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UM ANO MUITO FODIDO
Que ANO FODIDO este, o de 2016, quando faço a minha conta
corrente de natureza pessoal. O cabrãozinho, no seu eterno e inevitável
balanço do deve e do haver, cobrou-me, dum assentada, o meu pai, de
seu nome, JOSÉ LUÍS. E a minha mãe, batizada de MARIA LUCÍLIA
DA LIBERDADE.
Nada de verdadeiramente inédito ou surpreendente, pois durante
este meu devir de quase 60 anos, outras portas se foram fechando
aleatoriamente para nunca mais serem abertas. O tempo e a morte, as
mais das vezes, em prestações sem prazo e com faturas súbitas e cruéis,
reclamaram o seu imediato pagamento. E assim foram-me reduzindo a
minha pequena família, arrebanhando-a pedaço a pedaço, arrancando
parente a parente aos que cá ficaram, tendo começado pela minha avó
velhinha MARIA JACINTA e depois, mais adiante, continuado com o
meu avô MANUEL LUCAS e, no correr da pena dos anos passados, com
a minha avó MARIA CARLOTA, com os meus tios MARIA DE LURDES
e ORLANDO SANTOS e com o meu irmão LUÍS MANUEL. Sem
olvidar, naturalmente, os meus quase irmãos MARCOS FERREIRA e
JOSÉ GABRIEL.
O arremate mais recente fez-me órfão, de uma penada. Fechou-me
mais essas duas portas. Fundamentais. Da minha vida. Aquelas dentro
do segredo das quais fui concebido e congeminado e através das quais,
ao fim do período acordado com a Natureza, me fizeram sair para o
mundo. Se bem que, segundo a minha mãe, a coisa tenha sido difícil.
Esteve por um fio a escrita deste EDÍTORICIDA muito pessoal.
Se somos, na nossa essência, farinha de mistura de dois seres (que
por sua vez são cereais de outras moagens), somos depois pão moldado
por muitas mãos diferentes, por díspares
padeiros dedicados ou amadores, que
nos acrescentam o seu próprio farelo
e fermento, dando-nos
algo
deles,
transformando-nos,
enriquecendo-nos,
tornando-nos,
se
tivermos sorte, lastro e
tempo, mais e melhores,
mais densos e pesados, menos
pãozinho sem sal e mais pão
de muitos cereais, fazendo
de nós uma massa única,
distinta,
personalizada,
reconhecível entre todas as
outras que vivem lado a lado
connosco.
Mas o Outono…ai que época
filha da puta! Pelo menos, para mim! O cair da folha, nesta
última década e meia, tem-se revelado, com excessiva frequência,
período non grato. Ingrato, mesmo! Essa malfadada estação tratou de
levar agora a minha criadora e construtora. Assim como já antes tinha
feito com diversos outros fazedores do que, em parte, faz de mim o que
eu sou hoje. Fiquei assim mais pobre. E mais sozinho.
O ano de 2016, para mais, não satisfeito com o que havia desfeito,
resolveu deixar-me ainda a crédito, uma maleita, insidiosa, que mantém
o meu futuro dependurado de um ponto de interrogação. Como se de um
cabide se tratasse. Escusava, pressuroso, persistente, de ter aberto a
porta deste armário. E soltado a cabrazinha. Que, ainda, por cima, me
quer preso por uma trela!
Ri-se o ano findo entre dentes! Justifica a malfeitoria dizendo que
não há duas sem três! Se fosse meter no cu os provérbios populares (que
ele sabe, aliás, que são tão do meu gosto!), era o que ele fazia de melhor!
E agora…? Agora, é peito feito à doença, muita paciência e cara
alegre! Sempre de (a)braço estreitado com a minha mulher, os meus
filhos, os meus irmãos e a restante família! E, claro, com os meus
amigos! Rapaziada, vamos a ele, dar-lhe cabo do canastro!
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haviam participado no seu número
10), desiludidos com a falta de
organização, controlo e gestão que
tinha levado a revista à beira da
bancarrota (fraudulenta) assim
como, ao que supomos, com a nova
orientação e abertura a outros
autores que MANDRYKA queria
imprimir à mesma (andando
aquele, conjuntamente com JEANPIERRE DIONNET, envolvido
também, entre outros projetos
editoriais, na criação da revista
METAL HURLANT).
A L’ECHO DES SAVANES
fixa-se então numa periodicidade
mensal desde o seu número 16,
tendo
sido
editada
ininterruptamente entre maio de

1972 e janeiro de 1982, altura em
que MANDRYKA decide colocar
um ponto final na existência da
revista que, segundo alguns
críticos e historiadores da Banda
Desenhada, permitiu que esta
acedesse à idade adulta. Essa sua
«morte» é contudo, de curta
duração, pois vem a conhecer uma
segunda fase editorial, entre
novembro de 1982 e dezembro de
2006, bem como, finalmente, uma
terceira que está ainda em curso e
que teve o seu começo em março de
2008, sob a responsabilidade de
uma nova editora - GLENAT.
MARCEL GOTILB [ 1],
ainda e sempre encascado em
fundar uma outra publicação de
Banda Desenhada ao seu modo e
gosto,
engendra
e
lança,
conjuntamente com o seu amigo
JACQUES DIAMENT - que, não
obstante ser o seu chefe de
redação, ficará essencialmente
responsável pela gestão logística,
administrativa e financeira da
mesma[2] , dado GOTLIB ter
chamado a si, na prática, a parte
artística e editorial do projeto -, a
revista FLUIDE GLACIAL, que,
coincidentemente
com
o
surgimento da revista VISÃO em
Portugal, de que falámos no CLIC
anterior, fez chegar o seu primeiro
número às bancas em 1/4/1975,
continuando
a
visitar
mensalmente
o
mercado
francófono da Banda Desenhada
no momento em que redigimos
este texto, ou seja, ao fim de,
praticamente, 42 anos de duração
constante.
Impõe-se realçar que, quer o
projeto
de
L’ECHO
DES
SAVANES, como aquele referente
à FLUIDE GLACIAL, não
visavam
apenas
lançar
as
respetivas revistas mas também

editar álbuns, como veio a
acontecer
com
«HAMSTER
JOVIAL ET SES LOUVETEAUX»,
que foi lançado no mercado pela
PRESSES DE LA BÛCHERIE,
que estaria ligado ao primeiro
projeto, ao passo que sob a etiqueta
da FLUIDE GLACIAL foram
publicados, por exemplo, as séries
(chamemos-lhe assim) de «RHÂÂ
LOVELY», «RHÂ – GNAGNA» ou
«GAI LURON» (a coleção de obras
lançadas por tal editora ao longo
dos anos é extensa, diversificada e
excelente, bebendo muito do que
publica nas águas mensais da
revista FLUIDE GLACIAL, sendo
de destacar ANDRÉ FRANQUIN e

as suas «IDÉES NOIRES», que
foram lançadas também em
Portugal, em agosto de 2001, pela
WITLOOF).
Seria injusto, neste destaque
que
fazemos
destas
duas
publicações, que rasgaram novos
mundos no horizonte tacanho,
familiar, pacato e sensaborão que
definia grande parte da Banda
Desenhada franco-belga não fazer
uma
referência
a
outras
publicações como PILOTE (onde
muitos autores, como MARCEL
GOTLIB, que depois ganharam
asas para outros voos, mais vastos
e adultos, marcaram uma presença
importante), CHARLIE HEBDO

