davam
por nós! Aproximávamo-nos, amiúdes vezes, muito mais dos
TRÊS IRMÃOS MARX (que, na realidade, eram cinco) do que
dos heroicos espadachins de DUMAS (quando não nos ficávamos
somente pelos TRÊS ESTAROLAS). Claro que o filósofo de
serviço seria o Groucho. O gajo da viola era o Harpo. E o homem
dos sete instrumentos seria o Chico. Ou seríamos uns e outros
indistintamente e todos ao molho e fé em Deus? Nada disto tinha
importância, pois éramos jovens, ingénuos e desalinhados. Cheios
de ideias e projetos. Vontades imensas e insensatas de mudar este
mundo e todos os outros do Universo conhecido e desconhecido.
Bem para além do infinito e mais além. Para melhor,
naturalmente. Claro que alguma coisa mudou, seguramente (para
tudo voltar ao mesmo?), e o resto, como sempre, foi ficção
científica, diversão aos molhos e uma amizade de décadas. Mas o
LOBO MAU da vida segura e trabalhadora transformou-nos
depois nos TRÊS PORQUINHOS, que afadigados andaram,
cada um para seu lado, na construção das suas casas de palha, que
depois se transmutaram em madeira e finalmente se consolidaram
em tijolo e cimento. Comportadinhos e certinhos, como mandava
a lei. Nada de grandes avarias ou estragos. Tudo sem prejuízo de
alguns maus hábitos que teimosamente mantivemos e de alguns
biscates que fomos fazendo. Uns mais do que outros. Até a pulga
da crise atual nos pousar atrás da orelha e a puta da idade e seus
achaques e pendurezas nos convencerem de que já não éramos
mais eternos e de que havia que partir em busca do tempo
perdido. De tanta coisa ainda por e para fazer, dizer e viver.
Atirámo-nos assim para uma segunda juventude, de novo próxima
e
partilhada,
intimista,
revivalista,
descomplexada,
desavergonhada, desbocada, disposta a fazer o que lhe desse na
real telha e sempre com o gozo que um gajo já entradote em anos
e experiência retira de simplesmente não ter de dar satisfações a
ninguém senão a si próprio e aos amigos que o acompanham nessa
(a)ventura. Acerca do que sente, pensa e defende. Podíamos ter
sido picados pela cómoda e verde mosca do sono. E então,
quedávamo-nos, adormecidos a meio dos filmes, nos sofás da sala,
em frente da televisão. Mas não, o nosso cinema é outro, pois
fomos picados por uma mosca diferente, uma de cor azul, que nos
entesou os neurónios, nos inflamou os circuitos, nos entusiasmou
as cabeças. De tal maneira que já não as conseguimos segurar
dentro dos chapéus. Voltámos então a ser os TRÊS.
MOSCATEIROS. De rato feito e teclado linguareiro. E, para não
ficarmos atrás do Alex, convidámos. Não apenas um mas logo dois
D’ARTAGNANS para se nos juntarem. De lapiseira em riste e
cartoons na ponta. E, a seguir a eles, que (se) VENHAM MAIS
CINCO. Em sentido figurado, naturalmente!

on the rocks
A opinião online

JOHAN (MAS NÃO PIRLOUIT) NO ZORRO

Importa, desde logo e à
cabeça, corrigir uma afirmação que
fizemos no nosso primeiro texto
sobre a revista juvenil ZORRO e
que só em parte corresponde à
verdade: havia um respeito,
apenas parcial, pelos nomes das
personagens das histórias de
banda desenhada que aí foram
publicadas ao longo de cerca de 4
anos, pois muitas viriam a ser,
como era marca da política para a
juventude do regime em vigor,
rebatizadas com nomes lusos ou
aportuguesados a partir dos
originais (como foi o caso das duas
aventura de JOHAN – ainda sem
PIRLOUIT -, da responsabilidade
criativa de PEYO[1], com o título
de O CAVALEIRO PATALI e O
CASTIGO DO VILÃO, que aí
foram editadas, nos números 71 a
85 e 130 a 137, de 15/2/1964 a
23/5/1964 e 3/4/1965 a 22/5/1965,
respetivamente, e que, no original,
se intitulavam «LE MAÎTRE DE

1

Autor
que
também
e
conjuntamente com YVAN DELPORT,
esteve por detrás do nascimento da sua série
de Banda Desenhada mais conhecida SCHTROUMPS - com 34 volumes,
numerados sequencialmente, editados,
tendo o primeiro surgido em 1963 e o último
álbum saído em abril de 2016 -, que o
cinema, por influência do nome que foi dado
à série nos países de língua inglesa,
popularizou como SMURFS.

