Vou à estante buscar as duas
pastas originais de capa dura
verde, com a palavra VISÃO, em
dourado e verde, quer no topo da
capa como no cimo da lombada [1],
onde se acha encadernada a coleção
dessa revista de Banda Desenhada
maioritariamente portuguesa (o
seu lema de abertura era: PARA
UMA
NOVA
BANDA
DESENHADA PORTUGUESA)
que, no formato próprio dos álbuns
da 9.ª Arte, caiu nas bancas dos
jornais do nosso país entre abril de
1975 e maio de 1976 e que foi da
responsabilidade editorial da
Empresa
EDIBANDA
–
SOCIEDADE EDITORIAL DE
BANDA DESENHADA, LDA.
O editorial que, subordinado
ao título DIÁLOGO PARA UMA
NOVA BANDA DESENHADA e
redigido por MACHADO DA
GRAÇA, se nos depara a páginas

11 da revista inicial dá-nos conta
dos propósitos perseguidos pela
equipa que deu corpo à VISÃO,
reproduzindo-se aqui uma parte
significativa do mesmo:
«Queremos chegar a ti
também
pelo
que
dizemos.
Tentamos sempre que possível que
as histórias publicadas reflitam os
teus/nossos problemas. Nesse
sentido temos hoje possibilidades
que particamente nenhuma revista
portuguesa conheceu. Começamos
já hoje a aproveitá-las com a
publicação da história de um

soldado português na guerra de
Moçambique.
Mas se a nova situação
política nos permite voos mais
largos não deve mos cair no erro de
pensar que foi a censura que
impediu o aparecimento há mais
tempo de uma revista deste tipo.
Os autores já cá estavam e já

faziam coisas. E até percorriam
com elas as redações das revistas
existentes. O resultado é que não se
via. Por muito bom que fosse o
trabalho ninguém o comprava. Ou
ofereciam quantias ridículas que o
autor não poderia aceitar sem
vergonha ou diziam simplesmente
que o material estrangeiro, muito
mais barato e de agrado certo lhes
resolvia os problemas. E por vezes
chegava mesmo a proposta mais
louca: Porque não vende primeiro
ao estrangeiro para depois a
podermos comprar mais barata?»
O seu primeiro número saiu
no dia 1 de abril de 1975, tinha um
custo de capa de 20$00, um
compromisso de periodicidade
quinzenal, que foi respeitada

durante a primeira fase dessa
publicação, filha da revolução do 25
de abril de 1974 e dos novos ventos
criativos, libertários e ideológicos

que, de forma, as mais das vezes
contraditória,
radicalizada
e
inconsequente, se faziam sentir.
Tinha bandas desenhadas
editadas a cores e outras exibidas
em preto e branco, sendo as capas
e contra capas sempre coloridas,
sendo de destacar a boa qualidade
do papel e da correspondente
impressão das «histórias aos
quadradinhos» (como era uso dizerse na altura, quando não mesmo
«desenhos
animados»,
numa
confusão de conceitos que, para

alguns, ainda perdura nos dias de
hoje) que eram nela publicadas,
assim como muitos dos autores e
temáticas abordadas, que se
queriam
politicamente
comprometidas com a época
revolucionária e pós-PREC que
então se vivenciava.
Os seus primeiros cinco
números
tiveram
VÍTOR

MESQUITA
como
diretor,
passando EDUARDO JUSTO
NOBRE a ocupar tal posição nos
seus últimos seis números, na
sequência do que, numa paródia
meio à séria, que surge no seu
número 7, resultou das mudanças
internas entretanto ocorridas e da
«proclamação
da
junta
revolucionária» que terá tomado
então o poder da VISÃO,
permitindo-nos especular acerca
do que se terá efetivamente
passado e se tal cisão não terá
refletido internamente as divisões
políticas e ideológicas profundas
que eram sentidas na sociedade
portuguesa
(designadamente,
entre
as
várias
esquerdas
existentes, de espetro mais
moderado ou mais radical e
empenhado e entre este universo
turbulento,
volúvel
e
multifacetado e uma direita
assustada, inquieta mas também
irrequieta e conspirativa) ou se,
em última análise, não terá
procurado fugir a esses figurinos,
espartilhos e carapuças (ainda que
sem deixar de olhar para a
realidade social e de intervir,
através da pena e do lápis, nas
suas diversas vertentes).
Se quisermos retornar a
esses tempos das cassetes áudio e
dos discos redondos, de vinil, com
dois lados distintos de música para
se ouvir, poderemos dividir a
VISÃO, numa comparação algo
primária mas talvez próxima da
realidade daqueles dias de fogo,

num lado A e num lado B, com
intérpretes
e
canções
algo
diferentes, sendo a primeira face
da obra mais sólida e bem
conseguida que a segunda, ainda
que nesta se encontrem belos
desenhadores e argumentistas (uns
recém
chegados
e
outros
transitados da primeira formação
da banda), com «faixas» muitos
bem esgalhadas.
O número 6 da revista faz a
transição entre os dois lados de
vinil da VISÃO, aí desaparecendo
VÍTOR MESQUITA da ficha
técnica da revista (havendo um
momentâneo
e
pelo
menos
aparente vazio de poder em termos
diretivos) assim como das suas
páginas,
deixando
assim
incompletas duas grandes histórias
da sua autoria – «ETERNUS 9» e
«MATEI-O A 24», com texto de
MACHADO DA GRAÇA –, bem
como tendo deixado de contribuir
com outras estórias («VIETNAM –
UMA VITÓRIA DO HOMEM», com
argumento de MACHADO DA
GRAÇA), páginas avulsas como as
da capa ou da contracapa (MUSEU
DOS CLÁSSICOS, muito embora
houvesse contribuições de outros
membros da equipa para o rosto da
revista ou para tal galeria
geriátrica, que, aliás, só se
estendeu até ao número 6), poemas
ilustrados, posters, cartoons, textos
ou ideias para a mão artística de
outros
(«GEMADINHA»
ou
«IMUNDUS», por exemplo, com
desenho de ANDRÉ ou «FÁBULA

