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Retrato de uma geração de artistas que faz ouvir a sua voz

MCK não quer o El Dorado,
quer o futuro de Angola
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Vai ser um ano agitado 

para JP Simões, marcado 

por dois grandes 

momentos com 

apresentação pública em 

Junho. A 2, o Centro 

Cultural de Belém (CCB) 

concede-lhe “Carta 

Branca” – à semelhança 

do que fez noutros anos 

com Jorge Palma, Camané, 

Fausto e Carlos Tê – para 

um espectáculo em que 

deverá mostrar uma 

fornada de novas canções 

em processo de fabricação. 

Mais tarde, a 27, estreia-se 

no Teatro Municipal São 

Luiz, também em Lisboa, o 

“musical tragicómico” 

“Íntima Farsa”, com texto 

seu e música assinada em 

parceria com Marco 

Franco, e em que 

participará também como 

actor.

O concerto no CCB terá 

provavelmente como título 

genérico “Vida Ilustrada” e 

terá por companheira a 

obra do designer e pintor 

Luís Lázaro. As imagens 

partilharão com as canções 

as temáticas habituais no 

músico, resumidas na 

sequência “nascer, ficar 

com medo, crescer, o amor, 

o sexo, as complicações 

entre responsabilidade 

colectiva e liberdade 

pessoal”. A ideia, depois, é 

encetar uma pequena 

viagem, de destino ainda 

desconhecido. O certo é 

que estas novas criações de 

JP Simões deverão dividir-

se entre “temas que têm um 

balanção 

brasileiro” e uma outra 

abordagem em que trabalha 

por estes dias e que se 

encontra “numa área 

bastante híbrida”: “Não sei 

bem o que é, mas a minha 

guitarra tem andado a 

sonhar com aquilo que 

ouve às vezes na guitarra do 

Norberto Lobo”, diz o 

músico. Por isso, sob os 

comandos de Tomás 

Pimentel estarão tanto 

alguns músicos brasileiros 

que tocam com Simões na 

Orquestra Arte & Manha 

(Tercio Borges, Gabriel 

Godoi e Juninho Ibituruna), 

como Marco Franco (ligado 

à música improvisada e à 

música para dança) e outros 

ainda por confirmar.

Quanto a “Íntima Farsa”, 

tudo começou com o 

entusiasmo do anterior 

director do S. Luiz, Jorge 

Salavisa, que no final de um 

concerto abordou JP e 

abriu-lhe a porta para 

avançar com uma proposta 

de raiz. O músico escreveu 

um pequeno guião, 

destinado à prateleira 

durante quatro anos. 

“Quando o José Luís 

Ferreira chegou à 

direcção”, lembra JP, 

“recebi um telefonema a 

dizer 

‘está aqui um papel, uma tal 

‘Íntima Farsa’, quero saber 

mais alguma coisa sobre 

isto’. E então mandei-lhe de 

novo aquilo que tinha feito, 

com alguns acertos. O que 

ficou da estrutura inicial foi 

a primeira inspiração – um 

livro do Boris Vian, ‘A Erva 

Vermelha’. Peguei nisso e 

estruturei a peça em três 

dimensões: uma atrás da 

tela, em que a história de 

fundo é uma sessão de 

psicanálise; a meio, na tela, 

depoimentos e coisas que 

servem para atazanar, uma 

caricatura da super-

informação a alta 

velocidade; e, finalmente, 

os actores de carne e osso”.

Os actores, para além do 

próprio JP Simões, serão 

Teresa Sobral, Joana 

Manuel e Manuel Mesquita, 

ficando a música em palco a 

cargo de Marco Franco 

(director musical), Tomás 

Pimentel, Sérgio Costa e 

João Hasselberg. A 

encenação deste “Édipo 

versão 4.000.324”, uma das 

possibilidades de leitura 

segundo JP, caberá a Victor 

Hugo Pontes. Se tudo correr 

bem, tudo culminará com o 

lançamento de dois discos e 

um livro. 

JP Simões 
colheita 
2012: 
teatro 
no S. Luiz, 
canções 
novas 
no CCB

balanção 

b il i ” t
dizer

‘ á i l l

Junho é o mês JP Simões: 
a “Carta Branca” do Centro 
Cultural de Belém é dia 2, 
o musical tragicómico 
no São Luiz tem estreia a 27

Gonçalo Frota

Sacha Guitry (1885-1957) foi um dos 
maiores e continua a ser, em 
Portugal pelo menos, um cineasta 
muito desconhecido. Numa 
colaboração entre Guimarães 2012 
Capital Europeia da Cultura e a 
Cinemateca Portuguesa, Fevereiro 
volta a trazer Guitry em quantidade, 
18 anos depois de uma retrospectiva 
quase integral na Cinemateca. São 
cinco filmes em Guimarães e dez 
em Lisboa (dois dos quais, “Le 
Comédien” e “Aux Deux 
Colombes”, são inéditos por cá, 
tendo ficado de fora da 
retrospectiva de 1994). 
O segredo do génio de Guitry, 
oriundo da mais nobre aristocracia 
teatral francesa, foi, para além do 
seu talento para as palavras e para 
os quipróquós, o desprezo que 
votava ao cinema (a que chamava 
“teatro em conserva”): isso 
protegeu-o, durante boa parte da 
obra pelo menos, da malfadada 
“correcção técnica”, do cinema que 
é “assim” porque é “assim” que 
deve ser. Foi livre e imaginativo 
como, entre os seus 
contemporâneos, talvez só Renoir. 
Falso misógino - todos os seus 
filmes são declarações de amor a 
mulheres, a mulheres em especial e 
às mulheres em geral -, torceu como 
ninguém a boa moral da mais fina 
sociedade francesa, virando do 
avesso as suas instituições (o 
matrimónio, sobretudo) e as 
relações entre classes. Usurpando-
lhe as armas: os códigos, a 
linguagem, o sentido das 
conveniências e das aparências. Um 
farsante em constante combate 
contra a hipocrisia do senso 
comum: “- Quer dizer que temos a 
eternidade? - Melhor do que isso, 
temos três dias!”. É o diálogo final 
dos amantes de “Faisons un Rêve” 
(1937), e como isto nunca mais 
ninguém escreveu.

Sacha Guitry 
revisitado entre 
Lisboa e Guimarães

Sacha Guitry vai ter 
uma retrospectiva em 15 fi lmes
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Tudo terá começado com os seis 
índios que Cristovão Colombo 
trouxe da América em 1492 para 
apresentar à corte de Espanha. Os 
europeus olharam fascinados para 
os “selvagens” para perceber até 
que ponto eram semelhantes a eles. 
Mas só muito mais tarde, 
no início do século XIX, é 
que a prática de exibir 
homens e mulheres 
trazidos das colónias se 
generalizou. A história 
de como os europeus 
criaram jardins 
zoológicos para a 
exibição de outras raças 
– numa prática 
transformada em 
divertimento de massas 
– é contada na 
exposição “A Invenção do 
Selvagem”, no Museu do 
Quai Branly, em 
Paris, até 3 de 
Junho. 
Um dos casos mais 
célebres é o de 
Saartje Baartman, 
conhecida como a 
Vénus Hotentote 
(recentemente, o 
filme “Vénus Negra”, 
de Abdellatif Kechiche, 
recordava a sua 
história). Foi trazida da 
África do Sul para a 
Europa e exibida em Paris e Londres, onde durante anos 
despertou uma curiosidade mórbida pela deformação física que 
tinha nas ancas e na bacia. 
Na Europa do século XIX, os indígenas trazidos das colónias 
eram apresentados ao lado de anões, de pessoas sofrendo de 
obesidade mórbida ou das célebres “mulheres barbudas”. Os 
ocidentais perguntavam-se se os “selvagens” pensavam como 
eles, se tinham alma, se estariam mais próximos dos homens ou 
dos animais. 
Ao mesmo tempo, a Europa tentava dar uma caução científica a 
este “estudo”, com especialistas registando as características 
físicas dos “selvagens”, medindo-lhes o tamalho das cabeças, 
comparando tons de pele ou cores dos olhos (uma exposição 
recente no nosso Instituto de Investigação Científica e Tropical, 
“Viagens e Missões Científicas nos Trópicos 1883-2010”, 
mostrava alguns destes instrumentos de medição utilizados nas 
missões portuguesas nas antigas colónias). 
Os “gabinetes de curiosidades” iniciais evoluíram para os 
“jardins zoológicos de aclimatação”, onde podia ser mostrada 
por exemplo uma caravana egípcia (em Lisboa, na Exposição do 
Mundo Português, em 1940, homens e mulheres trazidos das 
colónias eram apresentados em espaços que reconstituíam os 
seus habitats naturais). 
A exposição do Quai Branly reúne perto de 600 peças (entre 
pinturas, esculturas, cartazes, postais, filmes, fotografias, 
moldes e roupas) relacionadas com a “indústria do espectáculo 
exótico”, que se prolongou até há muito pouco tempo (os 
comissários estabelecem como balizas as datas de 1800 a 1958) e 
que levou à exibição de cerca de 35 mil pessoas, marcando 
profundamente a forma como o Ocidente aprendeu a olhar para 
o Outro. 

Os zoos 
humanos 
em Paris

Alexandra Prado Coelho

O realizador de cinema americano 
mais querido do universo indie, Jim 
Jarmusch, vai lançar um álbum, 
seguindo as pisadas recentes de 
David Lynch. Não se pode dizer que 
é propriamente uma surpresa. O 
cineasta de “Flores Partidas” ou 
“Stranger Than Paradise” já foi 
curador do festival de música All 
Tomorrow’s Parties e as 
cumplicidades com gente da música 
– de Tom Waits a John Lurie – têm 
sido uma constante do seu 
percurso. O álbum, de nome 
“Concerning The Entrance Into 
Eternity”, resulta de uma 
colaboração com o músico 
holandês Jozef Van Wissem, e será 
lançado a 28 de Fevereiro. Não é a 
primeira vez que os dois colaboram, 
tendo-o efectuado em Junho 
passado, no disco “The Joy That 
Never Ends”. Resta dizer que 
Jarmush toca guitarra e que, pela 
primeira amostra que já se faz ouvir 
por aí (“The sun of the natural 
world is pure fine”), dir-se-ia muito 
influenciado pela forma dissonante 
de tocar guitarra dos My Bloody 
Valentine. Já Van Wissem é mais 
harmónico na sua forma de estar, 
encarregando-se do alaúde. 
Vítor Belanciano

Haverá arquitectos, investigadores e 
professores de Arquitectura vindos 
de Espanha, França, Itália e 
Inglaterra, mas também vários 
portugueses a participar no ciclo de 
conferências “Prática(s) da 
Arquitectura – Projecto. 
Investigação. Escrita”, que a 
Associação de Estudantes da 
Faculdade da Arquitectura da 

Práticas da 
Arquitectura em 
debate no Porto

O italiano Vittorio Gregotti, 
que projectou o Centro Cultural 
de Belém com Manuel Salgado, 
dá uma conferência a 8 de Março

Sérgio C. 
Andrade

Ridley Scott quer 
o guião de Cormac 
McCarthy
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Os cartazes e as fotografi as 
reunidos pelo Museu 
do Quai Branly reconstituem 
a história de como o Ocidente 
viu “os selvagens”

Universidade do Porto (FAUP), em 
parceria com esta instituição, vai 
promover na cidade ao longo dos 
próximos meses. Assumindo “a 
condição histórica de um lugar e de 
uma comunidade”, e tomando 
como referência a aventura comum 
percorrida por Fernando Távora, 
Álvaro Siza e Eduardo Souto de 
Moura – o mesmo é dizer a Escola 
do Porto –, os promotores da 
iniciativa querem debater a 
evolução da arquitectura nas suas 
dimensões de “prática disciplinar e 
experiência artística – criação, 
pensamento, conhecimento”. O 
calendário abre já no dia 22 com a 
intervenção de dois portugueses: 
Gonçalo Canto Moniz (Universidade 
de Coimbra), que está a investigar o 
ensino da arquitectura em Portugal, 
e José Miguel Rodrigues (FAUP), um 
dos autores do projecto da Nova 
Aldeia da Luz, no Alentejo. Entre os 
participantes estrangeiros, realce 
para o regresso a Portugal de 
Vittorio Gregotti, o italiano que 
projectou, com Manuel Salgado, o 
Centro Cultural de Belém 
(conferência a 8 de Março), e a 
presença do francês Jean-Philippe 
Vassal, da Universidade de Berlim 
(22 de Maio). Os espanhóis 
Francisco Jarauta (19 de Abril), 
Maurici Pla (26 de Abril), Luis 
Santa-Maria (3 de Maio), Luz 
Valderrama (17 de Maio) e 
Federico Soriano (24 de 
Maio), o francês Jacques 
Lucan (15 de Março) e o 
britânico Anthony Vidler (6 
de Junho) também 
integram o painel de 
conferencistas, de que fazem 
parte ainda Marta Oliveira 
(23 de Fevereiro), 
Jorge Figueira 
(1 de Março) 
e Alexandre 
Alves Costa 
(31 de 
Maio). 

O que daqui pode sair ninguém 
sabe ainda exactamente, mas as 
possibilidades são estimulantes. O 
romancista Cormac McCarthy acaba 
de completar o seu primeiro 
argumento original para cinema, 
“The Counselor”, a história de um 
advogado que se deixa arrastar para 
o mundo da droga. E o primeiro 
cineasta a interessar-se pelo guião 
parece ser Ridley Scott. “The 
Counselor” está nas mãos dos 
produtores Nick Wechsler, Steve 
Schwartz e Paula Mae Schwartz, 
que já haviam estado por trás da 
adaptação ao cinema de “A Estrada” 
por John Hillcoat, mas, segundo o 
“site” Deadline New York, o 
realizador tem falado directamente 
com o escritor e parece querer 
filmar o guião após terminar 
“Prometheus”, a prequela/revisão 
de “Alien” que estreará em Junho. 
McCarthy não se pode queixar da 
vida que os seus romances tiveram 
no cinema – que incluiram até agora 
também “Este País Não É para 
Velhos”, dos irmãos Coen, e uma 
adaptação de “Belos Cavalos” que o 

realizador Billy Bob Thornton 
desautorizou após uma 

longa batalha com o 
estúdio –, mas Scott 
está longe de ser 
cineasta consensual 
e há já quem esteja 
a afiar as facas. A 
ver o que daqui sai.

U
p

Jim Jarmusch 
também 
tem um disco

O cineasta gravou “Concerning 
The Entrance Into Eternity” com 
o holandês Jozef Van Wissem

C. 
de

sco Jarauta (19 de Abril), 
ci Pla (26 de Abril), Luis
Maria (3 de Maio), Luz
rama (17 de Maio) e 
co Soriano (24 de 
o francês Jacques
(15 de Março) e o 
co Anthony Vidler (6 
ho) também 
am o painel de
encistas, de que fazem 

ainda Marta Oliveira 
Fevereiro), 

Figueira 
Março)
andre 
Costa 

adaptação de Belos Cavalos  que
realizador Billy Bob Thornt

desautorizou após um
longa batalha com o

estúdio –, mas Sco
está longe de ser
cineasta consens
e há já quem este
a afiar as facas. A
ver o que daqui s

Ridley Scott parece disposto 
a fi lmar “The Counselor” 

assim que terminar a prequela 
de “Alien”



AGENDA CULTURAL
FNAC EVENTOS DIÁRIOS de ENTRADA LIVRE

LANÇAMENTOS EXPOSIÇÕES

APRESENTAÇÕES MÚSICA AO VIVO

Consulte os eventos FNAC em 
culturafnac.pt

apoio:

EXPOSIÇÃO

ARREFECEU A COR DOS TEUS CABELOS
Fotografias de Lara Jacinto
Novo Talento FNAC Fotografia 2011 – Vencedora

Evocando os temas do amor, do hábito e da solidão, esta exposição testemunha a relação de um 
casal que procura vestígios do que foi, ao mesmo tempo que toma consciência de que tudo se 
altera à passagem do tempo.

24/01 > 24/03/2012 FNAC CHIADO

LANÇAMENTO

GOVERNO DE PIMENTA DE CASTRO - UM GENERAL 
NO LABIRINTO POLÍTICO DA 1ª REPÚBLICA
Livro de Bruno J. Navarro
Esta obra tenta trazer alguma luz sobre um período conturbado da história do século XX 
português. O lançamento do livro conta com a presença do autor e do representante da 
Presidente da Assembleia da República. A apresentação está a cargo do Prof. José Santos Alves.
10/02 SEX 18H30 FNAC COLOMBO

APRESENTAÇÃO

ENCONTRO COM JOÃO TORDO
Apresentação da obra Anatomia dos Mártires
Num encontro com o público, o autor dá a conhecer o seu mais recente romance. Uma 
obra que relata simultaneamente duas histórias verdadeiras transformadas em ficção.

11/02 SÁB 16H00 FNAC NORTESHOPPING

MÚSICA AO VIVO

CAPITÃES DA AREIA
O Verão Eterno
Ténis brancos muito mal tratados, praia, calças às cores e as riscas verticais da Costa Nova 
compõem o imaginário dos quatro rapazes de Lisboa. A não perder no Fórum FNAC.

10/02 SEX 21H30 FNAC ALFRAGIDE
11/02 SÁB 17H00 FNAC VASCO DA GAMA

18/02 SÁB 17H00 FNAC ALMADA
18/02 SÁB 21H30 FNAC COLOMBO

MÚSICA AO VIVO

UXU KALHUS
Extravagante
Com temas que combinam novas abordagens ao cancioneiro português e composições originais, 
sempre com um toque festivo e camaleónico, como é habitual na banda, este disco pretende ser 
ainda mais ousado do que os trabalhos anteriores.
16/02 QUI 20H30 FNAC CHIADO
17/02 SEX 18H30 FNAC CASCAISHOPPING
17/02 SEX 22H00 FNAC ALMADA

19/02 DOM 17H00 FNAC COLOMBO
25/02 SÁB 15H30 FNAC ALGARVESHOPPING
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Filho dos bairros periféricos 
de Luanda, estudante de Direito, 

licenciado em Filosofi a, é o rapper 
mais ouvido de Angola

Há um mês, MCK fez o lançamento 
oficial do seu último álbum, “Proibido 
Ouvir Isto”. Há muito que era espera-
do o sucessor de “Nutrição Espiritu-
al”. Há muito que se esperava ouvir 
em canção o que tinha a dizer sobre 
a Angola onde nasceu em 1981. Lan-
çado em Luanda, Benguela, Malange 
e Cabinda, “Proibido Ouvir Isto” atra-
vessou Angola num ápice. A palavra 
espalhou-se como fogo em palha seca. 
Em quatro horas voaram dez mil dis-
cos. Números impressionantes. MCK 
de volta: “Eu avisei que era proibido 
ouvir isto, mas vocês carregaram play. 
Estou di volta na caminho di luta, em 
busca de justiça, paz e liberdade”.

Quem é MCK? É um rapper que uti-
liza o hip hop como arma de interven-
ção e cuja música, divulgada nos can-
dongueiros que transportam as po-
pulações no lufa lufa do quotidiano, 
publicitada pelos piratas que vendem 
CDr na rua, partilhada em larga esca-
la na net, se transformou na voz não 
oficial de Angola, o que muito desa-
grada ao Estado angolano – “tenho um 
caminho premiado de proibições”, 
dir-nos-á. É, também, representante 
de uma geração que conheceu a guer-
ra civil que paralisou o país durante 
décadas, mas que não aceita que a 
guerra continue a ser invocada pelo 
Estado como desculpa para as injus-
tiças sociais. Foi uma das personali-
dades ouvidas pela presidente alemã, 
Angela Merkel, quando esta, em visi-
ta oficial a Angola, em Julho de 2011, 
quis auscultar a sociedade civil. E é, 
ambição máxima, alguém que preten-
de cumprir o sonho por cumprir das 
independências africanas, citando 
Kwame Nkrumah, líder do Gana in-
dependente, Julius Nyerere, primeiro 
presidente da Tanzânia, ou o tão pró-
ximo Agostinho Neto como inspiração 
para a criação de um país que tenha 
consciência da sua riqueza cultural e 
que orgulhe os angolanos, “fazendo-
os sentir incluídos nessa vitória que 
é a subida do PIB, pela distribuição 
equitativa dos rendimentos do pa-
ís”. 

Ums pistola apontada 
à cabeça
Diz: “A geração que viveu 1975 tinha 
o desafio da independência. Nós te-
mos os nossos desafios. A corrupção, 

a falta de emprego, a pobreza 
extrema”. 54 por cento dos an-
golanos vivem abaixo do li-
miar de pobreza, com menos 
de um euro por dia. No seu 
último relatório dedicado 
a Angola, a Human Rights 
Watch denuncia restri-
ções à liberdade de im-
prensa ou a reiterada 
proibição de manifesta-
ções anti governamentais, 
o que contraria a Consti-
tuição aprovada em 2010. 
Enquanto isso, um jornalis-
ta como Rafael Marques escre-
ve sobre os atentados aos direi-
tos humanos perpetrados sobre os 
mineiros das Lundas e expõem em 
acções judiciais teias de corrupção 
que atravessam o Estado angolano. E 
MCK, por cantar o que canta, já teve 
uma pistola apontada à cabeça – “é 
um recado para pensares no que an-
das a fazer”, disseram-lhe -, já recebeu 
ameaças por carta, sms e por vultos 
surgidos no escuro da noite. Carrega 
consigo a morte de Arsénio Sebas-
tião “Cherokee”, um lavador de 
carros de 27 anos cujo assassina-
to em 2003 por membros da 
Guarda Presidencial, à vista de 
quem passava no embarca-
douro do Mussulo, por can-
tar “A Téknika, as kausas 
e as konsekuências”, 
crítica nada discreta 
ao governo angolano, 
causou escândalo in-
ternacional. Não, o 
Eldorado não mora 
aqui. E MCK não está 
sozinho.

Músicos activistas 
como Ikonoklasta ou 
Carbono amplificam 
palavras de ordem 
como “o país não 
tem dono, An-
gola é de to-
dos nós” 
ou, em 
referên-
cia aos 
a n o s 
d e 

Voz 



O rapper MCK lançou em Janeiro “Proibido Ouvir Isto” e, em quatro horas, de norte a sul 
de Angola, voaram 10 mil cópias. Fala com eloquência do país que existe para além 
do Eldorado de petróleo e diamantes. O poder angolano não gosta do que ele canta. 

                       E alguém que representa o desejo de futuro da sua geração.  Mário Lopes

de Angola
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O rapper MCK lançou em 
de Angola, voaram 10 m
do Eldorado de petróle

                       E alguém que rep

presidência de José Eduardo dos San-
tos, “32 é demais”. São frases ouvidas 
da boca de pessoas que começaram 
a sair à rua em manifestações para 
exigir maior liberdade de expressão 
ou o fim da pobreza extrema, enfren-
tando a agressividade da polícia e, em 
vários casos, a detenção nas prisões. 
Quer a voz se erga ou não em disco 
ou em manifestações, quer falemos 
de gente que nasceu e sempre viveu 
em Angola, quer falemos daqueles 
que tiveram o privilégio de sair para 

estudar fora e conhecer mundo, é 
inegável nesta geração um dese-

jo de futuro, de construção. 
O multifacetado Nástio 

Mosquito, músico, videasta, 
fotógrafo e artista plástico, 
ele que se descreve como 
“vagabundo criativo com 
preocupações sócio-eco-
nómicas” (“tem que che-
gar”, acrescenta), ele 
que nasceu no Huambo 
e que passou parte da 
adolescência em Por-
tugal, vivia em Lon-
dres quando a paz se 
instalou em Angola. 
Decidiu regressar. 
“Teria de sentir de 
perto o que estava a 

acontecer. Não mais 
voltei a Londres. Divór-

cio, novo ‘guarda-roupa’ 
e uma atitude de reconstru-

ção”, escreve-nos por email. 
Ao observar o seu país hoje, as 

contradições entre o poder económi-
co pujante e a incapacidade de o fazer 
verter ao todo social, algo que, res-
salva, não vê como particularmente 

distinto das realidades do Ocidente 
com que foi contactando – a diferen-
ça é que, ali, “as coisas são de facto 
mais evidentes” -, Mosquito tem a 
sensação “que quem olhar para An-
gola com olhos de ver verá como o 
mundo moderno foi ‘construído’”. 

Isso é uma vantagem: “Temos muito 
que aprender e, se nos mantivermos 
focados nas coisas certas, teremos 
argumentos para reclamar de forma 
consequente, e de hoje, novas solu-
ções rumo a uma vida melhor”.

MCK tem noção perfeita do que são 
para si as coisas certas, esgrime os 
seus argumentos com sageza e tom 
certeiro. Para Nástio Mosquito, não é 
surpreendente o seu impacto e a 
abrangência da sua voz, que começou 
por chegar à comunidade hip hop, 
mas que há muito extravasou as suas 
fronteiras, abrangendo o povo dos 7, 
o que já nasce a ouvir rap, aos 70, o 
que vê o hip hop com desconfiança, 
mas que aprendeu a admirar as pala-
vras e a música de MCK. Diz-se que 
uma canção sua é mais relevante po-
liticamente e mais ouvida que os dis-
cursos políticos na Assembleia Nacio-
nal angolana. “A parte importante 
[em tudo isto] é a comunicação”, re-
flecte Nástio Mosquito. “Não acho 
uma coisa surpreendente que alguém 
eloquente como o MCK, e sendo do 
‘povo’, tenha maior impacto no ‘po-
vo’ do que uma assembleia adorme-
cida e distante do que se passa nas 
ruas”. Escrito isto, questiona, “é di-
ferente em Portugal?” A distância 
entre as acções da classe política e a 
realidade nas ruas e a desconfiança, 
quando não indiferença, com que ela 
é ouvida, também faz parte da reali-
dade portuguesa. Mas MCK, e o per-
curso de MCK, e a resposta das auto-
ridades a MCK, é uma história ango-
lana. Da Angola de hoje.

Estamos num estúdio lisboeta pro-
tegido do frio do Inverno. MCK está 
em Portugal para lançar o seu álbum, 

que será aqui distribuído pela Rádio 
Fazuma, grande ponte musical com 
África, em particular a lusófona. No 
dia anterior, MCK estivera na loja 
FNAC do Centro Comercial Colombo, 
para o lançamento oficial de “Proibi-
do Ouvir Isto”. Recebeu-o um auditó-

rio cheio. Estavam lá nomes impor-
tantes do hip hop nacional como 
Valete, Chullage ou o angolano radi-
cado em Portugal Bob Da Rage Sense. 
Lá estavam Conductor, nome fulcral 
da criação de uma identidade no hip 
hop angolano, através do admirável 
Conjunto Ngonguenha, e, mais tarde, 
já em Portugal, um dos fundadores 
dos Buraka Som Sistema. A apresen-
tação do álbum foi um misto de con-
ferência política e de sessão musical, 
o que faz todo o sentido: “Aborreço-
me batendo nas mesmas teclas / Falo 
muito de política. Poderia cantar fu-
tilidades para distrair o povo”, diz 
MCK.

Acompanhado por Mr Isaac e por 
DJ Nel Assassin, rappou canções do 
novo álbum, foi filmado pelas deze-
nas de telemóveis, arrancou aplausos 
quando chegou “Atrás do prejuízo”, 
canção maior que nos atira para o 
centro da vida quotidiana dos habi-
tantes dos musseques, ou quando 
apresentou “No país do pai banana”, 
retrato de uma dependência e reve-
rência, imposta mas já inculcada na 
população, perante um homem pro-
videncial acima de qualquer crítica 
(que pode ser o patrão, o chefe da 
repartição, o Presidente da Repúbli-
ca).

Quando o vimos pela primeira vez, 
no vídeo de “Atrás do prejuízo”, era 
um rapaz de boné e camisola larga 
que correspondia à imagem b-boy do 
hip hop. Hoje, de óculos e casaco de 
bom corte, surge-nos na sua elegância 
descontraída como artista com algo 
de estadista, ouvindo compenetrado 
as perguntas e, ponderado, pausado, 
alinhando cuidadosamente as respos-

tas e utilizando aqui e ali um humor 
certeiro.

Encontrámo-lo no dia seguinte, no 
estúdio protegido do frio. Pedro Co-
quenão está connosco. Figura de des-
taque da Radio Fazuma, é membro 
dos Batida que, há dois anos, cruza-

“Devemos ser dos poucos países que têm um 
presidente vivo nas suas notas”

ram kuduru com a música das déca-
das de 1960 e 1970 preservada nos 
arquivos da delegação angolana da 
Valentim de Carvalho (o álbum cha-
ma-se “Dance Mwangolé” e é acima 
de recomendável). Coquenão mostra 
as últimas pérolas do passado ango-
lano que descobriu nos arquivos. MCK 
reconhece algumas. Ouvia-as na Rá-
dio Nacional de Angola, enquanto 
crescia.

Nasceu em Luanda, no município 
da Ingombota, no bairro do Maculus-
so, filho de um motorista e de uma 
empregada doméstica, e é o mais no-
vo de oito irmãos. Quando os pais se 
separaram, mudou-se com a mãe pa-
ra o Catambor, “um dos bairros peri-
féricos com maior foco de crime”. 
Mudou-se novamente pouco depois, 
“para um bairro um pouco mais 

Ípsilon • Sexta-feira 10 Fevereiro 2011 • 7



8 • Sexta-feira 10 Fevereiro 2012 • Ípsilon

pesado”, o Margoso, ou “Chabá”. 
A educação religiosa que recebeu por 
influência da mãe, testemunha de 
Jeová, serviu de protecção. Não fosse 
essa presença e “até aos 12 anos”, co-
menta, “estaria ligado ao crime ou 
seria alcoólico”. O seu percurso estu-
dantil é um frenesim. É licenciado em 
Filosofia, mas tem também o curso 

básico de Fisioterapia. E 
também passou pelo 

curso de Administra-
ção Pública do Insti-
tuto Médio de Eco-
nomia. E, termina-
da a filosofia, está 
agora a estudar 
Direito. Sede 
de conheci-
mento? Cer-
tamente. Mas 

não só. “A pobreza leva-te a experi-
mentar um pouco de tudo. Fazes 
aquilo que podes e não aquilo que 
queres”, confessa. Não é por acaso 
que diz sentir-se um vencedor: “Ape-
sar de crescer naquela confusão, na-
quela promiscuidade em que é quase 
impossível sobreviver honestamente, 
preservei a ética e o sentido de vida 
honesta. E contribuí para a constru-
ção desse espírito na comunidade 
angolana. Conseguir sobreviver sem 
me corromper já é uma vitória”.

Durante este percurso, a música 
atravessou-se no seu caminho. Come-
çou pelo breakdance, influenciado 
pelo cinema americano. Depois che-
garam os sons de Run DMC ou Public 
Enemy, primeiro, chegaram depois 
os brasileiros Racionais MCs e Gabriel 
O Pensador, chegou de Portugal a 
compilação “Rapública” e, mais tar-
de, Boss AC. Quando tomou contacto 
com a literatura das independências 
africanas, com os ideais do pan afri-
canismo e com o “renascimento” da 
comunidade afro-americana, tudo se 
conjugou. “Todos eles aconselhavam 

um resgate e uma valorização cultu-
ral, uma visão mais integradora e um 
maior respeito pelo sentido de patrio-
tismo. Associei isso ao facto de o ele-
mento mais forte de transmissão de 
conhecimento que temos em Angola 
ser a oralidade. Tem força vinculativa 
e faz com que a música não seja só 
música. É um instrumento de luta, de 
partilha de educação, de passagem 
de testemunho.” A identidade musi-
cal estava definida – o hip hop, que 
cumpre a mesma função que a músi-
ca de protesto nas décadas de 1960 e 
1970, a acolher no seu seio a tradição 
musical angolana e a diversidade cul-
tural do país. Depois, a realidade à 
sua volta deu-lhe as palavras de que 
precisava. 

Em 2002 lançou o primeiro álbum, 
“Trincheira de ideais”. Em 2006 o 
segundo, “Nutrição espiritual”. E ago-
ra chega “Proibido Ouvir Isso”. São, 
à primeira vista, para quem pretende 
intervir tão proximamente na reali-
dade angolana, muitos anos entre 
cada disco. MCK corrige-nos. Antes 
de mais, não vive a música profissio-

nalmente. Trabalha numa empresa 
de transportes, desenvolve projectos 
como freelancer em comunicação e 
marketing, estuda Direito à noite e é 
um independente que gere uma pe-
quena editora, a Masta K Produções, 
e que nem sempre consegue “juntar 
60 mil dólares” para lançar um novo 
álbum – “sou um bocadinho aquilo 
que é o modelo de Angola, um labo-
ratório de sobrevivência”.

Vê os seus discos como “interpre-
tações” do tempo que passou e do 
que mudou na sociedade entretanto. 
Nesse sentido, diz, “cinco anos são 
um bom espaço de tempo que ofere-
cemos a qualquer governação demo-
craticamente eleita”. Nesse espaço de 
tempo, viu a paz chegar definitiva-
mente e, com ela, surgir por fim a 
possibilidade de pensar em mais que 
a sobrevivência até ao dia seguinte. 
Mas assistiu também ao “boom” do 
petróleo e a tudo o que isso implicou 
económica e socialmente. Critica a 
cultura materialista, a “cultura do pe-
tróleo e do diamante”, que tomou 
conta da mentalidade angolana. Cri-

“A pobreza leva-te a experimentar um pouco de tudo. Fazes aquilo 
que podes e não aquilo que queres”

pesado”, o Margoso,
A educação religiosa que
influência da mãe, tes
Jeová, serviu de protecç
essa presença e “até aos
menta, “estaria ligado
seria alcoólico”. O seu p
dantil é um frenesim. É l
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Nástio Mosquito, 
músico, videasta, 
fotógrafo, regressou 
de Londres a Luanda 
para ver Angola 
em paz
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tica o poder angolano pela corrupção 
endémica e o culto de personalidade 
em torno do Presidente – “devemos 
ser dos poucos países que têm um 
presidente vivo nas suas notas”. E não 
poupa o conformismo de tantos, que 
muito contestam no sofá de casa mas 
que na rua, como diz numa das novas 
canções, “é tudo sim chefe”. E apon-
ta o dedo aos governos ocidentais, em 
especial ao português, por não ques-
tionarem de onde vem o tanto dinhei-
ro que Angola tem agora para investir. 
Agrada-lhe a ideia de uma irmandade 
lusófona e, de resto, vê-a concretiza-
da no plano artístico: a sua música 
circula pelos países lusófonos, os mú-
sicos colaboram entre si, e a sua Mas-
ta K distribui em Angola Sam The Kid, 
Valete ou o moçambicano Azagaia. 
Mas diz-se ofendido enquanto ango-
lano ao perceber que tantos portu-
gueses só vêem Angola como o 
“país onde se faz dinheiro rápi-
do”, sem qualquer interesse em 
aprofundar outros laços que 
não os comerciais. E ofende-o 
igualmente a atitude dos angola-
nos que se vangloriam de serem 
hoje “colonos do português”, por-

que “compram casas onde desejam e 
compram tudo o que querem no Co-
lombo”. Não vê fraternidade e desejo 
de conhecimento mútuo nessa rela-
ção. Não vê nisso futuro risonho. Não 
vê vantagens reais para Angola – diz 
mesmo que Angola devia procurar 
parceiros que conseguissem dar mais 
vantagens ao povo que Portugal.