ROUCYBEUF» e «LE CHATIM NT
DE BASENHAU» e foram lançados
em álbum em 1954, pela DUPUIS,
tendo antes sido publicado na
revista SPIROU, entre os números
804 a 831, de 4/2/1954 a 12/8/1954
e 771 a 790, de 22/1/1953 a
476/1953 (sendo esta última uma
republicação, pois tinha sido
publicada na série anterior da
revista, nos n.ºs 752 a 794, no ano
de 1952).
Tal série de JOHAN (que,
nascida em 1946, com tal título,
veio, posteriormente, no ano de
1956 e com a sua terceira aventura,
a redenominar-se de JOHAN ET
PIRLOUIT), foi chamada na
revista ZORRO de JOANICO (mas
sem PIRULITO ou RAMIRO, não
obstante o vermos referido em
blogues, pois essa personagem
ainda não tinha sido criada na
altura) e teve 17 episódios
publicados entre 1954 e 2011,
assim como um álbum «Hors de

Série”, denominado «LA FLÛTE À
SIX SCHTROUMPFS» (aventura
onde se cruzam as duas séries) e
lançado em 1975 e um Volume
Especial reunindo 3 histórias
longas completas e 5 histórias
curtas recolhidas nos arquivos de
PEYO (falecido, entretanto, em
1992 e autor ainda de BENOÎT
BRISEFER que, em Portugal, é
conhecido por KIM KEBRANOZ ou
JOÃO VALENTÃO) [2].
Porque trago aqui, a este meu
baú confessional de memórias
muito pessoais, uma Banda
Desenhada que pouco acompanhei
depois da sua publicação no
ZORRO e que possui uma
qualidade mediana, no panorama
vastíssimo da 8.ª Arte proveniente
da França e da Bélgica, deve-se,
tão-somente, ao desejo que aí
nasceu de querer saber desenhar
como PEYO, nesse traço claro,
ligeiro,
movimentado
e
humorístico, tão em voga na altura

e que me parecia tão simples de
reproduzir (mas não de copiar por
cima, porque, ignorante e ingénuo,
julgava que era batota fazê-lo).
Lembro-me que me fascinava
a noção de volume que as espadas
aí empunhadas pelos diversos
protagonistas possuíam e a
profundidade que a técnica da
perspetiva
dava
a
cada
quadradinho
das
aventuras
históricas em questão (com
principal realce para a primeira
publicada e que na série respetiva,
constituía o seu número 2, o que
bem
se
compreende,
pois
verificava-se uma notória melhoria
na qualidade gráfica da primeira
para a segunda), sendo curioso
reencontrar imagens, velhas de 50
anos, que me trazem ainda
recordações perenes dessa vontade
de construir nas folhas brancas dos
cadernos histórias animadas como
aquelas.
JS

PEYO assumiu sozinho o desenho e o
argumento em algumas histórias ou este
último em colaboração com YVAN
DELPORT, GOS e THIERRY CULLIFORD,
assim como repartiu o desenho com GOS,
LUC PARTHOENS e ALAIN MAURY,
tendo estes dois últimos autores assumido o
grafismo de algumas aventuras após a
morte de PEYO (assim como PASCAL
GARRAY, LUDO BORECKI, JEROEN DE
CONINCK E MIGUEL DIAZ VIZOZO),

assim como tão longa série conhecido outros
argumentistas,
como
PHILIPPE
DELZENNE, THIERRY CULLIFORD, LUC
PARTHOENS e ALAIN JOST.
Importa esclarecer que fora os
referidos 34 álbuns, diversas outras edições,
em número de 13, foram aparecendo desde
1961 até 2015, podendo consultar-se o sítio
da BEDETHEQUE no seguinte link:

2 Os n.ºs 14 e 15 têm o argumento
elaborado por THIERRY CULLIFORD e
YVAN DELPORT, sendo o n.º 16 da
responsabilidade só deste último e o do n.º
17 de LUC PARTHOENS, sendo o desenho
em todos assegurado por ALAIN MAURY,
podendo consultar-se o sítio da
BEDETHEQUE no seguinte link:
BD-Johan-et-Pirlouit.html.

