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Editorícida
“A empresa de seguros de vida Japonesa Fukoku Mutual Life Insurance
está pronta para despedir 34 dos seus trabalhadores e substituí-los pelo
sistema de inteligência artificial da IBM, o Watson Explorer.”
(noticias ao minuto - 04/01/2017)

“Um responsável britânico, estima que robôs e computadores possam
substituir quase 250 mil empregos no sector público ao longo dos
próximos 15 anos.”
(negócios - 06/02/2107)

“Os robôs e os sistemas de inteligência artificial vão resultar numa perda
líquida de 5,1 milhões de empregos nos próximos cinco anos, de acordo

A opinião online

Não reagimos às notícias quando se fala em robots ou em inteligências
artificiais, porque pensamos que a sua evolução e comercialização ainda
estará distante. Consideramos que a sua aplicação ainda não estará tão
evoluída a pontos de ser implantada no mercado de trabalho.
Mas enganem-se.
Uma empresa de seguros japonesa instalou já um sistema de
atendimento que não necessita do ser humano para efectivar os
contratos de seguro com o cliente. Este sistema está a ser instalado nos
balcões da empresa que atenderá o cliente e lhe venderá o seguro. Foram
já despedidos 34 trabalhadores.
Não é nem será caso único. Muitas empresas irão substituir
gradualmente os seus trabalhadores por máquinas. Actualmente nos
hipermercados já se encontram instaladas caixas de pagamento
automáticas, sem necessidade de afectar recursos humanos. Nas
portagens, o pagamento é efectuado sem necessidade de portageiro. É
certo que nem todos os trabalhos poderão vir a ser desempenhados por
máquinas, mas pelo evoluir da engenharia robótica, poucas serão as
tarefas que ficarão de fora.
Com toda esta evolução, a substituição gradual do ser humano por
máquinas no mercado de trabalho, leva-nos a colocar a questão de como
é que vai “girar” a economia; de como as famílias se irão estruturar sem
o rendimento do salário; de como irão sobreviver as empresas e o
comércio.
Perdendo as famílias rendimento proveniente do trabalho, toda a
economia que “gira” à volta do rendimento familiar (supermercados,
farmácias, talhos, cafés, restaurantes, oficinas, seguradoras, bancos,
transportes, etc) sofrerá graves consequências. O aumento de
desempregados irá afectar toda a estrutura económica.
A substituição do homem pela máquina, nestes termos, de nada
beneficiará as empresas e muito menos os trabalhadores. A
implementação do avanço tecnológico, no mercado de trabalho, sem a
devida ponderação, irá trazer consequências sociais e económicas
gravíssimas.
Não sou contra o avanço tecnológico, não sou contra a robótica ou
inteligências artificiais. Considero que a implementação destas
tecnologias deverão ser postas ao serviço do homem e não contra ele.
É urgente que a implementação de novas tecnologias, onde a máquina
substitua o trabalho do braço e a inteligência humana seja devidamente
ponderado, por parte dos responsáveis mundiais, sob pena de não
beneficiar nenhuma das partes, arrastando-nos a todos, para um novo
problema social e económico.

Leonard
Cohen
1934 - 2016

LEONARD RECOHEN
I
(ENCOHENTRO)
ReCOHENdermos,
LEONARD.
Tempos
outros,
antigos de quatro décadas mas tão
novos, ainda virgens de gestos,
palavras e imagens.
ReenCOHENtremo-nos,
naturalmente, meu caro LEO
(posso tratar-se assim, só para não
gastarmos em vão o teu nome?)
com muitos amigos comuns,
porque a música tem esse dom

misterioso,
essa
magia
inexplicável,
insondável,
de
sintonizar as pessoas numa
mesma onda, de as unir através
das emoções uníssonas que as
notas de uma dada cantiga, o
enredo de um determinado texto
ou o timbre de uma certa voz lhes
fazem despertar, nesse seu lugar
interior e indefinido, que todos os
amantes da música possuem e
onde vibram, íntimos, secretos, os
acordes
e
as
palavras
(en)cantadas.

ReCOHENemos, através dos
falíveis e já esclerosados filtros da
memória deste escriba, que está de
piquete a este texto, aos anos de
fogo de 1974 a 1976. Mais
intensamente, aos Verões desses
anos, nesta praia de Santa Cruz do
nosso concelho de Torres Vedras,
onde se se conheceram e juntaram
adolescentes de várias latitudes e
onde muitos de nós, como eu,
tiveram o primeiro contacto com as
tuas canções, com os teus poemas
complexos e enigmáticos, com a
tua voz profunda e grave, com as
tuas melodias simples, meras
paisagens musicais de fundo,
pouco mais do que cenários sonoros
sobre os quais declamavas, mais do
que cantavas, os versos da tua
autoria.
Para quem não mergulhe de
coração aberto e cabeça descoberta
nesses mares de sons e palavras,
para quem se limite a flutuar à
tona dos mesmos, buscando
apenas combustível para queimar
as calorias, energias e hormonas
em excesso que lhe pululam na
carne e no corpo, facilmente se
desilude e cansa, porque tudo lhe
parece igual, repetitivo, cansativo,
sensaborão, chato como a potassa.
É preciso sentir mais fundo, ir
mais longe, passar a um estado
mais líquido, entrar no mais
íntimo de nós, para se deixar
afundar
e
transportar,
melancólico,
emocionado,
enlevado, nessas ondas, tão iguais
e tão subtilmente diversas…

Posso estar enganado, meu
caro LEONARD, mas tenho a
sensação
que
me
foste
formalmente apresentado pelo
JORGE BATISTA, amigo querido
que conheci em setembro de 1974
(- «Olá, eu sou o Jorge! Como é que
te chamas?») e que, desde então,
me dá o gosto e a alegria de

persistir
teimosamente
em
continuar a sê-lo, não obstante os
escolhos e armadilhas que a vida,
cabrazinha, nos atravessa no
caminho pessoal e profissional que
cada um de nós tem de fazer por si.
Era possível que eu já te
tivesse ouvido na telefonia lá de
casa – não certamente nos ELE P S
do meu irmão LUÍS MANUEL, que
tu não fazias nada o género

setembro de 1974.

de vacas magras e de discos de
vinil carotes, constituía uma forma
relativamente económica e eficaz
de guardar e ouvir os álbuns ou as
canções da moda ou simplesmente
da nossa preferência [1].
Qual foi essa canção? Não
faço a mínima, como diria o meu
filho FRANCISCO, mas se formos
falar de temas que compusestes ou
simplesmente interpretastes e que
ainda hoje mexem comigo,
destacam-se,
inevitavelmente,
«JOAN
OF
ARC»
(
) e
«FAMOUS BLUE RAINCOAT»
(
),
do teu terceiro álbum «SONGS
OF LOVE AND HATE» (1971),
« S U Z A N N E »
(
) [2],
«SISTERS
OF
MERCY»
(
),
«SO
LONG
MARIANNE»
(
)
ou «HEY, THATS NO WAY TO

SAY

GOODBYE»
–
JUDY COLLINS/L. COHEN) do
teu primeiro LP «SONGS OF
LEONARD
COHEN»,
de
1967/1968, «BIRD ON THE
WIRE» (
), «SEEMS SO LONG
AGO,
NANCY»
(
),
«YOU KNOW WHO I AM»
(
–
versão
de
Chasterus),
«TONIGHT WILL BE FINE»
versão de Tranpolene) ou «THE
PARTISAN» (de ANNA MARLY e
HY
ZARET
) do
teu segundo projeto «SONGS

FROM A ROOM», de 1969 ou,
finalmente, «IS THIS WHAT YOU
W
A
N
T
E
D
»
(
versão de THE LAST SHADOW
PUPPETS), «LOVER LOVER
L
O
V
E
R
»
(
),

«WHY
DON’T
YOU
TRY»
(
),
«THERE
IS
A
WAR»
(
versão de REUBEN AND THE
DARK) e «WHO BY FIRE»
(baseada no poema “UNETANEH
TOKEF da tradição judaica SONNY ROLLINS/L. COHEN), do
teu quarto álbum de originais de
1974 denominado «NEW SKIN
FOR THE OLD CEREMONY»
(em 1973 lançaste um disco ao
vivo,
chamado
«LEONARD
COHEN: LIVE SONGS», que eu
tenho registado numa das tais
cassetes-áudio).
Quantas vezes, sozinho ou
em grupo, eu, o Jorge e as Paulas,
o Carlos Ferreira e o irmão, o meu
primo Orlando Manuel e as suas
primas, o Vítor e o Manaças, o Rui
Carneiro e a Ana, a Aninhas, a
Isabel e a prima, a Mena, o Abel, o

Albano, o Paulo e a restante
rapaziada de Vila Franca de Xira e
muitos outros e outras que iam e
vinham ao sabor das marés, das
férias e das festas de anos ou de
fim-de-semana,
cantámos
e
tocámos, melhor ou pior, muitas
das canções deste bardo canadiano,
de letras difíceis e compridas,
redigidas em inglês ou, muito
excecionalmente, em francês,
procurando não descarrilar muito
nas linhas da pauta e na pronúncia
das palavras.
Ficará para sempre a
imagem na minha memória de um
ABEL (possuidor, salvo erro, de um
livro de cifras do teu álbum
«SONGS OF LOVE AND HATE»)
debruçado sobre a sua viola,
tentando tocar «LE PARTISAN»,
comme il faut…
II
(COHENFESSO-ME)
Paro aqui a minha lista de
canções marcantes simplesmente
porque, confesso-te, distanciei-me
de ti e da tua obra musical (muito
embora, só aqui para nós,
convenhamos que tu, quando te
olhavas
no
espelho
do
reconhecimento artístico, te vias
sempre e mais como um poeta e
escritor - talvez mesmo um
ilustrador ou desenhador [3] - do
que como um mero feitor de
cantigas
ou,
inclusive,
um
talentoso cantor das mesmas),
numa palavra abandonei-a aos
olhos e ouvidos de outros, só tendo
regressado
a
ti
muito
esporadicamente e convencido (em
alguns casos, sei-o agora, muito

injustamente) que não tinhas
produzido
cantorias
que
chegassem
aos
calcanhares
daquelas que vertestes naqueles
primeiros sólidos e equilibrados
quatro álbuns.
Ainda comprei o teu álbum
«DEATH OF A LADIES’ MAN»,
quinto na tua discografia, de 1977
(numa
parceria
falhada
e