DE UM PASSADO RECENTE» ou
«H2O», com grafismo de ZÉ
PAULO).
«ETERNUS 9 – UM FILHO
DO COSMOS», que se radica no
universo da ficção científica e que
bebe parte da sua influência
gráfica em PHILIPPE DRUILLET,
veio a ser publicada em álbum pela
MERIBÉRICA, em 1979, e depois
pela GRADIVA em 2008, tendo
VITOR MESQUITA lançado no
ano de 2010, pela mesma editora
GRADIVA, um segundo álbum
original do mesmo personagem
denominado «A CIDADE DOS
ESPELHOS».
«MATEI-O A 24», banda
desenhada que ousava abordar, a
quente, a guerra colonial, nunca foi
editada na íntegra, tanto quanto é
do nosso conhecimento (PEDRO
publicou no n.º 7 da VISÃO uma
pequena história subordinada à
mesma temática: «ANGOLA 1971»,
tendo JOSÉ MOTA sido autor de
dois relatos históricos de outras
guerras, intitulados «ABATAM
YAMAMOTO», no n.º 10 e «9 DE
ABRIL DE 1918», nos n.ºs 11 e 12,
aqui se falando da participação
lusa na I Guerra Mundial).
Essa viragem da VISÃO
implicou que a mesma passasse a
ter uma periodicidade mensal e
que deixasse de contar com a
colaboração de mais alguns
desenhadores e argumentistas, que
colaboravam
com
VÍTOR
MESQUITA, tendo os seus
números 7 e 8 conhecido a luz do
dia em, respetivamente, 10 de
outubro e novembro de 1975, mas
já o seu número 9, subordinado à
temática do TERROR, só sido
lançado a 20 de janeiro de 1976, o
número 10 no mês de fevereiro
seguinte (sem indicação de data
exata de saída), o número 11 em
abril e o último em maio desse
mesmo ano.
Se folhearmos os doze
fascículos da revista encontramos
(para além dos anteriormente
indicados) uma nova geração de
autores nacionais como YEHIA,
EDUARDO NOBRE, ZEPE (a solo
ou com texto de COELHO), ZÉ
PAULO, CARLOS BARRADAS
(sozinho ou com texto de CARLOS
SOARES), PEDRO, MARIEANNE
+ PILAR, DUARTE, ISABEL
LOBINHO (a solo ou sobre texto de
MÁRIO HENRIQUE LEIRIA),
CARLOS ZÍNGARO, PEDRO
LUIS FERNANDES, PILAR (a
solo),
SCORIELS,
NUNO
AMORIM, GRACINDA, LUIS G ,
ANTON,
FERNANDO,
JEREMIAH
(com
texto
de
MARIEANNE),
POTIER,

BAGANHA/PARALTA, CRISTINA, JOSÉ MOTA, ÁLVARO
MATA, MIGUEL REIS, LUÍS COSTA, JOSÉ NUNO GAIA,
TITO, RUI RUIVO, GONÇALO RUIVO, GRACINHA e
JOÃO MANUEL BARROSO (só não conseguimos
identificar o autor de uma banda desenhada publicada, por
não estar assinada).
Se olharmos, objetiva e desapaixonadamente, para as
obras desenhadas congeminadas por este conjunto de
autores, diremos que a sua qualidade gráfica e
argumentativa é desigual (sendo tal cenário mais nítido nos
três últimos números da VISÃO), cruzando-se a reflexão
sobre a realidade social ou política (presente ou passada) do
nosso país ou sobre acontecimentos dessa mesma natureza
ocorridos noutras partes do mundo com o relato histórico, a
memória pessoal, a ficção científica, os ambientes
fantásticos e/ou oníricos, a sátira ou o humor negro
(nomeadamente, por referência a símbolos ou ícones do
cinema ou da própria BD ou da sua linguagem e técnica
particulares), parecendo descortinar-se na segunda fase da
revista algumas influências de autores como MARCEL
GOTLIB ou de revistas como a francesa FLUIDE GLACIAL
ou a americana MAD.
Gostos ou preferências pessoais não se discutem,
permitindo-nos, por isso destacar, de entre o painel de
autores que acima identificámos, os artistas que mais nos
cativaram em termos gráficos ou
ao nível do texto, como é o caso de
VÍTOR MESQUITA (histórias
indicadas), ZEPE («O maravilhoso
mundo de Fred Zeppelin»,
«Encontro numa estação vazia às
cinco e meia da tarde», «O
anfitrião», com texto de Coelho),
ZÉ PAULO («Os loucos da
banda», «Histórias que aminha
avó contava para eu comer a
sopinha toda», «A batalha de
Rzang», «O espantalho», «A
família
Slacqç»),
CARLOS
BARRADAS (para além das já
citadas, «Clave sem sol», com texto
de Carlos Soares, «Viver não
custa…», «O relógio de ponto» e
outra sem título) PEDRO (para
além da antes mencionada, «Irmão
Januário», «Bill Bang», «CiaNato»,
«Noon o planeta do medo», «Eva»),
PILAR («Booz, ave de arribação»,
«Conto de fadas em três quadros,
um prólogo e um epílogo»),
MARIEANNE («Booz, ave de
arribação») DUARTE («Plush», «A
recados das longínquas galáxias»,
seara», «A promoção», «Um
«Noite de paz e D’amor»),
japonês em New York», «Os
SCORIELS
(«Sábados»),
inquéritos do inspetor Rigoleto»,
JEREMIAH
(«Tocaína»),
«Guloseima», «Aula Noturna», «A
CRISTINA
(«O
balão
vermelho»,
mão»), CARLOS ZÍNGARO («De
«Contesto»)
GRACINHA
como a vida está má para os que
(«Realidades
fantásticas»),
andam à noite pelas ruas…», «As
MIGUEL REIS («E o homem
aventuras de Cabral Eanes –
descobriu o fogo», «A lei do mais
caixeiro viajante e moço (?) de

forte» e outra sem título) e JOSÉ
MOTA (as antes identificadas).
A
VISÃO
estabeleceu
também uma parceria com a
editora cubana PRENSA LATINA,
tendo, ao abrigo de tal colaboração
internacional, sido publicadas as
seguintes histórias completas da
responsabilidade
de
autores

cubanos
que,
originalmente,
foram, editadas na revista lançada
em Cuba e que se denominava C
LINEA: «AMÍLCAR CABRAL» de
ADEL MORALES + V. SANCHEZ
(n.ºs 2, 3, 4, 5 e 6), «O
BARQUEIRO SAMURAY», de
MANUEL SERPA + LUIS RUIZ
(n.ºs 6, 7) e «EL ASALTO AL
MONCADA» de FIDEL MORALES
+ YORDI (n.ºs 10 e 11).
Surge, finalmente, isolada, a
história
completa
intitulada
NUVEM CINZENTA, de MARIO
CUBBINO (n.º 3), disponibilizada
pela Agência Dias da Silva (a
mesma que representava o
múltiplo material publicado na
revista semanal O FALCÃO).
À imagem do que havia
acontecido com a revista ZORRO,
acontecia então com a revista
TINTIM, que levava à data 7 a 8
anos de edição contínua e
ininterrupta em Portugal e
haveria de acontecer com a (muito)
futura SELEÇÕES DA BD, a
VISÃO, para além de alguma
publicidade, inseria poemas,
contos e textos de análise sobre
assuntos muito díspares (Teatro
Popular, Centrais Nucleares,
Poluição Sonora, Discos Voadores,
Nascimento
sem
Violência,
Navegadores Solitários, O Jogo do

Pau, ecologia, etc.) mas também
sobre o universo da Banda
Desenhada, relativamente à qual
foram redigidos estudos sobre «O
Fenómeno do Invisível» (não
assinado e encontrado no n.º 4) ou
os
«Problemas
da
Banda
Desenhada» (composto por «I Banda Desenhada e a Cultura de
Massas» e «II - Mito e Banda
Desenhada», aparecidos nos n.ºs 5
e 6 e da responsabilidade de F.
MOURA), tendo VASCO GRANJA
falado também sobre «O Salão de
Lucca» (n.º 8), «Uma novidade
estimulante em Lucca - a banda
desenhada portuguesa» (n.º 9) e
sobre «Angouléme 3» (n.º 11).
Comemoram-se assim 41
anos sobre o começo (ou 40 anos
sobre o fim) da publicação desta
revista única de Banda Desenhada
preferencialmente portuguesa e
original, tendo para o efeito sido
editada, no corrente ano de 2016, a
obra de homenagem à Banda
Desenhada portuguesa dos anos
setenta, com muito particular
incidência sobre aquela surgida na
VISÃO e que denominada
«REVISÃO», foi editada pela
editora CHILI COM CARNE, com
capa de ISABEL LOBINHO e
títulos de JOÃO MAIA PINTO.