(que não se confundia com a
CHARLIE MENSUEL), METAL
HURLANT, HARA-KIRI e outras.
Num cruzamento progressivo
e cada vez mais intenso e
multifacetado
de
influências
gráficas,
cinematográficas,
teatrais, literárias e humorísticas,
MARCEL GOTLIB foi a todas,
como se usa dizer, ou seja, criou
bandas desenhadas para leitores
de todas as idades, gostos, géneros,
raças, manias e idiossincrasias,
tendo assim passado por todos os
públicos, quer infantil ou juvenil,
com «NANAR, JUJUBE ET
PIERRE» ou «GAI LURON», quer
jovem a entrar já na idade adulta,
embora piscasse também aí um
olho cúmplice ao leitor adulto, com
«RUBRIQUE À BRAC», «TRUCS
EN
VRAC»,
«LES
D I N G O D O S S I E R S » ,
« S U P E R D U P O N T » ,
« C I N E M A S T O C K » ,
«CLOPINETTES» ou «HAMSTER
JOVIAL ET SES LOUVETEAUX»
ou, finalmente, já adulto, com,
naturalmente,
«PREVERS
PÉPÈRE», «RHÂÂ LOVELY» ou
«RHÂ – GNAGNA».
MARCEL
GOTLIB
foi

responsável pelo texto e o grafismo
de muitas das criações que o
tornaram célebre e amado entre os
seus leitores («NANAR, JUJUBE
ET PIERRE», «GAI LURON»,
«LES
DINGODOSSIERS»
–
último ano -, «RUBRIQUE À
BRAC», «TRUCS EN VRAC»,
«HAMSTER JOVIAL ET SES
LOUVETEAUX»,
«PREVERS
PÉPÈRE», «RHÂÂ LOVELY» ou
«RHÂ – GNAGNA») mas também
teve intervenção, por vezes,
essencialmente no plano do
argumento («SUPERDUPONT»,
que cria conjuntamente com
JACQUES LOB, vindo depois
juntar-se-lhes na elaboração dos
textos, em 2008, LEFREDTHOURON e, depois da morte de
LOB e já em setembro de 2015,
FRANÇOIS
BOUCQ
e
BELKROUF, que colaboram nessa
tarefa com GOTLIB[3]) ou apenas
e
exclusivamente no
texto
(«CINEMASTOCK», com desenho
de ALEXIS ou «CLOPINETTES»,
com desenho de MANDRYKA) ou,
finalmente, apenas no desenho
(«LES DINGODOSSIERS», na sua
grande parte, com argumento de
RENÉ GOSCINNY)[4].
MARCEL
GOTLIB,
se
quisermos fazer uma analogia
abusiva com o mote pueril do

hebdomadário TINTIM de boa
memória («A revista dos jovens
dos sete aos setenta e sete
anos»), cavalgou largamente
todas essas idades, fazendo-o de
uma forma sempre inteligente,
inovadora, sensível, adequada a
cada um dos públicos visados, que
nunca
desvalorizava
ou
minimizava, quer fossem miúdos
ainda periclitantes na junção das
letras
e
nos
caminhos
desconchavados, delirantes e
perigosos do humor, quer fossem
graúdos batidos nas histórias aos
quadradinhos com muita política,
sexo e merda, convindo realçar que

sempre foram também do agrado
dos homens e mulheres já feitos as
pranchas juvenis ou mesmo
infantis que igualmente produziu
(texto e/ou desenho).
Era um profundo defensor da
liberdade individual e coletiva,
designadamente na vertente da
liberdade de expressão e de
imprensa (aqui olhada em termos
latos e globais), sendo exemplo de
tal verdade não apenas o seu
percurso como autor, como a
circunstância de ele e ALEXIS
(nome artístico de DOMINIQUE
VALLET
e
desaparecido
precocemente em 1977), na paródia
que, na revista PILOTE, fizeram a

grandes obras do cinema ou da
literatura mundial, terem dado a
uma das personagens de «Nossa
Senhora de Paris» - mais
exatamente o arcediago FROLLO –
o rosto do Presidente da Câmara de
TOURS da altura, de seu nome
JEAN ROYER, que tinha proibido
a exibição na cidade de filmes
pornográficos, assim manifestando,
de forma humorística, a sua
discordância com tal atitude
política,
que
consideravam
contrária ao direito à liberdade de
expressão [5].
II
A memória tem destas coisas.
E, por isso mesmo, é useira e
vezeira em nos pregar rasteiras. No
modo, no tempo e no espaço. Mas
estou convicto de que, ao contrário
do que aconteceu com muitos
outros autores e personagens da
BD, que me foram trazidos, de
forma direta ou indireta, pelas
mãos do meu irmão Luís Manuel,
fui eu que descobri, com os meus 16
ou 17 anos, num dos expositores da
discoteca, livraria e papelaria
COMPASSO, situada na Rua
Saraiva de Carvalho, 268 C, em
Campo de Ourique, em Lisboa, o
«RUBRIQUE-À-BRAC» (Tome I),
tendo-o comprado em 23 de abril de
1974, pelo preço de 97,50 Escudos,
assim como terei adquirido na
mesma data ou em data próxima
«LES DINGODOSSIERS» (Volume
I), atenta a circunstância do valor
de capa ser o mesmo.
Tais
informações
são
constatadas por mim, a cores e ao
vivo,
pois
ainda
conservo
religiosamente esses álbuns –
assim, como aliás, os demais da
mesma série, que depois fui
comprando em Portugal ou em
França -, tendo ainda ficado por
«troca» com um disco ou uma banda
desenhada que havia emprestado a
um colega do Liceu Normal de
Pedro Nunes e que nunca me foi
restituído
com
uma
outra
publicação, radicalmente diferente,
quer na linguagem, como no
argumentário utilizado, intitulada
«HAMSTER JOVIAL ET SES
LOUVETEAUX», num cruzamento
sardónico entre um grupo de
escuteirinhos e o universo da
música em geral, com especial
incidência sobre o género musical
do Rock, que era, tanto quanto nos
apercebemos,
da
especial
predileção de MARCEL GOTLIB
(importa dizer que tal conjunto de
curtas estórias assim como o
encarte
central,
onde
são
parodiadas diversas capas de
álbuns famosos da música anglosaxónica ou mesmo francesa - caso
dos MAGMA – surgiu inicialmente
a público nas páginas da revista
francesa de música ROCK &