«sequestrada»
pelo
PHIL
SPECTOR, enquanto produtor do
mesmo), uns anos valentes depois
da sua saída, num rebate
culpabilizado de consciência, por te
ter deixado na mão e sem mais
acompanhar a tua carreira, que
assim tentava reconstruir e
recuperar no tempo mas, perdoame a franqueza (para mais,
quando pretendia ser o teu retorno
às lides musicais, depois de 3 anos
de interregno voluntário), o
produto final é assim tipo pãozinho
com pouco sal, incapaz de me
saciar como antigamente a
vontade (neste caso, a saudade)
que eu tinha de te ouvir de novo
um conjunto bem carpinteirado de
canções (salvam-se, talvez, o tema
que dá justificação ao nome do
disco e ainda «PAPER THIN
HOTEL», «DON’T GO HOME
WITH YOUR HARD-ON» e «I
LEFT A WOMAN WAITING»,
ainda que esta última num registo
mais comercial).
Em abono da verdade, sei
que também essa é a tua opinião,
pois classificaste-o como o LP mais
fraco da tua produção musical,
mas tenho que dizer-te que
reincidiste em tal crime, tendo-me
provocado impressão próxima o teu
12.º álbum de originais «OLD
IDEAS», de 2012, que lançaste

após o teu regresso forçado aos
espetáculos e à composição de
velhas/novas músicas4 (embora
muito melhor arranjado do que
«DEATH OF A LADIES’ MAN»,
reúne um conjunto mediano de
canções, do qual se poderão talvez
destacar
as
seguintes:
«DARKNESS»
e
«COME
HEALING», num pulsar melódico
mais vulgar e «CRAZY TO LOVE
YOU», cuja acusticidade, devido ao
simples acompanhamento da viola,
lhe dá um toque especial).
Se olharmos, aliás, para os
discos que lançastes a partir de
1977 em diante, dir-se-á que
muitos deles mostram-se pautados
por uma toada, um balanço, um
estilo de composição, uma forma de
cantar, uns coros femininos em
segundo ou mesmo em primeiro
plano, umas roupagens mais ou
menos azuis ou jazzísticas com que
os embrulhas, que são muito
parecidos, numa imagem de marca
que
nunca
deixa
de
ser
prazenteira, em termos de audição,
mas da qual, musical e mesmo
poeticamente
falando,
estão
frequentemente ausentes a chama,
o fulgor, a novidade, a surpresa, a
originalidade de antigamente.
Importa
referir,
nesse
contexto, a exceção que confirma a
regra e que se reconduz ao caso

particular de «
célebres como «
(

(
«
(

(
versão de NICK CAVE), «
(
«I
CAN
(
versão dos PIXIES) e «
SONG

«ALMOST LIKE THE BLUES» e
«BORN IN THE CHAINS», do
último álbum indicado e «THE
GUESTS» e «THE GIPSY WIFE»
do primeiro identificado).
Assiste-se a uma evolução no
teu devir musical e lírico, que
alguns atribuem a influências
várias que foste encontrando na

=59

música.

duas ou três obras de bom fôlego
poético e musical, que não se lhes
equiparando,
também
não

os temas «DANCE ME TO THE
END
OF
LOVE»
(
),
«COMING BACK TO YOU»,
« H A L L E L U J A H »
(
),
«THE HUNTERS’S LULLABY» e
«IF IT BE YOUR WILL»), «THE
FUTURE»
e
«TEN
NEW
SONGS» (com um conjunto
equilibrado
de
temas
bem
arranjados e de boa valia melódica
e
temática),
sendo
ainda
agradáveis de escutar aquelas
reunidas sob os nomes de
«RECENT SONGS», «DEAR
HEATHER»
e
«POPULAR
PROBLEMS»
(embora
sem
músicas que, no geral, se revelem
fora do comum, em termos
criativos, com exceção, talvez, de

Pop music, nas canções de Cabaret
ou na World music, tendo os
arranjos simples e acústicos dos
teus
primeiros
álbuns
se
modernizado ou adaptado aos

JOAN OF ARC

o bem, com a inclusão de
instrumentos eletrónicos, como os
sintetizadores, ou de vozes
femininas de suporte, assim como
se modificado a forma e o conteúdo
das tuas canções (segundo alguns e
desde 1984, mais empenhadas
social e politicamente e pinceladas
de humor negro).
Já que estamos numa de
balanço discográfico da tua obra,
arrumemos já com o assunto:
depois de «DEATH OF A
LADIES’ MAN», seguiu-se a
edição de «RECENT SONGS»
(1979), «VARIOUS POSITIONS»
(1984), em que começas a compor
em coautoria com SHARON
ROBINSON, «I’M YOUR MAN»
(1988), «THE FUTURE» (1992),
«TEN NEW SONGS» (2001),
«DEAR
HEATHER» (2004),
«OLD
IDEAS»
(2012),
«POPULAR PROBLEMS» (2014)
e «YOU WANT IT DARKER»
(2016).
Meu caro COHEN, para além
do já referido «LIVE SONGS», de
1973, ainda gravaste diversos
espetáculos
ao
vivo,
como
«COHEN LIVE», de 1994,
«FIELD
COMMANDER
COHEN: TOUR OF 1979», de
2001, «LIVE IN LONDON» de
2008, «LIVE AT THE ISLE OF
WIGHT 1970», de 2009, «SONGS
FROM THE ROAD», de 2010,
«LIVE IN DUBLIN», de 2014 e
«CAN’T
FORGET:
A
SOUVENIR OF THE GRAND
TOUR», de 2015, havendo ainda a

tua música igualmente editadas e
que foram as seguintes: «THE
BEST OF LEONARD COHEN»
(1975), «LEONARD COHEN –
SO LONG MARIANNE» (1989),
«MORE BEST OF LEONARD
COHEN»
(1997),
«THE
ESSENTIAL
LEONARD
COHEN»
(2002)
«THE
COLLECTION»
(2008)
e
«GREATEST HITS» (2009) [5].
A propósito de concertos ao
vivo, sei que te deslocaste a
Portugal por seis vezes, tendo eu te
ido ver no dia 18/2/1985, no
Pavilhão Dramático de Cascais,
quando havias lançado o teu álbum
“VARIOUS POSITIONS” e depois
no dia 19/7/2009, no Passeio
Marítimo de Algés, num espetáculo
de quase três horas que me deixou
encantado (não somente pela
qualidade da banda e pela escolha
e arranjo das canções, como pela
tua voz que, apesar de envelhecida,
ainda soube dar bem conta do
recado, num registo muito sensível
e profissional), assim como à
minha mulher e à BÉ, que,
conjuntamente com a filha RITA,
foi connosco [6].
Neste segundo espetáculo a
que fui, dei de caras com o meu
amigo JORGE BATISTA, assim
como com o cineasta ANTÓNIO
PEDRO DE VASCONCELOS,
sabendo depois, através do
FERREIRA LOPES, um colega que
se deslocou de propósito de Leiria a
Lisboa para te ver, que tal tinha
também
acontecido
com
o

conhecido ator e realizador
americano TIM ROBBINS, que,
vindo de Londres, pousara na
nossa capital com esse mesmo
propósito, tendo ambos estado à
conversa uns minutos, depois de o
meu amigo o ter, descarado,
abordado à saída.
Fomos ouvir as tuas canções
em que nos falavas dos teus temas
eternos: da vida e da morte, das
complexas emoções e relações
humanas, do amor, a termo certo
ou incerto, entre os homens e as
mulheres,
sempre
intenso,
complicado, difícil, doloroso, da
separação dos apaixonados de uma
noite ou de um século, da solidão
como moldura das nossas vidas,
das múltiplas máscaras e fardas
civilizadas que envergamos e
incorporamos, da história, da
religião e da política das nossas
sociedades ocidentais.

III
(O VELHO REI
LEONARD)
Meu caro cantautor, como se
usa agora dizer, ainda que nos
tentasses enganar com o título do
teu quinto álbum de originais,
sempre fostes um charmoso. Um
sedutor.
Um
amante.
Um
apaixonado por muitas e de muitas
mulheres (basta ouvir-te no
concerto ao vivo que deste em
Israel em 1972, intitulado «LIVE
IN ISRAEL»). Sei que cativaste,
por exemplo, a minha mulher
FELISBELA, apenas com as
canções que emprestaste ao filme
de ROBERT ALTMAN, de 1971,
protagonizado, entre outros, por
JULIE CHRISTIE e WARREN
BEATTY
e
intitulado
originalmente «MCCABE & MRS.
MILLER» e que em Portugal, com

o nome «A NOITE FEZ-SE PARA
AMAR», foi pela primeira vez
projetado no dia 15/3/1972 (esses
temas musicais são todos do teu
primeiro álbum de estúdio:
“SISTERS
OF
MERCY”,
“WINTER
LADY”
e
“THE
STRANGER SONG”).
Outras músicas tuas, meu
velho rei LEONARD, integraram
fitas de cinema e séries de
televisão [7], destacando-se, entre
todas, aquela com maior sucesso, e
por isso, com mais versões e
aparições nos diversos espaços
multimédia: «HALLELUJAH» [8]
[WATCHMEN (filme), SHREK
(filme), THE O.C. (série televisiva
que foi exibida em Portugal como
«O.C.: A TERRA DOS RICOS»),
BLUE BLOODS (série televisiva
com o mesmo nome em Portugal),
CRIMINAL
MINDS
(série
televisiva exibida no nosso país
com a designação de MENTES
CRIMINOSAS),
ONE
TREE
HILL, E.R. (SERVIÇO DE
URGÊNCIA),
NUMB3RS
(NÚMEROS) e mais recentemente
na minissérie JUSTIÇA, da TV
Globo,
segundo
a
página
identificada na Nota de Rodapé n.º

impõe
realçar:
«LEONARD
COHEN: I’M YOUR MAN» (1986
– Banda sonora do correspondente
documentário) [9], «FAMOUS
BLUE RAINCOAT» (JENNIFER
WARNES - 1987), «I’M YOUR
FAN – THE SONGS OF
LEONARD COHEN BY[ 10]»
(1991), «TOWER OF SONG THE SONGS OF LEONARD
COHEN [11] » (1995), «JUDY
COLLINS SINGS LEONARD
COHEN: DEMOCRACY» (2004),
«THE SONGS OF LEONARD
COHEN COVERED [12]» (2012)
e «LEONARD COHEN AND
FRIENDS – A LA SANTÉ DE
LEONARD
COHEN
[ 13]»
(Volumes I e II – anos
desconhecidos).