1976, tiveram oportunidade de
admirar os originais de algumas
das
pranchas
da
Banda
Desenhada publicadas na VISÃO,
que, num gesto (hoje impossível ou
muito improvável) de enorme
confiança
e
gentileza
do
EDUARDO NOBRE, com quem eu
cheguei à fala em Lisboa, nos
foram cedidas temporariamente e
estiveram
em
exibição
na
Exposição de Banda Desenhada,
Cinema e Fotografia que foi
organizada pelo NCA – NÚCLEO
DE CINEMA DE AMADORES,
entre 16 de outubro e 7 de
novembro de 1976, no Grémio

originais das bandas desenhadas
da VISÃO debaixo do braço [3] ou
em que três ou quatro amigos iam
numa camioneta da Câmara
buscar a Lisboa os painéis
emprestados pelo Estado, devido
aos bons ofícios da Manuela e do
Salgado, e, no regresso, viajavam
na parte de trás da mesma e ainda
davam uma boleia ao Armando
Jorge, que se tinha cruzado
connosco por acaso num das ruas
da capital…

JS

(1)Tais capas eram vendidas pela editora
da
VISÃO
e
eram
publicitadas,
designadamente, através da seguinte
canção trauteada em uníssono pela redação
da mesma:
"Compre as capas da "Visão"
Cor de verde garrafão
Se vir que não encaixã(o)m
Não se queixe qu'a gente também não
TODOS (refrão)
Compre as capas, compre as capas
Compre as capas da "Visão"!"
(2) O Mário Luís, o responsável pela contabilidade da exposição, lembrou-me ainda
os muitos números da revista e correspondentes capas que nos foram igualmente
entregues à consignação e que viemos a
comercializar na nossa banca de venda,
compra e troca de edições da Banda
Desenhada.
(3) Hoje, quando visitei o 27.º Festival
Internacional da Banda Desenhada da
Amadora, não pude deixar de pensar que a
nossa exposição de 1976 foi pioneira nestas
andanças de dar a conhecer a 9.ª Arte a
miúdos e graúdos.

Vemo-nos por aí ...
Procurar o amor neste
deserto, onde tudo
me ensina a viver só
Carlos de Oliveira
(1921 - 1981)

Escritor português, nascido em
Belém da Pará, Brasil, filho de
pais portugueses, em 1921. Com
dois anos virá com os pais para
Portugal, instalando-se com a
família na Gândara, perto de
Cantanhede, onde o pai exercia
medicina. Licenciou-se, em 1947,
em
Ciências
HistóricoFilosóficas na Faculdade de
Letras da Universidade de
Coimbra.

vontade expressa dedo autor,
constituindo hoje uma raridade
muito
apreciada
pelos
coleccionadores. O que se conta é
que Carlos de Oliveira, que ao
longo da sua vida foi sempre
revendo os seus livros, existem
diferenças substanciais entre
várias edições do mesmo livro, teria
desconsiderado, por menor, o
romance Alcateia, proibindo a sua
republicação

Aço na forja dos dicionários
as palavras são feitas de aspereza:
o primeiro vestígio da beleza
é a cólera dos versos necessários.
Mãe Pobre

Lopes Graça, conhecida por
“canções de luta” ou “canções
heróicas”.

Em 1942 publica o seu primeiro
livro de poemas Turismo, com
ilustrações de Fernando Namora,
integrado na colecção Novo
Cancioneiro e em 1943 publica o
seu primeiro romance, Casa na
Duna. Em 1944, o romance
Alcateia,
será
apreendido,
lançando nesse mesmo ano a
segunda edição de Casa na Duna.
O romance Alcateia conhece uma
segunda edição revista, em 1945, e
nunca mais será publicado por

Carlos de Oliveira foi o principal
leitor e o principal crítico dos seus
livros. Reeditar significava para
ele, reescrever no texto por vezes
outras opções estéticas e literárias
que não as iniciais. Por vezes num
entendimento do mundo quase
numa outra poiesis.
Em 1945 publica um novo livro de
poesias, Mãe Pobre, participa nas
revistas Seara Nova e Vértice e a
colabora no livro de Marchas,
Danças e Canções de Fernando

Em 1953 publica Uma Abelha na
Chuva, o seu quarto romance e,
unanimemente reconhecido como
uma das mais importantes obras
da literatura portuguesa, mas que,
apesar dessa reconhecimento, não
iria resistir às novas orientações do
ensino da Língua e da Literatura
Portuguesa, deixando de estar
integrado
nos
conteúdos
programáticos da disciplina de
português no ensino secundário.
Uma Abelha na Chuva seria
passado a filme em 1971, pelo
realizador Fernando Lopes.

Em 1957 organiza, com José
Gomes Ferreira, numa abordagem
do imaginário popular os dois
volumes de Contos Tradicionais
Portugueses. Em 1968 publica dois
novos livros de poesia, Sobre o
Lado Esquerdo e Micropaisagem,
para alguns críticos e leitores o seu
melhor livro de poesia. Publica em
1971 O Aprendiz de Feiticeiro,
colectânea de crónicas e artigos, e
Entre Duas Memórias, livro de
poemas, pelo qual lhe é atribuído
no ano seguinte o Prémio de

Imprensa. Em 1976 reúne toda a
sua poesia em Trabalho Poético,
dois volumes, apresentando os
livros anteriores, revistos, e os
poemas inéditos de Pastoral, livro
que
será
publicado
autonomamente no ano seguinte.
Publica em 1978 o seu último
romance Finisterra, paisagem
povoada de inspiração gandaresa,
obra que lhe proporciona a
atribuição do Prémio Cidade de
Lisboa, no ano seguinte.

A poesia e o romance de Carlos de
Oliveira
são
profundamente
marcados
pelos
tempos
da
operação
obscurantista
do
salazarismo e reflectem a sua a
consciência política marcada pela
firmeza
ideológica,
pelo
comprometimento
ético
e
intelectual, pela honestidade da
intervenção pública: «…foi por isso
que vim morrendo longamente as
mortes embuçadas no trajecto.»
Descida aos Infernos

Refletem também, a sua obsessão
do real; pela palavra, transformada
em artefacto descritivo, com poder
referencial. torna mais amplo o
poder
de
conhecimento,
de
reconstrução do mundo, dominar
pela compreensão e com o
entendimento o decurso objectivo
dos acontecimentos.