FOLK, fundada no ano de 1966).
III
MARCEL GOTLIB foi um
dos grandes autores da Banda
Desenhada franco-belga que foi
totalmente
injustiçado
no
panorama editorial nacional, com
a
desculpa
esfarrapada
e
chauvinista de que a sua obra só
era
verdadeiramente

compreendida pelos cidadãos de
sangue francófono e não pelos
portuguesinhos de fraca cultura e
inteligência. Haja Deus…! Se bem
que não tenha estado em todos os
Festivais da Banda Desenhada da
Amadora e, nessa medida, não
possa assegurar que em algumas
das suas edições não tenham
estado expostas algumas das suas

pranchas, estou seguro que o
mesmo e a sua obra aí não foram
divulgados e homenageados como
deveriam
e
mereciam.
Provincianismos de cá da urbe!
Só malucos como o Carlos
Ferreira, o Fernando Mouro e eu é
que, no ano de 2016 e quando o
BAR QUEBRA COSTAS, do
FORUM estava aberto e em
funcionamento (quando o estará de
novo é um mistério policial digno
de BOUGRET e CHAROLLES),
pensámos em fazer uma exposição
de homenagem a MARCEL
GOTLIB, tendo mesmo sido feitos
uns contactos espúrios com a
embaixada francesa e efetuada
uma primeira triagem de um
conjunto de pranchas e histórias a
escolher
e
a
digitalizar
posteriormente, com vista à sua
exibição pública naquele espaço
ou, quem sabe mesmo, no edifício
daquela
associação
(?)
de
associações (?).
Hoje,
retrospetivamente,
olhando para a fria receção que a
população de Torres Vedras deu à
exposição da MAFALDA que,
cedida
provisoriamente
pela
Câmara Municipal da Amadora ao
FORUM, tinha estado em exibição
na XXVI.ª Edição do Festival
Internacional de BD da Amadora
durante outubro e novembro de

2015, talvez não valesse – nem de
futuro valha – um tal projeto e
empresa, ainda que levadas a
(p)eito com paixão, dedicação e
empenho. Lá diz o provérbio…
Esta ambição desmesurada,
há que confessá-lo, já me havia
passado pela ideia, nos longínquos
anos oitenta, quando integrei a
equipa do ÁREA, de saída mais ou
menos mensal (neste capítulo do
respeito pelo prazo de entrega dos
textos, é melhor estar muito
caladinho…!), dado ter concebido a
possibilidade, nos meus ingénuos
22 ou 23 anos, de podermos tentar
publicar no nosso jornal branco
algumas das pranchas editadas no
PILOTE e que se subordinavam às
rubricas «LES DINGODOSSIERS»
ou «RUBRIQUE À BRAC», com
especial predileção para aquelas
que reuniam o Professor BURP e
os mais variados animais da
zoologia conhecida e desconhecida.
Sonhos malucos que, no
fundo, à distância de quase 40
anos, só demonstram a profunda
marca que MARCEL GOTLIB, a
solo ou em dueto, nos deixou em
todos nós, que contactámos, quase
imberbes, com a sua obra…
IV
Se perspetivarmos a obra de
MARCEL GOTLIB, podemos
dividi-la em duas grandes fases ou
períodos, que conhecem os seus
marcos temporais entre 1962 e
1982 (ou, o mais tardar, em 1986,
quando o artista se despede da

Banda
Desenhada
enquanto
homem do leme gráfico, com um
último álbum de GAI LURON) e a
partir daí até à sua morte, neste
final de ano de 2016.
GOTLIB, convirá dizê-lo,
nunca se limitou a ser um
extraordinário desenhador que,
herdeiro da chamada linha clara
da BD de raiz francófona e credor
de FRANQUIN ou de HARVEY
KURTTZMAN, JACK DAVIS ou WILL
ELDER, todos autores da revista
americana MAD, demonstra um claro e
progressivo apuramento e segurança de
traço entre as histórias juvenis de
«NANAR, JUJUBE ET PIERRE» (de
onde emergirá rapidamente «GAI
LURON», que de personagem
secundária em tal BD passará a figura
principal numa série autónoma e de
enorme sucesso) e as de «RUBRIQUEÀ-BRAC»,
como
também
um
extraordinário argumentista, vindo a
aprender os tiques e truques dessa difícil
arte com o seu pai espiritual RENÉ
GOSCINNY (e, segundo MANDRYKA,
figura paternal substituta da verdadeira,
levada pelos nazis para o campo de
concentração de BUCHENWALD, em
1942, onde veio a morrer), com quem
faz
os
famosos
«LES
DINGODOSSIERS», entre 1965 e

1967, tendo ainda assegurado, a solo,
quando GOSCINNY se envolve na série
ASTÉRIX, com ALBERT UDERZO, o
texto dos mesmos até 1968, altura em
que
decide
substituí-los
pelas
«RUBRIQUE-À-BRAC».
MARCEL GOTLIB é não apenas
um utilizador pouco convencional ou
clássico das regras de ouro da Banda
Desenhada (designadamente, no que toca
à sua estrutura em «quadradinhos»
independentes, sendo exemplo disso,
entre muitos outros, o estudo do
Professor BURP sobre a girafa) como um
manipulador constante e muito
imaginativo das letras, palavras e
onomatopeias, enquanto efeitos visuais
autónomos, impactantes e realçantes da
história ou mensagem que se pretende
transmitir ao leitor, sendo, por outro lado,
um autor prolixo, loquaz, que tem prazer
em usar o discurso como via
complementar do seu humor gráfico e
cinemático, gostando ainda de encher

cada imagem com detalhes, pormenores
e personagens secundários – como a sua
célebre «coccinelle» (carochinha), que é
presença permanente a partir de muito
cedo nas páginas do «RUBRIQUE-ÀBRAC» ou o rato de «GAI LURON» –
que obrigam a uma segunda ou terceira
leituras das imagens em presença.
Um outro aspeto da prática
criativa de GOTLIB é o regular
ressurgimento
não
apenas
de
personagens como o já referido
Professor BURP e as suas impagáveis
lições de zoologia ou, naturalmente, de
ISAAC
NEWTON,
que
leva
incessantemente com maçãs ou qualquer
outro tipo de objetos na cabeça, mas
também dele próprio, nas capas e
páginas que desenha, em saborosas e
sardónicas caricaturas de si mesmo
(veja-se a capa do Tome IV do
«RUBRIQUE-À-BRAC», numa paródia
ao filme de STANLEY KUBRICK, «A
LARANJA MECÂNICA» ou o strip-

tease que faz na contracapa interior
desse mesmo volume), sendo evidente a
influência que sobre si exerce o cinema,
arte que, à imagem da música, ama
profundamente, e que faz refletir quer
na sua BD («RUBRIQUE-À-BRAC» ou
«CINEMASTOCK», com ALEXIS),
quer em algumas experiências falhadas
como argumentista de séries televisas ou
filmes (BOUGRET e CHAROLLES,
por exemplo, nasce no pequeno ecrã e
desagua depois no papel, sendo que, nas
histórias desenhadas por GOTLIB, este
dava corpo e rosto ao ajudante do
comissário, ao passo que este último era
assumido pela caricatura de GÉBÉ,
desenhador histórico de HARA-KIRI e
de CHARLIE HEBDO).
A partir de 1980, GOTLIB vai
perdendo o fôlego criativo – ou
simplesmente a vontade de continuar a
fazê-lo – no que concerne ao grafismo
das histórias que vão sendo publicadas
na FLUIDE GLACIAL, mantendo
somente «GAI LURON» na ponta do
seu lápis até 1986 ou participações
esporádicas no desenho de outras séries,
histórias ou gags, dedicando-se a partir
daí à escrita dos editoriais da revista
(ainda que minimamente ilustrados, ao
seu jeito) e aos textos para bandas
desenhadas graficamente desenvolvidas
por outros como «SUPERDUPONT»
(onde faz, por vezes, uma mãozinha no
desenho) ou para o «Roman-photo»
(fotonovelas, à maneira da revista
HARA-KIRI), que foi, segundo a edição
HORS-SÉRIE de L’EXPRESS (páginas
96 e 97), uma das suas últimas paixões e
alegrias.