MCK pertence a um nova geração 
de angolanos que pretende um outro 
país. A sua voz chega a todos, toca a 
todos. Em 2011, as manifestações na 
rua mostraram a face mais visível de 
uma contestação às desigualdades e 
à prepotência do estado que aqueles 
que aompanhavam os discos e as can-
ções da comunidade hip hop já co-
nheciam. São momentos de aprendi-
zagem para todos, refere. O futuro 
há-de chegar. E MCK estará cá para 
cantá-lo. 

Nástio Mosquito também estará 
nessa Angola do futuro. Cidadão do 
mundo, que leva os seus filmes e fo-
tografias a Berlim, ao Dubai ou ao 
Brasil, escreve-nos que o que lhe per-
mite “viver e trabalhar hoje em Luan-
da é o facto de o nosso sistema sócio-
político estar em constante mutação 
desde 1992”. Vê o seu país como um 
grande espaço em aberto, cheio de 
possibilidades. “Tudo está a começar 
agora”, diz. “Temos de trabalhar e 
deixar clara a relevância do que faze-
mos. Relevância lúdica, prática e, em 
consequência financeira. O estado e 
o governo têm o seu papel, mas An-
gola só existe porque os angolanos 
existem”. Ouvimo-lo cantar “Angola 
não me respeita”, vimos o seu vídeo 
“My African Mind” em que reenqua-
dra e questiona com humor descon-
certante – porque é riso e um tiro no 
estômago – a narrativa africana criado 
pelo Ocidente. Não se diz um artista 
político: “O meu trabalho é artístico”, 
discorda. “Pode ser considerado so-
cial”, concede. E as angústias sociais 
são respondidas também politica-
mente. Se o meu trabalho é político 
é na consequência e não no ponto de 
partida”.

Em 2011, ano em que fundou a “fá-
brica de ideias” Dzzzz, observou as 
manifestações na rua angolana como 
“sinal real que a sociedade não está 
parada”: “Estamos em movimento e 
a articular aquele que é o nosso pre-
sente semeando um futuro que hoje 
é difícil de ter claro”. 

2012, será um ano musical para 
Nástio Mosquito. Lançará um álbum 
duplo que será divulgado numa di-
gressão por Angola e pelo resto do 
continente africano. Chama-se “Se Eu 
Fosse Angolano”. 

MCK há uns anos viamo-lo 
como um rapper clássico; hoje a 

sua pose tem algo de estadista

Corrupção pode querer dizer muitas 
coisas. E Angola é muito mais do 
que corrupção. Mas ao comporem o 
quadro de uma sociedade, corruptos 
e corrompidos entram de forma 
subtil ou irónica nalguma da arte 
que se faz hoje em Angola.

Ela está lá, com poesia e em forma 
de canção de amor, em “Serenata a 
Angola” do músico angolano Paulo 
Flores, como noutros dos seus temas, 
que juntam o melhor e o pior de 
Angola.

“(...) Vou cantar para te dizer
Que é por ti que eu consigo
Por ti que eu canto assim
Explorador dos oprimidos, Fora.
Os corrompidos, Fora.
O patife que desvia, Fora. (...)”

“A minha música é crítica com 
o que nós vivemos mas ela é 
apaixonada pelas pessoas”, diz Paulo 
Flores (n. 1972, Luanda), prova de 
que Angola é muito mais que um 
estereótipo, uma imagem parada e 
projectada para fora, com uma carga 
negativa que os artistas rejeitam e 
desconstroem.

Não é contra o Presidente José 
Eduardo dos Santos que a nova 
geração de artistas (que já surgiu 
depois de Paulo Flores) ergue a voz. 
O regime não é o inimigo, excepção 
feita a alguns nomes do rap, do hip-
hop ou do kuduru – a arte subversiva 
ou direccionada (quase) fi ca por aqui. 
A música é, por excelência e tradição, 
o meio que melhor assume esse 
papel de resistência ao poder, tenha 
ele sido o colonial, o de partido único 
depois da independência ou seja 
ele o dos dias de hoje. Numa cidade 
de um país que conquistou a paz há 
apenas dez anos e onde em tempos 
imperou o recolher obrigatório, o 
domínio cubano e o receio de um 
cerco da UNITA, uma nova geração 
de artistas começou a despontar, já 
depois da criação da Companhia de 
Dança Contemporânea de Angola, 
em 1994, a única companhia de 
dança profi ssional, cujos criadores 
estão “atentos às realidades e 
contextos onde vivem e que os 
preocupam”, nas palavras da 
directora Ana Clara Guerra Marques.

No meio artístico, como um 
mosaico, há os artistas mais 
conotados com o regime e alguma 
instrumentalização da sua arte para 
enaltecer a nação; mas são os nomes 
de uma nova geração, muito presente 
nas artes plásticas, que melhor 
representam o que hoje se pode 
defi nir como arte contemporânea 
angolana e que chamam mais a 
atenção internacional – Yonamine, 
Kiluanji Kia Henda, Ihosvanny, 
Nástio Mosquito, Ndilo Mutima, Nelo 
Teixeira, para citar alguns.

Fará sentido falar em “dentro” 
e “fora” do sistema? Angola tem 
uma realidade própria e o seu meio 
artístico também. “O meio artístico, 
em Angola, ainda é muito pequeno. 
É portanto difícil ter um percurso 

Não é contra a censura que 
lutam. É contra a autocensura

Têm aversão à política porque, sem uma sociedade civil forte, vêem-na associada ao Partido 

no poder. O seu primeiro gesto, portanto, é artístico. Ana Dias Cordeiro

Kuduru, Fogo no 
Museke (2007) é  um dos 
documentários da Trilogia da 

Música angolana do realizador 
português, a viver em Angola, 

Jorge António. Aqui, deixa-se “a 
voz livre” aos músicos e eles 
fazem críticas profundas à 
gestão do poder do MPLA

Português Suave Esta 
serigrafia integra uma série de 

2007 que o artista Yonamine (vive 
e trabalha entre Luanda e Lisboa) 
aponta como exemplificativa da 

mensagem mais directa que 
alguma vez fez com a sua arte, 

ironizando com o passado 
colonial português. “Hoje acho 
que estou numa fase diferente, 

talvez menos óbvia.”
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Companhia de Dança Contemporânea “Peças para uma 
sombra iniciada e outros rituais mais ou menos” é uma das criações 

mais recentes da Companhia. Um espaço aberto a todos e não apenas a 
uma elite – aqui oferecem-se bilhetes a estudantes e deixam-se os sem-

abrigo entrar. Subitamente, diz o realizador Jorge António que também 
é produtor da companhia, o público que está à espera de ver um grande 

bailado, vê personagens a dizer coisas sobre uma realidade presente

Máscara Com a forte presença de uma 
comunidade chinesa envolvida na reconstrução em 
Angola, o artista plástico Délio Jasse retrata nesta 

fotografia o que vê como uma relação de 
cooperação desigual e em que quem mais lucra é a 

China e não Angola. A máscara protege a 
trabalhadora chinesa da poluição que o resto da 

população constantemente respira

Biombo  Nesta peça, em que uma das portas é um espaço aberto, 
Délio Jasse questiona o vazio da velocidade da mudança a que se assiste 

em Luanda. A cidade mais cara do mundo vive um “boom” excessivo, diz 
o artista que aponta a demolição de edifícios históricos para se 

construirem centros comerciais como sinal desse turbilhão que arrasa 
símbolos em nome de uma lógica mercantilista. Quando olham para a 

Luanda, conta, as pessoas deslumbram-se: “Está a ficar parecido com o 
Dubai”, dizem

completamente alternativo, 
quando os espaços, as estruturas e os 
circuitos estão ainda por criar”, diz ao 
Ípsilon por email o artista Yonamine 
(n. 1975, Luanda). “Acabamos por 
estar sempre inseridos no ‘sistema’ 
directa ou indirectamente.”

Mensagem subliminar
A haver mensagem na obra destes 
artistas, ela é indirecta, subliminar, 
e pode ou não estar imbuída de 
um espírito que cresce num país 
onde a juventude nas ruas ou nos 
blogues perde o medo de manifestar 
descontentamento e contesta a 
permanência do Presidente há mais 
de 32 anos no poder.
Não é contra a censura que lutam. 
É contra a autocensura. É contra 
o próprio silêncio e conformismo 
– também ele incutido. É também 
político o olhar que os artistas têm 
sobre o que os rodeia. A guerra 
deixou marcas, a presença colonial 
também.

Mas a política não os apaixona, 
fi cam fora dela. O principal era a 
independência e essa está ganha. 
A haver crítica contida na arte, ela 
é mais social, menos política. E 
provoca, mais do que contesta. Será 
ela uma forma de resistência?

“Estar fora de assuntos políticos 
é comum em Angola. Penso que 
são traumas de guerra. Há uma 
autocensura que temos que 
combater em nós próprios”, continua 
Yonamine. O artista prepara uma 
exposição individual para Março na 
Galeria Cristina Guerra em Lisboa, 
uma intervenção em Abril em 
Guimarães (projecto comissariado 
por Paulo Cunha e Silva) e uma 
exposição individual em Luanda, 
no fi nal de Abril. “Não uso o meu 
trabalho para relatar, denunciar 
ou criticar qualquer aspecto da 
sociedade angolana. Pretendo que 
a minha acção artística seja mais 
poética, mais universalista e ao 
mesmo tempo mais provocadora, 
numa espécie de grande ecrã visível 
para todos”, continua.

Marta Lança, directora da 
plataforma “Buala – cultura 
contemporânea africana”, e que 
mantém em Angola, onde viveu, 
projectos de jornalismo e produção 
cultural, alarga esta visão a outros 
artistas. “Podem pontuar nas suas 
obras grandes cenários políticos 

como a Guerra Fria e a guerra civil 
que marcaram a sua juventude, as 
várias culturas nacionais dentro do 
Estado-nação, a relação hipócrita 
com Portugal, os contrastes sociais 
da veloz urbanização angolana e da 
não distribuição da riqueza, mas não 
creio que haja um posicionamento 
assumido contra o que quer que 
seja”, considera. Além disso, nota: 
“Têm toda uma aversão à política 
porque, devido à ausência de 
sociedade civil, vêem-na sempre 
associada ao Partido [MPLA, no 
poder] e não como intervenção ou 
activismo.”

Mas perante a falta de força da 
oposição, contrapõe o realizador 
português Jorge António a viver em 
Angola há 20 anos, a força vem dos 
jovens artistas e das associações 
estudantis. “Mesmo os políticos da 
oposição são pessoas dentro de um 
‘status quo’ e têm regalias” como os 
que estão no poder, acrescenta Jorge 
António. “É mais a sociedade civil, os 
jovens estudantes, os jovens músicos 
da periferia que fazem valer a sua 
voz.” E que têm, como pano de fundo, 
os extremos entre ricos e pobres, 
visíveis na capital. 

Dois mundos distintos
Luanda é hoje uma cidade 
sobrelotada de milhões de pessoas, 
com arranha-céus que deslumbram 
os que procuram uma nova Dubai, 
prédios que desabam ou caem por 
força de um centro comercial de luxo 
que se impõe sobre um mercado 
histórico.

É a falta de água, de luz e, ao 
mesmo tempo, a festa. O kuduru em 
cada bairro, o hip-hop que dispara 
contra o poder e os seus abusos, as 
manifestações de estudantes que 
exigem maior justiça social. É o 
fervilhar da energia própria de um 
país que ainda agora começou. E a 
ironia traduzida em obras singulares 
de artistas que se afi rmam longe de 
Angola, que documentam este seu 
país e, ao mesmo tempo, refl ectem 
um estado do mundo.

Délio Jasse (n.1980, Luanda) 
também não fala de política, 
antes deixa a sua fotografi a ou 
instalações falar por si, como na 
pequena série de fotografi as sobre 
a comunidade chinesa em Angola 
em que questiona a existência de 
dois mundos distintos e paralelos, 
fechados e num só sentido, num 
contexto, diz, em que a China tem 
mais a ganhar nos lucros que retira 
da presença das suas empresas em 
Angola, do que o inverso. Mais do 
que realidade, elas retratam a forma 
do artista olhar e sentir a realidade.

Délio Jasse tinha 18 anos quando 
deixou Angola para escapar ao 
recrutamento para a guerra em 
1998 quando o confl ito entre MPLA 
e UNITA entrou na última e mais 
violenta fase. Hoje, vive em Portugal 
– trabalha com a Galeria Baginski, 
em Lisboa, e prepara uma exposição, 
a primeira mostra individual em 
Angola, no Instituto Camões de 
Luanda, mas multiplica viagens à 
sua capital – onde cada estadia, com 
pouco tempo de intervalo, revela 
uma cidade em constante mutação.

Símbolos que caem
O grande edifício de apartamentos, 
com o logo da cerveja Cuca no topo, 
era um dos “ex-líbris” da cidade. 
“Já lá não está”, diz para enfatizar o 

turbilhão de mudanças que sente 
quando vai a Angola – como já lá não 
está o mercado de Kinaxixe, pérola 
da arquitectura colonial e símbolo da 
cidade de Luanda enquanto lugar de 
história e património cultural.

A imagem da demolição do 
Mercado do Kinaxixe, em 2008, 
para aí ser construído o Shopping 
Centre Kinaxixe, podia ser uma 
cena de “Barroco Tropical” (2009), 
em que o escritor José Eduardo 
Agualusa retrata a demência de 
uma cidade, em 2020, metáfora para 
aquilo que critica, como os extremos 
desequilíbrios. “O Povo, ou Eles, é 
como em Angola nós, os ricos, ou 
os quase ricos designamos os que 
nada têm. Os que nada têm são a 
esmagadora maioria deste país.”

Não haverá muitos como ele a 
fazer clara crítica social, mesmo se 
em “O Desejo de Kianda” (1994) de 
Pepetela já havia prédios a ruir e 
noutros romances do autor havia 
crítica à corrupção e nos livros de 
Manuel Rui críticas ao poder. Muitos 
escritores têm um percurso de vida 
ligado à política, do tempo da luta 
pela independência.

A resistência na música começou 
muito antes da independência – com 
os N’Gola Ritmos, diz o realizador 
português Jorge António, que fi lmou 
uma Trilogia da Música em três 
documentários – “Angola – Histórias 
da Música Popular” (2007), “Kuduru, 
Fogo no Museke” (2007) e “O Lendário 
‘Tio Liceu’ e os Ngola Ritmos” – que 
tenta recuperar nomes de pessoas 
que a Música Popular Angolana, 
desde os tempos da luta contra o 
colonialismo até à geração mais nova 
do rap e do kuduru.

Quando aparece, o kuduru começa 
por ser difundido, em cassette ou CD, 
nos candongueiros – os táxis que 
trazem as pessoas dos bairros para 
a cidade e onde se partilha também 
a música de Paulo Flores que, para 
Jorge António, mistura um lado de 
poesia da escrita com mensagens de 
crítica social e tem a particularidade 
de chegar a todos – desde o cidadão 
na rua aos salões das elites.

“Culturalmente, a música de 
Angola sempre teve esse cariz de 
intervenção, desde o tempo em 
que era colónia”, completa Paulo 
Flores. Começou com a semba, e 
os primeiros grandes sucessos 
que hoje são clássicos, músicas 
em quimbundu, língua do Centro 
e Norte de Angola, “que passavam 
uma mensagem de esperança e de 
revolta, e de união das pessoas”, 
lembra.

Quando lançou o seu primeiro 
disco de originais “Kapuete 
Kamundanda” (1988), nele constava 
o tema “Por que choras Pió Pió”, 
sendo Pió-Pió uma criança que é a 
expressão de um desencanto.

“Porque choras PióPió ?
Se o mais velho tá contente
Diz que Luanda está boa
Tá melhor do que Lisboa
Diz que é mesmo independente 

(...)”
“Na altura, já era crítico mas sem 

aquela consciência política que hoje 
tenho”, diz o músico. “Eu não tinha 
noção que aquilo ia mexer tanto com 
a sociedade.” Foi talvez dos primeiros 
a aparecer “com uma linguagem tão 
directa”, mas “com a ingenuidade de 
não saber o que aquilo representava 
para todos”, apenas sabendo que 
aquilo lhe tocava a ele.
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28 Fev

Ler Dom
Quixote
Comunidade
de leitores
Terças às 21h00
Jardim de Inverno
Entrada livre

11 Fev

Concerto Moderno
Orquestra de cordas
Sábado às 18h30
Jardim de Inverno; m/3

Estrela da Manhã
Obras de Ivan Moody  
e Felix Mendelssohn
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8 a 19 Fev

O cerco a 
Leninegrado
de J. Sanchis 
Sinisterra
Terça a Sábado às 21h00; Domingo às 17h30
Sessão com interpretação em Língua Gestual Portuguesa: 12 Fev, Domingo às 17h30
Sala Principal; m/12

Encenação: Celso Cleto; Interpretação: Eunice Muñoz, Maria José Paschoal

Eunice Muñoz
    70 anos de Teatro

23 a 26 Fev

Não entendo 
e tenho medo de 
entender, o mundo 
assusta-me com  
os seus planetas 
e baratas
de Rita Natálio
Quinta a Domingo às 21h00
Jardim de Inverno; Classificação a definir

22 a 24 Fev

Workshop de 
dramaturgia  
e composição 
com Rita Natálio
Quarta a Sexta 
das 10h00 às 13h00
Sala de Ensaios; Entrada livre 
mediante inscrição prévia

25 Fev

Teatro Falado
Sábado às 17h00
Foyer; Entrada livre

25 Fev

Cinema Falado
de Caetano Veloso 
Sábado às 19h00
Foyer; Classificação a 
definir; Entrada livre
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Há várias décadas que abundam no 
Japão os chamados “love hotels”, lu-
gares para encontros sexuais entre 
conhecidos ou desconhecidos, por 
vezes com dinheiro a mudar de mãos. 
De início, este amor contabilizado ao 
minuto acontecia sobretudo em casas 
de chá onde nem só a água era posta 
a ferver – desde que passada uma cer-
ta cortina com acesso a quartos nos 
fundos. Depois, como acontece com 
tudo, a aura semi-clandestina deu lu-
gar à estilização, tornou-se moda, e 
então a acção, em vez de ficar fecha-
da em lugares que se queriam discre-
tos e secretos, passou a acontecer em 
sítios cuja atracção era abrirem espa-
ço para todo o tipo de fetiches e “role 
playing”. Desde 2006, populariza-
ram-se os “love hotels” temáticos que 
incluem quartos S&M com decoração 
da Hello Kitty, camas enfiadas dentro 
de gaiolas, cenários de carrosséis, 
quartos equipados com videojogos 
ou karaokes.

Um desses hotéis, num competitivo 
mercado de dezenas de milhar espa-
lhados por todo o Japão, resolveu con-
sagrar a decoração de cada quarto a 
um determinado país e baptizar com 
nome da terra a sua insuflável ocupan-
te. O quarto do Reino Unido chama-se 
“Margaret makes love”. Para o canti-
nho norte-americano, apelando pos-
sivelmente a um imaginário de perigo 
e marginalidade, a escolha recaiu so-
bre “Trailer Trash Tracy”. Jimmy Lee 
tem um amigo japonês a trabalhar no 
dito hotel e apesar de ter formado em 
Londres a sua banda de dream pop 
belissimamente escaqueirada não re-
sistiu à boneca norte-americana e pro-
pôs à sua companheira criativa de 
carne e osso, Susanne Aztoria, o nome 
Trailer Trash Tracys. “Mas não quero 
publicitar isto demasiado”, diz-nos. 
“Não queria que soasse a uma banda 
de idiotas ou com uma conotação de-
masiado sexual. Isto soa a história de 
velho rebarbado e por isso queria 
manter a coisa limpinha”. Demasiado 
tarde. Quando nos perguntou se pre-
feríamos a história verdadeira ou uma 
inventada na hora, optámos pela ver-
dade. Mesmo que nos tenha servido 
outra patranha.

Seria, no entanto, mais difícil traçar 
uma correspondência entre os Tra-
bant da Alemanha de Leste – uma das 
manobras de diversão aplicadas em 
entrevistas – e a sonoridade inebrian-
te do grupo. As canções de “Ester” 

avançam a uma velocidade sensual 
ditada pelas guitarras de Jimmy Lee 
e pela voz vaporosa de Suzanne. No 
entanto, ressalva ele, não se trata de 
música com uma elevada carga sexu-
al. “Diria antes que é sobretudo uma 
música indicada para preliminares. 
Não sei se será um bom álbum para 
servir de banda sonora ao sexo. Acho 
que é mais um álbum de sedução, 
bom para tentar levar alguém para a 
cama. Mas não recomendaria sexo 
durante a sua audição”. A razão, ri-se 
Lee, é a mesma: “É um álbum algo 
lento e downtempo”.

Parte dessas características provém 
da escolha consciente de uma afina-
ção dos instrumentos mais grave do 
que o “standard”, de forma a “escu-
recer o disco”, torná-lo “mais arras-
tado, sombrio, escuro e triste – mais 
dramático”, resume o guitarrista. Tu-
do porque Jimmy andava a ler um li-
vro escrito por um monge pertencen-
te a um coro gregoriano e por lá des-
cobriu que estes coros terão sido os 
primeiros a utilizar a frequência so-
nora de 528 Hz, hoje muito explorada 
pela ciência. Se nos coros o efeito era 
frequentemente o da indução de es-
tados eufóricos, a ciência moderna 
diz-nos que esta frequência contém 
uma função reparadora do ADN. 
“Apeteceu-me experimentar com es-
ta ideia de que as frequências têm 
efeito nas pessoas”, admite o músico. 
“Mas queria explorar isso num senti-
do positivo. Gostaria de inspirar al-
gum miúdo a fazer qualquer coisa que 
fosse mais longe do que nós fomos. 
Talvez alguém construa um satélite e 
emita estas frequências para o resto 
do mundo”.

Abençoada Julie Andrews
Frio, muito frio, para todos nós que 
achávamos que Jimmy Lee andara a 
afinar os instrumentos de acordo com 
uma original leitura de “Música no 
Coração”. Nada disso, o homem não 
se dedicou a implementar uma se-
quência de cordas dó-ré-mi-fá-sol-lá. 
Tal equívoco nasceu e reproduziu-se 
na Internet, meio através do qual o 
músico também tomou contacto com 
uma inesperada chamada a pagar no 
destino. “Quando vi isso, achei muito 
bizarro. É estranho, porque desde 
miúdo que sou um grande fã de ‘Mú-
sica no Coração’, via o filme a toda a 
hora e acho a música excelente. A mi-
nha veia melódica vem daí. Talvez 

estivesse escrito no destino eu vir a 
ser associado ao filme”. A par das can-
torias de Julie Andrews, Jimmy cres-
ceu a ouvir a colecção de northern 
soul dos seus pais, mais ABBA e Bea-
tles. Foi assim, acredita, que ganhou 
o gosto pelas melodias e pelas suas 
propriedades elásticas.

E a elasticidade é fulcral quando 
os Trailer Trash Tracys admitem que, 
a ter um objectivo, ele pode ser re-
duzido à ideia de “sabotar e sujar a 
canção”. “Neste país é um pouco 
pretensioso dizer ‘sei compor músi-
ca pop, sei fazer melodias, mas ago-
ra quero fodê-las’. Queremos tornar 
a música mais interessante e testar 
as pessoas”, acrescenta Jimmy. Sem-
pre que nomeia a “música pop”, es-
clarece, refere-se a gente como Burt 
Bacharach, ABBA, Beatles, Blondie 
e, no limite, Pet Shop Boys e Duran 
Duran. O resto, esta coisa avassala-
dora e ruidosa que hoje se faz passar 
por pop, esta ideia de achar que La-
dy Gaga e Madonna cabem no mes-
mo cesto, já o ultrapassa: “Costumo 
ir a um café português cheio de ido-
sos, que tem um ecrã imenso e está 
sempre sintonizado na MTV, em coi-
sas como a Lady Gaga. E tudo se li-
mita a quão ruidoso e controverso 
se consegue ser. E é tão ruidoso que 

quase não temos opção de não ab-
sorver”.

Valendo-se de guitarras que soam a 
variações do tema de “Twin Peaks”, os 
Trailer Trash Tracys aludem também 
aos My Bloody Valentine, de acordo 
com uma ideia de soar doce e acre em 
simultâneo. Em relação a Lynch, Lee 
gosta sobretudo do “sonho americano 
que não é grande sonho se levantarmos 
o capô do carro e virmos o motor – es-
tá tudo podre”. “A filosofia do sonho 
americano degenera no egocentrismo. 
Acho que o Lynch apanha isso muito 
bem. Mas a ideia do rock’n’roll é um 
produto do sonho americano e tam-
bém me fascina o facto de o sucesso 
implicar ser um deus, um falso deus 
ou, mais simplesmente, viver bem, ro-
deado de bens luxuosos e num estra-
nho absurdo”. No caso dos Trailer 
Trash Tracys, isolemos o “estranho 
absurdo”. E acrescentemos belo.

Ver crítica de discos págs. 38 e segs.

“É um álbum de  
sedução, bom para 
tentar levar alguém 
para a cama. Mas não 
recomendaria sexo 
durante a audição. 
É um álbum algo 
lento e downtempo”
Jimmy Lee

Manual 

de sedução
Têm um nome que dá vontade 

de fugir, mas na verdade os 
Trailer Trash Tracys são de um 

magnetismo irresistível. Guitarras 
roubadas a “Twin Peaks”, uma voz 
em delírio perto do desmaio e um 
disco de estreia, “Ester”, ideal para 

preliminares. Gonçalo Frota

O objectivo dos Trailer 
Trash Tracys é “sabotar 

e sujar a música”





“O som mais belo a seguir ao silên-
cio”. Orgulhosa, a editora de jazz 
alemã ECM adoptou em 1971 este 
lema para a sua actividade editorial, 
baseando-se numa crítica a um dos 
seus discos. Embora fosse a casa-
mãe para músicos como Keith Jar-
rett, Paul Bley ou Egberto Gismonti, 
a presença nas suas fileiras de gente 
nascida nas terras da Noruega como 
Jan Garbarek, Jon Christensen ou 
Terje Rypdal ajudou a que o jazz na-
quele país ficasse ligado a esta ideia 
de beleza ascética, conseguida sob 
a forma de subida aos céus numa 
tentativa de tratar o jazz como se 
fosse música de câmara. Isto, para 
pesquisa na Internet, era coisa para 
seguir com os “tags” “etéreo”, “re-
verberação”, “limpidez”. Tão forte 
foi a presença da ECM na cena jazz 
local que seria apenas uma questão 
de pôr em marcha uma contagem 
decrescente até aparecer quem afi-
xasse na parede da sala de ensaios 
um pequeno papel com um lembre-
te precioso: “ir contra o som 
ECM’.

Foi mais ou menos essa ideia que, 
no final da década de 90, juntou o 
quinteto formado por Fredrik Ljun-
gkvist, Magnus Broo, Havard Wiik, 
Ingebrigt Haker Flaten e Paal Nils-
sen-Love. “Queríamos tocar um jazz 
mais hardcore”, longe do “jazz típi-
co nórdico, que soa melancólico, 
por vezes frio e muitas vezes expres-
sionista”. Assim resume Paal Nils-
sen-Love, um dos mais notáveis ba-
teristas do jazz e da música impro-
visada da actualidade, a motivação 
inicial dos Atomic – que actuam, já 
este domingo, com os The Thing na 
Culturgest, em Lisboa; Nilssen-Love, 
à semelhança do contrabaixista In-
gebrigt Haker Flaten, pertence a 
ambas as formações. Mas a descri-
ção avançada pelo baterista pode 
induzir em erro. Os Atomic não são 
uma banda desgovernada e desre-
grada, de mira fixada na cacofonia. 
O grupo serve-se de composições 
razoavelmente clássicas, a que apli-
ca doses sucessivas de elementos 
vindos do free jazz e da improvisa-
ção europeia, como que tomando 
em mãos o esforço físico de expan-
dir um tema e as suas possibilidades. 
Uma espécie de explosão harmonio-
sa, cujo contacto com a ideia inicial 
nunca acaba queimado.

Os Atomic 
praticam 
“um jazz mais 
hardcore” 
do que o “frio 
e melancólico” 
jazz típico 
nórdico

No domingo, a Culturgest recebe um par de formações essenciais do jazz actual: Atomic e The 
Thing, dois batalhões nórdicos que parecem tocar sobre chamas. Paal Nilssen-Love, baterista 
de ambos os grupos, explicou-nos o que melancolia e punk têm a ver com isto. Gonçalo Frota

de outros grupos mainstream ou de 
jazz moderno”.

Free pouco free
O pendurar de uma etiqueta numa 
das arestas que saltam da música des-
tes grupos não é algo que preocupe 
Nilssen-Love. Mas não evita uma gar-
galhada quando lhe perguntamos 
quão livre pode ser o free jazz, uma 
vez que se encontra igualmente cate-
gorizado. “Assim que se consegue 
definir algo, deixa de ser livre. Claro 
que um músico que se diga comple-
tamente livre está a entrar em contra-
dição. Mas um músico hoje em dia é 
privilegiado porque, mesmo com tan-
ta história, ainda tem a faculdade de 
produzir algo novo e excitante e cria-
tivo. Se estamos abertos a muitos gé-
neros, isso forma uma combinação 
nova que entra na forma como toca-
mos. Fazemos o nosso melhor para 
alargar fronteiras e limites – nossos e 
dos outros”.

O concerto na Culturgest junta Ato-
mic e The Thing, algo normal para 
quem quem chega a fazer três con-
certos por noite e apenas pede uns 
escassos momentos para deixar 

assentar o pó e mudar o foco. Ambos 
trazem discos novos na bagagem – li-
teralmente, que devem ter vindo en-
fiados na mala para vender à porta. 
No caso dos The Thing, “Mono” foi 
captado por um único microfone e, 
como convém, é curto, que tanto re-
bentamento sonoro não é digerível 
por mais de 40 minutos, por respeito 
ao cansaço quotidiano de quem os 

ouve. Com os Atomic e “Here Co-
mes Everybody”, a provocação 
é mais fina e por isso mais dis-
tentida. Em Maio, os The Thing 
voltam aos discos, ampliados 
para quarteto pela presença 

da cantora Neneh Cherry. 
E fecha-se o círculo. 
Embora Neneh seja co-
nhecida pela sua car-
reira pop, tem colabo-
rado com formações 
de jazz e, afinal, é ente-

ada de Don Cherry, o 
homem que os juntou.

Ver agenda de concertos 
pág. 36 e segs.

“Um músico 
completamente livre 
[é uma] contradição. 
Mas mesmo com 
tanta história, ainda 
é possível produzir 
algo novo e excitante”
Paal Nilssen-Love

Aquilo a que Nilssen-Love chama 
hardcore, na verdade, mais facilmen-
te se aplicaria sem remorsos ao trio 
The Thing, em que Nilssen-Love e 
Haker Flaten se juntam à bestialidade 
do saxofone cuspidor de fogo de Mats 
Gustafsson – se Hendrix incendiou a 
guitarra em Monterey, Gustafsson pa-
rece fazer o mesmo, repetidamente, 
com o sopro violento do seu saxofone 
barítono. O grupo juntou-se em 2000, 
logo a seguir aos Atomic, a partir da 
simples ideia de homenagear Don 
Cherry. Gravaram, correu bem, en-
colheram os ombros, e continuaram 
porque não tinham razões para parar. 
Tocaram depois com Joe McPhee e, 
aos poucos, começaram a ensaiar 
uma aproximação a sonoridades na 
órbita do rock. O reportório começou 
a inchar com temas de David Murray 
e Frank Lowe, mas também com can-
ções de PJ Harvey, White Stripes e 
Yeah Yeah Yeahs, capazes de trans-
formar as actuações do trio em ses-
sões arraçadas de punk e convi-
dando a danças de bota em riste. 
Mais tarde, gravaram com Cato 
Salsa Experience, Thurston Mo-
ore e Jim O’Rourke, confundindo 
ainda mais o puzzle da sua sono-
ridade. “Há algo nessa música 
[rock] que já existia um pou-
co na nossa forma de to-
car”, diz Nilssen-Love. 
“No sentido em que o 
punk e o free jazz são 
muito próximos. A 
energia de ambos os 
estilos é comum. Usa-
mos elementos do 
rock, como a energia 
crua e o elemento de 
repetição”.

Curiosamente, o 
terreno pouco pisado 
dos The Thing poderia 
esvaziá-los de sítios onde 
tocar, mas parecem ser os 
Atomic a sofrer mais com 
o facto de não se encaixa-
rem totalmente nas catego-
rias previstas: “Os Atomic fi-
cam entre dois mundos. Al-
guns festivais acham que somos 
demasiado directos e outros 
acham-nos demasiado free. Há 
muitos elementos de free porque 
temos secções muito abertas, o 
que acho óptimo, mas empurram 
a música numa direcção diferente 

nórdico mos. Fazemos o nosso melhor para 
alargar fronteiras e limites – nossos e 
dos outros”.