IV
Localizar
na frágil espessura
do tempo,
que a linguagem
pôs
em vibração
o ponto morto
onde a velocidade
se fractura
e aí
determinar
com exactidão
o foco
do silêncio.
Estalactite, Micropaisagem

Morre na sua casa em Lisboa a 1 de
Julho de 1981, com 60 anos
incompletos, mas reconhecido como
uma das maiores vozes da poesia e
da ficção da última metade do
século XX. Autor de culto para
alguns, um ilustre desconhecido
para a maioria. Carlos de Oliveira
tornou-se num quase defunto das
letras portuguesas. Esperemos que

A paixão pela Gândara, região
calcária e pantanosa, de lagoas e
areia, cada vez mais desertificada
pela pobreza e pela emigração, vai
constituir o universo humano e
paisagístico, sempre presente na
escrita do autor. Presença retirada,
ao acaso, do romance Pequenos
Burgueses: «Nos começos do estio,
uma destas veredas da gândara é
um enovelado fiar e desfiar de
pegadas…Coisas
entorpecidas.
Ermos. Léguas de pinhais quietos
como velhas florestas… Campos,
negas de areal e poceirões ... »; ou
das crónicas de O Aprendiz de
Feiticeiro: «…lembra a boca de um
vulcão mas fechado por baixo, sem
garganta. Com as colunas são
calcárias e a depressão tem um
desenho quase oval, pensa-se logo
numa concha enorme e clara. No
extremo mais abrupto oscila
devagar a sombra grisalha do
musgo. Este musgo (…) é uma
suspensão profunda de limos e
cálcio esfarelados.»

o centenário do aeu nascimento a
celebrar em 2021 traga de novo,
sobretudo ao publico mais jovem,
aquela que foi uma das grandes
vozes da literatura portuguesa.
«Não sei (na geografia celeste) de
zona tão perturbadora como a boca
faminta do pólo sul, onde
desaparece já muito ao longe uma

estrela qualquer, devorada. Porque
devia ser um ponto cap.tal de toda a
arquitectura e c apenas uma falha. Ou
então significa precisamente isso, o
templo imperfeito. Para não escrever
o contrário: demasiado perfeito, com
um alçapão assustador sobre o nada.»
O Aprendiz de Feiticeiro
FL

VER CINEMA / LER CINEMA

A Filosofia vai ao cinema

Durante muitos anos a
filosofia quase que ignorou,
mostrando-se, por vezes atá
particularmente
adversa,
o
cinema. Martin Heidegger, por
exemplo, considerou o filme e a
fotografia como uma parte da
redução da arte a um recurso
estético provocada pela essência da
tecnologia moderna.
Apesar
do
interesse,
esporádico de alguns filósofos,
como M. Merleau-Ponty, que
recorreu de forma significativa a
exemplos cinematográficos na
investigação fenomenológica, o
assumir o cinema como parte
determinante da filosofia só
apareceria algum tempo mais
tarde, sobretudo na tradição anglo
analítica, impulsionado, entre

(I)

muitos outros, pelo trabalho de
Ludwig
Wittgenstein.
Posteriormente, movimentos como
a Nouvelle Vague, a influência dos
Cahiers du Cinema (sobretudo a
primeira série), os estudos de
André
Bazin, os
trabalhos
seminais de Gilles Deleuze, no
continente, Noel Carroll, David
Bordwell; Richard Allen, na
tradição analítica anglo saxónica,
apenas para referir alguns autores
e que acabariam por instituir o
cinema como uma área importante
na reflexão filosófica. É então que
a filosofia do cinema se constitui
como
disciplina
dotada
de
autonomia
conceptual
e
metodológica. Uma disciplina que
procura compreender sentido e o
alcance das práticas, das teorias e

das
obras,
movimento
de
autonomização disciplinar, que não
cabe, por agora, abordar com mais
pormenor.
Não quer isto dizer que o
cinema se fosse instituindo como
uma actividade empírica, norteada
pelo objectivo final do produto
comercializável e do agrado do
público. Pelo contrário, o poder
apelativo do cinema enquanto arte
que só adquire a sua real plenitude
no circuito comunicativo, desde o
princípio que suscitou, no seu
interior, um debate teórico e
apaixonado sobre a sua natureza,
essência, linguagem, relação com a
realidade. Evidentemente que a
investigação no interior do cinema
se exerce num enquadramento
teórico determinado pelos avanços
nos
campos
da
Filosofia,
Psicologia, Linguística e das
ciências
experimentais,
com
predominância para as Ciências
Físicas e a Químicas. O cinema é,
então, uma disciplina emergente
da sua própria atividade, uma
atividade
tendencialmente
regional porque realizada pelos

próprios praticantes, analisando e
refletindo sobre a sua própria
actividade, explicitando as suas
regras de funcionamento, o seu
modo próprio de conhecer.
Desse período de discussão
intensa em torno do cinema nos dá
uma visão introdutória e rigorosa o
livro de Andrew, James Dudley; As
Principais Teorias do Cinema,
uma introdução1.
As Principais Teorias do
Cinema teve a sua primeira edição
em 1976 e foi um livro que se viria
a revelar importante na formação
de críticos, estudantes ou apenas
interessados numa abordagem
mais teórica do cinema. Inseria-se
a abordagem proposta por James
Andrew na corrente analítica que
entendia que o cinema podia ser
olhado de outras perspectivas que
não apenas as de carácter mais
impressionista.
Não é uma preocupação de
carácter historicista que norteia a
abordagem de James Andrew. A
preocupação do autor reside em
demarcar
os
espaços
paradigmáticos nos quais se

VER CINEMA / LER CINEMA

desenvolvem o trabalho de
investigação
teórica
dos
pensadores do cinema. Considera,
assim, três grandes linhas de
orientação, que designa por
“tradições”: a tradição formativa, a
tradição realista, e a teoria
cinematográfica
francesa
contemporânea (reportada a 1976,

ano da publicação do livro). Estes
espaços
são
espaços
de
investigação e explicação do
cinema, não correspondem a
quaisquer
géneros
cinematográficos específicos e
apenas visam o enquadramento da
função explicativa e teórica do
cinema. Daí que a principal
dificuldade em atingir os objectivos
desta obra resida, em primeiro
lugar, em compreender com
precisão em que consiste e quais os
objectivos de uma teoria do
cinema.