Falar de MARCEL GOTLIB e
não dar a conhecer os seus dados
biográficos mínimos seria, no mínimo,
estranho: nasceu em Paris, no dia 14 de
julho de 1934, filho de pai romeno e de
mãe húngara e de origem judaica. O pai
desaparece da sua vida aos 8 anos de
idade e deixa uma profunda marca na
sua personalidade e forma de ser. A
família vive com dificuldades e tem de
se separar, tendo GOTLIB vivido com
uma família, que acolhia crianças judias,
e num orfanato durante alguns anos, o
que também contribuiu para uma
relação conturbada com a sua
progenitora. Quando regressa ao seio da
família, MARCEL, com 17 anos de
idade, tem de trabalhar, para ajudar ao
sustento de todos. Tendo sempre
revelado talento para o desenho, que
evidenciava, ainda gaiato, nas paredes
da sua casa, acaba por vir a ser letrista na
editora francesa das revistas da WALT
DISNEY. Cumpre o serviço militar na
Alemanha onde conhece a sua mulher,
CLAUDIE e no regresso faz livros para
colorir e contos para crianças a meias
com ela. Em 1962, enche-se de coragem
e deixa alguns dos seus trabalhos na
revista
VAILLANT,
casa
com
CLAUDIE e parte para férias. No
regresso sabe que toda a gente o procura
e que havia sido admitido como autor
naquela publicação. O resto está antes
contado, convindo só referir que recebeu
diversos prémios e homenagens, como,
em 1991, o Grande Prémio de
ANGOULÊME e no ano seguinte e
como é habitual, uma exposição
denominada EUROGOTLIBLAND,

vindo, mais uma vez em ANGOULÊME
e no ano de 2001, a ser laureado com o
prémio RAYMOND POÏVET e mais
tarde e em 2007, com o grande prémio
SAINT-MICHEL.
MARCEL
GOTLIB
foi
considerado pelo Estado francês
Cavaleiro das Artes e das Letras em
1975 e depois Cavaleiro da Legião de
Honra.
Publica em 1993 um romance
autobiográfico, através da editora
FLAMMARION, intitulado «J’EXISTE,
JE ME SUIS RENCONTRÉ», onde narra
as memórias da sua infância durante a
ocupação alemã (tendo havido uma
reedição do mesmo no ano de 2014)
assim como, conjuntamente com
GILLES VERLANT e sob a égide da
mesma editora, lança igualmente a
biografia «MA VIE EN VRAC»
(2006)[6].

JS

1 CLAIRE BRETÉCHER, ainda que
com participações pontuais na FLUIDE
GLACIAL e na PILOTE entre 1975 e 1977,
cessa de trabalhar para revistas da 9.ª Arte
em 1974 e opta por encaminhar a sua
carreira de autora de banda desenhada
noutras direções, dando início a uma
frutífera e prolongada colaboração com
publicações de informação geral como,
inicialmente, a ecologista LE SAUVAGE
ou, depois, a política NOUVEL
OBSERVATEUR.
2 E que após a sua reforma e saída da
revista, em 1995, escreverá o livro
«FLUIDE GLACIAL, GOTLIB...ET MOI»,
publicado pela editora L’HARMATTAN, no
ano de 2010 e relativo ao período em que
trabalhou na FLUIDE GLACIAL.
3 GOTLIB participa, por vezes e ao
lado de ALEXIS, SOLÉ, NEAL ADAMS,
AL COUTELIS, DANIEL GOOSSENS e
FRANÇOIS BOUQC no desenho da série
«SUPERDUPONT», embora MARCEL
tenha assumido inicialmente e em paralelo
com uma primeira aventura criada a meias
com LOB e que considerou insatisfatória, a
responsabilidade integral por uma história,
com 4 páginas desse mesmo herói francês
(que um dia, convirá dizê-lo, há-de ser
derrotado por BRUCE LEE).
4 Enumeraram-se os principais títulos
dos trabalhos artísticos de GOTLIB, mas tal
listagem não ficaria completa sem a
referência à publicação de um álbum
denominado «INÉDITS», com a chancela da
DARGAUD (existem duas edições, sendo a
primeira de 2004, com 86 páginas e a última
de setembro de 2015 e bastante mais
alargada, com 110 páginas).
Ver a enumeração completa das obras
de MARCEL GOTLIB, a solo ou em
colaboração com outros autores em:
BD-Gotlib.html.
5 Episódio narrado a fls. 67 da edição
HORS-SÉRIE de L’EXPRESS dedicado a
MARCEL
GOTLIB
(GOTLIB,
L’INVENTEUR DE LA BD ADULTE) e
publicada em julho/agosto de 2016.
6 Os dados biográficos foram retirados
de
3636-BD-Gotlib.html e de páginas 7 a 9 da
edição HORS-SÉRIE de L’EXPRESS
dedicado a MARCEL GOTLIB (GOTLIB,
L’INVENTEUR DE LA BD ADULTE) e
publicada em julho/agosto de 2016

BOB, the NOBel
- Então, já sabes quem ganhou
o Prémio Nobel da Literatura?
- Não me digas que foi o Lobo
Antunes, foi?
- Não, pá. Nem fazes ideia…
- Bom, deve ter sido um ilustre
desconhecido lá do oriente, mas
a ver pela tua cara já não digo
nada…

- Pois, não irias adivinhar… foi o
Bob Dylan…
- O Bob Dylan? Estás a
brincar…
- Não, a sério, foi o Bob Dylan.
- Bem, já há anos ouvia dizer
que ele seria nomeado mas
sempre achei que era coisa para
não levar a sério…