O concerto na Culturgest junta Ato-
mic e The Thing, algo normal para 
quem quem chega a fazer três con-
certos por noite e apenas pede uns 
escassos momentos para deixar 

como convém, é curto, que tanto re
bentamento sonoro não é digerível
por mais de 40 minutos, por respeito
ao cansaço quotidiano de quem os

ouve. Com os Atomic e “Here Co-
mes Everybody”, a provocação
é mais fina e por isso mais dis-
tentida. Em Maio, os The Thing 
voltam aos discos, ampliados
para quarteto pela presença

da cantora Neneh Cherry.
E fecha-se o círculo.
Embora Neneh seja co-
nhecida pela sua car-
reira pop, tem colabo-
rado com formações
de jazz e, afinal, é ente-

ada de Don Cherry, o
homem que os juntou.

Ver agenda de concertos
pág. 36 e segs.
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Em 1998 lançaram “Moon Safari”, o 
álbum de estreia e ainda hoje o seu 
registo mais consensual, e agora re-
gressam à lua com “Le Voyage Dans 
La Lune”, o disco que teve como pon-
to de partida o filme, entretanto res-
taurado, realizado em 1902 por Geor-
ge Méliès – uma das primeiras expe-
riências pelos caminhos da fantasia 
de ficção científica. 

Mas o disco é muito mais do que a 
mera banda-sonora do filme, contem-
plando outros temas e sobrevivendo 
sem mácula à ausência de imagens. É 
um dos discos mais conseguidos da 
dupla gaulesa, com ambientes vaga-
mente cósmicos, atmosferas fantasis-
tas e canções pop electrónicas. Jean-
Benoit Dunckel diz que os Air tenta-
ram criar um verdadeiro diálogo com 
o passado, sem nenhum propósito 
nostálgico. 

No passado já haviam composto 
música para filmes, mas eram 
contemporâneos. Neste caso 
trata-se de um clássico do 
cinema, o que é um pouco 
diferente. Que desafios tiveram 
que enfrentar desta vez?
O desafio é sempre o mesmo: tentar 
fazer a melhor música possível, a par-
tir de um projecto que nos entusiasme 
e excite o suficiente. Neste caso, isso 
sucedeu sem dúvida. Dissemos que 

“sim” quase de imediato, sem pensar 
muito no assunto. Estivemos para aí 
uma hora a falar sobre ele e avança-
mos quase de imediato. O facto de 
termos antes feito a banda-sonora de 
“As Virgens Suicidas” e música para 
outros projectos, de literatura ou mo-
da, deu-nos uma perspectiva de como 
abordar este tipo de situações, onde 
partimos sempre de qualquer coisa 
que nos é exterior. Mas, no fim de 
contas, trata-se sempre de respeitar 
o trabalho alheio e fazer a melhor mú-
sica possível. Neste caso, tratava-se 
de compreender o trabalho de Geor-
ge Méliès, respeitá-lo, mas fazer qual-
quer coisa que fosse nossa.
Olham para este disco como 
sendo realmente uma banda-
sonora ou como um novo 
álbum de originais, visto que 
o filme tem apenas 16 minutos 
e compuseram outros temas 
propositadamente para o efeito?
É o novo álbum dos Air. É uma coisa 
nova, onde o nosso lado mais alter-
nativo acaba por estar reflectido. É 
verdade que existe o conceito do filme 
como ponto de partida, mas inclusive 
alguma da música que acabou por 
servir para a banda-sonora já tinha 
sido iniciada anteriormente. Tivemos 
pouco tempo para compor antes da 
estreia em Cannes. Algumas faixas 
eram mais longas e precisaram de ser 

“No caso da música 
estamos sempre 
a redescobrir 
o passado, 
não necessariamente 
por nostalgia, 
mas porque existe 
uma reescrita da 
história, agora, 
neste momento, 
porque estamos 
sempre a descobrir 
música que, no seu 
tempo, não teve 
visibilidade. Isso é 
óptimo. Se for apenas 
um gesto nostálgico 
e romântico não 
tem grande piada”

Outra vez na 

lua
Depois da estreia com “Moon Safari”, 

em 1998, os franceses Air voltam à lua com 
“Le Voyage Dans La Lune”. O ponto de partida foi 

o fi lme de George Méliès. Jean-Benoit Dunckel 
diz que é um diálogo com o passado, 

sem propósito nostálgico. Vítor Belanciano
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editadas para o filme e outras foram 
gravadas durante as sessões, mas aca-
baram por ficar de fora, acabando por 
ser aproveitadas posteriormente pa-
ra o disco. 
Tiveram carta-branca ou havia 
restrições para respeitarem?
Tivemos carta-branca, até porque 
Méliès nunca concebeu o filme com 
banda-sonora. Nunca tivemos esse 
sentimento que poderíamos estar a 
trair uma memória ou qualquer coisa 
do género. Estávamos familiarizados 
com muitas imagens do filme, mas na 
verdade nunca o havíamos visto na 
totalidade. Quando o vimos, com as 
cores, isso deu-nos um novo ângulo 
de apreciação. Vimos qualquer coisa 
de emocional e artesanal, sem ser ob-
soleta. 
A sonoridade é diferente do 
anterior disco, onde existia 
uma linha mais electrónica. 
Aqui o som é mais orgânico 
e percussivo. Foi uma opção 
deliberada tendo em conta esse 
lado artesanal do filme?
Sim, não nos interessou fazer qual-
quer coisa de muito limpo, porque 
percebemos que iria soar artificial no 
contexto do filme. Quisemos criar um 
tipo de som mais sujo, recorrendo a 
uma série de instrumentos não-elec-
trónicos, de forma a aproximarmo-
nos do espírito caseiro do filme. 
Que metodologia utilizaram na 
feitura da música para o filme?
Mais do que as imagens, interessaram-
nos as emoções do filme. É a partir 
dela que operamos, a partir de expe-
rimentações, de ajustes, de tentativas. 
Tínhamos algum material já feito que 
acabou por funcionar e criámos coi-
sas novas. É um processo paciente, 
que exige trabalho. Vimos imensas 
vezes o filme e procurávamos sons 
que se ajustassem, principalmente 
em relação às cenas principais e, de-
pois, íamos adicionando melodias, 
elementos percussivos ou outros ajus-
tes trazidos por músicos. 
As escolhas de Victoria Legrand 
(Beach House) e das Au Revoir 
Simone para colaborarem em 
dois temas parecem óbvias, 
porque são projectos com um 
envolvimento ambiental com 
semelhanças aos Air. Nunca 
pensaram convidar alguém fora 
dessa órbita?
Não. Nunca nos encontramos fisica-
mente com Victoria Legrand, mas ela 
pareceu-nos uma escolha óbvia, sim. 
Não pensamos muito nesse assunto 
dessa forma, se as pessoas com quem 
colaboramos estão ou não dentro da 
esfera do que fazemos. Gostamos do 
trabalho da maior parte das pessoas 
com quem colaboramos. Ou então 
pensamos com espontaneidade em 
qualquer coisa de específico. É isso.
 “Moon Safari” tem quase quinze 
anos. Agora regressam à lua. 
Quando começaram imaginavam 
que iriam perdurar tanto tem-
po?
É de doidos não é? Quinze anos de-
pois, andámos às voltas, e ainda es-
tamos na lua... [risos]. Nessa altura 
eu era um pacato professor universi-
tário, agora sou um pacato músico... 

[risos]. Não é diferente. Enquanto ti-
vermos motivação é isto que vamos 
continuar a fazer. Já fizemos uma sé-
rie de álbuns – já não os oiço, ou faço-
o apenas quando andamos em digres-
são para decorar as canções... [risos] 
– e continuo a orgulhar-me deles.
O contexto e a indústria 
mudaram na última década 
também. 
É melhor agora porque temos uma 
base de fãs constituída e nada para 
provar, embora tenhamos que fazer 
boa música, como é evidente. Não nos 
podemos queixar. Temos oportuni-
dade de fazer a música que nos ape-
tece, as pessoas continuam a ouvi-la 
e isso é absolutamente fantástico. 
Surgiram na segunda metade 
dos anos 90 na mesma altura 
que a vaga francesa conectada 
com a música de dança, dos Daft 
Punk a Etienne de Crécy. Foi um 
momento de grande afirmação, 
para o interior, mas também 
para o exterior, para a música 
feita em França. Como é que 
olha para esse período, agora, 
com distanciamento? 
Foi muito importante, foi o renascer 
da música francesa, mas para nós aca-
bou por ser bizarro sermos associa-
dos a qualquer coisa a que sentíamos 
não pertencer. Quer dizer, não fazía-
mos de todo música para dançar, em-
bora todos os nossos grandes amigos 
dessa época, Daft Punk, Phoenix ou 
Sebastien Tellier, também façam coi-
sas muito diferentes. Mas foi impor-
tante para nós sermos reconhecidos, 
como é evidente. Depois de “Moon 
Safari” as portas abriram-se, embora 
seja difícil perceber exactamente se 
beneficiamos ou não com essa con-
juntura de entusiasmo à volta da mú-
sica francesa. Ainda hoje não o vis-
lumbro muito bem.  
Têm projectos para expor este 
disco ao vivo com o filme?
Não, o filme é muito curto e existem 
também problemas com os direitos 
de autor. De qualquer forma, o ano 
passado andámos em digressão e 
agora queremos descansar. Tenho 
algumas saudades de concertos, mas 
como sei que eles irão acontecer ou-
tra vez, prefiro agora resguardar-
me.  
Acabaram de criar música para 
um filme de 1902 e optaram, 
até nas imagens de promoção, 
por tentar reproduzir um clima 
nostálgico. Vivemos um tempo 
com demasiadas alusões ao 
passado, ou é apenas a nosso 
consciência da memória que se 
transformou na última década?
Um pouco das duas, talvez. No caso 
da música estamos sempre a redes-
cobrir o passado, não necessariamen-
te por nostalgia, mas porque existe 
uma reescrita da história, agora, nes-
te momento, porque estamos sempre 
a descobrir música que, no seu tem-
po, não teve visibilidade. Isso é ópti-
mo. Se for apenas um gesto nostálgi-
co e romântico não tem grande piada. 
O que criámos com Méliès é nitida-
mente outra coisa. É criar um diálogo 
com o passado, até com outro supor-
te, e isso interessa-nos. 

Jean-Benoit Dunckel diz 
que os Air (com Nicolas Godin) 
criaram imagens de promoção 
românticas mas o seu diálogo 
com Meliès  nada tem de 
nostálgico
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O primeiro disco do Ludovice Ensem-
ble, agrupamento de câmara especia-
lizado no barroco fundado em 2004 
pelo cravista Fernando Miguel Jalôto 
e pela flautista Joana Amorim, explo-
ra um universo musical que tem sido 
pouco abordado pelos intérpretes 
portugueses. Em conjunto com o ba-
rítono Hugo Oliveira e mais alguns 
instrumentistas, percorrem o mundo 
feito de subtilezas e refinados códigos 
estéticos do Barroco francês através 
de três Cantatas (da autoria de André 
Campra, Louis-Nicolas Clérambault 
e Philippe Courbois) e peças instru-
mentais de Louis-Antoine Dornel. A 
escolha do programa do CD “Amour, 
viens animer ma voix!”, disponível na 
etiqueta Ramée, corresponde a um 
paixão presente desde a criação do 
grupo. 

“Quando fundámos o Ludovice En-
semble o nosso principal objectivo 
era fazer música francesa, o próprio 
perfil instrumental, incluindo a flauta 
traverso, convidava a esse repertó-
rio”, conta Miguel Jalôto. O grupo tem 
interpretado obras de compositores 

de outros quadrantes (sobretudo ale-
mãs, mas também italianas ou portu-
guesas), mas o repertório francês dos 
séculos XVII e XVIII manteve sempre 
lugar de destaque e foi uma escolha 
lógica para um primeiro disco. “A mú-
sica barroca francesa é um bocadinho 
um feudo dos próprios franceses, ain-
da que existam situações irónicas co-
mo o facto de William Christie, um 
americano, ser considerado o grande 
embaixador da música francesa!”, 
refere o cravista. “O Ludovice Ensem-
ble pode ter uma palavra a dizer nes-
se campo, pois a música francesa não 
tem que ser abordada com aquela vi-
são de distanciamento e planificação 
que os franceses têm. Por vezes falta 
sangue e paixão. Apesar da subtileza 
dos códigos estéticos da época, as 
pessoas não deixavam de exprimir os 
seus sentimentos mais profundos.”

Temperamento
Preocuparam-se em gravar obras 
inéditas em disco, o que obrigou a 
uma pesquisa detalhada, e a colabo-
ração com Hugo Oliveira conduziu 

à análise da maior parte das Cantatas 
disponíveis para barítono. “Há um 
imenso repertório manuscrito na 
Biblioteca Nacional de França, mas 
a maior parte das cantatas são para 
soprano”, conta Jalôto. “Era essen-
cial que Clérambault estivesse pre-
sente e optámos pela Cantata de 
Courbois — que tem aquela ária lin-
díssima com trompete — por ser um 
compositor pouco conhecido. Quan-
to a ‘Le Jaloux’, de Campra, atraiu-
nos o facto de não ter nada a ver com 
as outras cantatas da época. Não é 
mitológica, não tem moral e tem 
uma coisa engraçada: o texto englo-
ba os músicos como participantes 
da acção.” Por exemplo, logo no iní-
cio, o protagonista dirige-se aos ins-
trumentistas dizendo: “Taisez vous, 
taisez vous”, ou seja, “parem com a 
vossa música, não é o momento”, 
mas mais tarde pede que toquem 
algo de belo pois está deprimido. 

“Para quem não tem uma formação 
sólida na prática da música antiga é 
mais fácil abordar por exemplo Vival-
di, Corelli ou Bach, que é um compo-

sitor que resiste a tudo, mas no caso 
da música francesa se não se tem re-
almente um conhecimento profundo 
dos códigos interpretativos e da téc-
nica e se não se tem uma ideia do am-
biente cultural da França dos séculos 
XVII e XVIII não se chega lá”, comen-
ta o director do Ludovice Ensemble. 
No entanto, acha que “o temperamen-
to português tem mais a ver com a 
música francesa do que com a música 
italiana pois não somos naturalmen-
te expansivos. Pensamos muito antes 
de dizer alguma coisa e ainda hoje 
preservamos coisas que o franceses 
já não preservam, por exemplo nas 
formas de tratamento.”

Na gravação optaram por recriar a 
pronúncia do francês antigo tendo 
em conta as últimas pesquisas na área 
do chamado “français restitué”. “Em 
França o movimento já ganhou algum 
fundamento apesar de os grandes da 
música francesa, como por exemplo 
Christophe Rousset, não o utilizarem. 
Há regras precisas da Academia Fran-
cesa relativas a várias épocas, mas 
claro que há também margem para 

“O temperamento 
português tem mais 
a ver com a música 
francesa do que 
com a música italiana 
pois não somos 
naturalmente 
expansivos. Pensamos 
muito antes de dizer 
alguma coisa e ainda 
hoje preservamos 
coisas que o franceses 
já não preservam, 
por exemplo 
nas formas 
de tratamento”

Os 
amores 

franceses 
do 

Ludovice 
Ensemble

No seu primeiro CD o Ludovice 
Ensemble pretende mostrar que 
os portugueses também podem 

ter algo a dizer sobre a música do 
Barroco francês. Cristina Fernandes
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Na gravação 
optaram por 
recriar a 
pronúncia do 
francês antigo 
tendo em 
conta as 
últimas 
pesquisas na 
área do 
chamado 
“français 
restitué” 
Miguel Jalôto

diversas interpretações”, diz. “Às ve-
zes pensa-se que o francês antigo po-
de criar uma barreira mas a produção 
de ‘Le Bourgeois Gentilhomme’ [de 
Molière/Lully] realizada pelo Poème 
Harmonique foi um sucesso de pú-
blico.”

A relação com outras artes e a re-
cuperação de repertório desconheci-
do tem marcado também o percurso 
do Ludovice Ensemble que neste úl-
timo ano deu alguns passos no domí-
nio da internacionalização. Participou 
nos festivais de Daroca (Espanha) e 
Laus Poliphoniae de Antuérpia e re-
presentou Portugal no showcase do 
REMA (Réseau Européen de Musique 
Ancienne) na Casa da Música. Em De-
zembro fez também a estreia moder-
na de obras de Giovanni Giorgi e Da-
vid Perez (compositores activos em 
Portugal no século XVIII) na Sé de 
Lisboa, no âmbito da temporada do 
Instituto Superior Técnico.

“Estamos sempre à procura de no-
vo repertório — temos um outro pro-
jecto discográfico para 2013, desta 
vez com repertório relativo a Portugal 

— e a conceber novos programas, o 
problema é que o mercado português 
é muito pequeno e muitas vezes esse 
imenso trabalho é apresentado uma 
só vez”, diz Miguel Jalôto. “Quanto à 
relação com as outras artes foi sem-
pre algo óbvio para nós. No início era 
mais pintura, o nosso primeiro con-
certo foi inspirado em Watteau, cha-
mava-se ‘Les Fêtes Galantes’.” Mais 
tarde estabeleceram colaborações 
com a bailarina Akiko Veaux pois “a 
música francesa é inseparável da dan-
ça” e com a atriz Louise Moaty na 
área da declamação e da encenação. 
“Não se trata apenas de fazer espec-
táculos onde fica bem juntar diferen-
tes artes, é também por aquilo que 
aprendemos com estas pessoas. Por 
exemplo a forma como passámos a 
articular musicalmente o texto rela-
cionado com a pronúncia e a decla-
mação foi reveladora assim como a 
abordagem da música de dança (ao 
nível ritmo e da pulsação). São aspec-
tos muito importantes que nos dão a 
possibilidade de crescer enquanto 
músicos e artistas.”
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Informações 21 790 51 55 · culturgest.bilheteira@cgd.pt · www.culturgest.pt
Ticketline Reservas e informações: 1820 (24 horas)��·��Pontos de venda: Agências Abreu, Galeria Comercial 
Campo Pequeno, Casino Lisboa, C.C. Dolce Vita, El Corte Inglés, Fnac, Megarede, Worten e www.ticketline.sapo.pt

Petróleo, Gás,  
a Energia em mudança: 
da Geopolítica às 
Tecnologias e Mercados
por António Costa Silva
CONFERÊNCIAS QUA 8, 15, 22, 29 FEVEREIRO · 18H30 · ENTRADA GRATUITA

8 de fevereiro Mudanças estruturais e estratégicas em curso no mercado 
da energia · 15 de fevereiro A matriz energética atual, o contexto histórico, 
vulnerabilidades e soluções · 22 de fevereiro Cenários para a evolução futura 
e papel das diferentes tecnologias · 29 de fevereiro A Segurança energética 
de Portugal e da Europa: um novo conceito para o século XXI

The Thing��+��Atomic
JAZZ DOM 12 FEVEREIRO (INICIALMENTE PREVISTO PARA 11) · 21H30 · 20€ · M12

O aplauso extático que saudou a conclusão confirmou The Thing como uma das 
melhores bandas ao vivo que aí andam, juntando emoção angustiante e potência 
visceral. John Sharpe, allaboutjazz.com, 28.10.11 Como é que uma banda tão 
dinâmica e criativa não foi apanhada pelo radar de tantos e diferentes níveis 
dos media e da indústria? Se o Miles Davis Quintet com Tony Williams, Wayne 
Shorter, Ron Carter e Herbie Hancock tivesse podido “rockar”, teriam sido os 
geniais e esmagadores Atomic. Lloyd N. Peterson Jr, allaboutjazz.com, 09.01.10

Forest Fringe
Um microfestival
TEATRO SEX 17, SÁB 18, DOM 19 FEVEREIRO (ESPET. SATÉLITE DE 14 A 19) · 15€ · M12

Um fim de semana alargado de espetáculos e outras aventuras a partir da 
actividade inovadora, experimental e comunitária de uma organização multi-
-premiada no festival de Edimburgo. Peças de Action Hero, Search Party, Tania 
El Khoury, Deborah Pearson, Kieran Hurley, Bryony Kimmings, Jenna Watt, 
Mamoru Iriguchi, André e. Teodósio & Cão Solteiro, Andy Field e Tim Etchells.

Periplus
Deambulações luso-gregas
MÚSICA SÁB 25 FEVEREIRO · 21H30 · 20€ · M12

Nesta viagem-concerto, para lá de músicas e poemas originais, passa-se pela 
música e poesia grega antiga, revisita-se temas tradicionais portugueses e 
gregos, dialoga-se entre o rebético e o fado, evocam-se a morna de Cabo Verde 
e as canções de embalar e lamentos dos dois países. Um encontro musical de 
duas culturas que promete uma noite muito especial.
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Nos últimos dias tem-se assistido a 
uma profusão de notícias, crónicas e, 
como se diz agora, apontamentos te-
levisivos sobre Fernando Assis Pache-
co, que, se estivesse vivo, teria feito 
75 anos no dia 1 de Fevereiro. Mas há 
mais uma razão para que o seu nome 
regresse em força: uma biografia, 
“Trabalhos e Paixões de Fernando 
Assis Pacheco”, de Nuno Costa San-
tos, que também escreveu um docu-
mentário dedicado à figura, “Saudade 
Burra de Fernando Assis Pacheco”.

Assis Pacheco foi jornalista, cronis-
ta, poeta, novelista e romancista, pa-
ra além de crítico literário e tradutor. 
A sua obra é parca ou, se preferirem, 
concisa e é um mistério que um ho-
mem tão devoto dos livros tenha es-
crito tão pouco fora dos jornais. De 
certo modo produto do seu tempo, 
foi antes de mais um “escritor de jor-
nais” numa época em que, como diz 
o amigo Mário Zambujal, “os jornais 
eram feitos por escritores”. Mas, di-
zem vários amigos, Assis nunca pôs a 
obra literário em primeiro lugar. 

Em vida foram editados três livros 
de poesia: “Cuidar dos Vivos” (1963), 
“Katalabanza, Kilolo e Volta” (1972), 
“Memórias do Contencioso e Outros 
Poemas” (1980), uma antologia, “A 
Musa Irregular” (1991), e uma edição 
póstuma, “Respiração Assistida” 
(2003). Também deixou uma novela, 
“Walt” (1978), e um romance, “Tra-
balhos e Paixões de Benito Prada” 
(1993). Postumamente foram editados 
uma colectânea de entrevistas, “Re-
tratos Falados (2001), e “Memórias de 
um Craque” (2005), conjunto de cró-
nicas sobre memórias de futebol na 
sua Coimbra Natal.

A guerra e a vida
“Trabalhos e Paixões de Assis Pache-
co” não é uma biografia de pendor 
académico, como “Puta Que os Pa-
riu!”, de João Pedro George, sobre 
Luiz Pacheco. Será mais uma home-
nagem generosa ao biografado, falan-
do de forma leve de coisas pesadas.

Generosos têm também sido os mui-
tos textos escritos recentemente. A 
título de curiosidade refira-se que uma 
larga percentagem destes coloca maior 
ênfase no jornalista que no poeta, ou 
no novelista ou no romancista. Con-
tudo, a obra poética de Assis Pacheco 
não só pode ser considerada maior 
como desde o início criou impacto.

João Rodrigues, hoje editor na Sex-
tante e o editor original de “Trabalhos 
e Paixões de Benito Prada”, estudava 
em Coimbra na altura em que foi edi-

Primeiro 

o homem, 
só depois 

o escritor

A 1 de Fevereiro Fernando Assis Pacheco teria feito 
75 anos. Foi jornalista, poeta e romancista. Como 
os amigos Cardoso Pires, Diniz Machado ou Mário 

Zambujal tinha um ouvido clínico para a oralidade. 
Quem o conheceu diz que a guerra o deixou 

desesperado pelo lado bom da vida. Produto, talvez, 
da sua época, não pôs a obra acima do resto. 

Talvez por isso tenha escrito tão pouco.
João Bonifácio

tado “Cuidar dos Vivos”, o primeiro 
livro de Assis Pacheco – obra em que 
a minúcia poética e a recusa de liris-
mos já então se notavam. Segundo 
Rodrigues, com o livro “Assis tornou-
se uma personagem mítica”, muito à 
conta “dos poemas obre a guerra”, 
que “não eram norma” à época.

A guerra foi um dos elementos mais 
marcantes da vida de Assis Pacheco. 
Rodrigues diz hoje que foi ela que o 
“transformou em alguém ansioso por 
vida, desesperado pelas coisas boas 
da vida”. Contudo, e como o editor 
faz notar, “a obra está cheia de mor-
te”. Está, também, repleta de senti-
mentos bem mais negativos que a 
famosa bonomia que é tão gabada em 
Assis Pacheco.

Quando Pacheco começou a editar, 
o país era bastante diferente. A tele-
visão era quase inexistente e a censu-
ra exercia o seu poder sobre os meios 
de comunicação. Se Mário Zambujal, 
que começou a trabalhar nos jornais 
com Assis em 1969, lhe chama “leitor 
voraz”, já Rogério Rodrigues, que As-
sis trouxe para Lisboa em 1974, qua-

lifica-o como “leitor bulímico”. Onde 
Assis encontraria os livros num país 
onde eles não se encontravam só ele 
saberá.

O que importa é que essas leituras, 
filtradas pela personalidade de Assis 
e trespassadas pela experiência da 
guerra, resultaram em “Cuidar dos 
Vivos”, cuja dimensão à época não é 
de diminuir: “No plano das saídas li-
terárias o Assis e o [Manuel] Alegre 
eram as pessoas das gerações ante-
riores que nos interessavam”, conti-
nua Rodrigues. “Eram acontecimen-
tos”. 

Para isto terá tido importância o 
facto de o livro ter sido editado pela 
Vértice, de Joaquim Namorado, que 
era também uma revista com “uma 
difusão grande, um corpo de assinan-
tes muito forte”. Para se ter uma ideia 
da época, Rodrigues assinala que “o 
panorama do pensamento democrá-
tico português era marcado pela ‘Vér-
tice’ e pela ‘Seara Nova’ – só mais tar-
de é que chegou ‘O Tempo e o Mo-
do’”.

Só depois da guerra é que Assis se 

tornou jornalista. Ser jornalista na 
época era diferente. Não havia cursos 
de comunicação social. O jornalismo 
era o local óbvio de quem tinha amor 
pela escrita e pela leitura. 

O mundo dos jornais
Rogério Rodrigues é um bom exemplo 
disso. Em 1974 era professor em Mon-
corvo, numa escola cujo director era 
o escritor e poeta A. M. Pires Cabral, 
pai do grande poeta Rui Pires Cabral. 
Rodrigues tinha publicado um livro 
de poemas e “o Assis, que queria fazer 
uma série de reportagens sobre Mon-
corvo, queria conhecer-me”. Como 
resultado, Assis convenceu Rodrigues 
“a vir para Lisboa trabalhar para o 
‘República’”. 

Na altura a capital da imprensa, 
conta Mário Zambujal, “era o Bairro 
Alto”. “A própria Comissão de Censu-
ra instalou-se na rua da Misericórdia, 
antiga rua do Mundo”. A grande divi-
são no mundo dos jornais “não era 
geográfica”, diz, “era antes entre ma-
tutinos e vespertinos (como o ‘Diário 
de Lisboa’ ou ‘A Capital’)”. “Fechava-
se o jornal às 13h30”, recorda Rogério 
Rodrigues, “ia-se almoçar à tarde e 
ficava-se com o tempo todo do mun-
do”.

Esse tempo – ou o seu equivalente 
à noite, quando se trabalhava num 
matutino – era passado na conversa, 
o desporto preferido de Assis Pache-
co. Diz João Rodrigues: “Era gente 
habituada à vida nocturna depois do 
fecho dos jornais. Saíam e iam para 
as cervejarias”. Dessas tertúlias fa-
ziam parte pessoas como José Cardo-
so Pires e Diniz Machado, ambos ami-
gos de Assis, bem como outros escri-
tores, como Urbano Tavares 
Rodrigues, Luís de Sttau-Monteiro. 

Esse gosto pela conversa, pela bo-
émia, marca não só Assis Pacheco 
como Cardoso Pires, Machado ou 
Zambujal, todos, segundo João Rodri-
gues, escritores com “um grande co-
nhecimento da literatura americana, 
do diálogo” e “uma grande paixão 
pela vida, pela liberdade da rua, pela 
cultura popular”. “No dia a dia tinham 
sempre resposta pronta, e resposta 
lisboeta, de rua”.

Nessa altura, diz o editor, “os auto-
res iam todos aos lançamentos uns 

Ser jornalista na época 
era diferente. Não havia 
cursos de comunicação social. 
O jornalismo era o local óbvio 
de quem tinha amor pela escrita 
e pela leitura

Podemos achar 
que Assis podia ter 
deixado mais. Mas, 
diz Mário Zambujal, 
“para isso teria 
de ter deixado a vida, 
os filhos, a comida, 
as viagens. Para 
os leitores teria sido 
melhor, mas para 
quem tem o trabalho 
se calhar não”



Ípsilon • Sexta-feira 10 Fevereiro 2012 • 21

dos outros”, o que “desapareceu nos 
anos 1980”. Mas o que não faziam era 
falar entre si de literatura. Rogério 
Rodrigues lembra que “os escritores 
nunca falavam de literatura. Falavam 
de pessoas e da vida. De vinho, desta 
ou daquela tipa. De futebol, das co-
ristas do Parque Mayer. Não havia 
nada de reverente pela literatura”.

No caso de Assis, diz Mário Zambu-
jal, “as conversas podiam ser diversi-
ficadas. 

Descrevia qualidades de vinhos e 
de petiscos, porque tinha uma memó-
ria perfeita de cada paladar. Contava 
as viagens que fazia. Também podia 
falar de livros que tinham saído ou 
tinham encontrado – e chamava-nos 
a atenção para eles. Ou então falava 
de bola, de que gostava imenso”. 

Segundo João Rodrigues, uma das 
razões para a escassa obra de Assis 
foi a sua vida “intensíssima”. “Saía de 
manhã, ia para o trabalho, vinha al-
moçar, ia ao jornal, ia para casa. De-
pois havia viagens, comida com os 
amigos, bebida. Não praticou uma 
vida virada para a sua obra, mas sim 
para a vida”.

Tal como os outros amigos, Rodri-
gues acredita que a profissão de Assis 
“impedia-o de fazer coisas”. Além dis-
so, “o que ele conhecia do mundo vi-
nha de ser jornalista. Adorava falar 
com pessoas, ouvir. Gostava de ser in-
termediário”. É preciso ver que, como 
refere Mário Zambujal, “o jornalista 
antigo era pau para toda a obra. Tanto 
fazia a reportagem de um incêndio nas 
barracas como de uma recepção numa 
embaixada”. E isso permitia “ver mui-
to mundo”, que era algo por que Assis 
tinha muito apreço.

Tudo isso “é muito difícil de conciliar 
com viver fechado em si próprio – que 
é algo a que ser romancista obriga”, 
conclui João Rodrigues. A isso acresce 
o facto de, segundo Rogério Rodrigues, 
na época não haver “pressão mediáti-
ca para se escrever”. Os escritores não 
tinham uma imagem tremendamente 
séria de si mesmos – João Rodrigues 
recorda que certa vez Assis apresentou 
um dos policiais de Diniz Machado 
“vestido de detective”.

Podemos achar que Assis, que se-
gundo Mário Zambujal tinha uma ra-
ra capacidade de perfeição na rapi-
dez, podia ter deixado mais. Mas, diz 
o autor de “Crónica dos Bons Malan-
dros”, “para isso teria de ter deixado 
a vida, os filhos, a comida, as viagens. 
Para os leitores teria sido melhor, mas 
para quem tem o trabalho se calhar 
não”.

Dinis Machado, Mário Zambujal 
(nas fotos) ou Cardoso Pires: 
escritores, como Assis, com 
uma grande paixão pela vida, 
pela liberdade da rua, pela 
cultura popular
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Per Olov Enquist parece ter nascido 
para a fama: na década de 50 era um 
dos maiores saltadores em altura es-
candinavos, chegando a ser recordis-
ta nacional sueco com a marca de 
1,97m; depois de abandonado o des-
porto, dedicou-se à escrita literária e 
ao teatro, e também aí se tornou num 
dos mais importantes, premiados e 
traduzidos escritores e dramaturgos 
nórdicos, tendo o seu nome sido re-
ferido mais do que uma vez para o 
prémio Nobel.

Depois de ter passado mais de 20 
anos a debater-se com um problema 
de alcoolismo, numa manhã de Feve-
reiro de 1991, o escritor sueco Per 
Olov Enquist (n. 1934) decidiu que não 
tornaria a beber e que também não 
tornaria a escrever romances: a partir 
de então o seu talento seria orientado 
apenas para a escrita teatral. Em con-
versa com o Ípsilon, a partir de Esto-
colmo, onde vive, justificou: “Passei 
demasiados anos a tentar perceber as 
razões pelas quais estava dependente 
do álcool, e acho que nunca as encon-
trei. Quanto à escrita de romances, 
não consegui ser tão forte. Fui derro-
tado.” Essa promessa foi oficialmen-
te quebrada – o que lhe trouxe uma 
espécie de “segunda 
vida literária” – 
oito anos de-
pois, com a 
publicação 
de um ro-

mance histórico, “A Visita do Médico 
Real”. Foi com esta história, uma in-
cursão no século XVIII e nos começos 
da Revolução Iluminista nos países 
nórdicos, que o seu nome se tornou 
internacionalmente conhecido ao ser-
lhe atribuído o Independent Fiction 
Prize, a que se seguiram muitos ou-
tros, entre os quais o prémio para o 
melhor romance estrangeiro publica-
do em França.