Deixemos a tua vida e a tua
morte para o fim, muito embora
sem necessitarmos de ir de Roma a
Pavia para o fazermos, pois o
fundamental
já
ficou
dito
anteriormente.
Nasceste canadiano e no seio
de uma família judaica de
proveniência polaca, sendo a tua
mãe russa, no dia 21/9/1934, na
cidade
de
WESTMOUNT,
província do QUEBEC e morreste
cidadão do mundo no dia
7/11/2016, na tua casa de LOS
ANGELES, nos Estados Unidos da
América.
De teu nome completo
LEONARD NORMAN COHEN,
perdeste o teu pai quando tinhas
somente nove anos, tendo esse

facto te marcado depressivamente
durante grande parte da tua
existência, depressão essa que,
aliás,
sempre
assumiste
publicamente.
O início da tua frequência na
Universidade
McGILL,
em
MONTREAL, coincide com a
elaboração dos teus primeiros
versos, que bebem a sua influência
em poetas como FREDERICO
GARCIA LORCA, assim como a
constituição de um trio que
interpretava música “country”
(THE BUCKSKIN BOYS), onde,
presumimos nós, para além de
vocalista, tocarias viola acústica e
talvez mesmo harmónica (o piano
surgiria mais tarde na tua vida).
Decidiste
palmilhar
a
Europa e em abril de 1960, vieste a
estabelecer-te na ilha de Hidra,
situada na Grécia, que atraíra
uma grupo de artistas anglosaxónicos e onde não circulavam
automóveis nem havia eletricidade
e água corrente instaladas, tendo
aí comprado uma casa que
mantiveste tua durante 40 anos e
onde viveste com MARIANNE
JENSEN e o seu filho, AXEL, aí
vindo a escreveres o teu segundo
livro de poesia «THE SPICE BOX
OF EARTH», que te dará projeção
nacional e internacional (as
imagens do teu disco «SONGS
FROM A ROOM» evocam essa
temporada da tua vida) [14].
Em 1973, durante a guerra
do YOM KIPUR, vieste a dar em
Israel uma série de concertos de
entrada livre para os soldados
judaicos que nela combatiam, como
judeu praticante que sempre foste
e
cujo
período
Zen
não
interrompeu ou abalou.
Entre 1994 e 1999, na

sequência da tua aproximação ao
budismo, foste viver para o
mosteiro de MOUNT BALDY ZEN
CENTER, não distante de LOS
ANGELES, onde, em 1996, serias
ordenado
monge
zen
e
conquistarias o nome DHARMA
DE
JIKAN
(que
significa
“silencioso”).
Entre diversas distinções no
teu país de nascimento e adoção
(designadamente o ROCK ROLL
HALL OF FAME), foste o
vencedor, em 2011, do Prémio
Príncipe das Astúrias das Letras.
Quando morrestes, aos 82
anos, deixaste dois filhos (ADAM
COHEN e LORCA COHEN,
nascidos respetivamente, em 1972
e 1974) e dois netos. E incontáveis
amigos por esse planeta adentro e
afora. Como este agora, que se
despede, com saudade. Até um
qualquer dia…!
1
Ainda
tenho
as
quatrocentas
ou
quinhentas
cassetes que gravei durante a
minha juventude, arrumadas nas
gavetas com divisórias que mandei
fazer especialmente para o efeito,
já todas roídas do caruncho e em

pousio na minha arrecadação, sem
saber bem o que lhes hei-de fazer,
muito embora estando consciente
da perda de qualidade sonora ou da
total
inoperacionalidade
das
mesmas. Falta-me a coragem para
me simplesmente desfazer delas de
uma parte importante da minha
juventude…
2 Consultar acerca da musa
inspiradora do tema «SUZANNE»,
o link:
.
3 Em 1956, publicaste o teu
primeiro livro de poesia, intitulado
«LET
US
COMPARE

MYTHOLOGIES»,
que
teve
continuidade em 1961, com um
outro livro de poemas denominado
«THE SPICE BOX OF EARTH»,
que te trouxe projeção e fama
internacionais, vindo tu depois e
no ano de 1964 a lançares a tua
terceira obra poética: «FLOWERS
FOR HITLER». Segue-se-lhe
então,
no
ano
de
1966,
«PARASITES OF HEAVEN» e dois
anos após «SELECTED POEMS
1956-1968», «THE ENERGY OF
SLAVES», no ano de 1972,
«STRANGER MUSIC», em 1993, aí
sendo incluídos poemas teus e

letras de canções, em 1995
«DANCE ME TO THE END OF
LOVE», onde versos teus dialogam
com quadros do pintor francês
HENRI MATISSE, em 2009 «THE
LYRICS OF LEONARD COHEN»,
«POEMS AND SONGS», no ano de
2011 e, finalmente, «FIFTEEN
POEMS» em 2012 (EBOOK).
Em 1963 editas o teu
primeiro romance com o título
«THE FAVOURITE GAME» e três
anos depois, em 1966, a tua
segunda obra em prosa que
designaste
de
«BEAUTIFUL
LOSERS», surgindo depois, no ano
de 1978, «DEATH OF A LADY’S
MAN», que reúne poesia e prosa da
tua lavra, à imagem do que vem a
acontecer em 1984, com «BOOK
OF MERCY» (muito embora este
também
inclua
salmos)
e,
finalmente, com «BOOK OF
LONGING» (2006), não obstante
este também dar a conhecer o teu
gosto pelo desenho.
Sei que rabiscaste inúmeros
cadernos e blocos com desenhos e
esboços teus, que foram objeto de
uma exposição, em fevereiro de
2010, no âmbito do festival de Jazz
que se realizou em MONTREAL.
No cinema, foste a estrela de
dois documentários - «LADIES
AND
GENTLEMEN:
MR
LEONARD COHEN» (1965) e
«LEONARD CHEN: I’M YOUR
MAN» (1986) – e tiveste uma
intervenção espúria como ator na
série televisiva de cariz policial
«MIAMI VICE», num episódio da
sua
segunda
temporada

denominado
“A
TROCA”,
representando o papel de ZOLAN.
Escreveste também um argumento
para um filme, intitulado «NIGHT
MAGIC», exibido em 1985, no
Festival de CANNES.
Em 2006, produziste e
escreveste as letras das canções
para o álbum «BLUE ALERT», de
ANJANI THOMAS, uma das tuas
várias namoradas e companheiras
ao longo da vida (casaste uma
única vez, com SUZANNE
ELROD, com a qual tivestes os
teus dois únicos filhos) e durante
muito tempo cantora integrante do

grupo que te acompanhava nos
teus discos e espetáculos (cf. link:
).
No ano de 2007, PHILIP
GLASS, o conhecido compositor da
música denominada minimalista,
musicou o teu «BOOK OF
LONGING» e, na estreia de tal
obra, que aconteceu no dia 1 de
junho desse ano, convidou-te para
recitares os teus poemas no
LUMINATO
FESTIVAL
de
TORONTO.
4 Depois da tua filha LORCA
ter descoberto, em 2004, o
desfalque de 50 milhões de dólares
americanos que o teu antigo
agente KELLEY LINCH tinha
levado a cabo e que lhe valeu uma
condenação de 18 meses de prisão
e uma indemnização de 7,3
milhões USD, que nunca viste
mais gordos, pois o larápio estava
falido.
5 O seu a seu dono! Muita da
informação que consta do nosso
texto
foi
encontrada
em
RUFUS
WAINWRIGHT,
ANOHNI, JARVIS COCKER, THE
HANDSOME FAMILY, PERLA
BATALLA, NICK CAVE, PERLA
BATALLA
e
JULIE
CHRISTENSEN,
PERLA
BATALLA
e
JULIE
CHRISTENSEN,
LEONARD
COHEN e U2 e LAURIE
ANDERSON.
10 PIXIES, R.E.M., THE
HOUSE OF LOVE, LLOYD COLE,
JAMES, JOHN CALE, NOCK

e
6 As outras quatro vezes
foram as seguintes:
- 7/6/1988 - Coliseu dos
Recreios (Lisboa)
- 30/6/ 2009 - Pavilhão
Atlântico (Lisboa)
- 10/9/2010 - Pavilhão
Atlântico (Lisboa)
- 7/10/2012 - Pavilhão

.

Atlântico (Lisboa), onde
apresentaste o teu novo álbum
«OLD IDEAS».
7 Segundo o “link” da
I
n
t
e
r
n
e
t
s/cinco-musicas-de-leonard-cohenem-filmes-e-series, para além da
canção «HALLELUJAH», surgem
dois temas do álbum «THE
FUTURE» (1992) nas películas
«WONDER BOYS» (PRODÍGIOS,
em
Portugal),
de
CURTIS
HANSON, lançado no ano de 2000
(«WAITING
FOR
THE
MIRACLE») e NATURAL BORN

TEDDY
THOMPSON,
NICK
CAVE,
KATE
&
ANNA
MCGARRIGLE com MARTHA
WAINWRIGHT, BETH ORTON,

CAVE AND THE BAD SEEDS,
IAN McCULLOCH, MURAT,
FATIMA
MANSIONS,
BILL
PRITCHARD, PETER ASTOR,
THAT PETROL EMOTIONS,
GEOFFREY ORYEMA, DEAD
FAMOUS PEOPOLE, ROBERT
FORSTER, DAVIV McCOMB &
ADAM PETERS E LILAC TIME
(18 temas).
11 DON HENLEY, ELTON
JOHN, BILLY JOEL, BONO,
TORI AMOS, STING & THE
CHIEFTAINS,
TRISHA
YEARWOOD, MARTINS GORE,
PETER
GABRILE,
AARON
NEVILLE, SUZANNE VEGA,
WILLIE NELSON e JANN
ARDEN (13 temas).
12 FIELD MUSIC, EMILY
BARKER E THE RED CLAY