- Pelo menos alguém levou a
sério… e foi mesmo ele quem
ganhou. Mas parece que há aí
muito
boa
gente
escandalizada…
- Bem, depois do Brexit e do
Prémio Nobel da Literatura ao
Bob Dylan, só falta mesmo é o
Trump ganhar as eleições…
- Ah, não, isso é que nunca vai
acontecer. O Bob Dylan ainda vá
lá, mas o Trump nunca,
ninguém o leva a sério…
- Então e qual foi o fundamento
para a atribuição do prémio?
Há-de haver alguma, não?
- Foi por ter criado novas
expressões poéticas dentro do
contexto da tradição da Grande
canção Americana, de acordo
com a declaração que foi lida ao
mundo…
- Não conheço bem a obra do
Dylan, mas assim de repente
não me ocorre nenhuma “nova
expressão poética” tão relevante
… tens a certeza que foi por
isso?
- Foi, nem mais nem menos.
- Acho estranho, quanto mais
não seja porque se refere a um
universo específico e próprio,
que é o da música folk norteamericana. Tinha a ideia que o
Prémio se referia a um âmbito
mais global… partindo do

princípio que os cantautores
também podem ser incluídos.
Além do mais, por razões de
todos conhecidas, a música
norte-americana tem muito
mais penetração mundial do
que qualquer outra e, logo, é

mais conhecida, o que dá uma
vantagem ao Dylan e outros. O

Paul Simon, por exemplo, que
parece ser mais lírico que o
Dylan, no meu entender. Ou até
os Beatles, que provavelmente
tiveram um impacto mais global
e revolucionário.
- Pois, mas é assim. No próximo
ano há mais, mas concerteza
será menos surpreendente.
- Ainda por cima o Dylan nem
deu bola, como seria de
esperar…
- Pois, essa parte não foi
surpreendente. Ele é um bocado
avesso a essas manifestações,
mas lá acabou por dizer que
ficou boquiaberto quando soube
da notícia… e parece que não foi
só ele…
- Em todo o caso, é indiscutível
que o Dylan foi marcante na
cultura musical desde muito
cedo, mas daí até ao Nobel….
- A verdade é que a Academia
Sueca não tem de prestar contas
ao mundo sobre os critérios que
considera para a atribuição do
prémio…
- Nisso tens razão. E o Leonard
Cohen veio com uma declaração
um pouco estranha. Disse ele
que atribuir o prémio ao Dylan é
como colocar uma placa no
Everest a dizer que é a
montanha mais alta… como se
fosse uma evidência…
- De qualquer forma, ele até
continua em actividade, ainda
que já não com a importância
que teve nos anos ´60, em que
claramente
marcou
uma
geração, especialmente nos
Estados Unidos, com a guerra
do Vietnam. Mas continua a
gravar bons álbuns, que os

críticos tratam de analisar ao
milímetro, sempre à procura de
algo com que o menorizar. E por
vezes até acham que encontram.
Por exemplo, no álbum “Modern
Times”, de 2006, tem uma
música chamada “Beyond the
Horizon”, de que gosto muito.
Pois olha que logo foram dizer
que é plágio (pois é, ninguém
está livre…) de uma música de
Jim Kennedy, chamada “Red
sails in the sunset”. Sucede que
fui ver… e não vejo qualquer

semelhança. Mas os críticos lá
devem ter visto alguma, sendo
certo que quando há muita
vontade de encontrar é provável
que se encontre… e outras,
ainda no mesmo álbum…
- Bom, até parece que o homem
se limita a ir buscar inspiração
noutros autores para depois
fazer as suas músicas.
- Pois, até parece. A tal ponto
que um crítico terá dito que a
questão não era se se tratava de
um bom álbum do Dylan, mas

antes de se era um álbum do
Dylan…
- Só pode ser exagero…
- Também acho. Mas para veres,
toma lá nota: em relação só a
esse álbum, e segundo os
críticos, a música “Rollin’ and
Tumblin’” foi tirada da versão
que o Muddy Waters fez de uma
música de 1929, chamada “Roll
and Tumble Blues” (o que até é
semelhante ao título do Dylan,
concedo); “When the deal goes
down” será baseada na música
“Where the blue of the night
(meets the gold of the day)”, do
Bing Crosby; The Levee’s gonna
break”, supostamente tirada
quase completamente da música
“When the Levee breaks”, de
Kansas Joe e Memphis Minnie,
de 1929; “Someday baby”,
retirada de “Worried Life
Blues”, também conhecida como
Someday Baby ou Trouble no
More,
interpretado
por
inúmeros artistas, incluindo
Muddy Waters, Chuck Berry,
Eric Clapton, the Animals e o
próprio Dylan. Como vês, a coisa
é algo complicada…
- Mas o Dylan teve várias
“encarnações”, desde a voz
crítica e mordaz dos anos 60 até
ao Nobel, passando por uma
fase quase evangelista e por
último o que parecia ser uma
relíquia embaraçosa dos anos
60… até que surgiu o álbum
“Time out of Mind”, já com uma
voz mais envelhecida, mas que
fez as pessoas tomarem atenção.
E que foi como que uma
reinvenção tão criativa como os
fabulosos “Blonde on Blonde”

(1966) ou “Blood on the Tracks”
(1975) - talvez o melhor álbum
do Dylan, tomando-o na sua
globalidade.
- Mas sem dúvida que a melhor
música dele é “Like a rolling
Stone”, e nisso estamos de
acordo…
- Bem, essa é fabulosa, ainda
que talvez não seja a mais
importante… e continua jovem
apesar dos seus 51 anos… Foi
publicada pela primeira vez em
1965, no álbum Highway 61
Revisited e depois em 1970 em
nova gravação para o álbum
“Self Portrait”, que foi até a
versão que conheci primeiro.
Curiosamente (ou não…) o
título não tem absolutamente
nada a ver com os Rolling
Stones (que mais tarde vieram
mesmo a gravar a música…).
Na verdade, foi retirado da
frase “A rolling stone gathers no
moss.” (Uma pedra rolante não
cria musgo). Ao que parece,
Dylan foi buscar a ideia à
canção “Lost Highway,” de
Hank Williams, que inclui o
verso, “I’m a rolling stone, I’m
alone and lost” (sou uma pedra
rolante, estou sozinho e
perdido). O esboço original da
canção foi escrito em quatro
folhas de papel timbrado do
Roger
Smith
Hotel,
em
Washington, e aparentemente
refere-se a uma rapariga, de
nome Edie Sedgwick, que
acompanhava o círculo do Andy
Warhol e que posteriormente se
desinteressou dela, e a quem
Dylan terá acusado de a ter
iludido e maltratado (Ain’t it
hard when you discover that/
He really wasn’t where it’s at/
After he took from you

everything he could steal - Não
foi duro quando descobriste que
/ Ele realmente não era o que
aparentava /Após te ter roubado
tudo o que podia?).
- Há um concerto de homenagem
ao Dylan, de 1993 (celebrando o
30º ano de carreira) em que o
John
Cougar
Mellencamp
cantava essa música e estava
muito bom, até que entrou uma
vocalista (que fazia de coro) e
estragou um bocadinho…
- Nem falemos dos concertos do
Dylan,
são
mesmo
para
esquecer, em especial de há
alguns anos a esta parte. Há
uma
versão
da
música
“Hallelluja”, do Leonard Cohen
que está aceitável. Mas tenho
um concerto dele com o Paul
Simon que é uma tristeza.
Imagina o “Sounds of Silence” e
ele com a harmónica a tocar
uma música qualquer, mas que
de certeza não é aquela… e
depois as músicas dele (já sem o
Paul Simon) são completamente
irreconhecíveis,
é
com
dificuldade que se consegue

perceber qual é a música que
está a cantar
- Se calhar não estava nos
melhores dias…
- Pois, deve ser isso. Mas há
uma coisa curiosa no clássico
“Blowin’ in the wind”, que só há
pouco tempo me apercebi. É que
se trata de uma canção a duas
vozes, como que de filho para
pai, em que aquele pergunta
(num tom de voz mais agudo),
Quantas estradas deve um homem
percorrer antes que lhe chamem
homem?
Quantos oceanos deve uma pomba
branca navegaraté poder dormir na
areia?
E quantas vezes devem as balas de
canhão voar antes de serem banidas
para sempre?
E por quantos anos uma montanha
pode existirantes de ser lavada
pelos oceanos?
Sim e por quantos anos algumas
pessoas têm de existir antes de
poderem ser livres?
Sim e quantas vezes um homem