Uma pessoa olha para o seu
retrato e encara-o com um tio de
meia idade, afável, tranquilo,
porventura simpático, com os
devidos e consensociais alqueires.
Até o senhor, na sequência de uma
pergunta educada por nós feita
acerca do que o mesmo faz na vida,
nos convidar gentilmente para o
seu gabinete de trabalho e aí
depararmos com deformadas e vis
carantonhas, monstros saídos de
um pesadelo privado, coisas
inexplicáveis
de
metal.
Ao
colocarmos os olhos nos seus
desenhos e pinturas. E assustamonos. Ou maravilhamo-nos. Com as
aberrações
tão
aberta
e
descaradamente retratadas.
Cogitamos então que logo o
seu nome artístico é estranho.
HIERONYMUS BOSCH. Ou EL
BOSCO. Como lhe chamam os
nuestros hermanos. Que por mais
que votem, não se voltam a

assinou várias das suas obras como
BOSCH, por referência ao nome da
sua terra natal e assim fixou o seu
pseudônimo de artista.
Falar deste homem dos
séculos XV e XVI é falar de um
alucinado ou visionário que
assombrou os sonhos dos seus
contemporâneos, tementes a Deus
e ao Diabo e aos correspondentes
castigos e recompensas, com

múltiplas, distintas e miúdas
figuras rastejantes, saltitantes,
voadoras, aquáticas, acrobáticas,
animalescas,
vegetativas,
retorcidas, encastradas em ferro ou
fechadas em bolhas, imagens
caricatas, diabólicas, cómicas,
perversas, cruéis, terríficas, por
vezes, que nos surgem ainda hoje
em livros, filmes ou bandas
desenhadas de terror, de cariz
fantástico ou de ficção científica.
Como descobriu e abriu este
artisnauta as janelas para esses
inesgotáveis buracos negros da sua
imaginação, para esses cenários
futuristas
ou
subterrâneos,
imersos nos abismos dos céus ou
das profundezas do planeta?
Alguns certamente, incapazes de ir
mais longe em termos de
criatividade do que a ponta do seu
nariz, interrogar-se-ão se o senhor
não se drogaria. Não fumaria umas
valentes piriscas da época ou não
meteria uns ácidos caseiros no
bucho. Desconhecemos em absoluto
tal realidade mas podemos dizer
que BOSCH não gozava da
simpatia da Inquisição.
Quem quiser admirar este
génio do burlesco religioso, da
sátira aterradora e da provocação
irónica poderá deslocar-se, até ao
dia 11 de setembro de 2016, ao
Museu do Prado em Madrid e
admirar a exposição temporária
que aí se encontra, dedicada em
exclusivo à sua obra e que se
intitula de VISÕES DE UM
GÉNIO, comemorando assim os
500
anos
da
sua
morte,
encontrando-se aí expostas 65
esboços e quadros desse artista,
sendo um deles o da TENTAÇÃO
DE SANTO ANTÃO, que foi cedido
provisoriamente pelo nosso Museu
de Arte Antiga. Aconselha-se a
quem comprar via Internet o
bilhete para tal exposição que
defina, desde logo, a hora da
entrada para a mesma, dado cada
visita se achar limitada a um dado
número de pessoas e se verificar de
15 em 15 minutos.
JS

problemas ambientais urbanos.

De um modo geral, os problemas
ecológicos são mais prementes, nas
grandes cidades, em consequência
da expansão das actividades
económicas que aí se concentram,
do que nas pequenas localidades ou
mesmo no meio rural.

Apesar do avanço da tecnologia e
da
grande
panóplia
de
comodidades que todos os dias
temos à disposição, continuamos a
não respeitar o meio ambiente.

Essa
concentração
acarreta
problemas de poluição do ar e da
água, gerando situações de graves
riscos para a saúde da população.

Os espaços verdes públicos são
cada vez mais necessários, nas
cidades actuais. Eles sustentam e
organizam a malha urbana.

poluição sonora, uma menor
amplitude
nas
temperaturas
urbanas,
contribuindo
para
amenizar os picos térmicos, uma
melhoria estética da cidade e um
benefício sobre a saúde humana.
A falta de parques e praças com
muitas árvores agrava a poluição
atmosférica, já que as plantas
contribuem para a renovação do
oxigênio do ar. A falta de áreas
verdes também diminui as opções
de lazer da população. Foi
estabelecido internacionalmente
que são necessários 16 m2 de área
verde por habitante.
Estas áreas verdes servem,
também, de barreira absorvedora
do ruído provocado pelo incessante
tráfego de veículos, para além de
promoverem a natureza dentro das