O que James Andrew
pretende sustentar é que o teórico
de cinema deve estar à altura e ser
capaz de discutir uma questão que,
de um ponto de vista pessoal,
entendo não ser exclusiva do
cinema, mas sim extensiva de toda
a prática artística: quando lhe
perguntam: ‘Que valor possível

c o m o
representação,
a arte como
expressão, arte e
forma,
arte
e
experiência estética,
o carácter cognitivo da
arte, para citar. Deste
modo é enquanto prática artística
que o cinema é interrogado, não do
ponto de vista da sua história, não
do ponto de vista das categorias
inerentes a cada género, mas
sim como
uma tentativa de
compreensão
da
própria
capacidade cinematográfica, ou,
para utilizar um termo mais
correcto com a própria capacidade
cinemática.
A pergunta “o que é a
representação cinemática” tem
constituído o cerne da investigação
na teoria do cinema, desde as suas
origens,
quando
se
simultaneamente se celebrava a
capacidade de, mecanicamente,
reproduzir
imagens
que

um estudo analítico dos meios de
expressão do cinema. Pensemos
que o fenómeno cinema reenvia
para uma infinidade de questões;
um único fenómeno pode ser
estudado de qualquer perspectiva
ou pode transposto e questionado
de todas as perspectivas:
Qual é a natureza do filme?

capturavam a realidade, ao mesmo
tempo que viam com alguma
suspeita o poder desse novo media
sobre as massas assim, o que está
em questão numa abordagem deste
tipo é formular uma noção
esquemática da capacidade desta
arte.
Os objectivos de qualquer
estudo de teoria do cinema
consistem, em primeiro lugar, na
obrigatoriedade em deslocar a
abordagem do cinema de uma
reflexão sobre suas as origens
histórica e técnica, para um outro
tipo de abordagem que permita
uma tomada de consciência, tão
clara quanto possível, a partir de

Qual a relação entre o cinema e a
realidade?
Como se relacionam a fotografia e
o som?
O cinema é uma arte espacial ou
temporal?
Qual o papel criativo da montagem
e como pode a mesma induzir a
construção
do
filme
pelo
espectador?
o filme é exterior ao espectador ou
é este que o lê e se apodera dela
construindo-o a partir da sua
experiência pessoal?
O cinema é, ou não, uma
verdadeira linguagem?
Cada teoria deve ser
examinada
tão
amplamente

existe na tentativa de se
considerar
cientificamente
o
cinema? ‘, o teórico de cinema deve
responder que a esquematização
de uma actividade permite-nos
relacioná-la com outros aspectos
da nossa vida. Ou seja, o cinema é,
indiscutivelmente uma arte, que
pode ser questionado a partir do
ponto de vista da filosofia da Arte.
Com efeito as perguntas que se
colocam ao cinema são, do ponto de
vista teórico e filosófico, as
perguntas que se colocam a
qualquer prática artística: arte
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quanto possível. Para comparar as
diversas teorias do cinema
devemos forçá-las a falar de
questões
semelhantes,
categorizando as suas perguntas
essenciais. James Andrew reduz
as principais questões que
poderemos colocar a quatro
categorias que dividem o fenómeno
do cinema em aspectos que o
compõem e que podem ser
examinados:
Matéria-prima – a matéria-prima
inclui perguntas sobre a relação do
cinema com a realidade, com a
fotografia, as que dizem respeito
ao espaço e ao tempo, que acabam
por ser reunidas numa pergunta
única. O que é que se deve
considerar como o material básico
do cinema
Métodos e técnicas do cinema –
aqui se compreende todas as
questões sobre o processo criativo
que dá forma ou trata da matériaprima, isto é, todo o processo
criativo, significativo do cinema.
Formas e modelos – categoria que
contém perguntas sobre o tipo de
filmes que foram ou poderiam ter
sido feitos, quais as formas mais
significativas
que
revestem
qualquer capacidade cinemática.
Objectivo ou valor – categoria que

se relaciona com um dos aspectos
mais amplos do cinema: qual o
valor que o objecto cinemático,
enquanto um todo tem nas nossas
vidas?
A partir destes vectores de
análise que James Andrew coloca
em diálogo a obra dos mais
importantes e influentes autores
que se dedicaram à teoria do
cinema e é aqui que se torna
exemplar esta introdução, uma vez
que nos é proporcionado duplo
aspecto de, por um lado sermos
introduzidos no pensamento de
autores como Rudolph Arnheim,
Sergei Eiseinstein, Hervé Bazin,
Jean Mitry ou Christian Metz,
apenas para citarmos alguns, e por

outro, de a introdução a esses
autores nos aparecer inserida
no quadro das grandes tradições
teórica a partir das quais se
pensou o cinema.
Sendo
um
livro
temporalmente datado, já não
acompanha
o
grande
desenvolvimento teórico que os
estudos cinematográficos viriam
a
conhecer
nos
últimos
cinquenta anos. Mas mostra um

pouco do que é vitalidade do
cinema enquanto uma arte
capaz de se interrogar a si
própria, cujo fascínio continua
expresso na pergunta mais
simples de todas: «o que vemos
quando olhamos para um
filme?».
FL

1 Andrew, James Dudley; As
Principais Teorias do Cinema, uma
introdução; 1976,
Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro,
1989, Creio que não existe edição em
Portugal, sendo , no entanto, possível
descarrega-lo com alguma facilidade
na internet.

Dois graus,
farão toda a diferença.
Todos os dias nos entram pela
casa adentro notícias de sismos,
chuvadas violentas, tornados,
inundações e uns quantos
fenómenos climáticos diferentes
daqueles que estamos habituados
a assistir.

políticos. Acima desse valor, os
cenários climáticos indicam um
futuro muito assustador.

O aumento das temperaturas está
directamente ligado às emissões

a
atmosfera
em
raios
infravermelhos. Os gases com efeito
de estufa retêm este calor e aquece o
ar. Quanto maior for a concentração
desses gases, mais quantidade desse
calor é retido.

Se não forem tomadas medidas
drásticas para suster a emissão de
gases com efeito de estufa e assim
evitar
o
aumento
das
temperaturas, aqueles fenómenos
irão
ocorrer
com
uma
regularidade muito maior.
Se a chuva cair mais concentrada,
se o solo começar a secar, se o
degelo continuar, se o nível do mar
subir, então teremos uma
grandiosa deslocação de pessoas
que procurarão outros locais
seguros para viver.
Muitos pensarão que estamos a
falar de um cenário altamente
improvável.
Ou
então,
teimosamente não querem ver os
efeitos no clima e na temperatura
que já ocorre hoje em dia.
Todos temos sentido que este ano
de 2015 tem sido um dos mais
quentas dos últimos cinquenta
anos.
A temperatura média à superfície
da Terra arrisca-se, se as políticas
ambientais
continuarem
na
mesma, a atingir um grau Celsius
acima da média pré-industrial,
divulgou
a
Organização
Meteorológica Mundial. Um grau
é metade do limite de dois graus
que a Terra pode aquecer até
2100, definido por cientistas e por

humanas de gases com efeito de
estufa (o dióxido de carbono (CO2), o
metano e o dióxido de azoto).
Como é que estes gases influenciam
o aquecimento global? Os raios
solares aquecem a superfície da
Terra. Parte deste calor retorna para

Se tivermos em conta apenas um
aumento de dois graus Celsius, em
Portugal teremos mais chuva
concentrada nos meses de Inverno e
nos restantes meses temperaturas
secas. As inundações aconteceram
com mais frequência e as ondas de
calor serão mais prolongadas.