HALO, PALACE SONGS, THE
MISERABLE RICH, LIZ GREEN,
BILL CALLAHAN, MICHAEL
KIWANUKA,
THE
LOW
ANTHEM, CASS MCCOMBS,
FATHER
JOHN
MISTY,
DIAGRAMS,
PAPER
DOLLHOUSE, MARC RIBOT E
MY BRIGHTEST DIAMOND,
DAN MICHAELSON e SCOTT
MATTHEWS.
13 BOB DYLAN, BOB
DYLAN e LEONARD COHEN,
CRIIS BOTTI, I AM THE LAW! +
THE FUTURE (NATURAL BORN
KILLERS), IAN McCULLOCH,
AJNN ARDEN, JEFF BUCKLEY,
JENNIFER
WARNES,
JOE
COCKER, K. D. LANG, NICK
CAVE, NICK CAVE e KYLIE

MINOGUE, NINA SIMONE,
NOIR
DESIR
&
16
HORSEPOWER, PIXIES e TORI
AMOS.
14 Quanto à relação entre a
ilha de Hidra e L. Cohen ver o
seguinte link:
.
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Animação

I
SENHORAS E SENHORES…
E O ÓSCAR VAI PARA…
Chama-se
simples
e
estranhamente - assim: «# LINGO». E é
um filme de desenhos animados. De
cinema de animação, para os que se
prezam em ser puristas. Os chamados
defensores do artisticamente correto.
Tem a duração de 10 minutos e 31
segundo e fala-nos de LINGO, de um
individuo grande, tímido, metido
consigo próprio e arredio ao contacto
social normal e saudável com as pessoas
que o rodeiam ou com que se cruza no
seu dia-a-dia (de tal forma o é que joga
xadrez consigo próprio).
LINGO é a personagem central
de uma história de solidão. Como
muitas. De um desfasamento ou
incapacidade de entrosamento com os
ritmos, estilos e linguagens deste mundo
pós-moderno, não obstante o seu desejo
profundo de nele se enquadrar e com o
mesmo comunicar. Habita assim um
(triste) quotidiano, pautado por um
trabalho apagado e desinteressante e por
uma vivência caseira sempre igual e
partilhada com um cato real e um gato
verdadeiro (ou vice versa), seus únicos
amigos (chamamos-lhe assim, porque

LINGO só com eles estabelece uma
relação quotidiana, perene e afetiva,
regando o primeiro e alimentando o
segundo, dando-se mesmo ao cuidado
de tirar, todas as manhãs, com a sua
máquina analógica e polaroid, uma
fotografia ao bichano, que depois
coloca, sem grandes preocupações de
simetria, no respetivo álbum de
instantâneos).
Até que resolve dar uma volta a
essa sua existência parada e apagada, a
esse seu isolamento entranhado e
cansativo, decidindo substituí-los por
uma outra vida e mundo, coloridos e
comunicativos, plenos de promessas e
sonhos, ainda que feitos de poeira
digital, apesar de meramente virtuais e
ideais.
Compra, para o efeito uma
catrefada de aparelhos e respetivos
acessórios eletrónicos (um computador
portátil, um «tablet» e um telemóvel) e,
através da sua intermediação, entra
nessa outra realidade, onde tão
facilmente se fazem amigos e amigas
aos magotes. Aos molhos. E os filmes de
gatinhos que são tão queridos. Depois, é
só tirar fotos a tudo e a todos e mesmo a
nós próprios, tão cheios de contentes,
tão patetinhas alegres, e enviá-las,

narcisistas, sedentos de polegares em
cima, de «likes», de comentários
açucarados e lamechas.
Tudo parece correr, assim, às milmaravilhas e LINGO está todo satisfeito
e entusiasmado, tendo ganho inclusive
novas cores e expressões até que, no
parque da cidade, com quem tenciona se

encontrar com uma dessas amigas
digitais, lhe roubam o «tablet», lhe
partem o telemóvel (num equívoco
arrufeiro e ciumento com o namorado
de carne e osso dessa tal amiga
eletrónica e risonha, bem diferente
daquela ali presente), vindo a chuva que
se decide a cair a culminar com a avaria
do laptop.
O nosso amigo LINGO chega a
casa, desesperado e desnorteado, porque
deixou de ter as ferramentas que lhe
permitem a continuar a ter o acesso a
esses reinos dos faz de contas de
utilizador e, num gesto dramático, de
aproximação ao que acabou de perder,
recupera a sua velha polaroid e regista
esse momento traumático que se traduz
na RIP dessas duas varinhas mágicas
(porque a outra, ainda que viva e
operacional, gira, encantatória, nas
mãos de um larápio desconhecido).
LINGO recorda-se então dos seus
amigos da outra vida, daquela de
antigamente, que, no entanto, apercebese, num repente, desapareceram da vista
e do coração. Do cato não há notícia.
Perdeu os espinhos? Quanto ao tareco,
está de pernas para ar, dentro da
esferovite de uma das caixas do
equipamento informático. Um cravo
vermelho jaz, cabisbaixo e careca, numa
jarrinha de plástico ou vidro, que se
acha colocada em cima da secretária.

Apagaram-se também definitivamente.
Quer o seu felino doméstico, quer essa
flor de sangue, quer talvez mesmo a sua
planta de estimação. A imagem então
suspende-se e parece haver a
possibilidade de voltar atrás, de reiniciar
as coisas de maneira diferente ou de
nem sequer as começar…Haverá uma
segunda oportunidade para LINGO?
O nome da personagem, como
facilmente se compreende, depois de se
ver a curta em causa e se ser
confrontado com a temática das redes
sociais online como o FACEBOOK ou o
LINKEDIN, remete-nos para um
anagrama de «LOGIN», palavra do
universo digital que é familiar a todos
que utilizam habitualmente os

totalmente LOGOUT, por que ainda
mais sozinho e abandonado que
anteriormente…
Esta curta-metragem de animação
«# LINGO» começou por ganhar, no
ano de 2015, no «CINANIMA», em
Espinho, o prémio JOVEM CINEASTA
PORTUGU S, a que seguiram ainda no
mesmo ano o PRÉMIO NACIONAL

DE ANIMAÇÃO no concurso aberto
pela associação cultural CASA DA
ANIMAÇÃO do Porto, o MELHOR
ENSAIO
NACIONAL
no
«CAMINHOS FILM FESTIVAL», de
Coimbra, bem como a MENÇÃO
HONROSA
DE
FILME
DE
ANIMAÇÃO E ARGUMENTO e
PRÉMIO MONSTRO DEBAIXO DA
CAMA na ÁREA DE CONTENÇÃO ENCONTROS INTERNACIONAIS
DE CINEMA FANTÁSTICO E DE
HORROR DO CARTAXO, tendo no
ano passado sido nomeado no THIRD
CULTURE FILM FESTIVAL, em Hong
Kong (China) como MELHOR
ANIMAÇÃO,
MELHOR

o prémio da MELHOR ANIMAÇÃO
NACIONAL e também da escolha do
PÚBLICO.
II
# LINGO: NOS
BASTIDORES DA ANIMAÇÃO
Como se faz um filme de
desenhos
animados?
Mais
especificamente, como se faz uma

película (designação obsoleta, dado a
esmagadora maioria do cinema que é
feito por esse mundo fora já não ser
registado em tal formato) como «#
LINGO»?
A
resposta
inexiste
na
esmagadora maioria das animações que
se estreiam nos ecrãs dos cinemas ou
das nossas televisões mas, no caso de «#
LINGO», pode ser encontrada numa
publicação intitulada precisamente «#
LINGO - NOS BASTIDORES DA
ANIMAÇÃO» e que, com uma edição
de 500 exemplares, foi lançada, em
setembro de 2016, por uma nova editora

de Ovar denominada «Doninha
Ternurenta».
O realizador da curta animada
que ocupa o espaço destas linhas foi o
responsável pelo texto e imagens desse
caderno ou revista que, repartido por
capítulos, nos vai levando na viagem da
criação e construção dessa obra de arte
que, segundo o próprio me disse, lhe
ocupou cerca de 18 meses da sua vida
de estudante em fim de curso, tendo 5
desses meses sido dedicados à animação
propriamente dita da mesma.

Entra-se pela INTRODUÇÃO
dentro, onde, entre muitas outras
informações, ficamos a saber que «o
presente livro consiste na apresentação
da curta-metragem # LINGO, realizada
em 2015 no âmbito do Mestrado em
Ilustração e Animação do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave» (mais
à frente fala-se numa dissertação de
final de mestrado), passando-se depois
um rápido mas assertivo olhar sobre a
história da ANIMAÇÃO COMO
CRÍTICA SOCIAL (que, segundo o
Daniel, constituiu o tema da sua tese de
mestrado) para se chegar, finalmente ao
PROCESSO
DO
TRABALHO
(ARGUMENTO/STORYBOARD/ANIM
ATIC), que nos abre, de seguida, a porta
aos atores que foram convidados para
serem as suas PERSONAGENS
(L IN GO/GATO / ORIE L/O UTRA S
PERSONAGENS) e através da qual
entramos
ainda
nos
diversos

AMBIENTES onde todos se movem e
se desenrola a trama, até arribarmos
finalmente ao PROCESSO DE
ANIMAÇÃO e à BANDA SONORA
que paira, excelente e soberana, face à
ausência de diálogos, sobre a sucessão
de imagens que nos vão impressionando
os olhos, a inteligência e a
sensibilidade.
O livro presenteia-nos com
alguns BRINQUEDOS ÓPTICOS, que
me remetem, de repente, para a minha
infância e para os pequenos livros
grossos e em forma de pequenos tijolos
de papel, que saíam como brinde no
detergente para a roupa OMO e que
continham no canto superior de cada
uma das suas páginas uma figura que,
com o passar rápido e ininterrupto
daquelas, ganhava vida e corria ou
saltava ou dava um pontapé numa bola,
num pequeno desenho animado que se
desenrolava sob a ação dos nossos
dedos e sob o maravilhamento da nossa
vista.
O livro fecha, finalmente, com
informações várias - acerca de «#
LINGO», do local na internet onde pode
ser visto, do seu autor e da ficha técnica
referente à dita publicação em papel - e
com os agradecimentos que, sendo da
praxe, lançam também alguma luz
sobre a personalidade e a vida do
Daniel.
«LINK» PARA VER O FILME
O
N
L
I
N
E
:
VIMEO.COM/DANIELVROQUE/L
INGO