E afinal porque voltou à escrita ro-
manesca? “Eu estava a viver na Dina-
marca havia mais de dez anos quando 
me deparei – porque me interesso 
muito por História – com o que chamei 
‘caso Struensee’. Fiquei chocado por 
desconhecer esse episódio do Ilumi-
nismo, de grande importância e inte-
resse não apenas para a História dos 
países escandinavos mas para a His-
tória europeia, e por ele ser tão pouco 
conhecido e estudado. E comecei en-
tão a ler tudo o que com ele se rela-
cionava, tudo o que então encontrei 
na biblioteca de Copenhaga, e que foi 
muita coisa.” Mas porquê transformar 
essa história de amor entre um médi-
co visionário e uma rainha num ro-
mance? Poderia ter sido uma peça de 
teatro, ou o argumento para um filme, 
insistimos. “O romance é um instru-
mento fantástico, pode-se dizer o que 

quisermos e da maneira que qui-
sermos, há espaço, e nós temos o 
completo controlo de tudo”, diz 
Per Olov Enquist. “Numa peça 
de teatro temos apenas três ho-
ras. Num filme temos sempre 

muita gente envolvida, e isso 
não me agrada” (Enquist fo-
ra, anos antes, o autor do 
argumento do filme “Ham-
sun”, de Jan Troell, protago-

nizado por Max von 
Sydow).

Uma mensagem 
para a Europa

“A Visita do Médico Real”, recente-
mente traduzido e publicado em Por-
tugal pelas edições Ahab, ultrapassa 
as definições habituais para o género 
“romance histórico”, pois é uma mis-
tura entre reportagem e drama, atra-
vessada por ideias filosóficas, uma 
narrativa soberba do choque entre a 
razão e o dogma, entre o humanismo 
e a tentação do poder absoluto. “É 
um romance baseado em factos his-
tóricos, eu não podia ignorar nenhum 
facto que conhecesse”, diz Enquist. 
“Quando escrevi sobre o amor físico 
entre Struensee e a rainha, não houve 
um microfone escondido atrás da ca-
ma, mas eu sei o que aconteceu. Eu 
sabia onde estava a cama, e em que 
quarto, e conhecia já muito bem as 
duas personagens. Acho que a minha 
longa experiência na escrita teatral 
me ajudou muito quando tive de es-
piar por dentro a cabeça delas.” O 
autor mostra-se ao longo de todo o 
romance muito mais interessado no 
pensamento das várias personagens 
(que compõem uma galeria de vultos 
do pensamento, onde não falta Vol-
taire) do que nas descrições de cariz 
histórico, quer dos palácios quer do 
modo de vida da corte. Para nomear 
o período do “Governo” de Stuensee, 
Per Olov Enquist criou a expressão 
“revolução dinamarquesa”, o que pa-
rece querer levar o leitor a entender 
esses tempo como precursor dos ide-
ais franceses de liberdade, igualdade 
e fraternidade. “Aquilo a que chamei 
‘revolução dinamarquesa’ foi qual-
quer coisa que eclodiu um pouco ce-
do no tempo, poderia ter acontecido 
noutro país, na Suécia ou na Rússia”, 
nota Enquist. “Foi uma importante 

mensagem para o resto da Europa, e 
colapsou, mas no fim acabou por so-
breviver. Até agora. Os ideais do Ilu-
minismo continuam vivos ainda hoje. 
O modelo escandinavo de Estado so-
cial tem as suas raízes mais finas nes-
se tempo de Stuensee.”

A escrita em “A Visita do Médico 
Real” é concisa, feita de frases curtas 
e depuradas. Mas são os diálogos o 
que mais se aproxima da escrita tea-
tral que tanto parece ter influenciado 
Enquist. “Não se pode aprender mui-
to com Strindberg, excepto a sua es-
crita maravilhosa que criou as bases 
da literatura sueca. Como homem do 
teatro, ele foi um solitário, e é difícil 
aprender dele. O Ibsen foi um autor 
diferente, o seu talento como drama-
turgo é tão pedagógico que qualquer 
um aprende com ele. Eu aprendi. 
Bem como com todos os autores que 
li até aos 35 anos de idade.”

“Aquilo a que chamei 
‘revolução 
dinamarquesa’ (...) 
foi uma importante 
mensagem para 
o resto da Europa, 
e colapsou, mas 
no fim acabou por 
sobreviver. Até agora. 
Os ideais 
do Iluminismo 
continuam vivos”
Per Olov Enquist

“A Visita do Médico Real” foi o livro com 
que o sueco Per Olov Enquist quebrou uma 

antiga promessa, fascinado por um episódio 
histórico que no século XVIII espalhou os ideais 

iluministas no Norte da Europa. “O modelo 
escandinavo de Estado social tem aí as suas 

raízes”, diz ao Ípsilon. José Riço Direitinho
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Per Olov Enquist. “Numa peça 
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ras. Num filme temos sempre 

muita gente envolvida, e isso 
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Numa manhã de Fevereiro 
de 1991, Per Olov Enquist 
decidiu que não tornaria a 
beber e que também não 
tornaria a escrever 
romances; quebrou a 
promessa com “A Visita do 
Médico Real”

O romance que 

derrotou
Per Olov Enquist
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GABRIEL FAURÉ Cantique de Jean Racine
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“Achámos que, juntos, conseguiría-
mos se calhar fazer alguma coisa.”

Mónica Santana Baptista é a primei-
ra dos seis trintões sentados à volta 
da mesa de um café numa tarde de 
temporal a falar. Estamos em Abril de 
2011, a poucas semanas da estreia, na 
competição do IndieLisboa, de um 
filme português que se destaca por 
trazer a assinatura não de um, mas 
de seis realizadores: “O Que Há de 
Novo no Amor?”, estreia na longa-
metragem de seis colegas de curso da 
Escola Superior de Teatro e Cinema. 
Mónica, Patrícia Raposo, Hugo Alves, 
Hugo Martins, Tiago Nunes e Rui Ale-
xandre Santos decidiram “furar” a 
dificuldade de chegar à primeira lon-
ga em Portugal, associando-se para 
assinar em conjunto um filme sobre 
as vidas sentimentais dos membros 
de uma banda rock. Seis histórias in-
dividuais, cada uma dirigida por um 
dos seis, mas interligadas a vários ní-
veis (narrativos, temporais), mercê 
de um trabalho “gigantesco” de pre-
paração e de argumento, e que, nas 
palavras de Patrícia Raposo, “repre-
sentam a sensibilidade dos seis”.

Tiago Nunes explica: “O que nos 
interessou foi ter seis personagens 
numa longa em vez de seis curtas dis-
persas. O filme foi sempre visto como 
um todo, com universos diferentes 
dentro de uma estrutura que é orgâ-
nica; seis visões sobre o amor que, 
quando estão juntas, em contraste ou 
semelhança, formam um panorama.” 
Hugo Alves completa: “A associação 
das histórias provoca uma reflexão 
que não era possível numa história 
individual; mas elas não iriam existir 
individualmente se não fosse o filme. 
Houve uma fase de andar à procura 
do género de narrativa que fosse ca-
paz de sustentar esta ideia, de haver 
seis pontos de vista que fizessem uma 
unidade, à procura das ideias que nos 
unem, dos interesses em comum.”

Evidentemente, esses “interesses 
em comum” não surgiram apenas em 
função do filme – os seis foram colegas 
de curso num momento específico da 
Escola de Cinema, como explica Tia-

go: “Estava uma geração de professo-
res a sair e outra a entrar. As aulas que 
tivemos, os filmes que estudámos 
dividem-nos muito de pessoas que 
estiveram na escola cinco anos antes. 
Mas, mesmo para lá da escola, há mui-
tos cruzamentos a nível pessoal e pro-
fissional antes do filme”. E quase to-
dos tinham em comum a experiência 
profissional nos “bastidores” da pro-
dutora Rosa Filmes: Mó-
nica, Tiago ou Hugo M. 
como assistentes de rea-
lização, Rui como mon-
tador.

As dificuldades de 
montar um primeiro fil-
me em Portugal, multi-
plicadas por seis, levaram à ideia de 
“tentar furar de outra forma”, como 
diz Rui. “Queríamos fazer este filme 
assim. Portanto, os pontos de contac-
to que tinha de haver, as limitações 
não eram na realidade limitações, 
eram parte de um problema para o 
qual precisávamos de encontrar solu-
ções.”

Como uma peça de música
“Fast-forward” nove meses, até Janei-
ro de 2012. Depois da passagem pelo 
IndieLisboa e por alguns outros festi-
vais nacionais e internacionais, “O 
Que Há de Novo no Amor?” chega ao 
circuito comercial. Mas o que esta se-
mana estreia nas salas não é o mesmo 
filme que esteve no Indie há um ano: 
é uma versão “revista e melhorada”, 
uma nova montagem que reordenou 
a sequência das seis histórias e mexeu 
na estrutura interna de algumas delas, 
sem no entanto alterar a narrativa ou 
a essência do filme.

De novo reunidos, agora numa das 
salas dos escritórios da Rosa Filmes, 
os seus autores têm agora um outro 
distanciamento, longe do entusiasmo 
quase juvenil de ter finalmente obra 
pronta para mostrar. “O tempo de 
paragem obrigou-nos a reflectir mais 
sobre o que estávamos a fazer. Foi um 
tempo para pensar sobre o filme que 
queríamos,” explica Rui Santos que, 
para além de assinar um dos episó-

Os seis do 

   Em Maio último, o IndieLisboa estreava “O Que Há de Novo no Amor?”, primeiro fi
   Chega agora fi nalmente às salas, numa versão “revista e melhorada” que quer a

HUGO MARTINS 

(Marinha Grande, 1973)
Realizou cinco curtas; estudou 

cinema em Nova Iorque; 
trabalhou como assistente 

de realização; prepara a sua 
primeira longa a solo; 

referências: Yasujiro Ozu 
e os cineastas japoneses

“Não fazemos parte 
de nenhuma geração 
– a não ser de uma 
que seja a nossa”
Tiago Nunes

RUI ALEXANDRE SANTOS 

(Lisboa, 1981)
Realizou uma curta; montou 

fi lmes de Manuel Mozos e 
Joaquim Sapinho; referências: 

Roberto Rossellini

HUGO ALVES 

(Lisboa, 1979) 
Realizou duas curtas; trabalhou 
na área do som, sonoplastia e 

música; cantor e guitarrista dos 
Peewee Montana; referências: 

Martin Scorsese, Stanley Kubrick
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dios, é também o responsável pela 
montagem. “Permitiu sair um pouco 
da excitação e do lado mais impulsivo, 
a estrutura ficou mais pensada, mais 
fluida.” Para Mónica Baptista. “não 
se notam tanto as costuras, o filme 
melhorou.” Rui adianta que “o filme 
reflectia muito o estado das coisas na 
altura. O modo como olhamos para 
o material mudou entretanto; fomos 
ganhando outro olhar, outra forma 
de compreender como as coisas po-
dem ser feitas.”

Para chegar a esse ponto ajudou 
significativamente ver o filme com o 
público para o qual foi feito, como diz 
Tiago Nunes. “É um processo muito 
importante, o modo como vemos o 
filme torna-se completamente dife-
rente.” Hugo Alves: “É uma boa ex-
periência sentir o filme ao lado das 
pessoas que nunca o viram, percebe-
se quais são os momentos [fortes], dá 
para sentir o fluxo de interesse.” Tia-
go compara a experiência à necessi-
dade de estruturar uma canção ou 
uma peça de música. “Não se trata de 
ter este e este e este detalhe juntos, o 
que fica no écrã não são esses deta-
lhes mas sim uma impressão global. 
É criar uma melodia e uma harmonia 
do princípio ao fim e sustê-la, em vez 
de sublinhar as notas individuais.”

Mas a experiência não mudou sig-
nificativamente a sua fé no cinema, 
como confirma Tiago. “É uma questão 
de contar uma história, partilhar uma 
experiência, uma emoção. Não se tra-
ta de fazer um filme para as massas, 
mas de fazer um filme que possibilite 
ao público encontrar uma empatia 
com estas histórias, com estas perso-
nagens. É isso que alimenta continu-
ar a fazer filmes.”

Contra o preconceito
A verdade, no entanto, é que “O Que 
Há de Novo no Amor?” surge nas salas 
numa das piores alturas recentes para 
o cinema português, entre problemas 
de financiamento e desinteresse do 
público. Os seis têm a noção dos pro-
blemas, que transcendem a simples 
questão de um eventual preconceito 

do espectador, como avança Rui San-
tos: “Há uma espécie de centro, aqui 
em Lisboa, onde tudo chega a algumas 
elites culturais, mas os filmes parecem 
não passar daqui. Muitas pessoas [no 
resto do país] nem chegam a saber que 
os filmes existem.” Hugo Martins anui: 
“As pessoas não sabem que eles exis-
tem, mas quando sabem [também] 
não lhes interessa muito. Não há iden-
tificação, não há relação.” “Isso é uma 
batalha por si só,” como continua Hu-
go Alves, “e temos estado a falar com 
pessoal dos liceus, das escolas. A sen-
sação que esse público mais jovem 
passa é que, sabendo que o filme exis-
te, se tiverem de o ir ver ao cinema 
muito provavelmente não vão. Se ti-
vessem hipótese de o ver no compu-
tador, todos iam pelo menos dar uma 
chance ao filme.”

É Mónica Baptista quem resume a 
questão fulcral. “Sabemos todos do 
preconceito em relação ao cinema 
português, que o espectador não acei-
ta. Mas depois, enquanto cineastas, 
parece que não reflectimos sobre isso. 
Não tem a ver com querer fazer um 
filme ‘mainstream’ ou de autor; sim-
plesmente não reflectimos. Estamos 
sempre a dizer que as pessoas têm 
um preconceito em relação ao cinema 
português, mas os espectadores são 
inteligentes. Isso surgiu porque algo 
se passou que fez criar essa nuvem. 
Nós que gostamos tanto de ir ver ci-
nema, de pensar o cinema, temos de 
pensar sobre isso, para tentar criar 
outros caminhos. E acho que tenta-
mos fazer isso com este filme.”

É esse olhar diferente que os seis 
autores reivindicam, e do qual já es-
tavam conscientes em Abril, quando 
“O Que Há de Novo no Amor?” passou 
no Indie. Tiago Nunes: “As coisas que 
nos interessam, o modo como olha-
mos para o cinema, as coisas que ad-
miramos, são muito particulares. As 
nossas referências não são as que es-
tão no cinema português. Não faze-
mos parte de nenhuma geração – a 
não ser de uma que seja a nossa.”

Ver crítica de filme págs. 42 e segs.

o fi lme assinado em conjunto por seis jovens realizadores portugueses. 
r atingir um público que não vai ver fi lmes portugueses Jorge Mourinha

 fi lme airado 

PATRÍCIA RAPOSO

(Beja, 1982) 
Realizou duas curtas; 

trabalhou e estudou na área 
da fotografi a; referências: 

Stanley Kubrick, Spike Jonze

TIAGO NUNES 

(Harare, 1977) 
Realizou uma curta; trabalhou 
como assistente de realização; 

estudou arquitectura; tem 
carreira paralela como 

fotógrafo; referências: “O 
Homem que Matou Liberty 

Valance”, de John Ford,“Os 400 
Golpes”, de François Truff aut

MÓNICA SANTANA 
BAPTISTA 

(Lisboa, 1979)
Realizou uma curta; 

trabalhou como assistente de 
realização e argumentista; 

prepara a sua primeira longa; 
referências: John Cassavetes, 

Maurice Pialat, Krzysztof 
Kieslowski, Nicholas Ray
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Os últimos meses foram preenchi-
dos para Art Spiegelman (Estocol-
mo, 1948). O festival de Angoulême 
dedicou uma impressionante ex-
posição à sua obra, o Ministro da 
Cultura francês, Frédéric Mitter-
rand, distinguiu-o com a medalha 
de Oficial das Artes e das Letras e 
um livro trouxe-o de volta è esfera 
pública: “Maus”, ou para sermos ri-
gorosos, “MetaMaus”. Basta o título 
para adivinhar o conteúdo desta edi-
ção (o selo é da Pantheon), abundan-
te em fotografias, desenhos e outro 
material de arquivo. Estruturado por 
uma longa conversa entre o autor e 
Hillary Chute, professora de Literatu-
ra na Universidade de Chicago, é um 
livro sobre um livro de banda dese-
nhada.

Será exagero (ou talvez não) afir-
mar que esta arte visual nunca mais 
foi a mesma desde o lançamento, há 
25 anos, do primeiro volume de 
“Maus – a História de um sobreviven-
te”. Mas poucos recusarão ao livro, 
que confronta a história de uma famí-
lia com as ruínas do Holocausto, o 
estatuto de obra maior. Mais do que 
a consagração simbólica em 1992 
(com o prémio Pulitzer, por alturas 
da edição do segundo volume), foi a 
sua complexidade temática, narrativa 
e visual que lhe valeu os louvores da 
crítica literária e da academia. Ficção 
ou autobiografia? Literatura ou BD? 
A discussão ainda não acabou. Hilla-
ry Chute, editora de “Meta Maus”, é 
peremptória: “Para mim Art Spiegel-
man é um dos autores americanos 
mais influentes da geração do pós-
guerra, senão o mais influente. ‘Maus’ 
obrigou as pessoas a reconhecerem 
que a banda desenhada pode oferecer 
narrativas sofisticadas e pungentes. 
Foi aclamado por gerações diferentes, 
faz parte de currículos escolares, é 
estudado nas universidades. E conti-
nua a vender muitas cópias por ano 
nos Estados Unidos”.

A canonização de “Maus” deve ser 
entendida à luz das suas qualidades. 
Não só afirmou as possibilidades da 
autobiografia enquanto recurso fic-
cional, como mostrou a um público 
alargado que a BD não enjeita a auto-
reflexão. Ou seja, é feita de pensamen-
to; pensamento sobre os (seus) pro-
cessos, discursos e memórias. Ora 
“MetaMaus” vem enfatizar essa di-
mensão, recordando aos leitores que 
a obra originária é menos uma repre-

“Um livro 
como ‘Maus’ não 
contraria a frase 
de Adorno sobre 
a impossibilidade 
da poesia depois 
de Auschwitz. 
Pelo contrário, 
concilia-se com 
um comentário 
que o filósofo fez 
depois, sobre 
a necessidade 
da arte lutar 
consigo mesma 
depois do 
Holocausto”

Porquê o Holocausto?  
Porquê os Porquê os ratos?ratos?  

Porquê a Porquê a BD?BD?
  Um quarto de século depois de lançamento do primeiro volume de “Maus”, a banda d
    recebe uma nova leitura sob a forma de um livro: “MetaMaus.” Para rever e p
      com a sua obra,  a sua família e as memórias de Holocausto. José M
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A obra originária é menos uma 

representação do Holocausto, do que uma 

representação da relação de Spiegelman 

com a história de seus pais (Vladek e Anja), 

ambos “sobreviventes” de Auschwitzl
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Porquê o Holocausto? 
Porquê os ratos? 

Porquê a BD?

sentação do Holocausto, do que uma 
representação da relação de Spiegel-
man com a história de seus pais (Vla-
dek e Anja), ambos “sobreviventes” 
de Auschwitz. Nesse sentido, procura 
responder a três perguntas que o au-
tor ouviu, ao longo de duas décadas. 
Porquê o Holocausto? Porquê os ra-
tos? Porquê a BD?

Família, trauma 
e história
Não há respostas fechadas. Alguns 
temas, como relação com o pai, Vla-
dek (a personagem central de “Maus) 
e o pudor de Art em abordar o sofri-
mento das vítimas, sem as santificar, 
são retomados e aprofundados. Nada 
que impeça a dúvida, o receio de fal-
tar à verdade (“Não estive lá”, diz). 
Porque não é apenas o fantasma do 
irmão morto durante a guerra (Ri-
chieu) que paira sobre “MetaMaus”: 
é também a ameaça do Holokitsch; a 
dada altura, uma leitora confunde-se: 
“obrigado Art Spielberg”. A vida não 
foi bela para Vladek e Anja (que se 
suicida em 1968).

a desenhada de Art Spiegelman 
e pensar a relação de um autor
é Marmeleira

Mas não foi apenas a BD que cons-
truiu o livro vencedor de um Pulitzer. 
A descoberta dos primeiros panfletos 
que denunciavam os campos de con-
centração e dos desenhos com que as 
vítimas retratavam o quotidiano em 
Auschwitz, também serviram de ins-
piração. E, por isso, “Meta Maus” 
apresenta-se como um arquivo reple-
to de revelações. “A maior parte da 
pesquisa implicou a análise de dese-
nhos e esboços e a identificação e a 
organização de material de arquivo 
que estava no estúdio do autor”, con-
ta Hillary Chute. “O que me permitiu 
aprender imenso sobre os assuntos 
representados. Por exemplo, os pan-
fletos do pós-guerra, que pertenciam 
à Anja, ajudaram a perceber como Art 
Spielgelman se tornou autor de banda 
desenhada. E tivemos acesso pela pri-
meira vez a informação nunca antes 
revelada, embora fragmentada, sobre 
o modo como Anja sobreviveu. O que 
acrescenta dados inéditos à narrativa 
de Maus que é sobretudo centrada em 
Vladek”. Livro sobre uma família? Por-
ventura. “Metamaus” aprofunda essa 
perspectiva ao incluir entrevistas com 
os filhos de Art Spiegelman, Dash e 
Nadja, e a sua mulher, Françoise Mou-
ly. “Concordo”, responde a editora. 
“E é, também, uma obra sobre a liga-
ção entre uma família e a banda dese-
nhada. Sobre a transmissão do trauma, 
sobre o que significa ‘sobreviver’ atra-
vés de gerações. É um livro que lida 
profundamente com as ideias de famí-
lia, história e intergeracionalidade”.

Outro assunto de “MetaMaus” pas-
sa quase despercebido ao longo das 
suas páginas: a tensão entre alta e bai-
xa cultura, industria cultural e van-
guardas artísticas. Chegado a Nova 
Iorque nos anos 1980, Art Spiegelman 
só encontra reconhecimento e com-
preensão no “milieu” do cinema ex-
perimental. Trava amizade com Ge-
orge Kuchar e torna-se inseparável 
de Ken Jacobs. É este cineasta que 
desvaloriza os seus medos de dian-
te da representação da realidade 
e o incentiva a desenhar sem pre-

ocupações miméticas. Mas até que 
ponto não incorreu o autor de “Maus” 
num “crime” diante do irrepresentá-
vel? Sobre isso, Hillary Chute evoca 
um episódio: “Lembro-me de um co-
mentário do Art numa conferência 
que fizemos juntos em Manhattan em 
Outubro. Ele começou a sua interven-
ção dizendo: ‘o não-dito vai ser dito 
dentro de 10 minutos’. Um livro como 
‘Maus’ não desafia ou contraria a fa-
mosa frase de Adorno sobre a impos-
sibilidade da poesia depois de Aus-
chwitz. Pelo contrário, acredito que 
se concilia com um comentário que 
o filósofo fez depois, sobre a necessi-
dade da arte lutar consigo mesma 
depois do Holocausto. E isso é algo 
que encontramos em ‘Maus’. Está 
cheio de tensões internas e externas. 
Daí o seu sucesso, a sua profundidade 
e ligação com a história”.

Outros aspec-
tos são profusamente 

esclarecidos. Por exemplo, o re-
curso à antropomorfização de ani-
mais para a figuração das nacionali-
dades das personagens. A propagan-
da nazi (que associava os judeus aos 
ratos) foi uma referência a par da ban-
da desenhada, da animação e da ilus-
tração infantil. Para todos os efeitos, 
a biografia de Art Spigelman é indis-
sociável da sua condição de fruidor 
destas artes. Foi assim que se cons-
truiu enquanto autor. Da revista 
“Mad” de Harvey Kurtzman até Ches-
ter Gould (criador de Dick Tracy), 
passando pelas tiras de “Little Annie” 
e o movimento undergound comix 
de São Francisco, todas as influências 
são documentadas.
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PORTRAIT PIERRE BOULEZ II
FRANÇA 2012

Peter Rundel direcção musical 
Yeree Suh soprano
Carla Bos harpa

PIERRE BOULEZ
Pli selon pli (excertos)

MAURICE RAVEL / PIERRE BOULEZ 
Frontispice 

EMMANUEL NUNES
Improvisation I - Für ein Monodram�

MAURICE RAVEL
Introduction et Allegro

SEJA UM DOS PRIMEIROS A APRESENTAR HOJE ESTE JORNAL COMPLETO NA CASA DA MÚSICA E GANHE UM CONVITE DUPLO PARA ESTE 
CONCERTO. OFERTA LIMITADA AOS PRIMEIROS 10 LEITORES E VÁLIDA APENAS PARA UM CONVITE POR JORNAL E POR LEITOR.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAAPOIO INSTITUCIONALMECENAS CASA DA MÚSICAPATROCINADOR FRANÇA 2012
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Apoios à divulgação:

COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO

ROMEU
E JULIETA

PROMOÇÃO MÊS DOS NAMORADOS
Na compra de um bilhete Romeu e Julieta a CNB oferece outro ao seu amor perfeito.
Esta campanha não inclui tardes família. Desconto não acumulável com outros já existentes.
Campanha exclusiva nas bilheteiras do Teatro Camões e Teatro Nacional de São Carlos.

TEATRO CAMÕES Dias 9, 10, 11, 17 e 18 de Fevereiro (dias de promoção em vigor)

CRANKO . PROKOFIEV . SHAKESPEARE



28 • Sexta-feira 10 Fevereiro 2012 • Ípsilon

O tempo mata (e quando não mata 
engorda), o tempo mói, o tempo arde 
(mas o que arde também cura), o tem-
po é tudo - pelo menos em “À Louer”, 
o espectáculo com que os Peeping 
Tom encerram amanhã, às 22h, a se-
gunda edição do GuiDance - Festival 
Internacional de Dança Contemporâ-
nea, em Guimarães. O tempo também 
já era tudo na trilogia “Le Jardin” / 
“Le Salon” / “Le Sous-Sol”, a extraor-
dinária estreia da companhia belga 
de Franck Chartier e Gabriela Carrizo 
em Portugal, mas não desta maneira. 
Aqui não há uma família real a viver 
e a morrer em palco, enterrada até 
aos joelhos na terra que a haveria de 
comer (Marie Otal, a personagem cen-
tral de “Le Sous-Sol”, morreu aos 82 
anos durante os ensaios da criação 
seguinte da companhia, “42, rue van-
denbranden”, também apresentada 
em Guimarães); aqui o que há é um 
teatro da decadência, da decadência 
inexorável, que avança lentamente 
do palco até se apoderar do público, 
como num pesadelo demasiado pa-
recido com a realidade.

Acordamos com a voz de Gabriela 
Carrizo, ao telefone desde Bruxelas, 
e é uma voz tranquilizadora. “À Lou-
er” é a história às vezes terrível do 
que o tempo faz connosco, sim, mas 
também a história assombrosa daqui-
lo que fazemos com ele. “O ponto de 
partida deste espectáculo foi uma hi-

pótese: e se tudo na vida estivesse 
para alugar, se tudo fosse provisório, 
incluindo as nossas relações com as 
coisas, com os lugares, com as pesso-
as? Trabalhámos em torno dessa hi-
pótese e imediatamente o tempo se 
tornou o material central de ‘À Louer’, 
contaminando o movimento, a dra-
maturgia, a encenação, a montagem”, 
explica Gabriela ao Ípsilon. As várias 
personagens da peça (sete, o que às 
vezes é igual a uma multidão: “À Lou-
er” é um jogo de espelhos, de duplos, 
de múltiplos) também sofrem o efeito 
do tempo, só que nada aqui é como 
na vida real. “‘À Louer’ tem um lado 
hiper-cinematográfico. Todo o nosso 

trabalho de movimento foi orientado 
nesse sentido: para introduzir 
‘zooms’, ‘pauses’, ‘flashbacks’, ‘fast-
forwards’, ‘slow-motions’, ‘fades’ e 
sequências paralelas que interrom-
pem aquilo que as personagens estão 
a fazer com ‘flashes’ do que elas estão 
a pensar, a sentir, a imaginar. É como 
se as personagens se bifurcassem e 
nós pudéssemos segui-las na sua ci-
são”. Já não seria mau como efeito 
especial, mas há mais, continua a di-
rectora artística dos Peeping Tom: 
“Por outro lado, queríamos manipu-
lar o tempo, que é o contrário do que 
podemos fazer na vida: aceleramos 
os acontecimentos mais violentos, 
que na vida queremos sempre que 
passem muito depressa, e ampliamos 
outros para que durem mais tempo. 
São formas de tornar o invisível visí-
vel”.

Voltamos a sonambular, e então 
estamos outra vez neste interior bur-
guês: piano, reposteiros de veludo 
vermelho e um chão aos quadrados 
pretos e brancos (é um pesadelo ci-
nematográfico, dizíamos: um pesa-
delo lynchiano), em cima do qual se 
materializa e se desmaterializa a vida 
interior de uma estranha família. É 
uma casa, ou é um teatro? “Sim, as 
cortinas vermelhas... O espaço cénico 
é um pouco a continuação do espaço 
do teatro”, diz Gabriela. E depois es-
ta família também: há uma diva (a 

mezzo-soprano Eurudike De Beul) 
que nunca distingue bem o palco da 
vida real, e cuja decadência contami-
na a casa, o marido, o filho, a gover-
nanta, o criado, até os seus admira-
dores, lá fora (que afinal também é cá 
dentro).

Uma família
As questões de família estão no san-
gue dos Peeping Tom, que logo na 
trilogia inaugural colocaram toda a 
sua vida em cima do palco: o casal 
que perdia a filha em “Le Salon” era 
um casal real (Franck Chartier e Ga-
briela Carrizo, que se conheceram 
durante a digressão de “La Tristeza 
Complice”, de Alain Platel, e depois 
ainda fizeram mais dois espectáculos 
com os C de la B, “Iets op Bach” e 
“Wolf”, antes de fundarem a sua pró-
pria companhia), com uma filha real 
que foi crescendo em palco, durante 
a longa carreira internacional de “Le 
Jardin” / “Le Salon” / “Le Sous-Sol”. 
“É verdade que funcionamos um bo-
cado como uma família alargada. Pri-
meiro porque gostamos de ter várias 
gerações nos nossos espectáculos: 
cada idade tem o seu corpo, a sua ma-
neira de se movimentar... E depois 
temos sempre processos de criação 
muito longos, porque nos apoiamos 
sobretudo no material proposto pelos 
intérpretes. Com isso todos nos tor-
namos muito íntimos”, sublinha Ga-

briela. Desta vez, como já acontecia 
no anterior “42, rua vandenbranden”, 
Gabriela e Franck ficaram de fora, a 
observar, como se não fizessem parte 
desta família, como se não caíssem 
com ela (como caíam, e com estron-
do, em “Le Jardin”): “O nosso traba-
lho sempre foi muito físico, muito 
extremo, e estamos mais velhos; co-
meçamos a sentir dores, dificuldades. 
Mas também tínhamos vontade de 
passar para o outro lado, de ganhar 
este recuo”. 

Depois da odisseia pessoal que foi 
a trilogia, e do luto que ficou para 
sempre associado a “42, rue vanden-
branden”, “À Louer” é uma viagem 
muito mais abstracta e muito menos 
narrativa, “como um poema”: “O pú-
blico aqui, como hei-de dizer... Talvez 
lhe exijamos um pouco mais. Damos-
lhe muito espaço para escolher o que 
quer ver, se entrar na viagem. Esta-
mos sempre muito perto do incons-
ciente, desta vez”. 

Perto do inconsciente, certo, mas 
também perto da vida real: da morte, 
da perda e do abandono que a cada 
instante fazem soar o alarme de que 
nada é para sempre. “À Louer” pode 
ser uma viagem abstracta, mas a per-
gunta é muito concreta, quase peque-
na, como no início de cada aventura 
quotidiana: quanto tempo vai durar?

Ver agenda de espectáculos pág. 40

“À Louer” é a terceira vinda dos Peeping Tom 
a Portugal, depois da trilogia “Le Jardin”/ 

“Le Salon” / “Le Sous-Sol” e de “42, 
rua vandenbranden”

O tempo é o que os Peeping Tom fazem dele em “À Louer”, o espectáculo que amanhã 
encerra o GuiDance - Festival Internacional de Dança Contemporânea, Guimarães. Mas esta 

também é a assombrosa e às vezes terrível história do que o tempo faz connosco. Inês Nadais

O tempo não está 

para durar
“Queríamos 
manipular o tempo, 
que é o contrário do 
que podemos fazer na 
vida: aceleramos os 
acontecimentos mais 
violentos, ampliamos 
outros para que 
durem mais tempo”
Gabriela Carrizo
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Olivier
Rolin 
“Baku – últimos dias” 
é inclassificável: 
viagem e literatura, 
ficção e realidade... 
Pág. 30
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encontrada numa das histórias do 

livro, a do “Quarto 1123, hotel 

Apcheron, Baku, Azerbaijão”: “É 

neste quarto, onde habitualmente 

me instalava no tempo em que fazia 

uns biscates no contrabando de 

caviar (…), é neste quarto que vou 

morrer. Está decidido. Que lugar 

melhor do que um hotel que tem 

(quase) o nome do rio do Inferno?” 

(p. 85). Duas páginas adiante, o 

narrador, homónimo do escritor, 

esclarecia ainda que morreria com 

uma bala disparada por uma “pistola 

Makarov calibre 9 mm”. Mais tarde, 

numa antologia de contos de vários 

autores (“Rooms”), o inspirado 

Mathias Énard – autor do 

extraordinário romance “Zona” (D. 

Quixote, 2010) – contou como, com 

a ajuda de duas personagens do livro 

de Rolin, tinha resgatado o seu 

corpo do hotel e o tinha mergulhado 

nas águas do Mar Cáspio. Com o 

passar dos anos, as recomendações 

e os alertas dos amigos de Olivier 

Rolin para que este não aceitasse 

nenhum convite para ir a Baku em 

2009 tornaram-se mais insistentes. 

Ele transformara-se num morto a 

crédito.

A escrita é como se 

fosse “o lugar de uma 

obscura presciência 

daquilo que ainda não 

sucedeu”, escreveu 

Pierre Bayard em 

“Demain est écrit”. 