O IPPC-Painel Intergovernamental
para as Alterações Climáticas
divulgou em 1996, “que a
temperatura média global não deve
exceder os dois graus acima do nível
pré-industrial. As concentrações de
todos os gases com efeito de estufa
devem ser estabilizadas”,
Pouco ou mesmo nada se fez para
contribuir para a re ferida
estabilização. Em 2000, o mundo
tinha lançado 24.720 milhões de
toneladas de CO2 para o ar. Em 2013
o número passou para 35.670
milhões.
O mesmo IPCC, em 2014, concluiu
que, no máximo, só se podia lançar
mais um bilião de toneladas de CO2,
face às emissões acumuladas até
2011, antes de se ultrapassarem os
dois graus em 2100. Esta quantidade
é equivalente a emitir 33.333
milhões de toneladas por ano em 30
anos, menos do que o valor de 2013.
Tendo já ultrapassado aquele valor,

pelo que teremos que considerar que
existe a necessidade imperiosa de
travar a emissão de gases com efeito
de estufa.
Na conferência do clima de Paris,
que decorreu em Novembro de 2015,
os países presentes subescreveram
compromissos de redução das
emissões de gases com efeito de
estufa.
A Climate Interactive, uma
organização sem fins lucrativos
(EUA), compilou valores “e estimou
que o CO2 atingirá as 675 ppm na
atmosfera em 2100 e a temperatura
aumentará 3,5 graus. Sem um
compromisso efectivo, o cenário é
pior – o CO2 subirá até às 910 ppm
e a temperatura 4,5 graus. Ainda
assim, o horizonte dos dois graus
será ultrapassado e sofreremos as
devidas consequências.” Mesmo
assim, o limite que atrás falamos de
2 graus está ultrapassado, existindo a
necessidade de um grande esforço

suplementar para que não se chegue
a situações sem retorno, como por
exemplo, a alteração das monções, o
derretimento dos glaciares ou a
morte da floresta amazónica.
Todos teremos que nos adaptar a
estas novas condições climáticas.
Elas serão diferentes consoante a
área geográfica, o factor económico
e a adaptação a que cada população
estiver preparada.
Nos próximos anos, as alterações

climáticas serão um problema
importante a ter em conta. Os
efeitos climáticos provocados pelos
gases com efeito de estufa irão
sentir-se durante os próximos
séculos. Os dois graus Celcius, no
aumento da temperatura global, irão
fazer uma grande diferença. Mas
será que é um valor atingível ou um
valor meramente estatístico? Só a
actuação dos governantes, nos
próximos
anos,
o
poderão
comprovar.
CA

Ao (Mar)cos
Vi, há muitos anos, um filme
de François Truffaut intitulado “O
Quarto Verde”, que me deixou, na
altura, uma forte impressão e no
qual o protagonista, num papel
interpretado
pelo
próprio
realizador, possuía uma sala onde
conservava uma espécie de
memorial por todas aquelas
pessoas que tinham já morrido e
que, de alguma maneira, haviam
cruzado e marcado positivamente
a sua vida, acendendo uma vela
por cada fotografia que os
representava em vida, num
cerimonial que lutava contra o
esquecimento ou, pelo menos,
contra a distracção da memória
(como cantava Jacques Brel, nós

Também eu tenho o meu
“quarto verde”, onde procuro
recuperar a recordação das muitas
pessoas
e
animais
que
contribuíram para ser o que fui e
sou hoje e que já morreram, alguns
deles com uma participação
profunda e estruturadora da minha
personalidade,
das
minhas
emoções e opções de vida, das
minhas atitudes perenes ou
quotidianas
(sendo
que,
relativamente a algumas, nunca as
conheci e convivi pessoalmente com
elas).
Nesse meu “quarto verde” – à
imagem do que certamente
aconteceu com a família e com
muitos
amigos
que
o
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não nos esquecemos, simplesmente
habituamo-nos à ausência).
Estou convencido que todos
nós mantemos e actualizamos um
“quarto verde”, interior, íntimo,
quase secreto, onde desfilam
também imagens de familiares,
amigos, conhecidos ou mesmo
animais
que
afectaram
e
condicionaram, de alguma forma, o
nosso percurso pessoal, de maneira
a mantê-los à tona da memória e
dos lugares, momentos e palavras
por
onde
passaram
indelevelmente.

acompanharam em permanência
nestes dois últimos meses de vida
– entrou, infelizmente, o nosso
amigo Marcos.
Num
golpe
injusto
e
traiçoeiro, que nos apanhou a
todos de surpresa, este rapaz – não
foi sempre um eterno jovem? – foinos roubado pela morte, no termo
de uma doença que não dá tréguas,
causando uma enorme tristeza a
quem com ele privou, familiares e
amigos.
O
Marcos
era,
indiscutivelmente,
um
ser

diferente, empurrado por outros
ventos, perseguindo outros sóis,
navegando oceanos submersos,
resistindo até onde a teimosia o
levava, à normalização dos
comportamentos, à prisão dos
compromissos sociais, às muitas
regras que, para ele, não faziam
sentido ou tinham justificação.
Onde essa diferença se
notava era a forma distinta como
conseguia olhar o mundo. A beleza
infinita e única da Natureza que
ele adivinhava. Quem não se
recorda das suas prateleiras com
frascos cheios de conchas ou
pedras,
minúsculas,
quase
microscópicas, de todas as cores da
paleta
natural,
crânios
ou
esqueletos de pequenos animais,
estrelas do mar, búzios, folhas,
borboletas, eu sei lá, um rol de
pequenas
e
desprezadas
maravilhas do mundo para o qual
ele voltava os olhos e captava os
segredos ignorados para muitos de
nós, nesta pressa de viver a vida
que nos impõem.
Pouca gente conhecerá a
preciosa e vasta colecção de fósseis
que o Marcos foi apanhando (e
trocando ou comprando), um pouco
por todo o lado, num constante jogo
de escondidas com esse passado
enterrado ou absorvido pelo tempo,
que depois organizava, meticulosa

e apaixonadamente, importando
agora preservar e expor esse
material da (sua) história natural
no que tem de mais significativo e
raro, para que toda a gente o possa
admirar e aprender com ele, sem
ignorar quem foi que lhe permitiu
esse olhar curioso e permanente.
Muitos outros nunca se terão
apercebido da imaginação criativa
que lhe assediava muitas vezes as
mãos, forçando-as a esculpir, no
barro, no gesso ou na esferovite, a
desenhar no papel ou em material
que se dispusesse a receber as suas
ideias, nomeadamente, quando tais
trabalhos se dissolveram nos carros
de carnaval, se expressaram em
montras ou se ergueram em
maquetas.
Esta forma de sentir, de
pressentir, de ressentir a miopia
colectiva para estas coisas sem
valor de mercado era uma das
qualidades que distinguia o
Marcos, esta capacidade de expor a
parte invisível do que era visível
era, indiscutivelmente, uma das
características que denotava nele
uma alma de artista, no que esta
palavra tem de mais raro, genuíno
e verdadeiro.
Só ele possuía esta especial
sensibilidade, que reclamava dele
uma paciência invulgar para
procurar esses pormenores de