A problemática ambiental é uma
consequência da modernidade, que
ao mesmo tempo que amplia a
qualidade de vida, ocasiona,
simultaneamente uma série de
impactos
negativos:
poluição
atmosférica, efeito estufa, poluição
sonora e visual, carência de áreas
verdes, inexistência de reciclagem
de lixos, falta de esgotos, entre
muitos outros problemas.
As cidades crescem, modificam-se e
não
estão
convenientemente
planeadas para estas mudanças.
Para viver nas cidades o homem
tem de aprender a seguir regras e
respeitar
o espaço público.
Actualmente o grande desafio é
encontrar soluções para os

Tornam-se necessários para formar
uma continuidade ecológica e
cultural,
essencial
para
a
sustentabilidade ambiental da
malha urbana.
Torna-se necessário a definição de
corredores ecológicos (linhas de
água, parques e jardins, manchas
florestais, entre outros elementos)
para que essa sustentabilidade seja
uma realidade.
As árvores em vias públicas e
noutras áreas sem edificação
contribuem em grande escala para
o equilíbrio ambiental da malha
urbana da cidade, proporcionando
uma
redução
da
poluição
atmosférica, uma diminuição da

cidades, já que as árvores são um
abrigo para os pássaros.
A vegetação arbórea pode ainda ser
entendida como um mobiliário
urbano, não poderemos esquecer
que os parques e jardins arborizados
favorecem a convivência entre
diversos
grupos
sociais,
estimulando o sentimento cívico de
pertença e de preservação dos
espaços públicos, do património da
cidade.
Os responsáveis e técnicos que
planeiam actualmente as cidades
têm realçado a importância dos
espaços verdes, valorizando as
árvores urbanas como um elemento
essencial e imprescindível para o
equilíbrio da vivência citadina e do
ecossistema urbano.
CA

A liberdade de não ser livre

«Morreram pela liberdade,
estes, a quem seus pais não tinham ensinado a viver livres»
Poema “Para os Companheiros Tombados na Resistência”
Elena Bono, Fiori Rossi

1.

Liberdades iguais?
A terminar a coadjuvância
ao exame nacional de Filosofia, sou
interpelado pela questão do grupo
V. Pede-se ao aluno que construa
um texto argumentativo a partir da
pergunta: «Para que uma sociedade
seja justa, basta que todos tenham
liberdades
iguais?».
Contrariamente ao que vem sendo
hábito nos exames nacionais, é
uma boa pergunta que poderá
proporcionar aos alunos melhor
preparados a possibilidade de
produzirem um bom texto.

particular, com a autorização
formal para agir num determinado
sentido? Como conciliar o “posso”
com o “devo”?
Conviver no espaço público
corresponde a viver com o outro
numa relação triádica entre o
sujeito que age, uma ação
pretendida e uma condição
preventiva.
Configura-se
o
problema da liberdade e dos seus
limites;
questão
importante,
presente nos debates recentes
sobre o seu exercício. Para referir
exemplos demasiado recentes, até

Colocar a questão da
liberdade é refletir sobre a condição
de qualquer indivíduo que viva em
comunidade. E como a comunidade
implica
indivíduos
que
compartilham espaços e afazeres,
comunicam crenças, desejos e
objetivos de vida, a questão da
liberdade ocupa o centro da vida
coletiva.
Sir Ralf Dahrendorf define
liberdade como «(…) a ausência de
coerção. Os seres humanos são
livres até ao limite em que sejam
capazes de tomar as suas próprias
decisões.
Um
estado
livre
proporciona as condições que
minimizam a coerção».1
Primeiro problema.
Como conciliar a autonomia
de um individuo, a sua capacidade
de num determinado conjunto de
circunstâncias agir de uma forma

onde pode ir, por exemplo, a
liberdade de expressão ou de
associação, se esta veicular os
discursos do ódio, da xenofobia, do
racismo, da retaliação?
Em Liberalismo e os Limites
da Justiça,2 Michael Sandel
apresenta a opinião do juiz Frank
Johnson, na sentença de 1965 que
permitiu a marcha de Martin
Luther King, de Selma até
Montgomory, em defesa dos
direitos civis dos negros. Os
segregacionistas do Sul não
queriam que Martin Luther King
se
manifestasse
nas
suas
comunidades. Em simultâneo os
residentes no bairro residencial de
SKokie não queriam permitir uma
manifestação neo-nazi no seu
bairro. Para os sobreviventes do
Holocausto, residentes no bairro e
unidos por uma memória comum,