Olivier Rolin 

interroga-se sobre 

isto, e ao mesmo 

tempo quer dar à 

ficção uma 

oportunidade 

para esta 

se realizar. E no final de Abril de 

2009 parte para Baku, a capital 

azeri. Durante o voo lê o livro de 

Bayard, ao mesmo tempo que vai 

evocando autores como o poeta 

Émile Verhaeren, que na sua poesia 

“liga o ferro e a morte” e acabará os 

seus dias esmagado por um 

comboio; ou o suicídio de Mrs. 

Dalloway, que parece anunciar o de 

Virginia Woolf. “É a vida que decalca 

a escrita, e não a escrita que imita a 

vida”, prossegue Bayard. Mas pouco 

depois de Rolin aterrar em Baku, 

sabe que o Hotel Apcheron, onde a 

ficção lhe aprazara um encontro 

com a morte, tinha sido demolido. 

Isto alterava tudo, agora teria de ser 

a morte a encontrá-lo. Rolin ficaria 

tempo suficiente no Azerbaijão (e os 

leitores com ele). É assim que 

poderemos visitar essas estepes 

douradas eriçadas “de uma 

miscelânea de metal, de postes 

eléctricos, depósitos de petróleo, 

tubos enegrecidos e viscosos 

correndo em todas as direcções, 

pilares inclinados (…) no meio de 

toda esta tralha paleo-industrial, 

lixeiras fumegantes cercadas de 

arame farpado, borras de petróleo, 

charcos de água oleosa, cor de 

sangue, saturados de detritos.”

Em “Baku – últimos dias”, o 

grande escritor francês, num 

elegante jogo no fio da navalha, 

entre a ficção e a realidade, e 

enquanto caminha pelas ruelas da 

Cidade Velha ou da Cidade Negra, 

vai-nos relatando acontecimentos 

mundanos, apontamentos de 

História e de histórias, descrevendo 

lugares visitados, convocando 

memórias, tudo envolto numa 

estranha melancolia; de certa forma, 

este magnifíco livro de Olivier Rolin 

aproxima-se de “Istambul, 

memórias de uma cidade”, do 

escritor turco Orhan Pamuk.

O “passeio no arame” que 

é este último livro de Rolin, 

que se ergue devagar de 

uma paisagem 

devastada, sinistra e 

magnífica, é uma 

espécie de monólogo 

para leitores atentos, 

um “arrumar de 

papéis” dos seus livros 

anteriores (pois na 

verdade, quando o 

“está” a escrever, ele 

ainda não sabe se a 

morte comparecerá 

ao encontro 

aprazado em Baku), 

que ele evoca de vez 

em quando. É um 

livro cujo assunto 

parece “permanecer 

invisível”, como 

sonhava Flaubert, 

um livro que se 

ergue apenas com a 

força do seu estilo, 

uma escrita de difícil 

equilíbrio onde se 

procuram as 

palavras para as separar do real 

(demasiado “ofuscante”, escreveu 

Benjamim). Por aqui passam as 

histórias de um ex-seminarista 

revolucionário chamado Iossif 

Djugachvili (isto foi antes de lhe 

chamarem “Koba”, e depois 

Estaline), “de trunfa abundante e 

olhar ardente”, “organizador de 

ataques-surpresa, assassino que não 

desdenha desafiar a Musa ou cultivar 

a canção”; ou de um poeta-

camponês russo, Essenine, o “anjo 

loiro” cujo nome ficou ligado ao de 

Isadora Duncan (viveu com ela em 

Baku, também com um amante 

russo e com Sophie Tolstoi, a sua 

última mulher), o poeta que se 

enforcou em São Petersburgo e que 

anos antes escrevera: “Numa noite 

amarga, darei um nó na manga e 

enforcar-me-ei na janela” (de novo 

as palavras de Bayard ecoam em 

Rolin). Mas há muitas mais 

evocações literárias, entre elas W. G. 

Sebald e “Os Anéis de Saturno” – 

note-se que Rolin, à maneira de 

Sebald, também introduziu 

fotografias no texto.

“Baku – últimos dias” é um livro 

inclassificável, onde viagem e 

literatura, ficção e realidade se 

cruzam de maneira singular e 

elegante.

Apesar 
da violência 
do mundo
O segundo dos quatro livros 

de Salinger introduz-nos à 

tristeza de uma das mais 

admiráveis famílias da 

literatura americana, os 

Glass. João Bonifácio

Franny e Zooey
J.D. Salinger

(Trad. Salvato Telles de Menezes)

Quetzal

mmmmm

Quando em 1961 

Jerome Dwight 

Salinger publicou 

“Franny & Zooey”, 

há muito que ele 

não era o rapaz 

judeu ensimesmado 

cuja falta de 

interesse nas coisas 

práticas do mundo o pai, um 

vendedor de queijos kosher, 

desprezava (a mãe acreditasse que 

isso o talhava para grandes feitos). 

Tinha estado na Áustria e visto o 

nazismo chegar. Tinha combatido na 

Segunda Guerra Mundial e 

sobrevivido a uma terrível batalha 

no dia D, libertado um campo de 

concentração, ido parar à cama de 

L
iv

ro
s

Ficção

A morte 
anunciada
Um livro magnifico que 

cruza diário de viagem e 

delírio, realidade e ficção, 

memória e literatura. José 
Riço Direitinho

Baku – últimos dias
Olivier Rolin

(Trad. Manuela Torres)

Sextante Editora

mmmmm

Aquando da 

publicação, em 

2004, da edição 

original de “Suite no 

Hotel Crystal” (ASA, 

2006), do escritor 

francês Olivier 

Rolin, a 

nota 

biográfica na capa do 

livro mencionava a 

data de 

nascimento e de 

morte do autor, 

(Boulogne-

Billancourt, 

1947 – Baku, 

2009). Faltavam 

ainda cinco anos 

para aquela “morte 

anunciada”. A 

explicação podia ser 

As comemorações do 
centenário de Alves 
Redol (Vila Franca de 
Xira, 1911 - Lisboa, 
1969), uma das 
personalidades mais 
marcantes do neo-
realismo português 
(escreveu, entre outros, 
o romance “Barranco de 

Cegos”), continuam na ordem do dia. 
Na próxima quinta-feira, às 23h40, 

a RTP2 exibe o documentário 
que Francisco Manso dedicou ao 
escritor, “Alves Redol - Memórias 
e Testemunhos”, cuja antestreia 
teve lugar no Museu do Neo-

Realismo, em Vila Franca de Xira, 
em Outubro passado.

Docu-
mentário

Ele transformara-se num morto a

crédito.

A escrita é como se

fosse “o lugar de uma 

obscura presciência

daquilo que ainda não

sucedeu”, escreveu 

Pierre Bayard em

“Demain est écrit”. 

Olivier Rolin

interroga-se sobre 

isto, e ao mesmo

tempo quer dar à

ficção uma 

oportunidade

para esta

lixeiras fumegantes cerc

arame farpado, borras d

charcos de água oleosa, 

sangue, saturados de de
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livro mencionava a 
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1947 – Baku, 

2009). Faltavam

ainda cinco anos

para aquela “morte 
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O novo Olivier Rolin é uma espécie 
de monólogo para leitores atentos, 
um “arrumar de papéis” dos seus 
livros anteriores, enquanto espera 
a morte em Baku
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denunciar a falsidade em todos.

Updike estava enganado: o amor 

de Salinger pelos Glass não é maior 

do que o de Deus nem é um defeito- 

Salinger revela os defeitos da sua 

criação tanto quanto Deus revela os 

da sua; simplesmente, Salinger 

criou-a melhor.

Poesia

O problema 
da habitação
A mortalidade, uma marca 

de água heideggeriana 

sempre reconhecível na 

poesia de Manuel António 

Pina, domina o mais recente 

livro do autor. Osvaldo 
Manuel Silvestre

Como se desenha uma casa
Manuel António Pina

Assírio & Alvim

mmmmn

O mais recente 

livro de poesia de 

Manuel António 

Pina parece pedir 

um envio para o 

primeiro verso do 

primeiro poema 

da sua obra, do 

longínquo ano de 

1974: “Os tempos não vão bons para 

nós, os mortos”. O envio colide 

porém com o facto de o poema, 

como em boa parte o primeiro e 

segundo livros do autor - “Ainda não 

é o fim nem o princípio do mundo 

calma é apenas um pouco tarde” 

um hospital e, mais impressionante 

ainda, tinha continuado a escrever 

sem parar. Escrever tornara-se a 

única possibilidade de sanidade 

mental. Ironicamente, mais tarde 

tornar-se-ia o oposto.

O que Salinger foi anotando nas 

trincheiras viria a ser “À Espera no 

Centeio”, o seu primeiro romance, 

um daqueles livros que mudam as 

regras do jogo. Com esse livro, a 

adolescência – palavra que então 

não fazia parte do léxico – ganhou 

legitimidade. Salinger tinha trazido 

respeito à acne. E o livro 

transformou Salinger numa estrela, 

algo que há muito ele desejava – 

tinha sofrido grandemente quando 

perdera Oona O’Neil, filha do grande 

dramaturgo americano Eugene 

O’Neil, para Charlie Chaplin. 

Contudo, a guerra tornara-o avesso a 

grandes celebrações mediáticas. 

Detestou Hollywood, quando, de 

forma renitente, trabalhou para o 

polvo do cinema. Detestou cada uma 

das escassíssimas entrevistas que 

deu. Foi-se retirando cada vez mais 

do mundo público e entregando-se a 

leituras religiosas.

Ao contrário do primeiro romance 

de Salinger, “Franny e Zooey”, 

publicado em 1961, foi inicialmente 

mal recebido, em parte à conta do 

seu formato inacabado: “Franny”, o 

conto que ocupa a primeira parte do 

livro, fora publicado pela primeira 

vez em 1955, na revista “New 

Yorker”; “Zooey”, impresso dois 

anos mais tarde, também na “New 

Yorker”, é uma novela que pode ser 

lida autonomamente, embora faça 

rima com “Franny”. A junção dos 

dois escritos cria um todo sem 

começo nem, propriamente, fim.

“Franny & Zooey” é um livro 

fechado sobre a família Glass, que 

dispensa exteriores e actores 

secundários. No conto com o seu 

nome, que abre o livro, Franny 

desembarca numa estação de 

comboios onde vai encontrar o seu 

namorado, Lane. É o fim-de-semana 

de um jogo de futebol importante 

para a universidade de Yale, à qual 

Lane pertence. Dirigem-se para uma 

espécie de restaurante, onde ela se 

mostra agastada com tudo o que 

Lane lhe diz. Franny conta que 

desistiu do teatro porque olhando à 

sua volta só vê “ego, ego, ego”. Os 

professores também lhe desagradam 

porque estão cheios de “ego, ego, 

ego”. A dada altura, afirma, com o 

absolutismo próprio da idade: 

“Estou farta de que toda a gente 

queira chegar a algum lado, fazer 

alguma coisa de extraordinário, ser 

alguém interessante. É 

repugnante...”. Isto não é mais que a 

continuação da denúncia de 

“falsidade” (“phoniness”) que já 

havia no anterior “À Espera no 

Centeio”.

O conto acaba com Franny a 

desmaiar, sem que se tenha 

resolvido um, por assim dizer, 

pequeno mistério: que livro era 

aquele que ela trazia na bolsa. Ela 

havia-o resumido a Lane, sem 

revelar a razão maior de o estar a ler. 

Esse livro, intitulado “Caminho de 

Um Peregrino”, regressa em 

“Zooey”, a novela que encerra o 

livro, narrada por Buddy, o segundo 

dos sete irmãos da família Glass, 

cujos pais, Les e Bessie, foram 

outrora artistas de variedades. Os 

irmãos Glass são sete, sendo que o 

mais velho, Seymour, suicidou-se em 

1948 quando estava de férias com a 

mulher.

Zooey é o penúltimo dos irmãos e 

Franny a última – seguindo as 

pisadas dos cinco que os 

precederam, mantiveram o domínio 

de 16 anos dos manos Glass no 

programa radiofónico “Criança 

Sábia”, uma espécie de concurso de 

pergunta-resposta para crianças e 

adolescentes. Em “Franny & Zooey”, 

os mais novos são mais sofisticados e 

melhores do que os mais velhos e 

nisto encerra-se uma profunda 

crença na humanidade.

Contrariamente ao que acontecia 

em “Franny”, os diálogos não são o 

motor da narrativa em “Zooey”. A 

narração faz digressões, regressa ao 

passado, comenta o que acontece. A 

escrita é, igualmente, muito mais 

trabalhada. Quando a novela 

começa, Zooey está na banheira a 

ler uma carta escrita por Buddy uns 

anos antes. A mãe entra no 

compartimento e começa a falar 

com Zooey sobre o estado da irmã. 

Zooey explica à mãe que aquele livro 

que Franny lê tão devotamente era 

pertença de Seymour e narra a vida 

de um camponês que após a morte 

da mulher parte em peregrinação 

para perceber o significado de uma 

frase da “Epístola de São Paulo aos 

Telassonicenses”: “Rezai sem 

parar”. O homem encontra um sábio 

que lhe diz que a única oração que é 

sempre desejável é a Oração de 

Jesus: “Senhor Jesus Cristo, tende 

piedade de nós”. Repetindo-a “ad 

infinitum”, supostamente alcança-se 

um estado místico de sabedoria ou 

unidade.

Franny tem estado a balbuciar 

baixinho o tempo todo, deitada na 

cama sem comer – está à procura do 

estado místico descrito no livro, mas 

antes de mais à procura do irmão 

mais velho, que havia iniciado todos 

os outros nos mistérios da fé. Na 

cena seguinte, Zooey tenta mostrar a 

Franny que a sua obsessão com a 

pureza não é possível porque ela 

rejeita tudo o que não é 

absolutamente puro. É possível 

crescer e aceitar um certo grau de 

falsidade que existe nos outros. A 

rejeição do mundo “tout court”, 

porque não cumpre as nossas 

expectativas, é um erro lógico. O 

solilóquio de Zooey é de uma 

ferocidade impressionante. Perante 

o estado debilitado da irmã, ele não 

a conforta – esmiuça-a 

intelectualmente. No exercício de 

desconstrução da irmã que leva a 

cabo, Zooey parece mais interessado 

em ouvir-se a si mesmo do que na 

própria irmã.

Mais à frente, pedirá desculpa por 

ter falado como um profeta, mas 

conta uma última história: quando 

era miúdo, no programa de rádio, 

Seymour mandou-o engraxar os 

sapatos. Zooey ficou furioso: os 

espectadores eram cretinos, o 

apresentador era cretino, não ia 

engraxar os sapatos por eles. 

Seymour retorquiu que engraxasse 

os sapatos pela Senhora Gorda, que 

Zooey não sabia quem era – 

Seymour disse-lhe que ela era quem 

ele quisesse. Zooey imaginou-a num 

alpendre a matar moscas, com o 

rádio por companhia, e um cancro. 

A irmã tinha ouvido o mesmo 

conselho de Seymour e tinha 

igualmente imaginado uma Senhora 

Gorda com cancro.

A moral é simples: a Senhora 

Gorda é Cristo; e tal como este 

amara todos os homens, mesmo os 

pecadores, nós também temos de os 

aceitar. Zooey tinha de engraxar os 

sapatos por respeito a si mesmo, por 

respeito à tarefa que estava a levar a 

cabo. Franny finalmente acalma.

O livro, valha a verdade, não 

acaba – mas Franny evoluiu. Está 

agora preparada para ser 

magnânima para com a violência do 

mundo, para não ver o mundo como 

um ataque pessoal à sua existência, 

apta a criar pureza sem procurar 

aMaumMedíocremmRazoávelmmmBommmmmMuito BommmmmmExcelente

J.D. Salinger publicou originalmente 
os dois contos que compõem 
“Franny e Zooey” na “New Yorker”

A casa, as coisas, a memória, 
a morte e o sentimento agudo 
da impresença do mundo 
habitam a poesia de Manuel 
António Pina
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imagem, uma ilusão dentro de uma 

outra. E, no fim, o triunfo de um 

ponto de vista: o da cegueira. Essa 

com que habitamos a casa que 

supostamente nos protegeria do 

triunfo inevitável das coisas.

História

Mormugão, 
1943: uma 
história feia
No Estado português da 

Índia, há 68 anos, foram 

ao fundo quatro navios 

mercantes do Eixo e, por 

arrasto, a justiça; mas 

a verdade deu à costa. 

Fernando Sousa

O Espião Alemão em Goa
José António Barreiros

Oficina do Livro

mmmmn

Um mistério 

escondido na 

História, um 

advogado votado a 

casos intrincados e 

um monte ainda de 

perguntas: “O 

Espião Alemão em 

Goa”, de José 

António Barreiros. 

Quando o livro saiu em 2001, 

confesso que passei ao lado, por o 

título não me ter chamado sequer 

para a sinopse. Sobre o autor, 

acompanhava a sua actividade 

profissional, centrada em casos 

suficientemente conhecidos. Mas 

agora, ao folhear a segunda edição 

da obra, aconteceu-me o que 

aconteceu ao jurista-escritor quando 

um dia abriu “Boarding Party” 

(1978), de James Leasor: fiquei 

colado à história.  

Em Março de 1943, no Portugal 

neutral, as tripulações de três navios 

mercantes alemães e um italiano (111 

homens) ancorados em Mormugão, 

no Estado português da Índia, 

preferiram afundá-los do que 

entregar os lemes aos aliados. 

Fizeram-no em resultado de um 

ataque do SOE, o serviço britânico 

de operações especiais, que, assim 

como apareceu para os tomar, a 

matar, desapareceu na bruma que 

envolveu o episódio.

O plano da inteligência britânica 

era sacar os mercantes inteiros num 

momento de carência de transportes 

marítimos, e neutralizar pelo 

caminho um alegado emissor que 

estaria a transmitir informações aos 

submarinos alemães sobre comboios 

aliados no Índico. O problema foi 

que não conseguiu subornar os 

comandantes e exorbitou nas ordens 

recebidas para não usar de 

violência, por isso poder encrencar 

a neutralidade do país anfitrião. 

Foi uma história em que todos 

perderam, os britânicos os barcos, 

Berlim a cara, pela suspeita de usar 

Goa para espiolhar, Portugal por ter 

cedido à pressão dos ingleses (mais 

uma vez) e os tripulantes 

afundadores – os menos culpados de 

tudo – a liberdade, no Forte da 

Aguada, no quadro de um processo 

inventado e alimentado para 

esconder a verdade: o ataque de 49 

caras-pintadas idos de Calcutá, três 

noites depois de uma Lua Nova, com 

armas automáticas e a palavra-passe 

“Mathafarn”.

Transformado, pelo livro de 

Leasor, numa gloriosa aventura do 

SOE, que daria o filme “The Sea 

Wolves” (1979), com David Niven, 

Roger Moore – pois claro! – e Gregory 

Peck, a falsa saga só começaria a ser 

desmontada pelos historiadores 

militares britânicos Nigel West e 

Charles Cruickshank, este no livro 

“SOE in the Far East” (1983). Faltava 

no entanto o “ângulo português” da 

trama, como José António Barreiros 

diz na introdução. Que é o que ele 

nos dá, para transformar a verdade 

conveniente na verdade histórica. 

Neste sentido, “O Espião Alemão 

de Goa” é menos um romance, nem 

sequer uma história romanceada, do 

que um quase ensaio, assente em 

testemunhos e numa aturada 

pesquisa, por exemplo nos arquivos 

de Salazar da Torre do Tombo. Não 

dá respostas a tudo, mas levanta 

dúvidas mais do que legítimas, por 

exemplo sobre o comportamento do 

governador-geral José Cabral. As 

festas do rei Momo, em terra, não 

terão sido mesmo montadas, como 

já adiantara West, para facilitar a 

acção do SOE? Lisboa não sabia mais 

do que jurou não saber? Uma 

questão fica clara: a justiça andou a 

reboque do interesse político, 

acabando uma parte dos 

afundadores como bodes 

expiatórios do que foi um acto de 

pirataria, um fracasso, e, por fim, 

uma vergonha. 

Causam dó o processo e o 

julgamento, iniciado em 1945, já a 

guerra tinha acabado, e náuseas o 

resultado: uma paródia de justiça 

que subiria até ao Supremo e 

terminaria com decisões expeditas, 

ditadas pelo escândalo e pelo 

embaraço. Quinze arguidos, 

impedidos de provar o ataque do 

SOE, foram condenados por fogo 

posto e afundamento dos barcos; 

outros 73 ficaram em liberdade. A 

única pena de prisão efectiva foi a da 

verdade, que José António Barreiros 

libertou ainda mais nesta reedição. 

A obra merecia um título menos 

“light”, menos a remeter para uma 

aventura de espiões dos trópicos. 

Mas, uma vez começada, lê-se da 

proa à popa, mesmo quando recorre 

aos tiques próprios da escrita 

jurídica, tipo “a folhas 1094”. É um 

excelente contributo sobre a justiça 

possível sobre um episódio do foro 

das guerras sujas no meio das 

“cavalheirescas”. Já não pode servir 

para reabrir o processo nem para 

chamar os seus responsáveis à barra 

da História. Mas deixa-nos a pensar 

num menu de coisas, incluindo se, 

num tempo em que toda a gente 

pede desculpa pelo passado, desde a 

Igreja a Galileu ou Mário Soares aos 

judeus vítimas da Inquisição, não 

seria justo Portugal reconhecer que 

se portou mal – muito mal. 

Biografia

O manguito 
sorridente
Uma redescoberta do mestre 

Fernando Assis Pacheco, e 

do seu lugar extravagante 

na constelação cultural 

lusitana, por um discípulo 

indirecto. Gustavo Rubim

Trabalhos e Paixões de Fernando 
Assis Pacheco
Nuno Costa Santos

Tinta-da-China
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Se alguém pensou, 

em tempos, que a 

biografia era um 

género condenado, 

deve hoje olhar em 

volta numa livraria 

e não perceber 

nada do que se está 

a passar. Mas, ao 

menos no caso português, imaginar 

que a biografia é um género pujante 

só porque se popularizou seria 

crassa asneira. É a razão por que se 

deve elogiar, neste livro de Nuno 

Costa Santos, a consciência das 

coisas difíceis que o levou a escolher 

um subtítulo de ambições contidas: 

“crónica biografada”.

Não falta nada a Fernando Assis 

Pacheco para justificar uma 

biografia propriamente dita, com 

todas as minúcias e toda a paciência 

que o género reclama. Pelo 

contrário, há na sua história pessoal 

elementos particularmente 

emblemáticos e enigmáticos para 

atrair o tipo de imaginação 

existencial de que são dotados os 

bons biógrafos que em Portugal são 

espécie raríssima. Ele mesmo 

colaborador assíduo da imprensa, 

Nuno Costa Santos optou antes pela 

leveza da crónica, de certo modo 

apoiado na hipótese de que será essa 

a forma mais certa para celebrar 

quem já da crónica tinha feito um 

culto especial.

e “Aquele que quer morrer”, de 

1978 -, serem as vítimas mais 

notórias da poda a que a sua obra 

poética foi submetida na “antologia 

pessoal” editada também em 2011, 

“Poesia, saudade da prosa”. Trata-se 

de uma “revisão”, em sentido forte. 

Percebemos, agora, que quem falava 

naquele poema não eram os mortos, 

mas antes o “ser para a morte”, essa 

marca de água heideggeriana 

sempre reconhecível na poesia de 

Pina. A revisão opera sobre poemas 

do livro inicial como “As pessoas” - 

“As pessoas têm a sua casa e a sua 

doença / Mas a casa das pessoas é a 

sua doença” - ou “Palavras não”: 

«“orque te perderei para sempre 

como / o viajante perde o caminho 

de casa”.

“Como se desenha uma casa” 

organiza-se em duas partes - 

“Ruínas” e “Amigos e outras 

moradas” -, antecedidas pelo poema 

que dá título à obra e que funciona 

como preâmbulo. O poema começa 

por “traduzir” uma tela de Joana 

Rêgo, dando a ver a impresença do 

mundo e a omnipresença da morte, 

na figura originária da mãe: 

“Primeiro abre-se a porta / por 

dentro sobre a tela imatura onde 

previamente / se escreveram 

palavras antigas: o cão, o jardim 

impresente, / a mãe para sempre 

morta”. A última quadra do poema 

apresenta a casa como 

espectralidade e remorso, sugerindo 

um pouco convincente caderno de 

encargos para a sua redenção: “Uma 

casa é as ruínas de uma casa, / uma 

coisa ameaçadora à espera de uma 

palavra; / desenha-a como quem 

embala um remorso, / com algum 

grau de abstracção e sem um plano 

rigoroso”.

“Ruínas” abre com um poema, “O 

regresso”, em que a casa parece ser 

um outro nome para Ítaca: “Como 

quem, vindo de países distantes fora 

de / si, chega finalmente aonde 

sempre esteve / e encontra tudo no 

seu lugar”. A condição dessa 

coincidência feliz do ser com o lugar 

é a “tardia idade” do viajante, que só 

então, nessa idade “em que se 

confundem ele e o caminho”, 

consegue comer “um pão primeiro / 

sem o sabor de palavras estrangeiras 

na boca”. O pão na boca, ou seja, a 

presença não mediada da coisa, 

dispensaria enfim a palavra, por 

definição “estrangeira”: a coisa seria 

a linguagem muda e primeira do 

mundo e a boca dispensaria pois 

essas coisas segundas, as palavras. 

Desde os seus inícios, a poesia de 

Pina, demasiado sábia da condição 

verbal do Ser, coloca a hipótese que 

de novo percorre este livro até ao 

último poema, “Passagem”, no qual 

a possibilidade de “estar assim tão 

perto do fogo” é relançada com o 

fervor céptico de sempre: “Onde, 

porém? Em que lugares reais, / tão 

perto que as palavras são de mais?”. 

Não surpreende que a pergunta 

encerre a segunda parte, dedicada 

ao tópico místico da “morada”, aqui 

outro nome para os amigos, ou 

melhor, para esse lugar, a amizade, 

em que as palavras são dispensáveis. 

Ao invés, no início do livro, em 

“Relatório”, a palavra dá a ouvir o 

morto como aquele, e aquilo, que 

não cessa de chamar por nós: 

“Então, com as luzes apagadas, / 

ouço vozes chamando, / palavras 

mortas nunca pronunciadas / e a 

agonia interminável das coisas 

acabadas”.

No ensaio de 1951 “Construir, 

habitar, pensar”, Heidegger afirma: 

“Ser homem quer dizer: existir 

sobre a terra como mortal, isto é: 

habitar”. O homem habita a 

mortalidade, pois, nas palavras do 

filósofo, “Só o homem morre, morre 

continuamente, ao longo de todo o 

tempo em que mora na terra”. Num 

dos poemas grandes deste livro, “O 

retrato”, dedicado ao “menino que 

caiu da moldura do retrato”, 

tornando-se uma lembrança numa 

“sepultura do passado”, 

aprendemos que o nome do menino 

é, em rigor, “temporalidade”, o 

mesmo é dizer, “doença”: “O seu 

nome é agora menos um nome que 

uma doença rara / que te desfigurou 

a cara, uma doença sem nome e sem 

cura; / cabereis os dois na mesma 

sepultura?”. O sentimento agudo da 

impresença do mundo, muito 

reconhecível em Pina, é reforçado 

neste poema pelo sentimento da 

dissolução da memória, essa floresta 

insone em que o sujeito se perde nas 

suas múltiplas reencarnações: “De 

todos os meus sonhos o mais insone 

é este, / o de alguém perguntando 

por um estranho / algures, onde o 

Lexotan se tornou literatura. / 

Caberemos todos na mesma 

sepultura?”.

Não surpreende que outro dos 

memoráveis poemas deste livro se 

intitule “As coisas”, um título que 

tanto deve a Heidegger como ao 

Jorge Luis Borges poeta, autor de um 

outro famoso poema com esse título. 

O poema de Borges, porém, termina 

com dois versos que tomam “o 

partido das coisas”, já que elas 

durarão para lá da nossa morte, sem 

saberem nunca que nos fomos. Em 

Pina, a coisa é inscrição de uma 

perda - “Há em todas as coisas uma 

mais-que-coisa / fitando-nos como 

se dissesse: ‘Sou eu’, / algo que já lá 

não está ou se perdeu / antes da 

coisa, e essa perda é que é a coisa” -, 

numa quase simetria da coisa que é 

a nossa ausência, quando o mundo 

enfim nos acolhe: “Em certas tardes 

altas, absolutas, / quando o mundo 

por fim nos recebe / como se 

também nós fôssemos mundo, / a 

nossa própria ausência é uma coisa”. 

Coisas e casas colocam pois o 

mesmo problema: o problema da 

habitação. Como se diz em “Talvez 

de noite”, trata-se de “uma casa 

dentro de uma casa, / uma coisa viva 

e palpável como a morada de um 

cego”. Uma imagem dentro de uma 
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O blogue Jane Austen Portugal 
está a lançar, em parceria com 
a Bertrand Livreiros, o Clube 
de Leitura Jane Austen, 
com encontros mensais em 
Lisboa (Bertrand do Dolce 
Vita Monumental), Coimbra 
(Bertrand do Dolce Vita 
Coimbra) e Porto (Bertrand 
do Dolce Vita Porto). 
Dedicado ao aprofundamento 

das obras da autora inglesa, 
título a título, o Clube 
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Pacheco quis que outra coisa se 

inscrevesse na superfície dos versos.

O outro capítulo é “Lugares, um 

dicionário”, espécie de geografia 

sentimental de Assis Pacheco que 

também interfere em narrativas 

mais vastas pela força com que, por 

um lado, é local e sem ilusões de 

provincianismo deslumbrado, 

cultivando intimamente alguns 

locais da Galiza, a vila de Pardilhó, 

em Estarreja, ou o bairro dos Olivais 

em Coimbra. Assis Pacheco não 

pertence, neste sentido, à grande 

literatura portuguesa, quer dizer, 

àquela tradição, cada vez mais 

passada, para a qual só existe Lisboa 

(ou o Porto, a diferença, aqui, não é 

pertinente) e o resto mal chega a ser 

paisagem. E, por outro, pela 

maneira como essas opções nos 

obrigam a deslocar referências, a 

entender as ligações divididas à 

Galiza e a África como sinais de uma 

vida poética e intelectual criada e 

educada fora dos circuitos habituais 

da identidade dita “portuguesa”. O 

culto das letras hispânicas – e o seu 

conhecimento profundo – são aqui 

também matéria a estudar mais 

tarde. Mas o mesmo se pode dizer 

do prazer pelo jazz e pela música 

caboverdiana, bem como da 

concomitante desconfiança daquilo 

a que chamou “o faaado”, a respeito 

do qual foi claro: “O faaado é uma 

chumbada.”

De certa maneira, a mais famosa 

foto de Assis Pacheco, sorrindo com 

franqueza e simpatia ao mesmo que 

tempo que faz um manguito ao 

fotógrafo, diz bastante sobre o seu 

lugar extravagante na constelação 

cultural lusitana. Nuno Costa Santos 

fez bem em lembrá-lo.

“Trabalhos e Paixões de Fernando 

Assis Pacheco” deve ler-se assim, 

creio: como uma espécie de 

redescoberta do mestre feita por um 

discípulo indirecto. Resulta, pois, 

mais um retrato do que uma história 

de vida. Mestre é palavra pesada, 

mas a imprensa, sobretudo os 

jornais e sobretudo um certo tipo de 

jornalismo literário (a não confundir 

com o jornalismo cultural), funciona 

como escola informal em que quem 

se destaca deixa lição. Nos anos 60 e 

70 portugueses, durante e após a 

censura, Assis Pacheco participa de 

uma espécie de resistência 

humorística à língua engravatada do 

jornalismo oficial e “sério”. O 

documento mais radical a 

demonstrá-lo são hoje as “Memórias 

de um Craque”, livro feito de uma 

série de crónicas publicadas no 

jornal “Record” em 1972. Mas alguns 

excertos de textos tirados do 

suplemento “A Mosca” (do “Diário 

de Lisboa”) ou do “Bisnau” mostram 

a continuidade da sua aversão à 

grandiloquência.

Essa aversão era consistente com 

os diversos modos que empregou 

para fugir à pose do autor-com-obra. 

De certo modo, a “crónica 

biografada” de Nuno Costa Santos 

obedece a essa fuga: procura mais 

uma pessoa, com certos hábitos, 

paixões, obsessões e ocupações, do 

que propriamente uma figura de 

exemplar significado público. O 

método é, em grande parte, 

composto pela recolha de 

depoimentos e, assim, o livro deixa-

se ler como se fosse o formato 

agigantado de outro género em que 

Assis Pacheco era exímio praticante: 

a reportagem. As múltiplas 

ilustrações (42 fotos em 200 e 

poucas páginas) comprovam-no, 

sobretudo pela percentagem delas 

que diz respeito à vida familiar e 

doméstica. Rodeado da mulher, 

“Rosarinho”, e dos seis filhos, a 

comer ou a passear de bicicleta, em 

convívio com amigos diversos, uns 

conhecidos outros não, em tudo 

parece estar a singularidade 

muitíssimo comum de Assis 

Pachedo, longe do distanciamento 

literário que os monumentos 

biográficos normalmente 

enfatizavam.

Ainda assim, não deixa de ser 

notório que há talvez dois capítulos 

onde outra espécie de aventura 

descritiva ou narrativa, outro tipo de 

retrato ou de interpretação está 

mesmo a pedir para nascer. Refiro-

me, obviamente, antes de mais, ao 

capítulo “A guerra que não lhe saiu 

dos ossos”, acerca da qual escreve o 

cronista a dada altura: “A guerra 

ficou-lhe nos ossos, mas poucas 

vezes chegava à superfície do verbo. 