III
O SEU NOME É… ROQUE,
DANIEL VICENTE ROQUE
As avós têm muita força. Que o
digam as pessoas que conheceram a
minha avó Maria Carlota. Pois foi a avó
do Daniel que me deu a conhecer a alma
de artista que vivia dentro do neto.
Melhor dizendo, que sempre viveu e
com ele foi crescendo, como ressalta de
um dos sentidos agradecimentos que o
mesmo faz na sua monografia sobre o
«# LINGO»: «Aos meus pais e família
por me terem sempre apoiado, e que
para quem um rabisco meu num
guardanapo continua a ser tão valioso
como um Picasso».
É-me fácil imaginar o Daniel –
porque, perdoe-se-me a comparação,
também aconteceu comigo, frustrado
criador de Banda Desenhada – e os
inúmeros desenhos por si rabiscados, ao
longo dos anos, em cadernos da escola,
em toalhas de mesas dos cafés ou
restaurante ou em simples folhas
brancas de papel e guardados,
religiosamente, pela sua qualidade ou
simples afetividade, em alguma gaveta
na sua casa ou na casa dos pais e da avó.
Assim foi treinando a mão,
imitando, copiando, incorporando,
transformando, adaptando influências
múltiplas até se fazer, formar, consolidar
um estilo ou estilos, um traço ou rasgos
vários, uma presença gráfica e
ideológica sua, própria, indicadora, a
um primeiro vislumbre, da sua
personalidade, da sua identidade
enquanto artista.
Sempre gostei de cinema de
animação. Eu, a minha mulher Felisbela
e a minha filha Catarina somos
espetadores frequentes de muitos dos
filmes desse género que são exibidos
nos nossos cinemas e televisão. Fiz
mesmo uma passagem de raspão, coisa

pouca e sem rasto visível, pelo
ACETATUM, um núcleo dedicado ao
cinema de animação que foi constituído,
salvo erro, pelo Carlos Cunha e outros
aficionados por essa forma particular e
trabalhosa de arte, em Torres Vedras,
nos anos oitenta do século passado e que
já está morto e enterrado.
Por todas essas razões, fiquei
curioso com a existência de um cineasta
de animação, de 26 anos, que tinha
nascido e sido criado em Torres Vedras.
O Google e os jornais fizeram o resto.
Visitei
a
página
behance.net/danielvroque, onde o
Daniel postou diversos dos trabalhos
que tem vindo a fazer na área da
animação e ilustração. Ri com a dança
do pai natal. Admirei-me com as
diversas áreas da sua intervenção
artística. Visionei aí e depois na RTP2 o

seu filme premiado, assim como a
entrevista que concedeu ao apresentador
do programa.
Gostei da eficaz simplicidade do
desenho e do traço seguro e fluente. Da
fluidez e competência técnicas, dos
ambientes utilizados, da variação
emocional das cores e das personagens
escolhidas para contar bem a história.
Que é narrada no tempo e ritmo certos.
Com apontamentos de humor que, no
entanto e no balanço final, deixam-nos
um gosto amargo na boca. «# LINGO»
proporciona ao espectador interessado
uma fruição que não se esgota num
primeiro visionamento, pois só uma
segunda ou mesmo terceira assistência
nos faz reparar em muitos dos detalhes e
pormenores com que o filme se mostra
pontilhado e que adensam e reforçam o
seu significado.
Mais uma vez a avó orgulhosa do
Daniel fez-me chegar o livro que antes
comentei e que li e vi de fio a pavio.
Atrevido como sempre e aproveitando o
endereço de correio eletrónico que
encontrei numa das suas páginas,
convidei-o para colaborar, quando e
como quisesse, nas páginas desta nossa
geringonça digital que é o CLICK ON
THE ROCKS e que, como a outra, já
dura há mais tempo do que era
expectável (mesmo para os seus
próprios engendradores).
Só faltava conhecer-nos e foi o
que aconteceu, no dia 3 de fevereiro do
corrente ano, no Café Atlântico, na
Boavista, Silveira, Torres Vedras. Teve a
gentileza de me oferecer o seu livro
autografado e de estar à conversa
comigo (e com a minha mulher) durante
largos minutos, duas gerações separadas
por 34 anos e 40 edições de
CINANIMA, pois ele tinha dado um
workshop e sido júri no último festival
realizado entre 7 e 13 de novembro de
2016 e eu tinha estado presente, como

simples espetador, no arranque desse
marco do cinema de animação no nosso
país, no ano de 1976, Dois seres
também apartados, naturalmente, por
diferentes experiências de vida e
distintas perspetivas culturais e estéticas
de ver o mundo e as diversas formas de
expressão artística que nos são comuns.
Ele falou-me de autores e filmes
que me são totalmente desconhecidos
ao mesmo tempo que eu e a Bela fomos
buscar memórias familiares, fitas
animadas e bandas desenhadas que lhe
também eram estranhas, numa procura
de interesses e saberes comuns e num
esforço de construção de pontes futuras
que foi muito interessante e gratificante.
O Daniel Roque vive no Porto há
cerca de 3 anos e trabalha como «free
lancer» na área do cinema da animação
e ilustração, aposta certeira, corajosa e
certamente vencedora. Haveremos de
ouvir falar ainda muitas vezes dele. Para
já, para já, entrou para a equipa do
CLIC! Seja bem-vindo!
1 O Dicionário online de Português
dá-nos o seguinte significado de tal termo:
«Modo de ligação a uma rede
protegida que dá acesso ao usuário a um
sistema informático, por meio da
introdução de uma identidade e senha.
[Informática] Identificação da
pessoa que utiliza um sistema informático
protegido por senha.»
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The Very Best Of

Is this the real life? Is this just
fantasy?
Caught in a landslide, no escape
from reality
Open your eyes, look up to the
skies and see
I’m just a poor boy, I need no sympathy
Because I’m easy come, easy go,
little high, little low
Any way the wind blows doesn’t
really matter to me, to me
Mama, just killed a man
Put a gun against his head
Pulled my trigger, now he’s dead
Mama, life had just begun
But now I’ve gone and thrown it
all away
Mama, ooh, didn’t mean to make
you cry
If I’m not back again this time
tomorrow
Carry on, carry on as if nothing
really matters
Too late, my time has come
Sends shivers down my spine,
body’s aching all the time
Goodbye, everybody, I’ve got to go
Gotta leave you all behind and
face the truth
Mama, ooh, I don’t want to die
I sometimes wish I’d never been
born at all
I see a little silhouetto of a man
Scaramouche, Scaramouche, will
you do the Fandango
Thunderbolt and lightning, very,
very fright’ning me
(Galileo) Galileo, (Galileo) Galileo,
Galileo figaro magnifico
(I’m just a poor boy, nobody loves
me)
He’s just a poor boy from a poor
family
Spare him his life from this monstrosity
Easy come, easy go, will you let
me go?
Bismillah! No, we will not let you
go
(Let him go) Bismillah! We will
not let you go
(Let him go) Bismillah! We will
not let you go
(Let me go) Will not let you go
(Let me go) Will not let you go
(Let me go) Ah, no, no, no, no, no,
no, no

Em todo o caso, ao que parece, a
família de Freddie, originária de
Zanzibar (em 1964 foi forçada a
fugir para Inglaterra após uma
insurreição),
estava
profundamente envolvida no
Zoroastrismo, o que explicaria
aquelas referências.

Bohemian Rhapsody
… e ao quarto álbum, com “A Night
at the Opera”, de 1975, os Queen
mostraram-se ao mundo com uma
música inspirada e vibrante, com
uma
roupagem
obviamente
operática (devidamente anunciado
no nome do álbum), que definitivamente os colocou entre os grandes
grupos dos anos 70. Chamava-se
“Bohemian Rhapsody” e à data,
considerando a sua duração (cinco
minutos e cinquenta e nove segundos), demasiado longa para caber
num single, era mais fiasco anunciado, considerando que então os
álbuns eram divulgados através do
lançamento de singles de 45
rotações, com cerca de 4 minutos
de duração, que depois eram passados nas rádios, como que aperitivos
para a obra completa. E, sendo
pequenos, os singles tinham um
limite de tempo muito curto, onde
naturalmente não cabia esta obraprima. Ainda tentaram convencer
o Freddie Mercury a fazer uma versão reduzida (lembrando a célebre
frase “too many notes”, do
Imperador Austro-Húngaro a
Mozart, no filme “Amadeus”…), o
que aquele sempre recusou, alegando (e bem) que a música era
única e não fazia sentido cortá-la
apenas para fins comerciais. Assim
um pouco como “Stairway to
Heaven”: too many notes, too long
to sell….

Farrokh Bulsara (1946-1991),
mais conhecido como Freddie
Mercury, é o autor da quase
totalidade da música e da letra, e
tem havido muita especulação
quanto ao verdadeiro significado
do que escreveu.
É claro que há expressões
inesperadas, como por exemplo
“Bismillah” que aparentemente
consta do Corão e significa “no
nome de Alá”. Ou Scaramoch… ou
Beelzebu, que é um dos muitos
nomes do Diabo.

Brian May, o guitarrista da banda,
terá dito que Freddie Mercury
nunca explicou o significado da
letra, mas “acho que colocou muito
de si próprio naquela música”. De
qualquer forma, nunca saberemos
o que queria Freddie dizer (se é
que efectivamente queria dizer
alguma coisa), já que este sempre
se recusou a fazê-lo e a banda terá
acordado em não revelar nada
quanto ao significado, até porque o
mistério tem outro encanto.
Mercury disse apenas que “é uma
daquelas canções quem tem tanto
sentimento de fantasia. Penso que
as pessoas deviam ouvi-la, pensar
nela e depois decidir por si o que é
que ela lhes diz” e acrescentou
ainda que a letra não era mais que
uma rima caótica e sem sentido.
Em parte será, mas talvez não seja
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Mama mia, let me go
for me, for me, for me
So you think you can stone me
and spit in my eye?
leave me to die?
Oh, baby, can’t do this to me,
baby!
right outta here!
can see
Nothing really matters
Nothing really matters to me
Any way the wind blows

bem assim, porque se de facto há
uma parte com palavras e frases
desconexas, outra há que é passível
de interpretação.
sua homossexualidade.