uma manifestação neo-nazi era um
insulto, destinado a provocar o
medo e evocar os horrores da
memória. Mas, por analogia, os
segregacionistas
poderiam
argumentar que, encontrando-se
igualmente unidos por memórias
comuns, seriam profundamente
molestados pela mensagem que os
manifestantes
representavam.
Contra o próprio governador do
Alabama, George Wallace, que
tentou impedir a realização da
marcha de protesto encabeçada por
Luther King, o Juiz Johnson
«reconheceu que os estados detêm o
direito de adotar legislação sobre o
uso das autoestradas, e que uma
multidão em marcha numa
autoestrada roçava os limites do
“constitucionalmente permissível».
Contudo, ordenou ao estado que
autorizasse a marcha, com base na
justiça da causa que lhe estava
subjacente. «O alcance do direito de

reunião, de manifestação e de
marcha pacífica ao longo das
autoestradas deve ser perspetivado
proporcionalmente à enormidade
dos males contra os quais se está a
protestar e a apresentar petições.
Neste caso concreto os males são
horrendos.
O alcance do direito
de organizar manifestações contra
estes males, deve ser definido
tendo estes em conta».
A decisão do juiz não iria
ajudar a pretensão dos nazis de
Skokie, porque faz depender o
exercício de um direito de um juízo
substantivo acerca daquilo que
esse exercício visa promover.
Duvido que algum de nós
não aceitasse o argumento do juiz
Frank Johnson. Mas envolve um
paradoxo: até que ponto ser livre
para agir não implica fazer do
outro um meio para a minha
liberdade? Como conviver com esta
situação?

A liberdade de não ser livre
Se a humanidade não tivesse frases feitas,
não precisaria de armas
Karl Krau

2.
Liberdade de opinião e
liberdade de expressão
Uma das crenças que nos é mais cara é a
convicção de que deve haver total
liberdade de pensamento e debate, e que
a impopularidade de uma opinião não
constitui razão para a silenciar. O direito
à liberdade de expressão é inalienável.
Atualmente
a
opinião pública,
potenciada pelos meios de comunicação
de massa, afirma-se cada vez mais como
um interlocutor ativo que intervém,
contesta, apoia, valida.
Stuart Mill percebeu-o com
clareza, sustentando um conjunto de
boas razões para acolher com agrado a
defesa de opiniões impopulares.
Suprimi-las, «seria roubar a espécie
humana, a posteridade, assim como a
geração actual» 3porque existe um fosso
entre a certeza da opinião e a opinião
certa. Não o reconhecer é legitimar o
conceito de “infalibilidade”, afinal de
tão humana e triste memória.
Segundo problema.
O do momento em que a
liberdade de expressão se vê intoxicada
no altar da opinião, pela introdução de
faits-divers deste tipo que em nada
contribuem para a postura critica e
construtiva que exige o exercício da
cidadania.

Foi a semana do Brexit. Parte do
povo inglês falou e optou por abandonar
a EU; foi o concluir de uma campanha
na qual a argumentação racional, por
exemplo a do Star, jornal do Partido
Comunista, discutível e por isso
enriquecedora, se viu tendencialmente
substituída por uma campanha povoada
de demagogia, sugerindo a xenofobia ou
negociando a restrição de direitos dos
imigrantes,
ou
manipulando
a
informação económica.
Não
sou
sociólogo
ou
antropólogo, a epistemologia da
comunicação é-me quase tão estranha
como a tática futebolística do losango.
Mas gostava de compreender, mais do
que descrever, os mecanismos perversos
que reificam as representações
individuais num sistema de crenças, num
conjunto coletivo de categorias sociais,
subordinadas à abstração de um
hipotético interesse geral. Sinto-me
tentado a “responder” com uma
remissão ao ensaio Da Opinião4, de
Roberto Calasso.
Apesar da linha definidora do
conjunto de ensaios (note-se que a
edição portuguesa não publica uma parte
substancial) remeter para um plano de
interpretação ao qual sou alheio,
interessam-me as páginas, fortíssimas,

que Roberto Calasso consagra à opinião,
enquanto
algo
que oculta o
pensamento, que “come o pensamento”.
E aqui o autor tem um destinatário
específico na sua época, a imprensa.
Cito Calasso: «outrora, os
filósofos costumavam partir da
evidência que agora desapareceu (….) a
opinião ficou a descoberto como o
último alicerce, ocultando multidões de
vermes, algumas iguanas e poucas e
velhas serpentes (…) Porque a opinião é
acima de tudo um poder formal, um
virtuosismo
que
aumenta
constantemente que ataca todos os
materiais. A opinião troça de nós ao
aceitar qualquer sentido, o que nos
impede de a reconhecer pelas teses que
apresenta (…) engole o pensamento e
reprodu-lo em termos idênticos, apenas
com ligeiras variantes». Roberto Calasso
cita, em epígrafe, Karl Kraus impiedoso
crítico deste fenómeno, a quem consagra
o ensaio Da Opinião e que escreveu,
em 1921, “no princípio era a Imprensa /
e depois apareceu o mundo”.