Era um tema de que não gostava de 

falar.” O ponto a que Assis Pacheco 

foi, afinal, e mais como poeta do que 

como prosador, o grande efeito 

literário da guerra colonial 

portuguesa está ainda por 

aprofundar, inclusivamente na 

leitura dos poemas de “A Musa 

Irregular” e de outros que surgiram 

já em “Respiração Assistida” (o livro 

póstumo editado em 2003). Será 

preciso lê-los um dia fora das 

discussões sobre realismo e afins na 

poesia contemporânea, fora de toda 

a polémica – isto é, da pequena 

guerra – que a própria poesia 

moderna já de si mesma tende a ser 

para avaliar até que ponto Assis 
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Alugar um livro de 
uma biblioteca sem 
sair de casa é uma das 
vantagens de se viver 
no século XXI

Isabel 
Coutinho

Ciberescritas

A
lugar um livro de uma biblioteca sem sair de 

casa é uma das vantagens de se viver no 

século XXI. Já é possível pedir emprestado um 

livro, descarregá-lo para o nosso computador 

pessoal, telemóvel ou tablet e ter direito a 

lê-lo durante um período de tempo. Este serviço que já 

estava a ser disponibilizado em bibliotecas estrangeiras 

(escrevi aqui sobre a experiência da Mediateca do 

Instituto Francês de Portugal, que tinha um serviço 

parecido), e tem sido tema de discussão entre editores, 

livreiros e bibliotecários por causa de direitos de autor e 

outras implicações, está agora disponível para algumas 

das edições da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP). 

A francesa Laure Junot, Duquesa de Abrantes, esteve 

em Portugal em 1805 e 1806. O livro “Recordações de 

uma estada em Portugal, 1805-1806” está publicado 

pela Biblioteca Nacional na colecção Portugal e os 

Estrangeiros, que se dedica à divulgação da imagem de 

Portugal e dos portugueses criada a partir de olhares 

de quem nos visitou ao longo dos séculos. São edições 

críticas, revistas e anotadas por especialistas e no caso 

deste livro tem apresentação e notas de José-Augusto 

França e um texto de Raul 

Brandão sobre “Os plágios da 

duquesa de Abrantes”.

“Recordações de uma 

estada em Portugal, 1805-

1806” foi publicado em versão 

impressa em 2008 e agora em 

ebook. Faz parte das edições 

em formato ebook que estão 

disponíveis aos leitores 

através de uma plataforma 

específi ca associada à Livraria 

Online da BNP que funciona 

desde Agosto. Quem quiser 

adquirir este ebook pode 

fazê-lo por 6,50 euros. Quem 

optar pelo empréstimo paga 

1 euro e pode lê-lo durante 

cinco dias. Esta plataforma, 

explicam no site da BNP, 

permite comprar e alugar 

os ebooks desta biblioteca 

e lê-los em computadores 

pessoais (Pc ou Mac) e 

também no iPad, no iPhone 

e em outros dispositivos que utilizem sistemas Android. 

Para que seja possível fazer a leitura destes ebooks 

nos nosso computadores pessoais temos de instalar o 

software de leitura gratuito da Adobe Digital Editions. E 

para se conseguir ler estes livros nos outros dispositivos 

é preciso instalar o software BlueFireReader (que 

também é gratuito) e seguir as instruções.

Esta nova plataforma para ebooks da Biblioteca 

Nacional (BNP) é gerida e disponibilizada através da 

Marka, agregador nacional que em volume de conteúdos 

que coloca no mercado é o terceiro a nível europeu. 

Esta nova forma de distribuição das edições da BNP 

está pensada não só para o público em geral ( que o 

pode fazer refastelado no sofá de casa) como para 

outras bibliotecas que, ao aderir a esta nova plataforma, 

podem não só adquirir a versão ebook, como gerir os 

empréstimos da sua colecção digital. 

 

Ebooks na Biblio-

teca Nacional

http://livraria-

online-ebooks.

bnportugal.pt

Adobe Digital 

Editions

http://www.ado-

be.com/products/

digitaleditions/

Bluefi rereader

http://www.blue-

fi rereader.com/

 
isabel.coutinho@publico.pt

(Ciberescritas já é um blogue http://blogs.publico.pt/

ciberescritas)

Os ebooks da 
Biblioteca Nacional

A singularidade muitíssimo comum de Assis 
Pacheco parece sobressair em casa, com a mulher 
e os seis fi lhos, a comer ou em convívio 
com amigos diversos
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que a máscara, a “persona” do teatro 

latino, era justamente o que permitia 

aos actores em palco representar 

determinado papel. No cinema, 

contudo, como frisou aliás Walter 

Benjamin, o actor representa-se a si 

próprio: a actriz de “O Crepúsculo 

dos Deuses” não distingue já a 

representação de um papel da não-

representação, no que pode ser 

considerado como o sintoma por 

excelência da loucura no filme. 

Máscaras: os retratos de Adriana 

Molder assemelham-se a essas ténues 

capas que se colam ao contorno do 

rosto para lhe atribuir outras feições 

ou expressões. Os olhos cintilantes de 

“Iceberg and Volcano”, uma das 

peças incluídas na série, possuem 

uma intensidade acentuada pela 

utilização do acrílico branco (técnica 

que Adriana Molder aqui utiliza pela 

primeira vez), ao mesmo tempo que, 

noutros casos, é também a técnica 

que provoca o desvanecer (ou o 

aparecer) de determinado elemento: 

a boca pintada, o rímel dos olhos, uns 

dentes de vampiro nitidamente 

provocados pelos acasos das manchas 

de tinta sobre o papel molhado.

aMaumMedíocremmRazoávelmmmBommmmmMuito BommmmmmExcelente
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Os 
crepúsculos 
dos deuses
“Mad about the boy”, a 

mais recente exposição 

de Adriana Molder, foca o 

universo do actor de cinema. 

Luísa Soares de Oliveira

Mad about the boy
De Adriana Molder

Lisboa. Galeria João Esteves de Oliveira. R. Ivens, 38. 

Tel.: 213259940. Até 9/03. De 3ª a 6ª, das 11h às 

19h30; 2ª das 15h às 19h30; Sáb. das 11h às 13h30 e 

das 15h às 19h30.

Desenho.
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Em “O Crepúsculo dos Deuses”, 

Gloria Swanson representava o papel 

da sua vida: uma antiga estrela do 

cinema mudo, entretanto esquecida, 

que vivia demencialmente numa 

mansão de Hollywood crendo que o 

tempo não tinha passado, e que se 

apaixonava por um argumentista 

mais novo (William Holden), 

acabando por assassiná-lo. No filme, 

a certo ponto, a protagonista oferece 

ao escritor uma cigarreira que tem 

gravada a frase “to Joe from Norma 

– Mad about the boy”.

“Mad about the boy”, que é 

também uma canção de Noël Coward 

sobre uma paixoneta por um actor de 

cinema, uns 20 anos mais antiga do 

que o filme de Billy Wilder, foi o 

nome escolhido por Adriana Molder 

para a sua mais recente exposição de 

desenho, que inclui dez retratos 

realizados com a técnica que tem 

explorado: papel de esquisso mais ou 

menos saturado de água, que 

posteriormente recebe a tinta, negra, 

vermelha, e agora também acrílico 

branco.

Este processo provoca um efeito 

manchado, esborratado, acabando 

por permitir uma leitura que inclui o 

factor tempo na imagem que vemos. 

O que aqui temos são retratos, quase 

sempre retratos identificáveis, que 

através dos efeitos provocados pela 

aplicação de cor convocam os rostos 

artificialmente iluminados das 

personagens do cinema a preto e 

branco. O filme que dá o mote à série 

é também um filme sobre a 

degradação dos corpos, da fama, do 

poder. Ou seja, um filme sobre a 

morte, morte que se agarra à vida e à 

juventude através da metáfora que a 

história permite compor.

Adriana Molder confessa que este 

universo do cinema a atrai, e que se 

interessa pela capacidade que o actor 

possui de, tal como um receptáculo 

vazio, receber e assumir diferentes 

identidades e personalidades. Dito de 

outra forma, o que interessa à artista 

é o actor como máscara. E recorde-se 

As personagens de “Mad about 
the boy” são imagens frias 
e tão sem vida quanto o recheio 
de um armário de aderecistas 
num estúdio de cinema

E há sempre um modelo para cada 

rosto, embora a repetição da imagem 

que já conhecemos acabe por 

convocar o seu desaparecimento. 

Marlene Dietrich ostenta um enfeite 

que tanto poderia ser uma jóia como 

uma víscera; “The storyteller”, uma 

outra personagem, possui um sorriso 

que é em tudo semelhante ao esgar 

de uma caveira; e por aí fora, até 

chegarmos a uma figura que, de 

humano, já só possui um olho e um 

nariz. Não têm qualquer espessura, 

estas personagens: são imagens 

puras, ocas, frias e tão sem vida 
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quanto o recheio de um armário de 

aderecistas num grande estúdio de 

cinema. Adriana Molder parece estar 

sempre a lutar contra este 

desaparecimento, sabendo que a sua 

obra deve situar-se na fronteira entre 

o aparecer da imagem e o seu 

desvanecer, e que o seu interesse e 

qualidade reside neste andar de 

funâmbulo sobre a corda bamba 

esticada entre o que é, o que já foi e o 

que ainda não é. Um crepúsculo, sim, 

mas um crepúsculo projectado sobre 

uma tela numa sala escura: nem a 

noite, nem o dia.

Evocação 
de Nuno 
Gonçalves
Um grupo de artistas retoma 

as questões levantadas pelos 

misteriosos seis painéis do 

Retábulo de S. Vicente. 

Nuno Crespo

Políptico
De José Luís Neto, José Maçãs de 

Carvalho, Pedro Cabral Santo, 

Carmela García, Cristina Lucas, 

Pierre Gonnord.

Lisboa. BES Arte & Finança. Pç. Marquês do 

Pombal, 3. Tel.: 213508975. Até 24/04. De 2ª a 6ª, 

das 9h às 19h. 

Fotografia.

mmmnn

Os seis painéis do Retábulo de S. 

Vicente atribuído a Nuno Gonçalves 

constituem uma obra complexa. 

Muitas gerações de artistas, 

historiadores e críticos de arte têm 

estabelecido um diálogo profundo 

com essa obra e, nos casos bem 

sucedidos, de cada vez são postas a 

descoberto novas camadas de 

sentido e de profundidade desta 

obra. Polémicas à parte, sabe-se que 

nestes painéis surgem 

representados os mais variados 

elementos da sociedade portuguesa 

do século XIV (crê-se que os painéis 

terão sido feitos entre 1470 e 1480); 

contudo, a sua natureza realista e 

estritamente figurativa é muitas 

vezes posta em causa, levando 

alguns autores a ver nesta pintura 

uma espécie de “charada” (veja-se o 

estudo de António Marques 

Salvador disponível na rede). 

Trata-se de uma espécie de 

enigma, cuja resolução é 

continuamente procurada mas 

nunca atingida: quem são as pessoas 

retratadas naqueles painéis, quais 

os objectivos daquela composição 

de elementos inverosímeis, etc? Mas 

é nesta natureza equivoca que 

reside a potência desta obra: gerar 

novas experiências a cada momento 

como se fosse a primeira vez que 

está a ser vista, a ser pensada, a ser 

decifrada.

A exposição “Políptico” está 

nesta situação de construir um 

olhar sobre uma das obras centrais 

da iconografia portuguesa. Pode 

entender-se esta exposição como 

um esforço de compreensão dos 

diferentes aspectos políticos, 

sociais, históricos, materiais 

daqueles “Painéis”. O grupo de 

artistas não podia ser mais 

heterogéneo, tendo todos eles em 

comum o facto de terem na prática 

fotográfica a sua linguagem 

preferida. Esta “evocação 

fotográfica” desenvolve questões 

como “o problema da autoria 

individual ou colectiva da obra; da 

sua unidade ou não enquanto 

políptico”; da “constatação de uma 

exuberante presença de elementos 

simbólicos” vs. a possibilidade de 

se “tratar de uma mera ‘charada’ 

visual”; da dicotomia sacro vs. laico 

associada à figura central, o Santo 

Padroeiro de Lisboa, em 

representação da Nação; ou por 

fim, “do desafio da identificação 

dos representados à época, desde 

os mais altos dignitários da nação 

até às classes mais humildes”, 

como se lê no texto da 

apresentação da exposição. E é este 

elenco de questões que os artistas 

retomam nos trabalhos que 

apresentam, não com o objectivo 

de lhes responder, mas 

prolongando-as na 

contemporaneidade.

A aproximação às questões do 

políptico de Nuno Gonçalves é feita 

nuns casos de um modo directo 

( José Luis Neto ou Pierre Gonnord), 

indo ter com a materialidade da 

obra com que estão a dialogar, 

noutros casos indirectamente, 

invocando as energias presentes 

naquelas pinturas ( José Maçãs de 

Carvalho, Carmela García, Pedro 

Cabral Santo, Cristina Lucas). 

O trabalho de José Luis Neto, 

“Inutilizado”, traz para a exposição a 

imagem de um fragmento dos 

“Painéis” sobre um negativo de 

vidro. Não se trata de uma imagem 

técnica, mas de apresentar o modo 

como o tempo actua sobre a matéria 

fotográfica por contraponto ao modo 

como as figuras pintadas resistem a 

essa acção. O resultado é um 

conjunto intenso e excelente de 

obras onde a intensidade dos 

“Painéis” se faz sentir como 

presença actuante e enérgica. Se, 

com Neto, os “Painéis” ficam 

literalmente presentes, com 

Gonnord o problema é o do retrato 

enquanto desígnio daquela obra. A 

sua galeria de retratos mostra rostos 

partilhando um mesmo espaço, um 

mesmo tempo, e um mesmo modo 

de existência: todos fotografados da 

mesma maneira, com a mesma 

temperatura, as mesmas cores, a 

mesma atitude, independentemente 

da idade ou do estatuto social. À 

maneira dos “Painéis”, todos valem 

não enquanto símbolos de uma 

determinada ordem, mas como 

indivíduos cuja presença se faz 

sentir.

“Sem Nome”, de José Maçãs de 

Carvalho, é um trabalho muito 

cuidadoso de composição onde se 

percebe a dificuldade da 

catalogação e do registo de uma 

identidade nacional: uma metáfora 

para a impossibilidade do arquivo. É 

interessante perceber que este 

trabalho assume o lugar comum 

sobre a fotografia como instrumento 

inequívoco de registo e 

documentação, mas para mostrar a 

impossibilidade da coincidência 

entre as coisas do mundo e os 

elementos das imagens. 

Impossibilidade de registo que se 

faz sentir nos retratos de Pedro 

Cabral Santo.

Os outros trabalhos apresentam 

imagens extraordinárias e 

momentos intensos, quer nos 

retratos das pintoras portuguesas de 

Carmela García ou nas “Montañas” 

de Cristina Lucas. Por vezes é difícil 

perceber o equilíbrio da exposição e 

a relação pretendida com o seu 

ponto de partida. Mas é uma 

exposição pertinente para se 

perceber o modo como a fotografia, 

longe de designar um modo comum 

de ver e representar, aponta para 

um universo de expressão em 

permanente descoberta de novas 

maneiras de ver, descrever, 

representar e criar.

No quadro da 12.ª edição 
do festival Escena 
Contemporánea, a 
realizadora e artista 
audiovisual Luciana 
Fina tem patente em 
Madrid, no centro cultural 
Matadero, a instalação 

“CHANT portraits”. 
Criada em 2003 para o 
Festival Temps d’Images 
e estreada no Centro 
Cultural de Belém, a 
galeria retrata uma actriz 
de teatro (Carla Bolito), 
uma bailarina (Vera 

Mantero) e uma actriz 
de cinema (Isabel Ruth), 
compondo uma fotografi a 
transgeracional. “CHANT 
portraits” fi ca no 
Matadero até ao próximo 
dia 19.

Em 
Madrid

“Inutilizado”, de José Luís Neto, sublinha 
o modo como o tempo actua sobre a imagem fotográfi ca, 
por um lado, e a imagem pintada, por outro

Inauguram
Quatro Estações
De Beatriz Milhazes. 

Lisboa. Centro de Arte Moderna - José de Azeredo 

Perdigão. R. Dr. Nicolau Bettencourt. Tel.: 

217823474 . De 16/02 a 13/05. 3ª a Dom. das 10h às 

18h. Inaugura 16/2 às 18h30.

Pintura, Outros. 

Frutos Estranhos
De Rosângela Rennó. 
Lisboa. Centro de Arte Moderna - José de Azeredo 

Perdigão. R. Dr. Nicolau Bettencourt. Tel.: 

217823474 . De 16/02 a 06/05. 3ª a Dom. das 10h às 

18h (última admissão às 17h45). Inaugura 16/2 às 

18h30.

Fotografia, Vídeo, Instalação. 

A Kills B / A Mata B
Lisboa. Centro de Arte Moderna - José de Azeredo 

Perdigão. R. Dr. Nicolau Bettencourt. 

Tel.: 217823474 . De 16/02 a 06/05. 3ª a Dom. das 10h 

às 18h (última admissão às 17h45). Inaugura 16/2 às 

18h30.

Instalação. 

Continuam
BES Revelação 2011
De Ana de Almeida, Catarina de 
Oliveira, De Almeida e Silva, Giestas e 
Gonçalo Gonçalves. 
Porto. Museu de Serralves. R. D. João de Castro, 210. 

Tel.: 226156500. Até 04/03. 3ª a 6ª das 10h às 17h. 

Sáb., Dom. e Feriados das 10h às 19h. 

Fotografia, Outros.  

Fernando Pessoa, Plural como o 
Universo. 
Lisboa. Fundação e Museu Calouste Gulbenkian. Av. 

Berna, 45A. T. 217823000. Até 30/4. 3ª a Dom. das 

10h às 18h. 

Documental, Pintura, Fotografia, 
Outros. 

Agenda

Eduardo Batarda
Porto. Museu de Serralves. R. D. João de Castro, 210. 

Tel.: 226156500. Até 26/02. 3ª a 6ª das 10h às 17h. 

Sáb., Dom. e Feriados das 10h às 19h. 

Pintura, Outros. 

Echo Chamber. 
De Melvin Moti. 

Lisboa. Kunsthalle Lissabon. 

Av. da Liberdade, 211 - 1º. T. 918156919. Até 24/3. 3ª 

a Sáb das 15h às 19h. 

Objectos, Outros.

Marcha Lenta
De Manuel Botelho. 
Guimarães. Laboratório das Artes. Lg. Toural. Até 

25/02. 4ª a Sáb. das 16h às 19h. 

Fotografia, Instalação, Som. 

João Queiroz - Pinturas Recentes
Porto. Galeria Quadrado Azul Q2. R. Miguel 

Bombarda, 553. Tel.: 226097313. Até 29/02. 3ª a 6ª 

das 10h às 19h30. 2ª e Sáb. das 15h às 19h30. 

Pintura. 

Afeganistão
De João Silva.
Porto. Centro Português de Fotografia. 

Cp. Mártires da Pátria. Tel.: 222076310. 

Até 25/03. 3ª a 6ª das 10h às 18h. Sáb., 

Dom. e Feriados das 15h às 19h. 

Fotografia. 

Massa Falhada
De André Alves.

Porto. Galeria Dama Aflita. R. Picaria, 84. Até 3/03. 

2ª a Sáb. das 15h às 19h.

Ilustração.

Habitar a Escuridão
De Marco António Cruz. 
Porto. Centro Português de Fotografia. Cp. Mártires 

da Pátria. Tel.: 222076310. Até 18/03. 3ª a 6ª das 10h 

às 18h. Sáb., Dom. e Feriados das 15h às 19h. 

Fotografia. 

Sometimes The Best 
Way To Find Something 
Is To Move Away From It
De Pedro dos Reis. 
Vila do Conde. Solar - Galeria de 

Arte Cinemática. Solar de S. Roque. Tel.: 

252646516. Até 12/02. 3ª a 6ª das 14h30 às 18h. 

Sáb. e Dom. das 10h às 18h. 

Fotografia. 

F.O.R.M.E.L.
De João Ferro Martins. 
Lisboa. Caroline Pagès Gallery. R. Tenente Ferreira 

Durão, 12 - 1º Dto. Tel.: 213873376. Até 18/02. 2ª a 

Sáb. das 15h às 20h. 

Instalação, Objectos, Som. 

Trabalhos Para Nada: 
O Modelo
De Vasco Araújo. 
Lisboa. Fundação Carmona e Costa. Ed de 

Espanha - R. Soeiro Pereira Gomes L1 - 6º A/C/D. 

Tel.: 217803003. Até 28/07. 4ª a Sáb. das 15h às 

20h. 

Desenho. 

A Arte da Guerra - Propaganda 
Da II Guerra Mundial
Lisboa. Museu Colecção Berardo. 

Pç. Império. Tel.: 213612878. Até 08/02. Sáb. das 

10h às 22h. 2ª a 6ª e Dom. das 10h às 19h. 

Documental, Vídeo, Outros. 
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crescente, que fez render os que 

apenas viam nele um jovem de 

talento inato que não reflectia 

demasiado sobre as obras. O 

próprio Kissin refere numa 

entrevista que quando era 

criança tinha “uma compreensão 

intuitiva” da música, 

acrescentando: “É impossível 

tocar bem em qualquer idade sem 

o sentimento natural da música, 

mas, à medida que a criança 

cresce, as emoções apenas não 

são suficientes.” 

O público português foi 

tendo ao longo dos anos a 

oportunidade de acompanhar o 

percurso de Evgueny Kissin ao vivo 

através das suas frequentes 

actuações na Gulbenkian (a solo e 

com orquestra), e poderá usufruir 

mais uma vez da sua arte (também 

ilustrada por uma premiada 

discografia) no próximo domingo, às 

19h, através de um programa que 

inclui obras tão famosas do 

repertório pianístico como a Sonata 

para Piano nº 14, op. 27 nº 2, “Ao 

luar”, de Beethoven, e o Nocturno 

op. 32 nº2 e a Sonata nº3, op. 58, de 

Chopin, mas também a raramente 

interpretada Sonata op. 26, de 

Samuel Barber.

Pop

A companhia 
dos Lobos
No Maria Matos estarão 

de um lado as guitarras de 

Norberto, do outro a bateria 

e as percussões várias de 

João. Gonçalo Frota

Norberto Lobo & João Lobo
Lisboa. Teatro Municipal Maria Matos - Sala 

Principal. Av. Frei Miguel Contreiras, 52. 4ª, 15, às 

22h. Tel.: 218438801. 7,5€ a 15€.

E quando se pensava que Norberto 

Lobo poderia refastelar-se a gozar os 

louros de “Fala Mansa” ter sido um 

dos notáveis discos lançados em 

2011, encontramo-lo já pronto na 

rampa de lançamento para mais um 

ou dois ou até três novos álbuns. É 

possível que haja novo delírio 

Tigrala em 2012 e quem sabe se a sua 

solitária guitarra voltará a cantar 

nos próximos meses... O certo 

é que o duo em que se junta a 

outro Lobo (nome próprio 

João, encontrável 

habitualmente em 

concertos dos 

Tetterapadequ ou em 

discos de Júlio 

Resende, Scott 

Fields ou Carlos 

Bica) apresenta 

já na próxima 

quarta-feira, 

no Maria Matos, aquilo que virá a ser 

o álbum “Mogul de Jade”. De um 

lado, as guitarras acústicas e 

eléctricas de Norberto; do outro, a 

bateria e percussões várias de João. 

Tudo porque o jorro criativo de 

Norberto foi de tal ordem na 

preparação de “Fala Mansa” que 

ficou com uma colecção de temas a 

pedir outros caminhos e mais um 

par de mãos. E daí veio a bateria de 

João, amigo de infância do 

guitarrista, e que actuou com ele no 

seu baptismo de palco há 12 anos.

O curioso é que se as alusões à 

música indiana e ao free jazz 

aparecem amiúde como ajudas à 

cartografia desta parceria, a verdade 

é que Lobo+Lobo não equivale 

necessariamente a mundos de pura 

improvisação. “Mogul de Jade”, e é 

isso que descobriremos certamente 

na próxima semana, acolhe também 

canções (não direitinhas, claro) que 

tanto poderiam ser minhotas 

acompanhadas à viola braguesa 

como brasileiras sintonizadas no 

tropicalismo. Em antecipação à 

edição de “Mogul de Jade” – que 

deverá acontecer antes que se fine o 

primeiro trimestre do ano –, os dois 

Lobos actuarão ainda no Centro 

Cultural Vila Flor, em Guimarães, a 

18 deste mês.

O rock nunca morre

Kimo Ameba + Passos em Volta
Lisboa. ZDB. R. Barroca, 59. Amanhã, às 23h. Tel.: 

213430205. 6€.

Há cerca de meio ano, talvez menos, 

um par de bandas então 

absolutamente desconhecidas foi ao 

Lounge, em Lisboa, abusar dos 

amplificadores e contribuir para o 

aumento da conta de electricidade 

do bar. A abrir Kimo Ameba, a 

fechar Passos Em Volta, dois 

projectos da editora Cafetra que na 

altura ainda não tinha posto cá para 

fora nenhum disco. Pouco depois, os 

Passos lançariam a estreia, irritando 

metade do mundo que os ouviu e 

deixando baba na boca dos 

restantes. O que se ouvia 

nessa estreia, “Até Morrer”, já 

estava presente em bruto no 

concerto: melodias 

encobertas numa 

torrente de 

electricidade, uma 

vontade imensa de 

espalhar berraria 

por aí. Os Kimo 

Ameba não 

estavam no 

extremo oposto, mas havia 

diferenças: carregavam mais no riff 

do que na melodia; e se os Passos 

fossem Pavement os Kimo seriam 

Dinosaur Jr ou Sebadoh (com a 

devida distância, claro). Ao contrário 

do que acontece com os Passos, não 

há nos Kimo preocupação com as 

palavras: se não se percebe muito do 

que o vocalista canta (ou mesmo a 

língua usada) é porque uma boa 

parte daquelas palavras não existe – 

há ali uma lado “nonsense” próprio 

de quem se enamorou pelos 

Mudhoney em tenra idade. Também 

uma vontade explícita de usar notas 

que estejam ao lado da melodia 

esperada. A mesma parelha vai 

amanhã à ZDB, e será uma boa 

oportunidade para aferir da 

evolução de ambos, em particular 

no momento em que os Kimo 

também se preparam para botar 

disco cá fora. Como dizia não sei 

quem, enquanto houver um puto a 

pegar numa guitarra o rock não 

morre. João Bonifácio

Jazz

Regresso ao clube

Mário Laginha Trio
Com Mário Laginha (piano), 

Bernardo Moreira (contrabaixo), 

Alexandre Frazão (bateria). 

Lisboa. Hot Clube de Portugal. Pç. Alegria, 48. 5ª, 

16, 6ª, 17, e Sáb., 18, às 23h. Tel.: 213619740. 8€.

O grande jazz está de regresso ao 

Hot Clube com o aclamado trio de 

Mário Laginha, agora nas novas 

instalações da Praça da Alegria. 

Situado algumas portas abaixo do 

clube original, destruido por um 

incêndio há cerca de dois anos, o 

novo Hot Clube retoma lentamente 

o lugar que lhe pertence como o 

mais dinâmico e carismático ponto 

de encontro da comunidade jazz 

lisboeta. Na primeira de três noites 

consecutivas no clube, na próxima 

quinta-feira, este trio do pianista 

Mário Laginha irá demonstrar por 

que razão é considerada a mais 

importante formação do jazz 

nacional, sendo esta uma 

oportunidade única para captar a 

vibração única da sua música no 

ambiente intimista de um 

pequeno clube. 

Acompanhado por 

Bernardo Moreira 

(contrabaixo) e Alexandre 

Frazão (bateria), Laginha 

irá certamente apresentar 

temas do seu mais 

recente trabalho, 

“Mongrel”, e 

talvez, quem 

sabe, versões de 

alguns dos 

standards 

intemporais 

que integram o 

ADN do trio. 

Rodrigo Amado
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Clássica

Kissin, 
o eterno 
prodígio
De regresso à Gulbenkian, 

o pianista russo interpreta 

Beethoven, Chopin e Samuel 

Barber. Cristina Fernandes

Evgeny Kissin
Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian - Grande 

Auditório. Av. Berna, 45A. Dom., 12, às 19h. Tel.: 

217823000. 21,5€ a 53,5€.

Evgueny Kissin já fez 40 anos mas 

continua a ser difícil deixarmos de 

vê-lo como o menino prodígio que 

com apenas 12 deslumbrou a 

assistência da Grande Sala do 

Conservatório Tchaikovsky, em 

Moscovo, com a interpretação dos 

dois Concertos para Piano, de 

Chopin, sob a direcção de Dimitri 

Kitaenko. O concerto foi gravado ao 

vivo pela editora Melodia e o registo 

foi disponibilizado num duplo LP no 

ano seguinte. O sucesso foi tanto que 

a editora comercializou mais cinco 

gravações nos dois anos imediatos, 

ajudando assim a criar um mito. 

Kissin estudava desde os seis anos 

na Escola de Música Gnessin de 

Moscovo com Anna Pavlovna 

Kantor, que permaneceria como a 

sua única professora, e desde os dois 

que se entretinha a improvisar e a 

tocar peças de ouvido ao piano. A 

sua primeira apresentação fora da 

Rússia teve lugar em 1985, um ano 

depois estreou-se no Japão e em 1987 

em Berlim. A partir daí, a sua 

conquista do mundo musical nunca 

mais parou, passando a tocar nas 

mais prestigiadas salas com 

maestros como Karajan, Abbado, 

Ashkenazy, Barenboim, Dohnanyi, 

Giulini, Levine, Maazel, Muti ou 

Ozawa.

O virtuosismo assombroso e a 

grande intuição musical que 

Evgueny Kissin sempre demonstrou 

foram-se unindo ao longo do tempo 

a uma maturidade interpretativa 

ta de um 

or 

a

lexandre 

Laginha

presentar 

s 

O Lux recebe hoje uma 
delegação da CockTail 
D’Amore, uma das 
mais carismáticas 
festas “queer” da 
noite de Berlim (que 
entretanto se tornou 
também uma editora): 
Boris, o DJ residente 

do Berghain, e os 
Discodromo (a dupla 
italiana formada por 
Giacomo Garavelloni e 
Giovanni Turco) serão 
os representantes em 
Lisboa da CockTail 
D’Amore.
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Com apenas dois anos, 
Evgeny Kissin já se 

entretinha a improvisar e 
a tocar peças de ouvido

Norberto Lobo

AGENDA
FNAC
ENTRADA LIVRE

11/02 SÁB 22H00 BRAGA

QUARTETO DE BOLSO
AO VIVO
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Sexta 10
Fatboy Slim
Ofir. Pacha. Lugar das Pedrinhas, às 0h. 

Tel.: 253989100. 20€.

James Ferraro
Guimarães. Centro Cultural Vila Flor - Café-

Concerto. Av. D. Afonso Henriques, 701, às 0h. 

Tel.: 253424700. 4€.

Sam The Kid vs Mundo 
Segundo + Tiago Santos
Lisboa. MusicBox. R. Nova do Carvalho, 24, às 0h. 

Tel.: 213430107. 8€.

JP Simões
Felgueiras. Casa das Artes. Av. Magalhães Lemos, 

às 21h30. Tel.: 255340340. 10€.

Linda Martini
Leiria. Teatro Miguel Franco. Lg. Santana,

às 21h30. Tel.: 244860480. 10€.

The Gift
Vila Real. Teatro de Vila Real. Alam. Grasse, às 22h. 

Tel.: 259320000. 15€.

Beth Nahrin
Lagoa. Convento de São José. R. Joaquim Eugénio 

Judice, às 21h30. Tel.: 282380434. 10€.

12.º Festival de Música Al-Mutamid.

No Project
Com João Paulo Silva (piano), 
Nelson Cascais (contrabaixo), 
João Lencastre (bateria). 
Amadora. Espaço Cultural Recreios 

da Amadora. Av. Santos Mattos, 2, às 21h30. 

Tel.: 214927315. 5€.

Sábado 11
Luís Represas e João Gil
Lisboa. Centro Cultural de Belém - Grande 

Auditório. Pç. Império, às 21h. Tel.: 707303000. 5€ 

a 25€.

JP Simões
Arcos de Valdevez. Casa das Artes. Jardim dos 

Centenários, às 23h. Tel.: 258520520. 8€.

Clã
Famalicão. Casa das Artes - Grande Auditório. Pq. 

de Sinçães, às 21h30. Tel.: 252371297. 12€.

Nicotine’s Orchestra
Lisboa. MusicBox. R. Nova do Carvalho, 24, às 0h. 

Tel.: 213430107. 8€.

The Gift
Castelo Branco. Cine-Teatro Avenida. Av. General 

Humberto Delgado, às 21h30. Tel.: 272349560. 12€ 

a 15€.

Dealema
Coimbra. Massas Café Concerto. Armazém 8 - Vales 

da Pedrulha, às 23h. 10€. 

Beth Nahrin
Lagos. Centro Cultural de Lagos. R. Lançarote de 

Freitas, 7, às 21h30. Tel.: 282770450. 10€.

12.º Festival de Música Al-Mutamid.

Alexandra Soumm e Orquestra 
Sinfónica do Porto
Direcção Musical de Christoph 
König.
Porto. Casa da Música - Sala Suggia. Av. Boavista, 

604/610, às 18h. Tel.: 220120220. 17€.

Concerto Moderno
Direcção Musical de César Viana. 
Com Duncan Fox (contrabaixo). 
Lisboa. Teatro Municipal de S. Luiz - Jardim de 

Inverno. R. António Maria Cardoso, 38, às 18h30. 

Tel.: 213257650. 7€.

Orquestra Sinfónica 
Portuguesa
Direcção Musical de Rui Pinheiro. 
Com Ana Bela Chaves (viola). 
Lisboa. Teatro Nacional de São Carlos - Sala 

Principal. Lg. São Carlos, 17, às 21h. Tel.: 

213253045. 10€ a 20€.

Orquestra de Jazz 
de Matosinhos
Viseu. Teatro Viriato. Lg. Mouzinho Albuquerque, 

às 21h30. Tel.: 232480110. 7,5€ a 15€.

TGB
Braga. Theatro Circo - Pequeno Auditório. Av. 

Liberdade, 697, às 21h30. Tel.: 253203800. 9€.