Isto é a vida real?
Isto é apenas fantasia?
Soterrado num deslizamento
Sem saída para a realidade
Abre os teus olhos
Olha para o céu e vê
Sou apenas um pobre rapaz
Não preciso de simpatia

Assim,
“Scaramouche,
Scaramouche, will you do the
Fandango / Thunderbolt and
lightning, very, very fright’ning
me/ (Galileo) Galileo, (Galileo)
Galileo, Galileo figaro magnifico”,
não significa nada: Scaramouche é
uma personagem de palhaço das
peças de teatro italianas, mas
porque perguntar-lhe se dança o
fandango? Galileo, o astrónomo,
poderá ter sido um piscar de olho a
Brian May, ele próprio um
astrónomo amador – ou mais do

Lesley-Ann Jones, autora da
biografia “Mercury”, terá colocado a
questão a Freddie, em 1986, o qual
não deu uma resposta directa,
mostrando-se muito vago quanto
ao significado da letra, admitindo
apenas
que
era
“sobre
relacionamentos” – talvez porque a
religião da família não aceita a
homossexualidade, razão porque
terá ocultado a sua orientação
social, possivelmente para não
ofender ou criar um conflito

“Put a gun against his head, pulled
my trigger, now he’s dead”
(encostei uma pistola contra a sua
cabeça, puxei o gatilho, agora está
morto) – Está morto, a pessoa
hetero que ele era inicialmente.
Destruiu o homem que tentava ser
e agora este é ele…
E também há teorias segundo a
qual em 1975 o Freddie já sabia
que tinha SIDA e é esse o tema da
música (“too late, my time has
come, goodbye everybody, I have to
go”), mas essa teoria encalha na

Porque eu venho fácil, vou fácil
Um pouco alto, um pouco baixo
De qualquer maneira, o vento
sopra
Realmente não importa para mim
Para mim
Mamã, acabei de matar um
homem
Encostei uma arma contra a
cabeça dele
Puxei o gatilho, agora ele está
morto
Mamã, a vida ainda agora
começou
Mas agora eu fui e deitei tudo fora
Mamã, oh!
Não te quis fazer chorar
Se não estiver de regresso a esta
hora amanhã de manhã
Continua, continua
Como se nada realmente
importasse
Tarde demais, a minha hora
chegou
Sinto arrepios na minha espinha
O corpo a doer o tempo todo

em Liverpool. Mas como se vê, são
palavras sem sentido, como se só a
sonoridade importasse.
Já quanto ao texto propriamente
dito poderá dar azo a várias
interpretações, e uma das mais

familiar. Também, após a morte de
Freddie, aquela autora passou
algum tempo com Jim Hutton, o
seu namorado, o qual terá dito que
efectivamente a canção era uma
confissão (um bocado críptica…) de
que era gay, fazendo mesmo uma
interpretação da letra nesse
sentido:
“Mama, I just killed a man”

Mas, deixemo-nos de tretas,
porque a letra não tem nada a ver
com isso. Cá para nós, trata-se da
história de um rapaz pobre que
matou um homem estupidamente,
se calhar por razão nenhuma:
“Encostei uma pistola à cabeça
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Adeus a todos, preciso ir
Tenho que vos deixar todos para
trás
E enfrentar a verdade
Mamã, oh!
(De qualquer maneira, o vento
sopra)
Eu não quero morrer
Mas às vezes desejo
Que nunca tivesse nascido
Eu vejo uma pequena silhueta de
um homem
Palhaço, Palhaço
Vais dançar o Fandango?
Trovões e relâmpagos
Assustando-me muito, muito
Galileo. Galileo
Galileo. Galileo
Galileo, Figaro
Magnifico!
Sou apenas um pobre rapaz
Ninguém me ama
Ele é apenas um pobre rapaz
De uma família pobre
Poupe-lhe a sua vida desta
monstruosidade
Fácil venho, fácil vou
Deixar-me-ão ir?
Bismillah!
Não te deixaremos ir
(Deixem-no ir!)
Bismillah! Não te deixaremos ir
(Deixem-no ir!)
Bismillah! Não te deixaremos ir
(Deixem-me ir!)
Não te deixaremos ir
(Deixem-me ir!)
Nunca, nunca te deixaremos ir
(Deixem-me ir!) ah não não não
não não não
O mãe minha, mãe minha
Mãe minha, deixe-me ir
Belzebu deixou um diabo
reservado para mim
Para mim, para mim
Então tu pensas que podes
apedrejar-me
e cuspir no meu olho?
Então tu pensas que podes amarme
E deixar-me morrer?
Oh, querida, não podes fazer isto
comigo, querida
Tenho apenas que sair
Tenho apenas que sair daqui
agora mesmo
Oh, oh yeah, oh yeah!
Nada realmente importa
Toda a gente pode ver
Nada realmente importa
Nada realmente importa para
mim.

dele, puxei o gatilho, agora está
morto” e estará no Corredor da
Morte à espera do dia da execução,
pensando nas asneiras que fez na
sua curta vida, despedindo-se dos
amigos e tentando justificar-se
pelas suas próprias circunstâncias
(era um pobre rapaz que não soube
– ou não pôde – fazer as escolhas
certas). Assim um pouco como no
romance de Albert Camus, O
Estrangeiro, no qual um jovem
confessa um assassinato por
impulso, que não consegue explicar
e não tem sequer qualquer
sentimento em relação ao próprio
facto, como se estivesse desligado
da realidade.

no Corredor da Morte. O homem
(narrador na história) não é uma

estatuto social mais elevado,
dinheiro, fama ou qualquer outra
coisa, então teria hipótese de
escapar
à
morte.
Mas,
infelizmente, ele é apenas um
“menino pobre” (isto é: uma pessoa
comum), e não tem tal poder. A sua
família e amigos estão na cena da
execução (ou ouviram falar sobre
isso), e estão muito angustiados.
Por outro lado, a família e os
amigos do morto querem vingança
e só querem vê-lo executado. A
música/cena ocorre pouco antes da
execução, e envolve o narrador a
falar (ou talvez apenas a pensar)
sobre a mãe, pouco antes de
morrer.

Assim, tratar-se-á de uma espécie
de ópera trágica, sobre um jovem
um bocado desmiolado que
assassina outro e é condenado à
morte.
Trata-se portanto de uma história
em que o narrador cometeu um
assassínio
foi
descoberto e
condenado à morte. Poderia tê-lo
feito por pura maldade, legítima
defesa,
ou
qualquer
coisa
intermédia - não o sabemos. O
facto é que matou alguém, foi
apanhado, condenado e agora está

para ajudá-lo na sua situação. O
narrador sugere que, se tivesse um

Começamos com os pensamentos
do narrador:
“Isso é a vida real, ou é apenas
fantasia?”
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O narrador está angustiado pela
ideia de que ele vai morrer. E até
lhe parece que é como que um
sonho mau, e por isso se pergunta
se é realidade ou fantasia, porque
ainda lhe parece tudo irreal
“Apanhado num deslizamento,
Sem fuga da realidade”
Mais uma vez, ele se sente
oprimido, mas não pode negar que
ele está prestes a ser executado e
não pode escapar.
“Abre os olhos, Olha para os céus e
vê,”
Olhando para o céu, perguntandose sobre a vida...
“Eu sou apenas um pobre menino,
eu não preciso de simpatia/ Porque
eu sou fácil de vir, fácil de ir, Pouco
alto, pouco baixo “

está apenas tristemente reflectindo
sobre o que fez, e diz (ou imagina
que diria) a sua mãe.
“Mamã, a vida ainda estava no
início, Mas agora, estupidamente,
estraguei tudo”
Ele seria um jovem, talvez com 20
anos. Teve a possibilidade de viver
uma vida normal, mas em vez disso
ele matou um homem, causando
assim a sua própria desdtruição,
visto que vai ser executado. O
narrador lamenta, mas agora é
tarde e terá de enfrentar as
consequências
“Mamã, ooh, Não queria fazer-te
chorar, Se eu não voltar a esta hora
a
m
a
n
h
ã
,
Continua, continua, como se nada
realmente importasse “

aguardará a decisão sobre um
recurso final), e portanto não
conseguiu escapar. O narrador diz
a sua mãe que, mesmo que ele
morra, ela deverá continuar a sua
vida, quase como se a sua morte
não lhe importasse.
“Tarde demais, chegou a minha hora”
A execução é iminente.
“Envia arrepios na minha coluna,
o corpo está doendo o tempo todo”
Estes são sintomas do seu medo
intenso.

Aqui faz como que uma descrição
de quem é: apenas um pobre
homem (“menino”), que nem
merece simpatia. Grande parte da
canção é sobre como ninguém se
parece importar com o narrador,
mesmo que ele pareça triste e
lamentável.
“De qualquer maneira o vento
sopra/ realmente nada importa
para mim, para mim”
Agora que ele vai morrer, nada
mais importa. Não tem futuro,
nem esperanças, nem sonhos, nem
objectivos. Ele vai morrer dentro
de uma hora, e não há nada que
possa fazer sobre isso. Sente-se
sem esperança, conformado e já
nada lhe importa.
“Mamã, acabei de matar um
homem, Coloquei uma arma contra
a sua cabeça. Puxei o gatilho, agora
ele está morto “
Esta parte é óbvia. Ele cometeu um
assassínio e confessa-o a sua mãe,
que certamente já o saberia. Ou

Mais uma vez, arrepende-se do que
fez, e lamenta que a sua mãe chore
agora por ele, pois será executado
dentro de uma hora, por isso, se ele
não voltar amanhã, isso significará
que a execução aconteceu de acordo
com o previsto (eventualmente

“Adeus a toda a gente, tenho que ir”
Ele diz uma despedida final à sua
família e amigos.
“Tenho que vos deixar todos para
trás e enfrentar a verdade”
A verdade é que ele matou um
homem, e agora ele enfrenta a
justiça. Vai morrer.