Porque hoje não é só de
imprensa que se trata e porque há que
lidar com novos suportes da opinião,
instantâneos e virais, interessa-me o
modo como a opinião absorve o
pensamento, manipula a liberdade de
análise e de expressão e curto circuita
todo o trabalho de elaboração racional e
coletiva. Trata-se do contexto em que a
informação, produzida nos espaços de
debate se tornou produção de opinião em
si mesma.
3. Uma proposta possível: tal como na
sentença do juiz Frank Johnson os
limites da liberdade de expressão não
podem ser definidos por princípios
filosóficos abstratos. A opinião forma-se
e expressa-se num contexto de
convicções, suposições e evidências.
Exprime-se livremente nos limites de
um
mundo
estruturado
pela
argumentação racional, pela discussão
de ideias, pela escolha do maior bem. Ou
do mal menor.
FL

1 2007, Dictionary of Liberal Thougt
2 2005, F.C.Gulbenkian, 16-18

3 Mill, S; Sobre a Liberdade
4 Calasso, R; Os quarenta e nove degraus,
Livros Cotovia (27-28)

Vemo-nos por aí
Atordoado entre relatórios, exames e outras papeladas lá vou vendo o mundo passar
estremunhado, entre rodapés e mensagens rápidas, num dos cantos do écran. Morrem em poucas horas
mais duas figuras importantes do nosso tempo. O escritor Ellie Wiesel, judeu húngaro deportado em
Auschwitz, Prémio Nobel da Paz em 1968, e o realizador iraniano Abbas Kiarostami, Palma de Ouro
em Cannes em 1997, Leão de Ouro em Veneza em 1999

1.
Elie
Wiesel
foi
um
sobrevivente do holocausto que,
com apenas 15 anos, viveu a
experiência da deportação em
Buchenwald e em Auschwitz e que,
enquanto escritor e professor ,
consagraria toda a sua vida a
perpetuar as memórias da Shoah.
Tal como Imre Kertész, Primo Levi,
Viktor
Frankl,
Wiesel
compreendeu que a literatura se
situa para lá das palavras, que tem
o dever da memória para que
nunca se esqueça ou se perca a
consciência de que não só horror
foi
possível
como
continua
possível.
«… Elhanan quer ver tudo.
Reter tudo. O sistema imaginado
pelo opositor. (…) como se faz para
sobreviver mais uma semana, mais
uma noite? Quais são os limites da
solidariedade, as fronteiras da
morte? Aos dezasseis anos Elhanan
sabe mais sobre a vida e o destino,
sobre a humanidade e as suas
taras, do que um velho de setenta e
seis anos. Vou contar tudo, diz ele a
si próprio. Sim, tudo. A minha
memória tem de armazenar tudo. É
vital, é essencial! Se contar bem, se
relatar tudo fielmente, os judeus da
minha cidade serão salvos. E o meu
pai terá orgulho em mim. Terei
cumprido a minha missão.»1

Esta missão, encontrou-a
Wiesel no ensino, designadamente
na universidade de Boston e na
escrita, em mais de uma centena de
livros , romances, peças de teatro,
ensaios , sempre em torno das
mesmas obsessões, Deus, morte e
holocausto. Ou, talvez apenas a
afirmação do isolamento do
individuo num mundo em que a
esperança já não é suficiente, da
sua capacidade de sobrevivência,
do modo como procura reconstruir
a humanidade perdida. Descrito de
forma muitas vezes crua e
incómoda. Que nos interroga
enquanto leitores, que nos obriga a
enfrentarmo-nos com perguntas
incómodas: como se escreve a
história e como se assume o
passado? Que justiça para os
mortos que justiça para os vivos? E
talvez a mais difícil de todas:
sobreviver
à
tentativa
de
extermínio, racional e deliberada,
qualquer vitima numa boa pessoa?
Num referente ético, numa força
moral?
Elie Wiesel compreendeu o
alcance destas questões e até ao
fim da vida denunciou todas as
formas de violência, xenofobia,
genocídios, não para comparar com
o holocausto, mas para não calar, o
dever que ajuda a afirmar a tese da