Domingo 12
The Thing + Atomic
Lisboa. Culturgest - Grande Auditório. R. Arco do 

Cego, às 21h30. Tel.: 217905155. 5€ a 20€.

Ver texto na pág. 14.

Osso Vaidoso
Porto. Café Au Lait. R. Galeria de Paris, 46, às 19h. 

Tel.: 222025016. Entrada gratuita.

Jonathan Ayerst e Coro Casa da 
Música
Direcção Musical de Kaspars 
Putnins.
Porto. Casa da Música - Sala Suggia. Av. Boavista, 

604/610, às 18h. Tel.: 220120220. 8€.

Segunda 13
João Paulo Santos
Lisboa. Teatro Nacional de São Carlos - Foyer. Lg. 

São Carlos, 17, às 18h. Tel.: 213253045. Entrada 

gratuita.

Terça 14
Active Child
Lisboa. Lux Frágil. Av. Infante D. Henrique - 

Armazém A, às 22h. Tel.: 218820890. 16€.

Simple Minds
Lisboa. Coliseu dos Recreios. R. Portas de Santo 

Antão, 96, às 21h. Tel.: 213240580. 30€.

Remix Ensemble Casa da 
Música
Direcção Musical de Peter Rundel. 
Com Yeree Suh (soprano), Carla Bos 
(harpa). 
Porto. Casa da Música - Sala Suggia. Av. Boavista, 

604/610, às 21h. Tel.: 220120220. 11€.

Kodo Yamagishi e Coro do 
Teatro Nacional de São Carlos
Direcção Musical de Giovanni 
Andreoli. 
Lisboa. Teatro Nacional de São Carlos - Foyer. Lg. 

São Carlos, 17, às 18h. Tel.: 213253045. Entrada 

gratuita.

Quinta 16
The Gift
Lisboa. Centro Cultural de Belém - Grande 

Auditório. Pç. Império, às 21h. Tel.: 707303000. 5€ 

a 20€.

Norberto Lobo
Bragança. Teatro Municipal de Bragança. Pç 

Cavaleiro Ferreira, às 21h30. Tel.: 273302740. 5€.

Barbara Hannigan e Orquestra 
Gulbenkian
Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian - Grande 

Auditório. Av. Berna, 45A, às 21h. Tel.: 217823000. 

10,5€ a 21,5€.

António Rosado
Matosinhos. Cine-Teatro Constantino Nery. Av. 

Serpa Pinto, às 21h30. Tel.: 229392320. 7,5€.

Big Blue + Thought-Fox + De 
Beren Gieren
Porto. Casa da Música - Sala 2. Av. da Boavista, 

604/610, às 21h. Tel.: 220120220. 10€. (dia) a 30€ 

(passe).

12 Points - Festival Internacional de 
Jazz.

Jacinta + Michele Ribeiro
Lisboa. Centro Cultural de Belém. Pç. Império, às 

22h. Tel.: 707303000. Entrada gratuita.

Agenda

James Ferraro 
hoje em GuimarãesActive Child 

terça-feira em Lisboa
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chega a 2012 e diz um óbvio que 

sabe bem ouvir: “I’m doin’ what I 

do. Hip hop. That’s what I do”. Com 

a produção de No I.D., o produtor de 

Chicago que acompanhou Common 

em início de carreira e que serviu de 

mentor a Kanye West em início de 

carreira, “The Dreamer/The 

Believer” é, no melhor dos sentidos, 

um álbum de hip hop à antiga. Ou, 

mais que isso, o álbum de um 

veterano com autoridade para fazer 

da “autenticidade” – conceito 

ambíguo – uma arma poderosa. 

“Sweet”, com a batida cheia, de 

prato de choque a vibrar ao toque da 

tarola, é o aviso aos novatos com 

pouca memória: o homem Common 

está na área e há meninos que têm 

muito ainda para aprender. Se 

“Sweet” é o muito entusiasmante 

momento do rugido feroz, o restante 

de “The Dreamer / The Believer” 

mostra-nos o rapper atento, 

compassivo e ponderado, alicerçado 

em sample do antecessor Curtis 

Mayfield – ouvimo-lo em “Lovin’ I 

lost” -, resgatando os ELO de “Mr. 

Blue sky” para uma “Blue sky” que 

Kanye West gostaria de ter criado, 

trazendo um Nas irresistível para 

essa empolgante “Ghetto dreams” 

de piano insistente e metais caindo 

no final das frases para dar maior 

impacto à voracidade do “flow”.

Nas doze canções, Common ora 

foca o olhar no particular – as 

mulheres na sua vida, por exemplo 

–, ora diminui o foco para que o 

olhar global justifique o título que 

deu ao álbum.

Há dois óbvios tiros ao lado. Um é 

“Celebrate”, com o seu refrão de 

série televisiva domingueira 

politicamente correcta. A outra é 

“The Believer”, minada por um John 

Legend em modo diva soul. Duas 

canções em dez. Pormenores, 

portanto. Neste disco, Common não 

está com meias palavras: “I’m to hip 

hop what Obama is to politics”. 

Afinal, este álbum tem “Raw (how 

you like it)” e o seu groove impecável 

de funk suado: o coro feminino é 

escada para o céu, os órgãos que 

reverberam no final do compasso 

são truque de gajo sabido e Common 

é Common como o aprendemos a 

amar e respeitar. É um prazer voltar 

a ouvi-lo. 

Rappar preto 
no branco

MCK
Proibido Ouvir Isto
Masta K

mmmnn

MCK é, no sentido 

hip hop do termo, 

ou seja, no sentido 

“CNN do gueto” dos 

Public Enemy, um 

jornalista de longo 

curso. A sua música aborda 

acontecimentos precisos, 

específicos, bem documentados: as 

eleições angolanas, a bola que rolou 

na Copa das Nações Africanas, as 

vozes (Rafael Marques ou William 

Tonet) para quem “a integridade não 

tem preço”. Mas MCK, como bom 

rapper, é também um criador de 

narrativas ficcionadas que arranca à 

realidade. E, como cidadão e criador 

com sentido de futuro, é alguém que 

procura desenhar um projecto de 

identidade: como habitualmente, a 

sua música é um jogo de espelhos. A 

modernidade hip hop em diálogo 

com a tradição musical angolana, 

dando às canções um sentido de 

lugar e densidade histórica: exemplo 

paradigmático, a versão de “Nzala”, 

original de Elias dya Kimuezo, 

cantada entre sample de guitarra 

acústica e violino, entre o lamento 

em queda de Flores e o flow de MCK 

acompanhando o miúdo “enteado 

da guerra” que chega ao “inferno” 

dos desfavorecidos de Luanda.

“Proibido Ouvir Isto”, tendo em 

perspectiva o parágrafo anterior, é 

sequência lógica do seu antecessor 

“Nutrição Espiritual”, editado há 

cinco anos. MCK 

regressa para 

traçar novo 

retrato da Angola 

em construção. Álbum de denúncia: 

da corrupção que acentua a 

desigualdade ao conforto 

amedrontado do activismo de sofá 

(em casa erguem-se vozes de 

descontentamento, na rua e no 

emprego é tudo “sim, chefe”). 

“Proibido Ouvir Isto”, álbum que 

acolhe outras vozes – de Bruno M a 

Ikonoklasta, de Beto de Almeida a 

uma produção de Sam The Kid -, 

que deseja falar a todos, é 

totalmente concentrado na palavra. 

“Old school”, nesse sentido – a 

produção submete-se ao que Kapa 

tem para dizer.

Há uma força que irrompe das 

vozes de Beto Almeida e de Ângela 

Ferrão – como que vozes arrancadas 

ao tempo, imponentes -, em 

contraste com o encadeamento de 

rimas de MCK: “a mim só faz falta 

aquilo que eu sempre tive arroz no 

prato, saúde e família / o país chega 

para todos / mano, partilha”. Há 

cenários sombrios a raiar a paranóia 

(piano tétrico e ambiente 

negríssimo) nessa “Na fila do banco” 

que é retrato em quatro personagens 

de uma nada limpa luta pela 

ascensão social onde sexo, droga e 

racismo são tudo menos expressões 

vãs. MCK rappa com todas as 

palavras: não há duplos sentidos. 

MCK rappa preto no branco: 

“Pobreza é negócio / transformaram 

Angola no país do futuro / pois é, / 

deixámos tudo p’amanhã / né?” 

(“No país do pai banana”) E, se não 

ouvimos em “Proibido Ouvir Isto” 

uma canção equiparável a essa obra-

prima chamada “Atrás do prejuízo”, 

e se compreendemos que o desejo 

de falar a todos, olhos nos olhos, 

pode resultar em algo como o 

sample foleiro-evangélico de 

“Teologia da prosperidade” – 

denúncia da submissão religiosa à 

lógica liberal da “empresa-cliente” -, 

é impossível não prestar atenção ao 

que diz, e como o diz, MCK, a voz de 

Angola. M.L.

Dream pop barroca

Trailer Trash Tracys
Ester
Domino; distri. Edel

mmmmn

Imagine-se Twin 

Peaks não como 

povoação de 51201 

habitantes perdida 

no coração 

americano, mas 

antes como povoação de 51201 

habitantes perdida na cintura 

industrial de uma cidade inglesa ou 

escocesa escolhida por sorteio. As 

mesmas guitarras sem tempo nem 

lugar de Angelo Badalamenti, 

rodeadas por delírios dream pop e 

shoegazers de Kevin Shields e os 

seus My Bloody Valentine, mais a 

voz etérea que Rachel Goswell 

D
is

co
s

Pop

Acreditamos 
em Common
Common não está com 

meias palavras: “I’m to 

hip hop what Obama is to 

politics”. Mário Lopes

Common
The Dreamer/The Believer
Warner Music

mmmmn

De Common, o 

músico, não 

tínhamos novas 

desde o final de 

2008, quando vestiu 

blusão de mauzão e 

se atirou à “digitália” tecno. Era 

Common, o músico actor, a vestir a 

pele de uma personagem. Coisa de 

pouca importância. Porque 

Common, o Common que interessa, 

é homem de elegância na pose e 

discurso, é construtor de pontes que 

transportam as aspirações das 

gerações de 1960 e 1970 para o 

mundo da actualidade. É o Common 

que ouvimos, novamente, em “The 

Dreamer/The Believer”. Não por 

acaso, a histórica escritora, poeta e 

activista Maya Angelou é convocada 

logo à primeira canção, “The 

dreamer”, para declamar com a 

autoridade da sua voz octogenária: 

“We are today, because our 

ancestors dared to dream”.

Common, recentrado na sua 

posição de voz da consciência da 

comunidade (naturalmente, não 

falamos exclusivamente de hip hop), 

ç p

cinco anos. MCK

regressa para

traçar novo 

retrato da Angola 

Domino; d

mmmm

antes com
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shoega
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Common: é um prazer voltar a ouvi-lo

MCK: álbum 
de denúncia
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Paralelamente a todas estas 

colaborações, Stetson tem 

desenvolvido uma voz única, 

particularmente no saxofone 

baixo, baseada numa incrível 

técnica de sopro contínuo e numa 

capacidade pouco usual de 

controlar toda a galáxia de sons, 

harmónicos, multifónicos e ruídos 

parasitas que é possível tirar de um 

saxofone. Em “New History 

Warfare Vol. 2: Judges”, Stetson 

realiza aquilo que é já a sua 

imagem de marca – takes únicos de 

saxofone solo (alto, tenor e baixo, e 

ainda french horn, num tema), sem 

overdubs ou loops, utilizando 24 

diferentes microfones, 

posicionados estrategicamente 

para captar desde o grave mais 

profundo e cavernoso originado no 

centro da boca do saxofone, ao 

ruído percussivo das chaves do 

instrumento. O resultado, após 

cuidada e selectiva mistura, soa a 

nada que já tenhamos ouvido 

anteriormente – linhas circulares, 

repetitivas e hipnóticas, daquilo 

que por vezes parece tocado por 

sintetizadores, são atravessadas 

por gritos e melodias guturais, 

sempre coerentes e controlados, 

numa demonstração 

impressionante de técnica ao 

serviço da mais pura expressão 

artística. Alguns dos temas, com a 

participação vocal de Shara 

Worden e Laurie Anderson, 

transportam-nos para uma outra 

dimensão, acentuadamente 

cinematográfica. Os ambientes 

decadentes de “Warszawa”, obra-

prima absoluta de Bowie e Eno, 

cruzam-se com a vertigem pós-

apocalíptica de Detroit e dão 

origem a um cenário exuberante 

de ruído, distorção, feedback e 

micro-melodias, tocadas com a 

ferocidade de quem nada tem a 

perder.

emprestava aos Slowdive sempre 

que a deixavam. A diferença, 

notória, é que numa altura em que a 

categorização de novas sonoridades 

se faz ou por contracção de 

designações distintas ou por uma 

infindável sequência de hífenes, a 

dream pop segundo Jimmy Lee e 

Suzanne Aztoria é uma zona mais 

pantanosa e lodosa do que antes.

Onde nos anos 90 existia uma 

saturação de electricidade que 

obrigava a afastar a distorção à custa 

da força de braços para se descobrir 

a beleza melódica instrumental – 

camuflada de tão abrasiva que era –, 

Jimmy Lee desenvolve agora uma 

linguagem equilibrada em arpejos 

celestiais e quase barrocos em loop e 

numa constante e subtil dinamitação 

da canção. A voz resiste no centro, 

bela, melancólica e de uma 

magnificência desfalecida, enquanto 

à sua volta vão rebentando 

pequenos artifícios que nos dizem 

que esta beleza é uma opção no fio 

da navalha e, se quisessem, os 

Trailer Trash Tracys poderiam 

destruí-la num nanossegundo. E 

para nos lembrar disso a toda a 

hora, o falso quarteto (é, no fundo, 

um duo aumentado de dois músicos 

“convidados”) adopta uma 

constante postura de provocação 

(rítmica, de andamentos e de 

construção) – se as canções não 

caem, é só porque eles sabem 

perfeitamente o que lhes podem 

arremessar. Uma das melhores 

estreias que vamos ter em 2012. 

Gonçalo Frota

Clássica

As subtilezas 
do Barroco 
francês
O Ludovice Ensemble e 

o barítono Hugo Oliveira 

numa auspiciosa estreia 

discográfica dedicada à 

música francesa setecentista. 

Cristina Fernandes

Amour, viens animer ma voix!
Ludovice Ensemble

Hugo Oliveira (baixo)

Fernando Miguel Jalôto (cravo e 

direcção)
Ramée

mmmmn

O Ludovice 

Ensemble tem feito 

um percurso de 

grande 

consistência, 

ilustrado por 

vários concertos de qualidade e 

alguns primeiros passos no plano 

internacional que este primeiro CD 

na etiqueta Ramée promete vir a 

reforçar. Embora o repertório do 

grupo (e também a sua geometria) 

seja cada vez mais diversificado, na 

sua estreia discográfica os 

fundadores — o cravista Fernando 

Miguel Jalôto e a flautista Joana 

Amorim — permanecem fiéis à 

paixão pela música do Barroco 

francês, pilar fundamental da 

criação do projecto. Três “Concerts 

de Simphonies” extraídos da 

colectânea de 1723, da autoria de 

Louis-Antoine Dornel (1685-1765) 

alternam com três belas Cantatas 

ainda pouco contempladas pela 

discografia: “Le Jaloux”, de André 

Campra, “Pigmalion”, de Louis_

Nicolas Clérambault, e “Orphée”, de 

Philippe Coubois. A interpretação 

recorre a alguns parceiros habituais 

do Ludovice Ensemble como o 

barítono Hugo Oliveira e um grupo 

de instrumentistas que inclui Bojan 

Cicic (violino), Nicholas Milne (viola 

da gamba), Miguel Henry (tiorba e 

guitarra) e Thibaud Robinne 

(trompete), este último com uma 

notável prestação na ária “Peut on 

refuser la victoire” da Cantata de 

Courbois. Miguel Jalôto conduz um 

grupo de baixo contínuo que mostra 

grande coesão e afinidade estilística 

com este repertório e Joana Amorim 

partilha uma interpretação flexível e 

elegante, que faz realçar as 

influências da dança, com o violino 

de Cicic nos Concertos de Dornel. O 

trabalho de conjunto é excelente, 

mas o grande fio condutor do disco 

são as três Cantatas e como tal a voz 

de Hugo Oliveira, que coloca a sua 

versatilidade técnica, uma subtil arte 

de frasear e um incisivo sentido 

dramático ao serviço do conteúdo 

do texto e da musicalidade da 

própria língua, procurando recriar a 

pronúncia do francês antigo 

(conhecido como “français restitué” 

e objecto de vários estudos). 

Destaca-se sobretudo a 

interpretação da Cantata 

“Pigmalion”, mas todo o programa 

proporciona uma audição 

gratificante, transmitindo uma 

ampla gama de emoções com 

refinamento, bom gosto e um 

conhecimento profundo dos códigos 

interpretativos do Barroco francês. 

O CD conta ainda com excelentes 

notas explicativas de Miguel Jalôto.

Jazz

Guitar hero
Dois discos, duas guitarras, 

um percurso singular. Nuno 
Catarino

Manuel Mota
Dias das Cinzas
Headlights

mmmnn

Manuel Mota
Untitled
Headlights

mmmmn

Manuel Mota tem trilhado um 

percurso inimitável: tendo 

começado por se assumir como 

uma “explorador” da guitarra, é 

hoje um guitarrista de pleno direito. 

Desenvolvendo uma linguagem 

pessoalíssima, é um dos mais 

originais trabalhadores do seu 

instrumento a nível mundial, com 

um fraseado cada vez mais 

depurado e afastando-se de 

referências externas (o fantasma de 

Derek Bailey já vai longe). Na 

continuação de “Outubro”, disco 

duplo de 2006 com Mota a expor-se 

nas vertentes eléctrica e acústica, 

estes dois novos discos reflectem 

uma notória evolução. Revelando 

maturidade artística, Manuel Mota 

envereda por uma certa contenção, 

o que se traduz paradoxalmente 

numa música mais rica: ambos os 

discos mostram uma música mais 

fuída, menos rugosa, com menos 

sobressaltos, onde cada som é mais 

pensado, trabalhado e demorado.

Mota aproxima-se de um 

território baladeiro ( já tínhamos 

suspeitado nas mais recentes 

actuações ao vivo): as notas, 

aparentemente perdidas, vão-se 

entrelançando, ganhando formas 

reconhecíveis de melodias. Este 

proto-lirismo será uma 

característica nova numa música 

que no passado se pautou pela 

diferença, pela subversão, pela 

criatividade de processos, pela 

inventividade na abordagem ao 

instrumento. Mas agora, sem 

abdicar dos elementos que pautam 

a sua originalidade, vai caminhando 

na direcção de uma beleza 

universal.

Estas características são 

evidentes em “Untitled”, disco de 

guitarra acústica, com Mota a 

açucarar as cordas, onde o 

melodismo contamina a atmosfera 

dolente. Já em “Dias das Cinzas”, 

solo de guitarra eléctrica, é 

assumida a proximidade com 

“Sings”, o seu disco mais recente 

(2009), com um som eléctrico 

controlado, marcado também pela 

utilização minuciosa dos pedais de 

efeitos. Ambos os discos desvendam 

um guitarrista que, desbravando 

um percurso singular, está na sua 

melhor forma. Contrariando o 

trilho previsível, avesso a solos ou 

parafernália azeiteira “kitsch”, Mota 

reinventou a guitarra, descobriu a 

sua própria linguagem, 

desenvolvendo-a continuamente, e 

criou para si mesmo um novo 

papel: anti-herói da guitarra.

Apocalipse
Manifesto impressionista, 

futurista, pós-apocalíptico, 

pós-everything, pelas mãos 

de Colin Stetson. Rodrigo 
Amado

Colin Stetson
New History Warfare Vol. 2: Judges
Constellation

mmmmn

Só com muita 

dificuldade e 

alguma distracção 

poderíamos 

chamar a esta 

música de jazz, 

algo que pouco interessa, dado o 

absoluto fascínio da mesma e o seu 

carácter inclassificável. Nascida 

das cinzas de muito jazz, noise, 

punk, rock alternativo, ambient e 

industrial, esta música está 

profundamente ligada ao percurso 

singular de Colin Stetson, 

saxofonista norte-americano que 

assinou já colaborações com Tom 

Waits, Arcade Fire, TV on the 

Radio, Feist, Laurie Anderson, Lou 

Reed, David Byrne, The National 

ou Anthony Braxton. 

aMaumMedíocremmRazoávelmmmBommmmmMuito BommmmmmExcelente

Trailer Trash Tracys: 
uma das melhores 
estreias que vamos 
ter em 2012

Colin Stetson já colaborou 
com Tom Waits, Arcade Fire, 
TV on the Radio, Laurie Anderson, 
Lou Reed, David Byrne 
ou The National 



40 • Sexta-feira 10 Fevereiro 2012 • Ípsilon

Vitória e ali fica até ao próximo dia 

26, não é só o “statement” habitual 

de que a vida continua: é 

verdadeiramente a vida a continuar, 

como sempre depois da morte. 

“Para mim, esta não é a segunda 

vida do TMP: é a mesma vida, depois 

de um sobressalto. Por um lado, as 

obras do João Paulo continuam em 

circulação, portanto há todo um 

trabalho que vai ser preservado, 

inclusive no museu que finalmente 

vamos poder abrir. E depois há o 

trabalho de criação da companhia, 

que prossegue”, diz Isabel Barros. 

Ainda assim, esta é claramente uma 

peça para assinalar a vermelho na 

história do TMP: “o primeiro 

espectáculo em que não há a mão do 

João Paulo”, a não ser no sentido, 

tão metafórico quanto literal, de que 

é ele o deus “ex-machina” (outra 

palavra para isso: o marionetista) 

por trás deste “Ovo”.

Justamente porque este é o 

espectáculo “de viragem” da 

companhia, Isabel Barros quis que 

outros universos pudessem coabitar 

com a poética reconhecível do TMP, 

e até “perturbá-la”. Pensou 

imediatamente em Philippe Genty, 

fundador da homónima companhia 

de referência francesa, mas ele 

estava doente. E então acabou a 

trabalhar com Eric de Sarria, o 

actual director do grupo. O público, 

admite, talvez manifeste “algum 

desconforto”, mas é esse o espírito: 

“Na vida também há momentos de 

turbulência, há picos, há 

mudanças”. Estas marionetas não 

são, definitivamente, as marionetas 

de Seara Cardoso. E, no entanto, a 

maneira como os intérpretes fazem 

corpo com elas, a maneira fazem 

barulho com umas palavras e 

silêncio com outras permite o 

reconhecimento. “Curiosamente, os 

actores não mostraram nenhuma 

vontade de ir lá atrás buscar 

materiais, mas é inevitável que o 

passado venha. O trabalho que ao 

longo dos anos o João Paulo fez com 

eles foi tão profundo (era um 

aMaumMedíocremmRazoávelmmmBommmmmMuito BommmmmmExcelente
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Organizar 
o caos
João Paulo Seara Cardoso 

morreu, mas o Teatro 

de Marionetas do Porto 

ainda respira: “Ovo” é o 

pensamento positivo de que 

o fim pode ser o início. 

Inês Nadais

Ovo
De Eric de Sarria. Pelo Teatro de 

Marionetas do Porto. Encenação de 

Edgard Fernandes, Eric de Sarria, 

Isabel Barros, Rui Queiroz de Matos, 

Sara Henriques, Shirley Resende. 

Com Edgard Fernandes, Rui Queiroz 

de Matos, Sara Henriques, Shirley 

Resende.

Porto. Mosteiro de São Bento da Vitória. R. S. Bento 

da Vitória. De 10/02 a 26/02. 4ª a Dom. às 21h30. 

Tel.: 222007283. 5€ a 15€.

Em Outubro de 2010, quando João 

Paulo Seara Cardoso morreu, os 

actores do Teatro de Marionetas do 

Porto (TMP) apanharam os cacos e 

logo a seguir continuaram o 

caminho transgressor iniciado em 

1988 pelo fundador da companhia. 

Um ano e meio depois, agora sob a 

direcção da coreógrafa Isabel 

Barros, “companheira de estrada” 

da aventura da companhia, o TMP 

dá o primeiro sinal da sua vida pós-

Seara Cardoso (pós é uma maneira 

de dizer: ele está inscrito no corpo 

dos actores, como um sinal de 

nascença). “Ovo”, a peça que hoje se 

estreia no Mosteiro de São Bento da 

mestre, no verdadeiro sentido da 

palavra) que esse património, essa 

escola, continua muito presente”, 

continua a directora artística da 

companhia.

Depois dos primeiros encontros 

com Eric de Sarria, o encenador 

francês afastou-se e deixou que o 

TMP trabalhasse “com total 

liberdade” no guião de ideias que 

deixou à companhia. “Foi um 

verdadeiro trabalho de co-criação, o 

que também é novo para nós. Mas a 

verdade é que, quando nos 

encontrámos, percebemos que, por 

causa da doença do Philippe Genty, 

o Eric está no mesmo lugar dos 

intérpretes do Teatro de Marionetas 

do Porto: no lugar de quem já 

recebeu imenso e se pergunta ‘e 

agora?’”, nota Isabel Barros. Juntos, 

Sarria e a companhia portuense 

viram-se então confrontados com as 

questões da vida e da morte, do 

começo, do recomeço e do fim, do 

passado, do presente e do futuro, 

enfim, do ovo e da galinha. Os 

actores eram “para comer ovos, 

para estrelar ovos, para cozer ovos, 

mas depois o ovo acabou por ficar 

uma coisa mais simbólica”. No 

Mosteiro de São Bento da Vitória, o 

“Ovo” é a minúscula bola branca 

com que uma marioneta joga futebol 

e a enorme barriga de outra 

marioneta grávida; é o ovni de uma 

salada de hortaliças e uma poderosa 

metáfora do tempo neste 

espectáculo em que a companhia 

tenta organizar o caos (a frase é 

repetida como um mantra numa das 

sequências-chave da peça). Afinal, 

como diz a dada altura uma das 

personagens, “ele é invisível e isso é 

bom”.

Teatro

Continuam
O Grande Salão
Encenação de Martim Pedroso. 
Lisboa. ZDB. R. Barroca, 59. Até 13/02. 2ª a Dom. às 

21h30. Tel.: 213430205. 7,5€.

Quem te porá como fruto nas 
árvores
A partir de Ruy Belo. Pela Assédio. 
Encenação de João Cardoso. 
Porto. Teatro Carlos Alberto. R. Oliveiras, 43. De 

16/02 a 26/02. 4ª a Dom. às 21h30. Tel.: 223401905. 

5€ a 15€.

Frei Luís de Sousa
De Almeida Garrett. Encenação de 
Diogo Bento, Inês Vaz. 
Lisboa. Teatro Nacional D. Maria II - Sala-Estúdio. 

Pç. D. Pedro IV. Até 19/02. 4ª a Sáb. às 21h15. Dom. 

às 16h15. Tel.: 213250835. 12€.

L.A. – Lost Angels’ | Project to 
Kill Mankind
Pelo Teatro da Garagem. Encenação 
de Ana Palma, Carlos J. Pessoa. 
Lisboa. Centro Cultural de Belém - Pequeno 

Auditório. Pç. Império. Até 12/02. 5ª a Sáb. às 21h. 

Dom. às 16h. Tel.: 707303000. 12,5€.

Do Discurso Amoroso: 
Fragmento #1

Por A Turma. Encenação de Tiago 
Correia. 
Porto. Hard Club - Sala 2. Pç. Infante, 95. Dia 15/02. 
4ª às 22h. Tel.: 707100021. 6€.

Baquet
Encenação de Carlos Marques. 
Montemor-o-Novo. Cine-Teatro Curvo Semedo. Lg. 
Dr. António José de Almeida. Até 12/02. 5ª a Dom. às 
21h30. Tel.: 266898104. 6€.

O Cerco a Leningrado
De José Sanchis Sinisterra. Encenação 
de Celso Cleto. 
Lisboa. Teatro Municipal de S. Luiz - Sala Principal. 
R. António Maria Cardoso, 38. Até 19/02. 3ª a Sáb. às 
21h. Dom. às 17h30. Tel.: 213257650. 13€ a 17€.

Dimas e Gestas - Um Musical para 
Crucifi cados
De Ricardo Alves. Pela Palmilha Den-
tada. Encenação de Ricardo Alves. 
Porto. Teatro Helena Sá e Costa. R. Escola Normal, 

39. Até 18/02. 3ª a Dom. às 21h46. Tel.: 225189982. 5€ 

a 7,5€.

Dias de Vinho e Rosas
A partir de J.P. Miller. Pelos Artistas 
Unidos. Encenação de Jorge Silva 
Melo. 
Lisboa. Teatro da Politécnica. R. Escola Politécnica, 

56. Até 25/02. 4ª às 19h. 5ª e 6ª às 21h. Sáb. às 16h e 

21h. Tel.: 961960281. 5€ a 10€.

Vermelho
De John Logan. Pelo Teatro Aberto. 

Agenda

Encenação de João Lourenço. 
Lisboa. Teatro Aberto. Pç. Espanha. Até 25/03. 4ª a 

Sáb. às 21h30. Dom. às 16h. Tel.: 213880089. 15€.

Exactamente Antunes
De Jacinto Lucas Pires. Encenação de 
Cristina Carvalhal, Nuno Carinhas. 
Porto. Teatro Nacional São João. Pç. Batalha. Até 

12/02. 4ª a Sáb. às 21h30. Dom. às 16h. Tel.: 

223401900. 7,5€ a 16€.

Animais Nocturnos
De Juan Mayorga. Pela Escola da 
Noite Encenação de António Augusto 
Barros. 
Évora. Teatro Garcia de Resende - Sala Principal. Pç. 

Joaquim António de Aguiar. De 15/02 a 16/02. 4ª e 5ª 

às 21h30. Tel.: 266703112. 8€. 

Missa do Galo
De Carlos Tê, Manuel Paulo. Encena-
ção de Luisa Pinto. 
Almada. Teatro Municipal de Almada - Sala 

Principal. Av. Professor Egas Moniz. Dia 11/02. Sáb. 

às 21h30. Tel.: 212739360. 6€ a 13€.

Dança

Estreiam
For Rent
De Franck Chartier e Gabriela 
Carrizo. Pelos Peeping Tom. 
Guimarães. Centro Cultural Vila Flor - Grande 

Auditório. Av. D. Afonso Henriques, 701. Dia 11/02. 

Sáb. às 22h. Tel.: 253424700. 10€ a 12,5€.

Ver texto na pág. 28.

Island of No Memories
De Kaori Ito. 
Guimarães. Centro Cultural Vila Flor - Pequeno 

Auditório. Av. D. Afonso Henriques, 701. Dia 10/02. 

6ª às 22h. Tel.: 253424700. 7,5€ a 10€.

Continuam
PETS
De Olga Roriz. Pela Companhia Olga 
Roriz. 
Portalegre. Centro de Artes do Espectáculo. Pç. 
Republica, 39. Dia 11/02. Sáb. às 21h30. Tel.: 
245307498. 5€.

Alibantes
De Romulus Neagu. 
Aveiro. Teatro Aveirense. Rua de Belém do Pará. Dia 
11/02. Sáb. às 21h30. Tel.: 234400920. 8€.

Tuco
De Karine Ponties. 
Pela Companhia 
Instável.
Estarreja. Cine-Teatro 
Municipal. R. Visconde de 
Valdemouro. Dia 11/02. 
Sáb. às 22h. Tel.: 
234811300. 5€.

“Ovo” é a primeira criação original do Teatro de Marionetas 
do Porto após a morte do fundador da companhia
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“L.A. - Lost Angels’s Project 
to Kill Mankind” no CCB

“Tuco”, de Karine 
Ponties, em Estarreja
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Estreiam

A mulher 
que não 
queria 
morrer a 
lavar a louça
Um papel de luxo para Meryl 

Streep, mas existe para lá 

dela como um olhar quase 

teatral sobre alguém que não 

quis ser apenas a mulher da 

casa. Jorge Mourinha

A Dama de Ferro 
The Iron Lady
de Phyllida Lloyd

com Meryl Streep, Jim Broadbent, 

Olivia Colman

mmmnn

OK, pronto, sim, já percebemos que 

Meryl Streep é tão extraordinária a 

fazer de Margaret Thatcher que 

podiam dar-lhe já o Óscar e ficava a 

questão resolvida a contento de 

todos. Mas uma andorinha não faz a 

Primavera e uma interpretação de 

excelência não garante por si só um 

grande filme. E o teste de “A Dama 

de Ferro” é outro: saber se o filme 

existe para lá de Streep. 

Não é evidente que assim seja: 

quem dirige é a encenadora teatral 

Phyllida Lloyd, cuja estreia no 

grande écrã foi o musical dos Abba 

“Mamma Mia!” (2008), que lá por 

ser irresistivelmente divertido estava 

longe de ser um bom filme. Mas é 

quase maldoso ir buscar “Mamma 

Mia!”, porque “A Dama de Ferro” é 

bicho diferente, inteligentemente 

discreto, filme quase “de câmara” 

passado em interiores que reduzem 

a sua “heroína” a uma mulher 

rodeada de obstáculos por todo o 

lado; o que lhe interessa não é tanto 

a personalidade da actriz que 

interpreta Margaret Thatcher, nem 

as políticas específicas que a 

primeira-ministra britânica 

defendeu. 