pode virar a cabeça e fingir que não
vê?
E quantas vezes tem um homem de
olhar para cima antes de conseguir
ver o céu?
Sim e quantos ouvidos deve um
homem ter para poder conseguir
ouvir as pessoas chorarem?
Sim e quantas mortes serão
necessárias até saber que morreram
demasiadas pessoa?
E o pai, mais sábio, responde
com uma voz mais grave,
identificadora de pessoa mais
velha e, logo, com mais
experiência,
A resposta, meu amigo,
sopra no vento
A resposta está a soprar no vento
- Pois, mas isso era o Dylan no
início, quando era “just a poor
boy, though my story is seldom
told” (só um pobre rapaz, cuja
história é raramente contada),
como cantava o Paul Simon
(com o Art Garfunkel) na

música
“The
Boxer”,
obviamente dedicada ao Dylan
– que a canta (fazendo também
a segunda voz) no álbum “Self
Portrait”,
reconhecendo-se
implicitamente
como
o
d e s t i n a t á r i o .
- Em todo o caso, ao que parece,
nós é que andámos distraídos e
nem reparámos que Dylan
ganhou em 2001 o Óscar e o
Globo de Ouro de “Melhor
Música Original” com a sua
composição
“Things
Have
Changed”, que faz parte da
banda sonora do filme Wonder
Boys, além de que foi nomeado
para os Grammy por 42 vezes…
- A sério? Não sabia… bom, mas
isso não é de estranhar assim

tanto, afinal estamos no
domínio
da
música.
- Pois, mas também ganhou um
Pulitzer em 2008, prémio
atribuído
normalmente
a
jornalistas e escritores que
realizem trabalhos excepcionais
e que, o júri terá respondido
(segundo o New York Times)
que foi uma recompensa pelo
“profundo impacto na música
popular e cultura americana,
marcadas pelas composições
líricas e extraordinário poder
poético”. Como vês, afinal o
Nobel não é assim tão estranho
à obra do Dylan…
- De qualquer forma, recordo
que já em 20 de Maio de 2001
(antes de o mundo ter mudado
com o ataque às Torres
Gémeas…) o Público publicava
um artigo do Sunday Times,
onde se dizia que (Dylan) “é um
dos maiores artistas do nosso
tempo. Por que não compará-lo
a Keats?”. E no corpo do texto
dizia-se “Keats é um poeta e
Dylan um escritor de canções,
duas
formas
bastante
diferentes.
Mas
se
os
consideramos como artistas que

simplesmente usam a língua
inglesa como meio de expressão,
então os leitores mais sensíveis
e sem preconceitos serão
levados a concluir que Dylan é
um artista maior”. Sendo que
Keats é um dos nomes grandes
da poesia inglesa…
- Pois, parece que a Academia
Sueca
também
achou
o
mesmo…
JB
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A Filosofia vai ao cinema

(II)

Ver um filme, o que é?
A caverna de Platão é a
primeira ida ao cinema do
filósofo.
O espectador, prisioneiro
acorrentado e sem pipocas,
tomava as sombras projectadas
na parede da caverna pela
realidade exterior. Séculos mais
tarde, saídos da caverna,
voltamos à caverna, ao cinema
chamamos-lhe hoje, com a
consciência que vamos ver
sombras projectadas num ecrã.
De prisioneiros transformamonos em espectadores que, por
intermédio de sombras se creem
numa relação imediata com o
real. É ser espectador de um
filme.
Como espectador de um
filme, qualquer que seja o seu

género, tenho consciência que
este foi feito para uma
audiência, que foi produzido
para ser visto, criar emoções,
empatias, transmitir ideias,
persuadir, construindo outros
pontos de vista capazes de gerar
novas
crenças
e
novas
convicções
E o que é ver um filme?
Entre o mais, é percepcionar
luz, cores e sombras que se
movem
numa
superfície
bidimensional, tão próximas de
mim que julgo ouvir e ver as
coisas reais de todos os mundos
possíveis. É tomar o simulacro
pela representação, é fingir
uma
presença,
sem
correspondência
com
a
realidade.

O ato de pensar
filosoficamente
o
cinema
decorre de todo um conjunto
dequestões deste tipo. Nos
últimos anos temos assistido ao
crescimento
do
trabalho
filosófico centrado nas relações
entre cinema e filosofia,
organizadas
em
duas
perspectivas distintas que
acabam, inevitavelmente, por se
sobrepor.
Algumas obras recorrem
ao cinema/filme como uma
interpretação autorreflexiva em
diálogo com o cinema, como
modo alternativo de fazer
filosofia, isto é, como um
suporte
privilegiado
da
investigação filosófica, que
podemos designar cinema como
filosofia. Nesta perspectiva, a
abordagem do objecto fílmico
em concreto é encarada quer do
ponto reflexivo sobre questões
filosóficas (por exemplo, a
discussão em torno do questões
como o livre arbítrio, ou o génio
maligno cartesiano, propiciadas
por filmes como
Minority
Report , de S. Spielberg ou o

Homem no Arame de Wim
Wenders, para referir dois dos
mais conhecidos), quer como o
olhar privilegiado sobre as
categorias do pensamento que
emergem de um dado tempo,
espaço ou cultura, um dos
múltiplos factores que revelam
a importância do cinema
independente,
ou
das
cinematografias locais. Por
último, ainda neste primeiro
caso, há que considerar que o
autor
se
comprometa
deliberadamente na criação do
filme, utilizando-o como veículo
de reflexão sobre a filosofia. Por
exemplo, E. Rohmer, que as
sofre
influencias
da
fenomenologia, por intermédio
do seu amigo e mentor André
Bazin, e faz filmes com a
preocupação
obsessiva
da
afirmação de uma ontologia
realista.
A segunda perspectiva,
que poderemos designar por
filosofia do cinema, é menos
consensual. Neste âmbito, é o
próprio
cinema
que
vai
contribuir para que no interior
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da filosofia se gerem novos
problemas
e
questões,
exploram-se questões sobre a
natureza do filme/cinema. Por
exemplo, a questão da empatia,
da
resposta
emotiva
ou
cognitiva a um filme, tendo em
conta factores como a densidade

sintáctica,
a
densidade
semântica e a saturação
perceptiva introduzem novos
dados no problema da relação
mente-corpo. Ou, no âmbito da
filosofia da linguagem, a
questão da referência dos
termos e dos nomes, que remete
para o modo com diversas
teorias da referência são
reequacionadas pelo problema
da referência no cinema. Há
quem defenda, pelo contrário e
a traços largos, que o cinema
não “escreve” filosofia. Não

deixando de ser um debate
interessante, é demasiado vasto
para aqui ser abordado, por
agora.
Reflectir sobre o cinema é
abordar uma das questões
primordiais da filosofia: como é
que um filme pode apresentar

grita segurando a cabeça do
filho Esteban, acabado de ser
ferido por um automóvel. Mas
temos consciência que estamos
perante um cenário de ficção,
algo que não é actual, Manuela
e Esteban não existem. Apesar
disso há emoção.
Recém saído da cavernado
cinema, o espectador debate-se
agora com o seguinte paradoxo:
i.
Respondemos
emocionalmente
ao
que
sabemos/acreditamos ser actual;
ii. A ficção apresenta-nos
cenário
e
situações
que
sabemos/não acreditamos que
sejam actuais;
iii.
No
entanto
respondemos emocionalmente a

em
conflito
com
a
racionalidade?
A
partir
destas
constatações, por muito triviais
que nos pareçam, ganha sentido
a pergunta: por que razão o
cinema tem uma significação
filosófica, que está para lá de
constituir um mero material
ilustrativo e de suporte a
questões filosóficas ou de ser
apenas um capitulo abordado
pela estética e pela filosofia da
arte?