transcendência do bem, num
movimento oposto à tese da
banalidade do mal, assumida por
Hannah Arendt.
«Posso citar-te? perguntou
Bolek. Que fazes em relação aquilo
a que chamas o dever da memória?
- Acredito nesse dever. Mas
ignoro como realizá-lo. Talvez
saiba o que dizer, mas não como. Às
vezes tenho a impressão de que as

palavras na minha escrita se
misturam e se anulam em vez de se
seguirem uma às outras de forma
coerente. De facto, uma única
palavra bastava-me.
Mas era
preciso que fosse verdadeira. E não
sei onde ir buscá-la».2
FL
1 Ellie Wiesel, O esquecido, Difel
2 Ellie Wiesel,O tempo dos

(105-106)

desenraizados, D. Quixote (178-79)

“In the total darkness, poetry is still there, and it is there for you.”
Abbas Kiarostami

sobretudo, um construtor de filmes
que demonstrou que o cinema não é
apenas a arte de saber olhar, mas
também a arte de ensinar a olhar.
A sua obra ocupa um território
único, explorando a zona tortuosa e
fascinante entre a ilusão e a
realidade, entre o simulacro e o
autêntico.
Deixo aos meus amigos
profissionais de cinema e de crítica
o trabalho de escreverem sobre este
realizador. Poderão dizer aquilo
que eu não ouso nem posso saber.
Fico-me pelos dois penúltimos
filmes – não me foi possível, em
quatro anos ver Like Someone in
Love,–, Cópia certificada e Shirin.
Cópia
Certificada,
o
primeiro filme de Kiarostami
rodado no exterior do Irão, tem a
Toscânia e tem uma Juliette
Binoche linda de morrer. E tem
uma divida tremenda a Viagem a
Itália de Rossellini. E (por que
não?) à A Grande Imprecação
Diante das Muralhas da Cidade de
Trankred Dorst, peça da minha
juventude e que em mim ficou. E,
também, a Clarice Lispector, «faz
de conta que ela fechasse os olhos e
os seres amados surgissem quando
abrisse os olhos húmidos da
gratidão mais límpida, faz de conta
que tudo o que tinha não era de fazde-conta, faz de conta que se
descontraíra o peito e a luz
dourada a guiava pela floresta de

Sobre o valor da arte. Sobre a

memória
como
força
de
transformação do mundo, sobre o
paralelismo e a semelhança entre o
amor e a obra de arte. Um filme
minimalista sobre o tempo que se
constrói no interior do filme, sem
artifícios, sem flashbacks, sobre o
real e o seu simulacro, sobre o amor

verdadeiro, porque tudo é original
ou talvez uma cópia certificada.
Lembro-me de um grafiti
numa porta entaipada, num prédio
à saída do cinema:” há incerteza
deliciosa”. E a Juliette Binoche
está linda de morrer.
A Shirin poder-se-ia aplicar
a frase de Pessoa: «primeiro
estranha-se , depois entranha-se».
Estamos numa sala sala escura,
cheia e na tela passa uma
adaptação de uma poema do século
XII, Koshrow e Shirin, a lenda da
princesa Shirin que se apaixona
tragicamente pelo príncipe persa.
Mas nunca vemos o filme, ouvimos
o diálogo, a música, a batalha. E
vemos o filme nos rostos e nos olhos
das mulheres que a ele assistem. A
camara mostra-nos uma sucessão
de
rostos
de
mulheres
emocionando-se com a história
contada. Que nos olham e para
quem olhamos e que apenas por
essa troca de olhares temos acesso
ao filme que não nos é dado a ver.
Talvez este não sejam os
melhores filmes de Kiarostami, e
sejam apenas como diz um dos
meus amigos com avença na
cinemateca,
«dois
elegantes
exercícios de estilo». Se calhar terá
razão. Mas …
…. “o cinema começa com D,W.
Griffith e acaba com Abbas
Kiarostami” – Jean Luc Godard
FL

o insecticida

O SAPO

o insecticida
Teimosamente, cá estamos
outra vez!
O insecticida continua como
suplemento humorístico do
CLIC...
E...digam lá... não está nada
mal. Pois não?
Cuidado ao usar o humor do
“insecticida”. Pode, usado
indevidamente, chatiar os
“melgas”