Deus,
uma
intuição
para
descortinar
esses
pequenos
mundos escondidos, uma terna
delicadeza de gestos para recolher
esses sinais e para os partilhar
connosco, trazendo-os para a luz
dos nossos dias, para o nível dos
nossos olhos, para a nossa
adormecida
ou
embotada
capacidade de encantamento.
Penso que neste mundo
moderno cada vez acelerado,
artificial e automatizado, um
homem como o Marcos faz-nos
muita falta, pois marca a diferença
no olhar que coloca nas coisas, no
sentir profundo das mesmas, na
outra relação que podemos
estabelecer com o mundo e com os

enquanto conversava com os
amigos, quer na empolgante
aventura que era cavalgá-lo e
domá-lo em cima de uma prancha,
quer na busca silenciosa e solitária
dos seus pequenos tesouros

desaguados,
escondidos
ou
soterrados.
O mar terá roubado o nome
ao Marcos ou este terá querido
fazer jus ao seu próprio nome?
Não importa, a sua vida foi
vivida em função da constante
existência ou presença dessa
enorme,
imprevisível
e
temperamental massa de água
salgada, como um companheiro
que sempre ali estava para o que
desse e viesse, que nunca o deixava
sentir-se sozinho.
O Marcos possuía uma
personalidade
insinuante
e
sedutora, condensada nesse sorriso
de miúdo, a que era difícil resistir,
mas, apesar desse seu enorme
trunfo pessoal, o mundo nem
sempre era feito à sua medida e
maneira, tanto mais que o Marcos

exigia, por vezes, dele e das
pessoas mais do que eles lhe
podiam, deviam ou queriam dar.
Essas
contrariedades
pessoais ou sociais traziam ao de
cima
uma
personalidade
rebarbativa, impulsiva e difícil,
onde não havia lugar a grandes
concessões ou contemplações, sem

que, contudo, esses amargos de
boca, lhe beliscassem a enorme
alegria de viver que nele sempre
existiu, o sentido de humor largo e
expansivo, onde não se poupava a
uma boa gargalhada, o amor pelas
coisas simples e naturais, a relação
profunda e tranquila com a vida
que tinha escolhido.
Resta-nos a nós, amigos do
Marcos, que o guardamos num
lugar especial do nosso “quarto
verde”, olhar e viver de uma outra
maneira o mundo que nos rodeia,
de forma a descortinarmos, como
ele o fazia, as pequenas, frágeis e
ténues
belezas
que
aquele
constantemente revela a quem as
quer ver.
No que se refere a mim,
quando observar o mar ou disser

um disparate - como certamente no
que respeita a outros, quando
fizerem uma onda ou nela
mergulharem -, fá-lo-ei, de quando
em quando, por mim e também por
ele, em nome do enorme e infinito
gosto
que
ele
retirava
simplesmente do acto de viver, por
forma a manter acesa a sua
memória no meu “quarto verde”
interior!
Vou sentir – muito mais do
que agora pressinto – a tua falta,
Marcos! Que ao menos, onde estás,
haja mar, bons amigos e pequenas
maravilhas
enterradas
nas
nuvens. E que encontres aí as
pessoas que guardavas já no teu
“quarto verde” e de quem sentiste
tanto a morte!
JS

Barcelona, anos cinquenta.
Há um menino de calções, brilhante,
solitário e dócil a crescer num
apartamento grande e sombrio, e que ,
em bicos de pés, escolhe um livro da
biblioteca paterna. O menino tenta
satisfazer da melhor forma as ambições
desmesuradas das quais ele será fiel
depositário: as de um pai que o quer
como um humanista poliglota, as de
uma mãe que o destina a uma carreira
de violinista virtuoso. Entre um pai
tirânico e uma mãe fria e calculista,
Adriá não tem mais saída que uma
insaciável curiosidade que o leva a
aprender. Por isso, o menino solitário,
tendo apenas um amigo real, Bernat, e
Sara, a mulher de uma vida, vai
tornar-se um académico , um
intelectual de referência.

doente, afectado por uma uma
doença degenerativa, antes que a
memória o abandone, Adriá
reconstitui a história da família.
Mas, acima de tudo vai descobrir a
origem duvidosa da fortuna da
família, feita a partir de uma loja
de antiguidades conseguidas sem
pudor aos expatriados, refugiados
de guerra, em Espanha e na
Europa, e na qual um violino de

Não se vêm na fotografia, porque
estão num bolso do calção os
outros cúmplices de toda a vida de
Adriá : Águia Negra e o xerife
Carson :
«
Assim que chegava a casa
com Lola Xica, eu tinha de estudar
violino, enquanto ela preparava o
jantar e o resto da casa ficava às
escuras. Não me agradava nada
aquela escuridão porque, a

qualquer
momento,
podia
aparecer algum malvado atrás da
porta e era por isso que eu andava
com o Águia Negra no bolso, pois
há anos que o pai decidira acabar
com medalhas, escapulários lá em
casa e Adriá Ardèvol, pobrezinho,
precisava de uma espécie de ajuda
invisível. E certo dia, em vez de
estudar violino, fiquei na sala,
aparvalhado, a contemplar o sol
que desaparecia pelo poente (…).
Sempre a mesma luz que me
atraía e me fazia imaginar
aventuras impossíveis, e não ouvi
abrir a porta da rua nem ouvi mais
nada até a voz grossa do meu pai
me pregar um susto monumental.
– O que fazes aqui a perder
tempo? Não tens deveres? Não
tens violino? Não tens nada?
Hein?