um mundo visual de tempo e
movimento
qua
captura
aspectos da nossa experiência
da
realidade,
mas
que
permanece distinto e separado
dela. Um mundo que me é
presente, que eu percepciono e
experiencio, mas relativamente
ao qual me encontro ausente ou
desligado. Decorrente deste
primeiro ponto, emerge o
paradoxo da ficção. No filme de
Almodôvar. Tudo sobre a minha
mãe, sentimos choque, dor e
simpatia, por Manuela, quando

situações ficcionais que sabemos
não serem actuais.
Ora,
é
impossível
sustentar em simultâneo estes
três pontos sem cair em
contradição. Logo a nossa
capacidade
em
responder
emocionalmente a situações
ficcionais
é
irracional,
incoerente e inconsistente.
Confirma-se
a
suspeita
platónica tradicional de acordo
com a qual as emoções entram

Bibliografia:
Aumont, J e outros, Estética do Filme,
Pappirus, 1995
Sinnerbrink,R, New Philosophies of
Film, Continuum, 2011
IJones,W.E, Vice.S., Ethics at the cinema, Oxford University Press, 2011
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Quando falamos de alterações
climáticas, não podemos separar
a relação ser humano /
natureza, a relação entre
pessoas e destas com o meio
urbano.
Até à muito pouco tempo a
natureza foi considerada como
uma fonte inesgotável de vida e
de recursos. Fonte, essa, que foi
abusivamente utilizada pela
Humanidade, sem regras, nem
controlo.
As
alterações
climáticas
a
que
vimos
assistindo
têm
causas
essencialmente humanas.

As alterações no clima são
acontecimentos naturais que
ocorrem
desde
sempre.
Contudo, durante o último
século as alterações registadas
têm sido mais pronunciadas do
que em qualquer período
documentado até ao momento.
Estas alterações são resultado
de
intensas
intervenções
humanas sobre o meio natural
com repercussões no clima e que
se reflectem a uma escala
regional e global.
As actividades humanas têm
alterado o balanço dos gases

com efeito de estufa na
atmosfera. O aumento da sua
concentração
tem
como
consequência mais imediata o
aumento da retenção das
radiações e, consequentemente,
o aumento de temperatura da
terra.
Há dois milhões de anos, com as
glaciações, as concentrações de
CO2 baixaram e só voltaram a
subir
após
a
Revolução
Industrial.
Dados da WMO-Organização
Meteorológica Mundial vêm
confirmar que os efeitos das

emissões humanas de gases
como o CO2, teve a sua maior
concentração
durante
o
presente século. Não é, por isso,
estranho que 2016 tenha sido o
ano mais quente desde que há
registos.
A queima dos combustíveis
fósseis (o carvão, o petróleo e
mais recentemente o gás
natural)
é
o
principal
responsável por este aumento.
O consumo crescente de
energia, assim como a produção
artificial de novos GEE,
levaram
à
situação
insustentável em que nos
encontramos hoje. A intensa
desflorestação mundial, por
outro lado, tem levado a que o
importante transformador de
CO2 que é a floresta não tenha

contribuído, em maior escala
para aliviar o Planeta das
intensas emissões que se têm
verificado.
Os
primeiros
gases
identificados como responsáveis
pelo aumento do efeito de estufa
foram o dióxido de carbono
(CO2), o metano (CH4), e óxido
nitroso (N2O). As actividades de
produção e uso de combustíveis
fósseis são responsáveis por 3/4
das emissões de CO2.
A extensão de gelo do Oceano
Ártico atingiu níveis mínimos
de 4,14 milhões de km2, a
menor desde 2012.
A temperatura média global
subiu 1,2° C acima dos níveis
pré-industriais em 2016. Os
últimos três anos foram os mais

quentes desde que há registos.
O nível médio do mar subiu 15
milímetros entre Novembro de
2014 e Fevereiro de 2016, muito
acima da tendência de 3,5
mm/ano registada desde 1993.
O aumento da temperatura dos
oceanos afetou 50% da Grande
Barreira de Coral australiana.
Até 2100, o nível do mar pode
subir
globalmente
82
centímetros,
submergindo
zonas costeiras.
Inundações, ondas de calor e
outros fenómenos climáticos
irão ocorrer com uma maior
frequência.
Torna-se necessário conter ao
máximo as emissões de gases
com efeito de estufa. Se não
forem
tomadas
medidas

drásticas, poderemos estar a
atingir a rutura, originando a
que não seja possível o
retrocesso
das
alterações
provocadas ao planeta.
CA

- Por isso, e o humorista afastou os
olhos do écran em branco –
comentávamos
última polémica
linguística e fracturante -, não posso
levar a sério os que se me apresentam
com um assertivo «sou paneleiro». Os
da minha juventude, conheci-os quase
todos na vila, duas ou três vilas acima
da minha, lá por Midões, Nogueira do
Cravo, por onde a estrada da Beira se
perde rés à serra. Ali, os paneleiros da
vila, que assumiam ser esse o seu modo
de vida e a razão de ser da terra,
distribuíam-se por cinco ou seis
famílias, não mais, os Salgueiros, os
Neves, os Santos, os Ninas, os Saraivas.
Paneleiros, fazedores de talhas,
alguidares, assadores, cântaros e
panelas, extinguiram-se lentamente ao
peso do alumínio. Procuro sempre nos
Saraivas algum primo afastado. O meu
avô dizia que era tempo perdido, não
temos paneleiros na família, filho,
temos pedreiros, dois padres, um
polícia mas , principalmente padeiros,
… panificadores, meu caro cunhado,
panificadores industriais de padaria,
acrescentava o meu tio Manuel,
industrial orgulhoso dos seus quatro “P”
profissionais: padeiro, preso político,
pedreiro (livre).
Vem esta história à baila por causa
desse meu tio avô.
Ao meu tio Manuel devo o apodo. Uma
tarde, no bilhar do café, encarou os três
sobrinhos, segurou a cabeça do taco de
bilhar entre o médio e o indicador e sem
dobrar o cotovelo, com a força fácil de
quem imobilizava vacas em pontas, nas
corridas à vara larga das festas de todo
o verão, levantou o taco a uma
perpendicular perfeita e baixou-o.
Lentamente, sem o deixar bater. Agora