“Mamã, ooh, eu não quero morrer,
Às vezes desejo seria melhor não
ter nascido”
Isto é óbvio. É uma frase terrível,
mas não quer ser morto, e
pergunta-se se teria sido melhor
nunca ter nascido para ter uma
vida tão curta e triste.
Uma nova voz começa a cantar;
Esta voz representa os seus
amigos e familiares que estão (ou
estiveram) a protestar contra a sua
execução.
(seguem-se frases desconexas, sem
relevância para a história).
“Magnifico, sou apenas um pobre
menino e ninguém me ama”
O narrador repete que foi a vida
que o levou por maus caminhos.
“Ele é apenas um pobre menino de
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Então tu achas que podes amar-me
e deixar-me morrer?
Oh, querida, não podes fazer isso
comigo, querida Só tenho que sair,
só tenho que sair daqui!”
Nos últimos momentos antes da
morte, o narrador retoma seu
estado de espírito anterior, de
conformação com o fim anunciado:
“Realmente nada me importa, toda
a gente pode ver
Realmente nada importa para mim”
Novamente, porque ele está
prestes a morrer, nada realmente
importa para ele. Ele não tem
nenhum propósito, nenhuma
esperança, nada.

uma família pobre, Poupe-lhe a
sua vida pela sua monstruosidade“
Os seus amigos e família
argumentam que, porque ele é um
menino pobre, merece simpatia e
compaixão, não a morte.
“Vem fácil, vai fácil”
Aqui o narrador defende a sua
vida. Ele basicamente diz: “Vocês
parecem não se importar comigo,
eu sou ‘fácil vir, fácil ir’, tanto vos
faz se eu morro ou vivo. E se
realmente não se importam se eu
vivo ou morro, não podem
simplesmente deixar-me viver?
Não podem conceder-me um
perdão ou qualquer coisa assim?”
Em seguida, o grupo oposto, os
amigos e familiares do assassinado
(e/ou as autoridades judiciais)
respondem a esses argumentos:
“Bismillah! Não, não te vamos
deixar ir”
O outro grupo quer que o
narrador seja executado.
“(Deixe-o ir!) Bismillah! Não te
vamos deixar ir
(Deixe-o ir!) Bismillah! Não te
vamos deixar ir
(Deixe-me ir!) Não te vou deixar ir
(Deixe-me ir!) Não vai deixar-te ir.

cabeça, apenas com alguns
apontamentos
em
agendas
telefónicas e pedaços de papel,
sabia exactamente como a queria,
incluindo as harmonias e foi
dirigindo a banda durante a
produção, o que não foi fácil,
porque na prática os outros
elementos
da
banda
não
conheciam o retrato global do que
estavam a compor. Reza a lenda
que Mercury usou o piano
Bechstein em que Paul McCartney
tocou “Hey Jude”, no qual ele tocou
no vídeo promocional e no tour pelo
Reino Unido. Devido à natureza
elaborada da música, ela foi
gravada em várias seções, e a
junção foi realizada usando a

(Deixe-me ir!) Ah
Não não não não não não não.”
(Os dois grupos trocam
argumentos).
“(Oh mama mia, mama mia.)
Mama mia, deixe-me ir”
“Beelzebub tem um demónio posto
de lado para mim, para mim,
para mim”
Belzebu significa Satanás. O
narrador sente (ou especula) que
Satanás está à sua espera para o
atormentar, levando-o a um
destino
tão
triste.
Afinal,
provavelmente foi um demónio que
o levou a cometer assassinato. Da
mesma forma, a sua família sente
que Satanás também os está a
atormentar, matando o narrador
para os fazer sentirem-se tristes.
Talvez até mesmo a família do
homem assassinado se junte a este
coro; Eles acham que foi Satanás
quem levou o narrador a cometer o
assassinato, e agora insistem que a
execução é a única resposta a tal
pecado.
Agora, em desespero, o narrador
passa a acusar quem acha que o
tratou mal:
“Então tu achas que podes
apedrejar-me e cuspir no meu olho?

“De qualquer forma o vento sopra ...”

batida da bateria para manter a
sincronização das faixas.

As
gravações
da
música
começaram no Rockfield Studios,
próximo de Monmouth, em 24 de
agosto de 1975, depois de três
semanas
de
ensaio
em
Herefordshire.
Durante
a
produção da música foram usados
outros
quatro
estúdios
(Roundhouse, SARM, Scorpion e
Wessex) e a parte operática – vozes
de May, Mercury e Taylor, tal
como consta do folheto do álbum –
demorou cerca de 70 horas. De
acordo com membros da banda,
Mercury tinha toda a música na

A música (que aparentemente
consiste em fragmentos de várias
músicas inacabadas, assim como
“A Day in the Life”, dos Beatles)
consiste
em
seis
secções:
introdução, balada, solo de
guitarra, ópera, hard rock e
conclusão, tudo com mudanças
abruptas de estilo, tom e
andamento, o que era algo
inusitado em músicas rock – e
talvez também isso explique o
sucesso imediato que teve, até pelo
inesperado.
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down my spine” (causa-me
arrepios na espinha). O narrador
diz adeus ao mundo, anunciando
que tem que ir, e se prepara para
“encarar a verdade”, admitindo
que “Eu não quero morrer/Às vezes
gostaria de nem ter nascido”.
Nesse momento começa o solo de
guitarra, que eventualmente passa
por uma modulação com uma
rápida
série
de
notas
descendentes, marcando o início da
secção “operática”.
Terá sido o single mais caro já
produzido e é seguramente uma
das gravações mais elaboradas na
história da música popular.
Introdução (0:00–0:49)
A música começa com um coral a
capella em quatro partes. A letra
questiona se a vida é “real” ou
“apenas fantasia” antes de concluir
que “não pode haver escapatória
da realidade”.
Após 14 segundos, o piano entra, e
a voz de Mercury alterna com
outras partes vocais. O narrador
apresenta-se como “apenas um
pobre garoto”, mas declara que
“não precisa de simpatia” porque
ele “vem fácil, vai fácil”; um efeito
cromático em “vem fácil, vai fácil”
destaca a atmosfera onírica. O fim
desta secção é marcado pela
entrada do baixo e do piano.
Balada (0:49–2:36)
Esta parte começa com Freddie ao
piano e o baixo de Deacon. Depois
de tocada por duas vezes, entra a
voz de Mercury. Durante esta
parte, os vocais evoluem de uma
harmonia suavemente cantada
para uma apaixonada performance
a solo. O narrador conta à mãe que
tinha “acabado de matar um
homem,” com “uma arma contra
sua cabeça” e, ao fazê-lo, deitou a
sua vida fora. É nessa altura (1:19)
que a bateria de Taylor entra, e o
narrador faz a segunda de diversas
invocações pela sua mãe no novo
tom, reutilizando o tema original.

O narrador explica o seu
arrependimento
por
“fazê-la
chorar” e pede à sua mãe que
“continue como se para ele nada
importasse”.
Enquanto a balada prossegue no
segundo verso, o narrador mostra
quão cansado e abatido está pelo
que fez (enquanto May entra com a
guitarra e imita a frase do piano
aos 1:50). A dada altura May imita
outro objeto de percussão (uma bell
tree) durante a linha “sends shivers

Solo de guitarra (2:36–3:03)
Aqui temos Brian May com a sua
guitarra Red Special, com a qual
interpreta
o
famoso
solo
(considerado o 20º melhor de
sempre do rock). E enquanto
Mercury canta a linha ascendente
“Algumas vezes eu gostaria de nem
ter nascido “, o volume de som
aumenta, chegando ao solo de
guitarra tocado e composto por
May, que serve como uma ponte
entre a balada e a ópera. A
intensidade continua a crescer,

mas assim que a nova tonalidade é
estabelecida a banda emudece
abruptamente aos 3:03, excepto o
piano.
O produtor Baker lembrou que o
solo de May foi feito em apenas
uma faixa, ao invés de gravar
faixas múltiplas, como seria usual.
May afirmou que queria compor
“uma pequena melodia que seria
uma contrapartida da melodia
principal; eu não queria apenas
tocar a melodia”. O guitarrista
disse que o seu melhor material
provém dessa forma de trabalho,
na qual ele pensa na melodia antes
de tocá-la: “os dedos tendem a ser
previsíveis, a não ser que estejam a
ser controlados pelo
segundo diz.

cérebro”,

Ópera (3:03–4:07)
Uma rápida série de mudanças
rítmicas e harmónicas introduzem
uma secção intermédia pseudooperática, que contém a maior
parte dos elaborados vocais,
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representando a descida do
narrador ao inferno. Apesar de o
pulso básico da música ser
mantido, a dinâmica varia muito
de compasso para compasso, desde
apenas a voz de Mercury
acompanhada pelo piano, até um
coro de várias vozes apoiados pela
bateria, baixo e piano De acordo
com Roger Taylor, a sua voz
combinada com as de May e
Mercury criou um amplo alcance
vocal: “Brian podia alcançar notas
muito baixas, Freddie tinha uma
voz poderosa nas notas médias, e
eu era bom com as notas altas.” A
banda quis criar “uma parede de

inicial, seguindo-se uma série de
modulações curtas, até “nothing
really matters” final. Uma guitarra
acompanha o coro “ooh, ooh yeah,
ooh yeah”. A linha de Mercury
“Nothing really matters...” aparece
novamente, embalado por leves
arpejos de piano. Depois do verso
“nothing really matters” ser
repetido várias vezes, a música
termina, seguindo-se uma parte da
letra,
cantada
calmamente,
“Anyway the wind blows”, a qual é
seguida pela batida de um gongo,
que marca o fim da música.
Qualquer
semelhança
com
“Stairway to Heaven”, dos Led

Zeppelin não é coincidência, já que
Freddie Mercury, terá revelado
que baseou as suas próprias
composições nas canções do álbum
IV, principalmente “Stairway to
Heaven”, que ouvia quando
precisava de inspiração para
terminar a canção “Bohemian
Rhapsody”. Pode até ser uma
“lenda urbana”, mas é bonito…
De qualquer forma, se é verdade
que o chamado toque operático é
uma parte importante desta a
música, também deverá referir-se
que no mesmo álbum há uma outra
música, “The Prophets Song”, de
som, que começa baixa e vai até o
alto.” A banda usou o efeito de
sinos
para
as
expressões
“Magnifico” e “Let me go”. Além
disso, em “Let me go”, Taylor,
cantando a parte mais alta,
continua ainda após o “coro” ter
parado de cantar.
Hard rock/Heavy metal (4:07–4:56)
A secção operática conduz a um
agressivo interlúdio musical hard
rock/heavy metal, com um riff de
guitarra. Aos 4:15, Mercury canta
palavras raivosas dirigidas a
alguém
não
especificado,
acusando-o(a) de traição e abuso e
insistindo que ele(a) “não pode
fazer isso comigo” - o que poderia
ser
interpretado
como
um
flashback para certos eventos que
levaram à secção de balada
(“acabei de matar um homem”).
Conclusão (4:56–5:55)
Depois de May tocar algumas
notas, a música retorna ao formato

Brian May, que também tem
arranjos vocais elaborados, ainda
que sem o impacto e a
grandiosidade
de
Bohemian
Rhapsody.
Ironicamente, a canção que
ultrapassou “Bohemian Rhapsody”
no Top no Reino Unido foi “Mama
Mia”, dos Abba. E as palavras
“Mama mia” são cantadas no verso
“Oh mama mia, mama mia, mama
mia let me go.” … Pois…

JB

Annah Harendt
porque o Mal existe
1.
O muito que ainda me vai
prendendo ao ensino, quarenta e
um anos quase feitos neste 2017,
são os miúdos, os alunos. Cito um
momento da conversa, extra-aula,
num
encontro
informal
de
preparação para as Olimpíadas
Nacionais de Filosofia:
– «Sabe, às vezes não o
percebo. Acabou de referir o que
considera genocídios que não
podemos ignorar, o genocídio
Bósnio, a campanha Al-Anfal e o
genocídio curdo, o genocídio no
Ruanda pelas forças extremistas
hútus contra a etnia Tutsi, o
genocídio arménio. Mas termina
sempre a referir o Holocausto,
como se esse fosse o único a ter um
lugar de destaque na história
contemporânea».