E Adriá foi para o quarto,
com o coração ainda a fazer pumpum, sem sentir inveja das
crianças que não recebiam beijos
dos pais, porque pensava que isso
não existia em lado nenhum.
– Carson, apresento-te Águia
Negra da valente tribo dos
arapaho.
– Olá.
– Hug.
E Águia Negra deu um beijo
ao xerife Carson como o pai nunca
lhe dera e Adriá pousou os dois e os
respectivos cavalos na mesinha de
cabeceira para se irem conhecendo
melhor.» (pp 23-24)
O menino chama-se Adrià
Ardèvol e é o protagonista de Eu
Confesso (Proa em catalão). Meio
século mais tarde, quando se
reconhece
irremediavelmente

exceção (um Storoni, do último
grande mestre luthier, Lorenzo
Storoni, rival tardio de Antonio
Stradivari), uma medalha e uma
toalha de mesa enxovalhada,
constituem os emblemas trágicos.
Antes que a sua memória se
desvaneça Adrià Ardevol escreve
as suas memórias devastadoras,
num fluxo impiedoso, impetuoso,
sem sujeito, sem ordem, sem
perdão. Adrià confessa-se.
Sara, a mulher de uma
vida, é o destinatário desta grande
história, retransmitido por Bernat,
amigo amado e odiado – como toda
a amizade de uma vida – cuja
presença permanece até ao vazio
final da consciência e da memória.
É a confissão de um filho
único, sobredotado, falho de amor
de uma família da alta burguesia
catalã, que oculta um passado
negro, turvo, profundamente
encastrada no mal. Basicamente,
Eu confesso é um livro sobre o mal.
É pela história da família que
Adriá tenta explicar a presença
permanente do mal, para lá de
quem o encarna: um inquisidor
catalão do seculo XVI, um médico
no campo de concentração de
Auschwitz,
um
denunciante

franquista, um nazi que se dá à
morte porque a sua culpa não tem
redenção, um traficante de bens e
favores.
Mas é mais, muito mais,
porque a narrativa recorre, de
forma magistral, os últimos 600
anos da história do Ocidente,
sempre na perspetiva do mal, pela
voz de inúmeros personagens A
descoberta
e
a
revelação
progressivas de Adriá dão-nos a
história europeia, desastrosa,
enraizada nas fontes do mal: da
Inquisição à ditadura espanhola e
à Alemanha nazi, de Antuérpia à
Cidade do Vaticano, vidas e
destinos convergem para responder
a Auschwitz-Birkenau, o epicentro
da abjeção total.
Somos lançados de uma
época a outra, de um país a outro.
Uma palavra, um objecto um gesto
e tempo gira sobre si próprio,
rapidamente aqui uma imagens,
ali um trechos de conversas, um
século atrás uma pequena música
uma silhueta que desaparece no
último autocarro. Um tempo que é
palavra.
«
– O que é que te preocupa?
– perguntou Bernat.
–
Se o mal pode ser

gratuito, estamos lixados.
– Não percebo.
– Se eu conseguir fazer mal
porque sim e não acontece nada,
então a humanidade não tem
futuro.
– Referes-te ao crime sem
motivo, porque sim?
– O crime porque sim é a
coisa mais inumana que podes
imaginar. Vejo um homem na
paragem do autocarro e mato-o. É
horrível.
– O ódio justifica o crime?
– Não mas explica-o. O
crime gratuito, além de horrível é
inexplicável.
– E um crime em nome de
Deus? – interveio Sara.
– É um crime gratuito, mas
com pretexto subjectivo.
– E se for em nome da
liberdade? Ou do progresso? Ou do
futuro?
– É indiferente matar em
nome de Deus ou em nome do
futuro. Quando a justificação é
ideológica, a empatia e o
sentimento
de
compaixão
desaparecem. Mata-se friamente,
sem afectar a consciência. Como no
crime gratuito de um psicopata.
Ficaram um tempo calados,

sem se olharem nos olhos, como se
estivessem abatidos pela conversa.
– Há coisas que não sei
explicar – disse Adriá num tom
lúgubre. – A crueldade. A
justificação da crueldade. São coisa
que só me entram na cabeça
através da narração. »
.
Não há grandiosidade no
mal que J. Caubré rastreia neste
livro. O mal é nosso, o das
pequenas maldades, individuais e
colectivas, do colapso moral do
comportamento daquelas que
seriam pessoas respeitáveis, que
contribuem senão para omitir e
distrair culpas de séculos, tentar
que novas culpas culpem as mais
antigas ou as esfumem, até que,
por fim, todas tenham passado e
não reste ninguém no mundo capaz
de as recordar.
«
Perdi o gás. Não sei onde
reside o mal e não sei explicar a
minha perplexidade agnóstica.
Careço dos recursos de um filósofo
para seguir o itinerário. Insisto em
procurar o lugar onde reside o mal
e sei qu não se encontra no interior
de uma pessoa. Estará no interior
de muitas pessoas? Será o mal
fruto de uma vontade humana
perversa? (…Serão outro mal? E ).
Se com o mal não surgisse a dor,
até daria vontade de rir. E as
catástrofes naturais, também
serão mal? E a dor que provocam
será outra dor?
– Hug.
– O que é?
– Estou perdido.
– Eu também, Águia Negra.»
(p. 698)
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Ora bem! Cá estamos nós!
Já estavam à nossa espera, não
é verdade?
Pois, o insecticida continua
como suplemento humorístico
do CLIC...
Cuidado ao utilizarem as nossas piadas. Usadas indevidamente, podem chatear os “melgas”. eh...eh...eh...

Até já!
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O anafado caçador tinha encurralado o leão
velho, coxo e escanzelado contra uma rocha.
O redondo predador apertou, decidido,
ufano, misericordioso, o gatilho da arma. Premiu,
mas nada saiu! A caçadeira manteve-se muda e
calada!
O vetusto felino, já resignado ao seu destino
glorioso como adereço de uma qualquer sala
de estar, arqueou uma sobrancelha
intrigada com a demora no seu
falecimento.
Do outro lado do cenário, o suor,
brotou, nervoso, gorduroso, na testa
do nosso aventureiro. Puxou,
mais uma vez, o metal do
disparador mas nada rebentou,
de novo! Nem sequer uns
fogaréus, um fiozito, ainda que
tímido, de fumaça, umas
caganitas de chumbo.
O
rei
(deposto)
da
selva, surpreso
por não estar
ainda a ver a
tal luzinha ao
fundo do túnel,
arqueou a sua
segunda
e
ú l t i m a
sobrancelha.
O seu executor, pressuroso, em desencravar
a porcaria do fuzil, abanava-o sem cerimónias,
dando-lhe
umas
palmadas
pedagógicas,
insultando a fábrica que o pôs e o pintas que lhe

o havia vendido. Foi então que a espingarda, já
agoniada com tantos pinotes e revoltas, decidiuse a vomitar tudo o que tinha na culatra. E logo,
por despeito, em cima de um dos pés do
desesperado homem.
O grito lancinante do nosso aselha
desenganou o leão do seu falso óbito. Os pulos do
homem prenderam-lhe a sua atenção.
Passou, sem dar por isso, a
vasta língua pelos
poucos dentes que
lhe
restavam.
Sobressaltou-se
com o
fundo
ronco que lhe
emaranhou, sem
aviso,
pelas
entranhas acima.
Observou, então,
com outros olhos,
subitamente gulosos,
o pitéu, recheado de
vitaminas e proteínas, que
estava mesmo ali à sua
beira. “Agora reparo que
estou esfomeado”, rugiu de
si para si o gatão,
“talvez fosse mesmo
conveniente
petiscar
alguma
coisa”. E se bem o cogitou, melhor o fez, tendo,
num só salto e numa única dentada, engolido o
homem saltitante, todo inteirinho!
É exactamente como diz o provérbio: O
QUE NÃO MATA, ENGORDA!
JS
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