Temos a certeza que nos irão
acompanhar mais uma vez!
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O sapo, à força de muito
coachar-se e chorar-se, lá sacou,
muito ao de leve e de raspão, um
chocho à espigadota princesa
que, num instante, assistiu, no e
ao seu colo, à transformação do
feio e rugoso animal num lindo,
jovem e espadaúdo rapaz.
Levou-o logo para o palácio
e não descansou enquanto não
se matrimoniou com ele.
E teriam vivido felizes para
sempre, como é habitual nos
contos de fadas, não se desse a
circunstância do feitiço lançado
ao rapaz, certamente por alguma
bruxa rasca, com curso tirado à
pala de muita cambalhota e
passagem administrativa, ser
assaz instável e de muita má
qualidade.
Assim,
após
uma
ginasticada noite de núpcias e
depois
de
terem
somente
passado pelas brasas, fisgados
que estavam numa segunda
ronda
de
malabarismos
conjugais, ao abrir os olhos, a
princesa foi encontrar a seu lado,
em vez do marido, uma velha
embasbacada e com uma vistosa
maçã na mão, gaguejando: “Peço
imensa desculpa...! Não sei como
aqui vim parar! A menina não se
chama, por acaso, Branca de
Neve? E já tomou o seu pequenoalmocinho? ”.
Bem, foi um dia para
esquecer, em que ninguém sabia
o que fazer ao raio da intrusa,
que também andava por ali meio
perdida, até que decidiram que
seria melhor ela dormir na noite
seguinte com a princesa, pois só
assim conseguiriam reaver o
moço desaparecido.
Na manhã seguinte, a
princesa acordou no tapete do
quarto e quando, espantada,
espreitou para cima da sua
cama, achou três redondos e
rechonchudos porcos a ressonar

em orquestra sinfónica.
Mau! Ainda não tinha sido
desta! Nova noite e novo
despertar! Foi a vez de um lobo
enorme que a confundiu com o
Capuchinho Vermelho e a
obrigou a fechar-se na casa de
banho,
até
os
guardas
capturarem e manietarem a fera
esfaimada.
Na quarta noite, foi a vez da
Bela Adormecida e de uma
carrada de príncipes que a
oscularam sem sucesso e que
depois, cheios de pica frustrada,

se viraram para a princesa, que
estava ali tão à mão, pois que um
homem que se preze nunca se
nega a uma queca de borla.
E foi assim todas as noites,
se bem que umas melhores que
outras (aquela em que lhe surgiu
o Ali Bábá e os quarenta ladrões
foi absolutamente memorável!),
sem que o cônjuge ausente
alguma vez regressasse ao leito
consorcial.
É preciso ter muito cuidado
com o que se leva à boca!

o insecticida

Gestão por
objectivos
Era uma vez uma aldeia onde viviam dois homens
que tinham o mesmo nome: Joaquim Gonçalves.
Um era sacerdote e o outro taxista.
Quis o destino que morressem no mesmo dia.
Quando chegaram ao céu, São Pedro esperava-os.
- O teu nome?
- Joaquim Gonçalves.
- És o sacerdote?
- Não, o taxista.
São Pedro consulta as suas notas e diz:
- Bom, ganhaste o paraíso. Levas esta túnica com
fios de ouro e este ceptro de platina com
incrustações de rubis.
- Podes entrar.
- O teu nome?
- Joaquim Gonçalves.
- És o sacerdote?
- Sim, sou eu mesmo.
- Muito bem, meu filho, ganhaste o paraíso.
- Levas esta bata de linho e este ceptro de ferro.
O sacerdote diz:
- Desculpe, mas deve haver engano.
- Eu sou o Joaquim Gonçalves, o sacerdote!
- Sim, meu filho, ganhaste o paraíso.
- Levas esta bata de linho e...
- Não pode ser! Eu conheço o outro senhor.
- Era taxista, vivia na minha aldeia e era um
desastre! Subia os passeios, batia com o carro todos
os dias, conduzia pessimamente e assustava as
pessoas.
Nunca mudou, apesar das multas e repreensões
policiais.
E quanto a mim, passei 75 anos pregando todos os
domingos na paróquia.
Como é que ele recebe a túnica com fios de ouro e
eu... Isto?
- Não é nenhum engano - diz São Pedro.
- Aqui no céu, estamos a fazer uma gestão mais
profissional, como a que vocês fazem lá na Terra.
- Não entendo!
- Eu explico. Agora orientamo-nos por objectivos. É
assim: durante os últimos anos, cada vez que tu
pregavas, as pessoas dormiam.
- E cada vez que ele conduzia o táxi, as pessoas
começavam a rezar.
- Resultados! Percebeste? Gestão por Objectivos! O
que interessa são os resultados, a forma de lá
chegar é completamente secundária...!