A questão que me colocam é
importante: «o século XX mal nos
deixou e já as suas desavenças e os
seu dogmas, os seus ideais e os
seus medos, estão a resvalar para
a obscuridade da memória espúria.
O que não é surpresa nenhuma. O
passado recente é o mais difícil de
conhecer e de perceber.». modo
como na actualidade se aborda o
problema da representação e dos
usos políticos do Holocausto.
Numa altura em que intelectuais,
políticos,
gente
anónima,
contestam o significado do
Holocausto, perguntando se é um
acontecimento
universal
e
transhistórico, ou apenas um
acontecimento contextualizado aos
anos entre 1930 e 1945, apenas
mais um a acrescentar ao catálogo

de atrocidades locais, que não o
tornaria diverso do Ruanda, da
Bósnia, do Curdistão ou da
Arménia, o que iria remeter para o
exercício académico, mas sempre
perigosos, de comparação de
genocídios.
Exercício que não me
parece
produtivo
nem
enriquecedor.
Por um lado, a máquina de
extermínio nazi foi montada para
não deixar nenhum vestígio, para
fazer desaparecer qualquer resto,
incluindo toda a maquinaria que
fabricava o desaparecimento dos
judeus; por outro lado, o discurso
sobre o irrepresentável dos campos
passa muito rapidamente da
impossibilidade à interdição.
Hannah Arendt escreveu uma vez
que
os
nazis
estavam
completamente convencidos de que
uma das melhores hipóteses de
sucesso do seu empreendimento
residia no facto de que ninguém, no
exterior, podia alguma vez
acreditar no que se passava.
Para que a ideia de
Holocausto possa recobrar sua
memória para que o genocídio dos
judeus, ciganos homossexuais,
deficientes, comunistas, as vítimas
emblemáticas, uma espécie de
paradigma, não como uma questão
judaica ou alemã, mas como uma
tragédia de significado universal.
Longe de permanecer cada vez
mais um assunto fechado para a
nossa experiência moral, o
Holocausto continua a confrontar a
nossa condição de humanos
civilizados
na
sua
quase
incapacidade de compreensão
racional do que aconteceu.
Para que o reconhecimento
do Holocausto sirva como um
alerta
com
finalidades
de

prevenção da última grande
tragédia que é a da diluição na
memória colectiva.
Parece que não podemos
capturar o significado moral
dessas ações e seus autores,
chamando-os “errado” ou “mau” ou
mesmo “muito, muito errado” ou
“muito,
muito
ruim.”
Nós
precisamos do conceito de mal. E,
categorizar o nazismo como a soma
de todas as perversões humanas é
contribuir para que a questão do
mal não seja elidida das nossas
inquietações.
As
principais
questões discutidas pelos filósofos
sobre o tema do mal têm sido:
Devemos usar o termo “mal” em
nosso discurso moral, política e
jurídica e pensar, ou é mal um
conceito fora de moda ou vazio que
deve ser abandonado? Qual é a
relação entre os conceitos morais
más e outras, tais como a maldade
e injustiça? Quais são as condições
necessárias e suficientes para a
ação mal? Quais são as condições
necessárias e suficientes para
personagem do mal? Qual é a
relação entre a ação mal e mau
caráter? Que tipos de ações e
personagens do mal pode existir?
Qual é a análise adequada de
conceitos
derivados,
como
instituição mal?
A questão do mal colocou-se
sempre como um desafio à filosofia.
Desde logo como um desafio no
âmbito da filosofia da religião, ou
na teologia. Como conciliar
categorias como «mal radical»,
sofrimento sem sentido, com o
conceito da existência de um ser
todo-poderoso, infinitamente bom,
mas que permite o mal? A filosofia
moderna iria operar a dissociação
das noções de bem e de mal das
áreas conotadas com a teologia,

passando a centrar-se no individuo
sujeito da acção.
2.
Hanna Arendt morreu em
1975,
deixando
uma
obra
controversa que continua a dividir
a comunidade filosófica. Para uns
representa o que de pior se pode
fazer na actividade filosófica,
meros devaneios literários entre a
ética e a metafísica que carecem da
devida fundamentação. Para

outros uma das grandes vozes que
desejam uma nova politica de
acção publica colectiva, sustentada
em três eixos de investigação: o
problema do totalitarismo, melhor
dito,
das
características
psicológicas e morais do que
designa por totalitarismo, o
problema do mal político no século
XX e, por último, o judaísmo no
mundo contemporâneo.
Em
As
Origens
do
Totalitarismo (1951), análise de
Arendt incide sobre a natureza do
mal que resulta de sistemas postos
em
prática
por
regimes
totalitários. Vai recuperar a
expressão «mal radical», usada por

Kant, mas usa-a para denotar uma
nova forma de mal que não pode
ser capturado por outros conceitos

morais. De acordo com Arendt uma
característica distintiva do mal
radical é que ele não é feito por
motivos
humanamente
compreensíveis, como o autointeresse, mas apenas para
reforçar o controle totalitário e a
ideia de que tudo é possível nesse
universo.
A cobertura, que a seu
pedido, Hannah Arendt fez para a
revista The New Yorker do
julgamento de Adolf Eichmann, em
Jerusalém em 1961, saída em três
fascículos, viria a ser publicada em
livro, Eichmann in Jerusalem – a
Repport on the banality of Evil,
em1963.

Nele, Hannah Arendt incide
no problema da culpabilidade
individual para o mal, da culpa, do
castigo e, sobretudo, dos limites do
jurídico e do moral; em Eichmann
Arendt descobriu um ser humano
“assustadoramente normal”, um
burocrata um “assassino de
secretária”, cujos motivos e
caracter eram banais em vez de
monstruosos. Foi pura negligência,
ausência
de
reflexão
que
transformaram Eichmann num dos
maiores criminosos de sempre. O

que Hannah Arendt compreendeu
é o que o mal provém
simplesmente do não pensar,
quando se pensa por nós,
sobretudo na relação perversa
entre o estado totalitário e os seus
servidores.

Fica tudo por dizer, quando
não, banaliza-se, isso sim , aquilo
que de si não é banalizável: a
complexidade reflexiva e dialógica
que proporciona do pensamento de
Hannah Arendt.
Arendt, Hannah; Eichmann in
Jerusalem – a Repport on the banality of Evil , Nova Yorque, Penguin
classics, 2006
Arendt, Hannah; As Origens do
Totalitarismo , Lisboa, D. Quixote.
2004 (4ª Edição)

Judt, Tony ; O século XX esquecido –
lugares e memórias, Lisboa, Ed 70.,
2011
Marques, António ; A Filosofia e o

mal , Lisboa, Relógio D’Água ,
2015
FL

inéditos

o insecticida

o insecticida
Ora bem !
Soma e segue. Aí está mais um
CLIC !
E vamos no nrº.9.
O insecticida continua, como
não poderia deixar de ser,
suplemento

humorístico

do

CLIC...

Cuidado ao utilizarem as piadas do insecticida. Tenham em
atenção que não existem “melgas” por perto.
Uma melga irritada é do piorio
eh...eh...eh...
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Um escândalo brutal rebentou no reino.
Temporalmente entre o sapatinho de cristal e a
prevista peregrinação, porta a porta, para a
apaixonada identificação da proprietária do pé onde
aquele encaixaria como uma luva. Um pasquim de
baixo coturno e clandestino, de seu título “O
INSETICIDA” trouxe à tona da vida social os vícios
vários e imersos do senhor Príncipe.
Sua Majestade gostava de Casinos. Pegas. E de
cocaína. Hábitos caros e obsessivos que o tinham
levado a delapidar, à socapa e sem o conhecimento do
Rei e da Rainha, o ouro dos cofres do País de Faz de
Conta. Atulhado de dívidas de jogo, assolado por
pensões de alimentos e perseguido pelos simpáticos
mas muito honestos traficantes de droga, de
carequinha totalmente à mostra pela imprensa
maledicente, deserdado por seus pais (embora não se
soubesse bem de quê), o aristocrata falido vendeu o
sapatinho de cristal e pôs-se na alheta, deixando a
nossa CINDERELA, coitadinha, com um sapatinho de
cristal coxo e sem préstimo romântico.

Felizmente que a nossa Gata não era de se
deitar no borralho. Nem no desgosto. Não se deixou
vencer pela adversidade e pegando no desirmanado
chinelo cristalino, vendeu-o ao mesmo comprador do
irmão, tendo, depois, aplicado, os proventos auferidos
numa empresa de trabalho temporário. Na área das
limpezas de palácios e castelos. Onde tinha basta e
farta experiência. Restou-lhe empregar algumas
brasileiras, umas tantas ucranianas e umas romenas.
Ilegais, em plena insegurança social e com salários
ínfimos nacionais. E em constante rotação de
contratos a prazo e despedimentos sumários.
Enriqueceu num instante.
Nunca se casou, apesar dos muitos homens a
quem foi tirando o pó. Do espanador. Foi o melhor que
fez, porque maridos decentes são cada vez mais
difíceis de encontrar e custam os olhos da cara. A
propósito disso. Se virem o senhor Castelo Branco,
todo janota e contente, com uns sapatinhos de
cristal...bem…, são os tais!
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