vocês, disse. Da minha parte, o taco não
saiu do chão. Os meus primos não
fizeram melhor. Eu é que paguei, saísteme um bom mariconço, menino do
liceu. E pegou o nome.
Atão mariconço? Ainda no liceu? Os
meus primos tinham acabado o ensino
técnico, eu preparava a faculdade. Mas
queres ser doutor, mariconço? Um dia,
anos mais tarde, levantei o taco como
ele o tinha feito. Boa, mariconço.
Quando descobri que a história das
vacas era exagerada, era só uma bezerra
e ele, com o medo, agarrou-se-lhe ao
cachaço com tal força que tiveram de
lhe bater para o tirar de lá, ria-se
baixinho. Encontrei-o pela última vez
há uns anos, não me disse nada que se
ouvisse, acho que me piscou o olho e
resmungou dentro do caixão, obrigado
por teres vindo, mariconço.
E, o humorista continuou a fitar o écran
em branco, um crescimento muito
rápido, sem os correspondentes reforços
estruturais (devidamente alavancado,
diriam os economistas), obrigou as

minhas costas a abaular, endireita-te pá,
estás cada vez mais marreco. Marreco,
endireita as costas. Um fim de tarde,
bati ao sprint, nos 200 metros bruços, o
Tubarão Branco, estrela da equipa, que
não me voltou a ganhar. Olha como o
marreco me saiu tão bom brucista,
espantava-se o treinador.
Uma lesão mal curada, filhos, pastas,
mochilas, hérnia discal, e a perna
arrasta, mais e mais, cada vez mais
curvado e coxo, resmunga a porteira,
num dos seus acessos de amabilidade
semestral, sempre que entende que os
reforços de natal ou de férias não estão
devidamente estipendiados.
- Então, interrompi-o, sejamos
solidários com a supressão das
perversões sociais e individuais na
purificação da linguagem, no tornar
indizível o que não pode, não deve, ser
dito, disse-o Wittgenstein, o que se pode
dizer pode ser dito claramente; e aquilo
de que não se pode falar tem de ficar no
silêncio.
- Pela tua óptica de PC – ele queria dizer

Je suis mariconço,
marreco e coxo

politicamente correcto – o humor está
fodido, respondeu o humorista, depois
de uma longa pausa.
Faço uma piada com gajas, sou
machista. Rio-me de louras, sou
misógino. Com gays e lésbicas, nem
pensar, sou homofóbico. Com negros,
sou racista e com estrangeiros,
xenófobo. Com o terrorismo, faço
humor negro ou, pelo menos,
esturricado. Se brinco com o Islão levo
nos cornos.com os judeus, sou anti
semita e até negac cionista Com os
cristãos, ponho em causa, aos valores
tradicionais que presidiram ao
crescimento da Europa. Gozar com a
esquerda é fazer o jogo do Trump e a
apologia da extrema direita. Brincar
com a direita é defender as perversões
comunistas. Com o centro pode ser um
incitar ao ódio. Afinal, brinco com o
quê? Faço piadas com quem? Com a
Merkel ? Mulher e com carreira? Livrate, Saraiva, que vão logo dizer que sou
machista, preconceituoso, xenófobo,
interessado em promover os valores da
direita ou da esquerda anti-europeias.
Alentejanos? São património da
Unesco.Com a geringonça e com o
Marcelo? Disso tratam eles. Com o
Passos? Mas esse nem piada tem.
Posso sempre fazer trocadilhos, com
humor e amor, dizer que só me resta
brincar com a pilinha, partir para um rol
infinito de boçalidades expressas. Podia
fazer uma piada ou um trocadilho que
jogasse com o PC de politicamente
correcto com o BE de boçalidade
expressa.
Acho melhor não. Vai uma ginja no
Rossio?
E desligou o computador.
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o insecticida
Ora toma lá mais um! Desta
vez viemos à boleia do Pai
Natal.
Como não podia deixar de ser,
o insecticida continua como
suplemento

humorístico do

CLIC...
Não utilizem indevidamente as
piadas do insecticida, cuidado
que podem chatear os “melgas”. eh...eh...eh...
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A PRINCESA
ea
ERVILHA
A raparigueta, desasada, desalinhada,
encharcada até aos ossos, bateu às altas portas
do enorme palácio, ciente que ninguém aceitaria
debaixo do seu tecto uma pobre plebeia, para
mais naqueles trajos e preparos.
Contou, por isso, à Rainha viúva daquele
vasto reino, que a recebeu num grande e rico
salão, conjuntamente com o seu único filho e
herdeiro do trono, que era uma princesa fugida
de um país distante e conquistado por inimigos,
onde tudo deixara, sem apelo nem agravo, com
excepção da vestimenta que trazia e do seu
extraviado alazão, que, assustado com a
trovoada, a deitara por terra em lama próxima e
desencabrestara para paragens incertas.
A real mãe, porque se tinha apercebido de
que o filho estava embeiçado pela rapariguinha
de nariz e peitos empinados, mandou a
Henriqueta, a velha criada da família, preparar
para a convidada a cama do quarto de hóspedes,
aí devendo colocar uma pilha de doze grossos
colchões e por debaixo do mais abaixo, uma
pequena, redonda e comezinha ervilha.
Chegada a hora da deita, a nada
principesca nem donzela, recolheu-se aos seus
aposentos, onde foi encontrar hasteado o
estandarte do fogoso descendente real, que aí se
refugiara, prestimoso em derreter o gelo que sua
mãe, cautelosa, distante e formal, impusera a
todos, durante o resto da noite.
Cavalgaram-se então os dois, numa noite
tórrida e transpirante, como se não houvesse
amanhãs, que só terminou
quando, num preliminar mais
debochado
da
cimeira,
rebolaram
para fora dos
c o l c h õ e s
empilhados
tombaram, lá
das alturas,
no chão do
quarto.
Quando
a
dolorosa
rapariguinha
surgiu,
de
manhã,
no
salão, com o

propósito de tomar o pequeno-almoço, a zelosa
patrona do coração e do futuro do filho logo a
qualificou, tal era o sofrimento da desditosa,
como a mais princesa de todas as princesas que
havia conhecido.
Estranhou, contudo, que o príncipe
surgisse também todo empenado e queixoso,
como se lhe tivessem colocado uma abóbora das
grandes debaixo do colchão, ao que este,
embatocado, esclareceu que, num acto
incontrolável e louco de amor, por estar
desmedidamente apaixonado por ela, tinha feito
suas as dores de que a entrevada princesa
padecia, numa união, não só e principalmente de
espíritos, mas igualmente e inexplicavelmente,
talvez por a carne ser fraca, de corpos.
Radiante de finalmente poder casar o seu
varão com uma verdadeira princesa e
embrenhada nos preparativos da complexa
cerimónia, a rainha nunca mais se lembrou da
pobre ervilha. Que lá ficou, esborrachada,
espalmadinha, transformada em puré, debaixo
do último colchão, até a Henriqueta a raspar com
uma faca e a dar aos pássaros.
E assim, mais uma vez se cumpre o
provérbio: DE QUANTO MAIS ALTO SE CAI,
MAIS ALTO SE SOBE!
JS
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