O que interessa a Lloyd e à 

dramaturga Abi Morgan (autora do 

argumento) é Thatcher como 

símbolo do combate feminino/

feminista: a filha do merceeiro que 

subiu a pulso na política, que lutou 

contra o machismo mal-disfarçado 

da rigidez do sistema britânico de 

classes (e, no fundo, não há nenhum 

filme inglês que não seja sobre a luta 

de classes), que foi capaz de 

polarizar uma nação pelo simples 

motivo de ser uma mulher que não 

pedia desculpa por defender aquilo 

em que acreditava e que se estava 

“A Dama de Ferro” constrói-se 
como uma “fantasia” quase teatral 
sobre a vida de uma mulher que 
nunca quis relegar-se ao papel 
de esposa, mãe e dona de casa
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Apoios à divulgação:

COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO

ROMEU
E JULIETA

Coreografi a John Cranko ◆ Música Serguei Prokofi ev
Argumento John Cranko segundo William Shakespeare
Cenografi a João Mendes Ribeiro ◆ Figurinos António Lagarto
Imagens Daniel Blaufuks ◆ Desenho de luz Cristina Piedade

TEATRO CAMÕES

09 - 19 FEV
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Apollonide - Memórias de um bordel mmmmn mmmnn mmmnn

O Artista mmmmn mnnnn mmnnn

Attenberg mmmnn mmmnn mmnnn

A Dama de Ferro mmmnn nnnnn mmnnn

Os Descendentes mmmnn mmnnn mmnnn

J. Edgar mmmnn mmnnn mnnnn

Jovem Adulta mmmmn nnnnn mmnnn

Millennium 1 – Os Homens que Odeiam... mmmnn mmnnn mnnnn

O que há de novo no amor? mmnnn mmnnn mmnnn

Políssia mmmnn mmnnn mmnnn

As estrelas do Público

no Amor?” nasce, provavelmente, 

da percepção de que em Portugal a 

vida dos jovens adultos urbanos, ou 

em passagem da adolescência à 

idade adulta, interessou sempre 

mais à televisão (séries, telenovelas) 

do que ao cinema. A classe média 

urbana “pura”, quer dizer, sem nada 

de especial, foi muito mais retratada 

(bem ou mal) na televisão do que no 

cinema. Os jovens de “O Que Há de 

Novo no Amor” são um bocado 

assim, não têm nada de 

verdadeiramente especial, são como 

que o reflexo uns dos outros, gente 

com que nos podemos cruzar na rua 

sem perceber que nos cruzámos 

com ele. Em parte por alguma 

ingenuidade (indiciada, diríamos, no 

título, um pouco “naif”), em parte 

deliberadamente, como “projecto”, 

o filme joga com esta ausência de 

“marcas”, um mergulho numa 

normalidade corriqueira, 

personagens que raramente se 

destacam, personagens que, nos 

seus ziguezagues e nas suas 

indecisões, amorosas ou de outro 

tipo, receiam o gesto “em rasgo. 

Este receio, numa perspectiva 

“sociológica”, seria um dado 

interessante a explorar, mas não é 

esse o caminho do filme, que está 

muito dentro do seu grupo de 

personagens e busca certamente 

algum tipo de empatia, quer 

construir um mosaico de pessoas e 

situações sem se afastar demasiado 

para uma distância de onde nascesse 

a “crítica” - é evidente que não 

estamos a lamentar que o filme não 

tenha a maldade com que Rohmer 

filmava “os jovens” (seria preciso 

que os realizadores fossem 

muito mais velhos do que as 

personagens...), mas falta-lhe 

alguma ferocidade, alguma 

frieza. 

Construído como um filme de 

“sketches” não denunciados - passa-

se de uns para outros sem 

indicação expressa - “O 

Que Há de Novo no 

Amor?” é 

suficientemente 

“orgânico” e 

uniforme para não 

sofrer em 

demasia com os 

desequilíbrios 

nas tintas para os concursos de 

popularidade. 

“A Dama de Ferro” constrói-se 

assim como uma “fantasia” quase 

teatral sobre a vida de uma mulher 

que nunca quis relegar-se ao papel 

de esposa, mãe e dona de casa numa 

sociedade onde a condição social a 

condenava a isso, que não queria 

morrer ao lava-louças com a chávena 

de chã na mão. E dizemos “fantasia” 

porque a estrutura do filme poderia 

ser a de uma peça de teatro 

desenrolando-se em quadros, num 

vai e vem contínuo entre presente e 

passado ancorado na Thatcher idosa 

de hoje, reformada e doente, 

prisioneira da sua mansão e das suas 

memórias, usando o poder e a 

política como reflexo e espelho dos 

jogos sociais específicos de um 

tempo e de um local, explicando 

como a ambição pessoal do “serviço 

público” patriótico acabou por 

transformar a Inglaterra do século 

XX de modos perfeitamente 

inesperados. O filme, aliás, é bem 

explícito nessa defesa, mais do que 

da política, de Margaret como 

mulher que se tornou inspiradora 

quase à sua revelia, que nunca 

esperou chegar a primeira-ministra 

e que sabia que nunca seria vista 

como “um deles”. 

É aí que “A Dama de Ferro” ganha 

aos pontos: nem biografia 

convencional nem olhar político 

sobre uma figura política, é um filme 

de mulheres sobre uma mulher que 

conseguiu fazer a diferença que 

sempre quis fazer e que dá por si a 

perguntar se valeu realmente a 

pena. E com outra actriz a 

interpretar Thatcher, o filme de 

Phyllida Lloyd daria com certeza 

menos que falar, mas sim, 

continuaria a ser um bom filme.

Sem nada de especial

O que há de novo no amor?
de Hugo Alves

Mónica Santana Baptista, Hugo 

Martins, Tiago Nunes, Patricia 

Raposo, Rui Santos

mmnnn

Um filme como “O Que Há de Novo 

Mas que se esperava? 
Que Eastwood fizesse a 
“denúncia” de Hughes? 
Mas isso é exigir que 
um autor faça outra 
coisa que não os seus 
propósitos. Por aí não 
vou, e por isso não 
partilho do frio 
acolhimento a um 
filme tão inteligente

H 
á uma tendência cinéfi la que consiste na passagem das 

características de um autor a uma “imagem de marca” e um 

horizonte de expectativas. Assim, por exemplo, quando Tim 

Burton fez um “remake” de “O Planeta dos Macacos”, esperou-se 

uma “bestialidade”, que não se tendo confi rmado deu origem a 

decepções, como com o mesmo Burton sucedeu com o seu fi lme mais 

pessoal, mesmo autobiográfi co, “The Big Fish”, o qual no entanto é 

fundamental para compreender as suas abordagens do maravilhoso.

“Um Método Perigoso” de David Cronenberg, foi tido por 

insufi cientemente “cronenberguiano”, e agora sucede a decepção com “J. 

Edgar” de Clint Eastwood, este porque o seu anunciado derradeiro fi lme 

como actor (mas afi nal vai voltar a sê-lo na estreia na realização do seu 

comparsa Robert Lorenz), o magistral “Gran Torino”, foi entendido como 

um testamento, e a seguir veio “Invictus”, sobre Mandela e a selecção sul-

africana de rugby, muito fraquinho, e o sucessivo “Hereafter

Outra Vida” também não era brilhante.

Acontece que Cronenberg e Eastwood são para mim casos muito 

particulares, que sempre defendi, não sem ter ouvido alguns epítetos, 

quando o primeiro estava confi nado ao “horror”, e o segundo, por causa 

da personagem de “Dirty Harry”, era um sinistro ícone da direita nixoniana 

do “law and order”- quando afi nal logo desde a sua estreia na realização, 

“Play Misty For Me”, Clint compunha outro tipo completamente diferente de 

personagem.

“Um Método Perigoso” é o primeiro “fi lme de histórico” de Cronenberg 

e com o mais convencional argumento que alguma vez usou, ou não fosse 

de Christopher Hampton. Mas tenho sempre 

em mente que o pioneiro livro organizado por 

Piers Handling sobre o cineasta, “The Shape 

of Rage”, se chamou em francês “L’Horreur 

Interieure”. Esperam-se sempre criaturas nos 

fi lmes de Cronenberg, quando o que mais importa 

é esse “horror interior” como em “Spider”, no 

magistral “Uma História de Violência” ou neste 

fi lme agora, cuja centralidade, note-se, não está 

tanto na relação Jung-Freud (embora seja deveras 

cronenberguiana a frase de Freud à chegada a 

Nova Iorque: “Será que eles se dão conta da praga 

[do inconsciente] que lhes trazemos?”), mas sim 

no horror vivido por Sabina Spielrein (e o nome 

de Keira Knightley é o primeiro no genérico). E é 

deveras espantosa a conexão deste fi lme com o 

primeiríssimo de Cronenberg, a curta “Transfer”, 

também de temática psicanalítica.

Com base no inteligentíssimo argumento de 

Dustin Lance Black, muito mais complexo que 

aquele que escrevera para “Milk” de Gus Van 

Sant, “J. Edgar” é uma biografi a na linhagem do 

extraordinário “Bird” sobre Charlie Parker. Não é uma obra-prima como 

aquele outro, a miraculosa sucessão “Imperdoável”

“Um Mundo Perfeito”/“As Pontes de Madison County”, “Mystic River”, 

“Million Dollar Baby”, “Cartas de Iwo Jima” ou “Gran Torino”, mas é 

arriscadíssimo. Como fi lmar a vida de um dos mais misteriosos e temíveis 

ícones americanos do século XX? A resposta está logo no título, não 

“Hoover” mas “J. Edgar”, o ser com tantas zonas de sombras. Uma parte 

fundamental reside na relação de Edgar/Leonardo DiCaprio com Clyde 

Tolson/Armie Hammer (fabuloso, após o seu papel de gémeos em “A Rede 

Social” de David Fincher), que, consumada ou não, é de facto homossexual 

(extraordinário e subtil momento aquele em que num carro Clyde põe a sua 

mão na de Edgar) e também com a mãe (a grande Judi Dench). O corropio de 

vai-vem no tempo é incessante e incrível, seguindo uma narrativa que afi nal 

é a da biografi a ofi cial que Hoover está a ditar e que vimos a saber estar cheia 

de falsifi cações.

Há, é certo, a questão de DiCaprio, mimetizando a sua outra interpretação 

de Howard Hughes em “O Aviador” de Scorsese, o que se torna 

incomodativo, mesmo sabendo-se que Hughes e Hoover, tão misteriosos e 

poderosos, têm muito em comum.

Mas que se esperava? Que Eastwood fi zesse a “denúncia” de Hughes? 

Mas isso é exigir que um autor faça outra coisa que não os seus propósitos. 

Por aí não vou, e por isso não partilho do frio acolhimento a um fi lme tão 

inteligente.

Em defesa de “J. Edgar”

Augusto 
M. Seabra

- é evidente que não 

amentar que o filme não 

ldade com que Rohmer 

 jovens” (seria preciso

izadores fossem

s velhos do que as 

ns...), mas falta-lhe 

ocidade, alguma

do como um filme de 

não denunciados - passa-

ara outros sem 

expressa - “O 

Novo no

mente

e 

para não 

om os 

rios 

“O que há de novo 
no amor?”: o mergulho 
numa normalidade 
corriqueira

DiCaprio em “J. Edgar”
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habituais em estruturas deste tipo. 

Tem muita música - as personagens 

giram em torno dela - e nesse 

aspecto está “à la page”: Samuel 

Úria, os Golpes, os Velhos... 

Pormenores, ainda estes, que por 

certo incentivarão o 

“reconhecimento”. O que está muito 

bem, mas teríamos gostado de 

encontrar também aquela luz fria do 

“não-reconhecimento”, quando 

tudo se volta contra a empatia, 

incluindo a do espectador com as 

personagens. Luís Miguel Oliveira

Continuam

J. Edgar
de Clint Eastwood

com Leonardo di Caprio, Naomi 

Watts, Judi Dench

mmmnn

Temos para nós que houve um 

momento na carreira de Eastwood 

em que ele começou a acreditar nos 

unânimes encómios críticos de ser o 

último dos clássicos americanos, e 

que essa consciência começou a 

afectar os seus filmes 

negativamente. Desde “Gran 

Torino” (2008) que Eastwood tem 

andado um bocadinho perdido em 

filmes sérios e sisudos sobre temas 

importantes (“A Troca”, “Invictus”, 

“Outra Vida”) – e “J. Edgar”, com o 

seu olhar à beira do “biopic” sobre o 

controverso director do FBI, J. Edgar 

Hoover, não é excepção. Mas, 

paradoxalmente, este é também o 

mais interessante desta sequência de 

filmes, pelo olhar sem 

complacências sobre o reverso do 

poder, pela tentativa de humanizar 

uma personagem que se apagou por 

trás de uma fachada tão 

minuciosamente mantida que o 

homem sufocou no seu interior. 

Nem sensacionalista nem banal, de 

um discreto classicismo, “J. Edgar” é 

uma tragédia de sentimentos 

subordinados ao poder, que soçobra 

aqui e ali sob o peso institucional da 

fórmula biográfica, mas que 

confirma Eastwood como um senhor 

director de actores, arrancando de 

Leonardo di Caprio, irreconhecível 

no papel de Hoover, uma das suas 

mais notáveis interpretações. J.M.

Attenberg
de Athina Rachel Tsangari

com Ariane Labed, Giorgos 

Lanthimos

mmnnn

É como se a realizadora, Athina 

Rachel Tsangari, estivesse ainda à 

procura da sua linguagem, tal como 

o par de protagonistas de 

“Attenberg”: o “Katzelmacher” de 

Fassbinder por ali, um pedaço de 

Godard por aqui – tal como nos seus 

filmes Hal Hartley parecia 

“coreografar” sobre imagens 

anteriores de Jean-Luc. Não é grande 

coisa um filme lembrar Hal Hartley 

várias décadas depois, mas 

“Attenberg” parece sincero neste 

desfile de tentativas, na parada 

exploratória, na adolescência 

sentida, dolorosa, a latejar. E é 

qualquer coisa que vai passar. Como 

já terá passado a Giorgos Lanthimos, 

colega de Athina Rachel Tsangari 

(um produz os filmes do outro) que 

tem uma pequena participação 

como actor em “Attenberg” e é um 

cineasta que, depois da atitude 

confrontacional de “Canino”, deu 

um salto de adulto, para um edifício 

com algo de intimidante (“Alpeis”, 

2011). Vasco Câmara

Jovem Adulta
Young Adult
de Jason Reitman

com Charlize Theron

mmnnn

Jason Reitman, realizador, e Diablo 

Cody, argumentista, voltam a fazer 

dupla depois de “Juno”, e o 

virtuosismo dela volta apenas a ser 

ilustrado pela execução dele. Cody 

está sempre a mostrar que sabe mais 

do que as personagens, que elas são 

“escritas” (por ela) – são sempre 

“clever”, o que é uma forma de a 

argumentista se exibir. E como nesta 

história de regresso (impossível) e 

vingança à terra onde se foi infeliz 

Charlize Theron interpreta uma 

ficcionista, o filme e as 

“Attenberg”: o “Katzelmacher” 
de Fassbinder por ali, um 
pedaço de Godard por aqui...
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personagens vão sendo afogadas 

por um jogo de ecos: todos estão 

sempre a dizer palavras escritas por 

outros. Há um momento em que 

alguém diz que a personagem de 

Theron (uma divorciada que chega à 

pequena cidade com o intuito de 

retomar o romance com o ex-

namorado, agora casado, e que 

acaba por se estampar) e de Patton 

Oswalt (o “outcast” que as pequenas 

cidades permitem) parecem as 

personagens da série Will & Grace. 

Isso fica perto da verdade de “Jovem 

Adulta”, um filme que vai se vai 

conformando ao “espectáculo” das 

figuras, perdendo progressivamente 

a ligação com a “malaise” que as 

enforma. Teria sido necessário a 

Reitman contrariar Cody, em vez de 

a ilustrar. Resultado: torna-se fácil 

lidar com a infelicidade de Theron, 

que deixa de ser incómoda para o 

espectador, e a suposta recusa de 

“happy end” do filme fica menos 

como pulsão impediosa da 

personagem do que como gesto de 

argumentista. O que causa menos 

danos em quem vê e é menos 

admirável do que podia ser V.C.

O Artista
The Artist
de Michel Hazanavicius

com Jean Dujardin e Bérénice Bejo

mnnnn

O cinema mudo desapareceude 

circulação, restringido às 

cinematecas e às edições DVD 

(natelevisão, no princípio dos anos 

90, ainda se arriscava um ciclo 

Murnau, que hoje seria puro 

“veneno de audiência”), e de 

repente há um “filme mudo” a 

arrastar milhões e a candidatar-se a 

uma revoada de Óscares? Ou 

estávamos na “twilightzone” ou aqui 

havia gato. E há, e é dos grandes. “O 

Artista” é só folclore, simplório, 

enfadonho e consideravelmente 

danoso. Porque danosa é a sua ideia 

de base: o cinema mudo como uma 

espécie de “infância do cinema”, 

povoado nos ecrãs e nas plateias por 

crianças grandes, em plena confusão 

de um “cinema popular” com um 

território da “ingenuidade” - 

confusão em que, por exemplo, 

Woody Allen ou Peter Bogdanovich 

nunca cairam nas suas 

aproximações ao cinema dessas 

décadas, e que é particularmente 

encanitante para quem quer que 

tenha visto meia-dúzia de Griffiths, 

Stroheims, Borzages, Sjostroms, etc, 

etc. Por este lado, “O Artista” limita-

se a confirmar uma impressão geral, 

que nem por ser geral deixa de ser 

incorrecta, em vez de a combater - é 

danoso por isto. É folclórico porque 

do mudo só retém a superfície dos 

procedimentos, que aí estão 

disponíveis para serem 

macaqueados (do erotismo fetichista 

- as pernas de Berenice Bejo por trás 

da cortina- ao “last minute rescue” 

do final), como se entre dois filmes 

mudos fosse mais decisivo o facto de 

serem mudos do que a 

personalidade dos seus autores, e 

porque encara esses procedimentos 

como uma limitação, controlada 

com objectivos puramente 

miméticos (quando vemos um filme 

de 1927, ano em que principia a 

acção de “O Artista”, vemos, nos 

melhores exemplos hollywoodianos, 

tudo menos uma limitação, antes 

uma máquina perfeitamente oleada, 

uma arte e uma técnica, visual e 

narrativa, perfeitamente depurada, 

onde o som não faz falta nenhuma e 

é um elemento totalmente estranho 

-”O Artista” parte do princípio 

oposto e só se “completa”, 

obviamente, quando o som vem 

suprir a sua fingida “limitação”).E 

depois é simplório e é enfadonho, 

porque a sua narrativa, essa, é 

claramente “século XXI”, quer dizer, 

primária, primitiva, telenovelesca - 

tivesse realmente sido feito em 1927 

e teria ficado perdido na bruma do 

tempo; feito agora, cinema mudo 

para a “sensibilidade” 

contemporânea (a découpage, o 

tempo, a montagem: tudo é 

banalmente “de agora”), arrisca-se 

alevar uma mão-cheia de Óscares. 

Está bem, ficamos assim. E você, 

caro leitor, háquanto tempo não vê 

um Stroheim? L.M.O.
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Sexta, 10
Forte Apache
Fort Apache 
De John Ford. Com Henry Fonda, 
John Wayne, Pedro Armendáriz, 
Shirley Temple. 125 minM12.
15h30 - Sala Félix Ribeiro

Tamanho Natural
Grandeur Nature
De Luis García Berlanga. Com Michel 
Piccoli, Rada Rassimov, Valentine 
Tessier. 101 min.
19h - Sala Félix Ribeiro

Pasolini, L’enragé
De Jean-André Fieschi 65 min.
19h30 - Sala Luís de Pina

Saló ou Os 120 Dias de Sodoma
Saló o Le 120 Giornate di Sodoma
De Pier Paolo Pasolini. Com Giorgio 
Cataldi, Paolo Bonacelli, Umberto 
Paolo Quintavalle. 117 min.
21h30 - Sala Félix Ribeiro

El Verdugo
De Luis García Berlanga . Com Emma 
Penella, José Isbert, Nino Manfredi. 
85 min.
22h - Sala Luís de Pina

Sábado, 11
José e Pilar
De Miguel Gonçalves Mendes 128 
min. M12.
15h30 - Sala Félix Ribeiro

The Real Adventure
De King Vidor. Com Florence Vidor, 
Clyde Fillmore, Clyde Fillmore, 
Nellie Peck Saunders. 64 min.
19h30 - Sala Luís de Pina

Kisapmata
De Mike de Leon. Com Vic Silayan, 
Charito Solis, Charoi Santos-Concio. 
98 min.
22h - Sala Luís de Pina

Segunda, 13
A Balada de Narayama
Narayama Bushiko
De Shohei Imamura. Com Ken Ogata, 
Aki Takijo, Sumiko Sakamoto. 130 
min.
15h30 - Sala Félix Ribeiro

La Escopeta Nacional
De Luis García Berlanga. Com Luis 
Escobar, José Sazatornil, Monica 
Randall. 95 min.
19h - Sala Félix Ribeiro

La Nuit du Carrefour
De Jean Renoir. Com Georges 
Koudria, Jane Pierson, Michel Duran, 
Pierre Renoir, Winna Winifried. 73 
min.
19h30 - Sala Luís de Pina

Jean Renoir, Le Patron
De Jacques Rivette 94 min.
21h30 - Sala Félix Ribeiro

Tamanho Natural
Grandeur Nature
De Luis García Berlanga. Com Michel 
Piccoli, Rada Rassimov, Valentine 
Tessier. 101 min.
22h - Sala Luís de Pina

Terça, 14
Silverado
De Lawrence Kasdan. Com Danny 

Glover, Kevin Costner, Kevin Kline, 
Scott Glenn. 133 min.
15h30 - Sala Félix Ribeiro

Jean Renoir, Le Patron
De Jacques Rivette 94 min.
19h - Sala Félix Ribeiro

Vidas sem Rumo
De Manuel Guimarães. Com Artur 
Semedo, Dórdio Guimarães, Manuel 
Correia, Maria Albergaria. 76 
minM12.
19h30 - Sala Luís de Pina

Jean Renoir, Le Patron
De Jacques Rivette 94 min.
21h30 - Sala Félix Ribeiro

La Escopeta Nacional
De Luis García Berlanga. Com Luis 
Escobar, José Sazatornil, Monica 
Randall. 95 min.
22h - Sala Luís de Pina

Quarta, 15
Quo Vadis?
De Mervyn LeRoy. Com Deborah 
Kerr, Leo Genn, Peter Ustinov, 
Robert Taylor. 170 min.
15h30 - Sala Félix Ribeiro

Le Dinosaure et le Bébé: 
Dialogue en Huit Parties Entre 
Fritz Lang et Jean-Luc Godard
De André S. Labarthe 61 min.
19h - Sala Félix Ribeiro

O Tesouro de Tarzan
Tarzan’’s Secret Treasure
De Richard Thorpe. Com Johnny 
Weissmuller, Maureen%20
O%u2019Sullivan, Johnny Sheffield. 
81 min.
19h30 - Sala Luís de Pina

La Vaquilla
De Luis Garcia Berlanga. Com Alfredo 
Landa, Guillermo Montesinos, 
Santiago Ramos. 122 min.
21h30 - Sala Félix Ribeiro

A Fúria 
The Fury
De Brian de Palma. Com Kirk 
Douglas, John Cassavetes, Charles 
Durning. 118 min.
22h - Sala Luís de Pina

Quinta, 16
Butch e o Kid, Os Aventureiros
Butch and Sundance: The Early 
Years
De Richard Lester 109 min.
15h30 - Sala Félix Ribeiro

Antes da Revolução
Prima Della Rivoluzione
De Bernardo Bertolucci. Com 
Adriana Asti, Francesco Barilli, 
Morando Morandini. 100 minM18.
19h - Sala Félix Ribeiro

Lotação Esgotada
De Manuel Guimarães. Com Artur 
Semedo, Miguel Franco, Luísa Neto. 
94 min.
19h30 - Sala Luís de Pina

Vivan Los Novios
De Vivan Los Novios. Com José Luis 
López Vázquez, Laly Soldevila, José 
María Prada. 83 min.
21h30 - Sala Félix Ribeiro

Bosio, Bertolucci, Bellocchio
De Jean-André Fieschi 89 min.
22h - Sala Luís de Pina

Cinemateca Portuguesa R. Barata Salgueiro, 39 Lisboa. Tel. 213596200

“Jovem Adulta” vai-se conformando 
ao “espectáculo” das personagens, 
perdendo a ligação com 
a “malaise” que as enforma

“O Artista”: é folclórico porque do mudo só retém a superfície 
dos procedimentos, disponíveis para serem macaqueados
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A 
21 de Novembro faleceu a soprano 

Montserrat Figueras, fi gura inseparável 

do seu marido, o gambista Jordi Savall, 

em especial desde que em 1974 fundaram 

o Hesperion XX. “Monts” trouxe algo de 

decisivo à interpretação da música antiga: 

a sua inspiração também na tradição oral do canto. 

Se, nos últimos anos, o seu vibrato se tinha tornado 

incomodativo, ainda assim é magistral o derradeiro ciclo 

de gravações em torno das músicas do Mediterrâneo, 

desde o consagrado à “Diáspora Sefardita” até ao 

recentíssimo e excepcional “Orient-Occident”.

A 12 de Janeiro desaparecia Gustav Leonhardt, o 

mestre dos cravistas, um dos máximos intérpretes dos 

últimos 50 anos, e um dos pilares do ressurgimento 

da música barroca. Pode mesmo dizer-se que esta era 

da “nova música antiga” começou em 1954, quando 

fundou o Leonhardt Baroque Ensemble com a sua 

mulher Marie e Alice e Nikolaus Harnoncourt para 

acompanhar o grande contra-tenor inglês Alfred Deller. 

Em 1971 embarcavam no maior projecto discográfi co até 

então realizado, a integral das Cantatas de Bach; como 

um crítico escreveria anos depois, em Harnoncourt 

predominava a “acentuação”, em Leonhardt a 

“articulação”, isso mesmo que se verifi cava no seu jogo 

cravístico. Mas a sua particular associação com Bach 

estava já estabelecida desde que interpretou o papel 

do outro no admirável “A Pequena Crónica de Anna 

Magdalena Bach”, de Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, 

em 1968 (que ironia: agora que na Cinemateca haverá o 

enésimo ciclo dedicado a Straub

Huillet, numa escolha de Seixas Santos, o fi lme 

não está incluído, embora tenha entretanto passado 

na excelente nova programação do cinema Nimas). 

Num plano magistral, fi xamo-nos nas mãos de Gustav 

Leonhardt na cadência do Concerto Brandeburguês nº5, 

o plano só abrindo com o “ritornello” e o “tutti”.

Leonhardt veio pela primeira vez a Portugal a 3 e 4 de 

Maio de 1979. A Gulbenkian não tinha ainda um cravo 

de época, pelo que ele actuou primeiro no Porto, onde 

havia um instrumento, e no dia seguinte fez um recital 

de órgão na Sé de Lisboa. Foi um momento histórico.

Fui-o ouvindo ao longo dos anos e viria a fazer-lhe 

uma grande entrevista (PÚBLICO de 29-03-03). A última 

Algumas homenagens
Nos últimos tempos tem ocorrido em catadupa o desaparecimento de grandes figuras das artes 

e da cultura, algumas devidamente assinaladas, outras tendo passado quase ou de todo despercebidas

vez que com ele estive foi no concerto de homenagem 

ao director do Serviço de Música da Gulbenkian, 

Luís Pereira Leal, mais uma vez reiterando que não 

conseguia compreender a música contemporânea, 

o que no seu caso era aliás extensível ao século XIX: 

Leonhardt “vivia” com as músicas dos séculos XVII 

e XVIII. Mas creio que como derradeira memória vai 

permanecer a 25ª das “Variações Goldberg” em extra de 

um memorável recital, no cenário e na acústica ímpares 

da Igreja Românica de São Pedro de Rates, no Festival 

Internacional de Música da 

Póvoa de Varzim, a 27 de Junho 

de 2008.

Não posso também deixar de 

referir o desaparecimento, a 26 

de Dezembro, do saxofonista 

Sam Rivers – pouco depois do 

imenso baterista Paul Motian, 

a 22 de Novembro. Assisti a 

vários exaltantes concertos de 

um e outro. Mas Rivers foi uma 

fi gura charneira na história do 

jazz, sobretudo como patrono 

do aparecimento, em fi nais 

dos anos 70, da chamada 

“loft generation”, “pós-free” 

e de alguma maneira “pós-

moderna”, que sem abdicar dos gritos libertários 

reintregou no discurso elementos da tradição, 

sobretudo do “hard bop”.

A 18 de Dezembro faleceu essa fi gura ímpar de 

intelectual, dramaturgo, político e europeu que foi 

Václav Havel, celebrizado após ter sido um dos porta-

vozes da dissidência da “Carta 77”. Parafraseando o 

“Manifesto Comunista” de Marx e Engels, fi cou célebre 

a frase introdutória do seu ensaio “O Poder dos Sem-

Poder”: “Há um espectro a assombrar a Europa de 

Leste; o espectro daquilo que no Ocidente é denominado 

por dissidência”. A sua envergadura cívica acabou por 

colocar algo na sombra a sua produção teatral. Em 

2004, Jorge Listopad, um checo expatriado, encenou no 

D. Maria “Audiência” e “Vernissage”, mas há a lembrar 

que já antes, precisamente em 1977, a esquecida Luiza 

Maria Martins, que tanto reportório contemporâneo 

introduziu em Portugal, encenara “O Escritório”, de 

resto com visível irritação de PCs. Sucede que pouco 

depois, a 3 de Janeiro, falecia outro grande escritor 

checo, exilado no Canadá, Josef Skvorecky. Como 

Bohumil Habral, o autor de “Comboios Rigorosamente 

Vigiados” e “Uma Solidão Demasiado Ruidosa”, como 

Havel ou o próprio Kundera, Skvorecky representava um 

absurdo caracteristicamente checo, com os indivíduos 

sujeitos a mecanismos de controlo. O seu único romance 

traduzido em Portugal, há muito esgotado, foi aliás o 

mais célebre, “O Engenheiro de Almas” (gosto também 

muito de um outro, “Dvorák in Love”) – e recordo que 

são esses os termos da missão que Estaline atribuía aos 

escritores. A propósito do desaparecimento sucessivo de 

Havel e Skvorecky, o mais infl uente jornal canadiano, o 

“Globe and Mail”, publicou aliás um editorial de título 

sintomático, “Engineers of Human Freedom”.

Consternante foi a notícia da morte, a 24 de Janeiro, 

de Theo Angelopoulos, um dos mestres do cinema 

contemporâneo. Foi um choque imenso descobrir 

em 1975 no Festival da Figueira da Foz o monumental 

“A Viagem dos Comediantes”, que aliás persisto em 

considerar, com “Ao Correr do Tempo” de Wenders e 

“Numéro Deux” de Godard, das obras mais sintomáticos 

do cinema europeu nos anos 70. E no passado fi m-

de-semana fi quei ofegante ao rever no Nimas os 

assombrosos “O Passo Suspenso da Cegonha” e “O 

Olhar de Ulisses”. Sucede que a Cinemateca, que nunca 

mostrou interesse numa retrospectiva do autor grego mas 

que persiste numa lógica de “recordações da casa dos 

mortos”, vai fi nalmente dedicar-lhe um ciclo em breve, e 

terei então a ocasião de voltar a abordá-lo com detalhe.

A última evocação é muito particular. Fiquei 

estupefacto há meses quando o director do Goethe-

Institut, Joachim Brenauer, me disse que Curt-Meyer 

Clason, que dirigira a instituição entre 1969 e 1976, ainda 

era vivo. Morreu na sexta-feira, 13 de Janeiro, aos 101 

anos. A cultura em Portugal deve-lhe imenso, como a 

poucos. Nos duros anos fi nais da ditadura, Clason fez 

do Instituto Alemão, como então se designava, uma 

quase “ilha de liberdade”. Aí descobrimos o “jovem 

cinema” de Fassbinder, Kluge, Schroeter, Wenders, 

Herzog, etc. Mas o momento mais tenso foi um ciclo 

sobre o “teatro-documenta” 

alemão, de Peter Weiss (o 

autor do célebre “O Canto do 

Fantoche Lusitano”, isto é, 

de Salazar), Rolf Hochhuth 

(“O Vigário”, polémica peça 

sobre as relações do Papa Pio 

XII com o nazismo) e Tranked 

Dorst, do qual foi representada 

“A Grande Imprecação Diante 

das Muralhas da Cidade”, que 

a censura queria proibir. Se 

bem me lembro, foi necessário 

invocar que seria um incidente 

diplomático, pois que o Instituto 

era território alemão, para a 

peça poder ser apresentada – e 

quase 40 anos volvidos ainda tenho um calafrio quando 

de me recordo do lancinante grito inicial de Fernanda 

Alves, de costas para o público, face à muralha.

Mas Clason foi também um importantíssimo tradutor 

para alemão de uma impressionante lista de autores 

latino-americanos, bem como de “Amor de Perdição”, 

“A Cidade e as Serras” ou ainda de Jorge de Sena, 

Cardoso Pires, Almeida Faria, Eugénio de Andrade ou 

Urbano Tavares Rodrigues, além de ter organizado duas 

antologias de contos e de poesia portuguesa do século 

XX, bem como outra de textos da revolução. Os seus 

“Portugiesische Tagebücher

Diários Portugueses” são um dos mais importantes 

textos sobre os nossos anos 70, que incrivelmente nunca 

foi editado em Portugal.

Dele guardo uma reconhecida memória. Uma 

homenagem pública impõe-se.
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Modo crítico

Curt Meyer-Clason morreu 
a 13 de Janeiro com 101 anos
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N
as semanas que se seguiram à eleição de 

Obama, muitos adeptos de “The West 

Wing” (“Os Homens do Presidente” 

na versão portuguesa) notaram as 

semelhanças entre a campanha eleitoral 

de 2008 e a última temporada da série: 

um não-caucasiano com nome invulgar supera todas as 

expectativas e vence as primárias democratas contra um 

óbvio favorito, disputando depois a Presidência com um 

republicano atípico, de apelo centrista e reputação de 

“maverick”, mas incapaz de consolidar a base religiosa 

do partido.

Mesmo descontando o seu valor profético, a série foi 

um triunfo, parte do trio de obras-primas ( juntamente 

com as torres gémeas da HBO, “Os Sopranos” e “The 

Wire”) responsável pela conversa frequente sobre uma 

nova “era de ouro” de entretenimento televisivo.

A fórmula de “Os Homens do Presidente” não era 

revolucionária, ainda que o cenário o fosse. Cada 

episódio replica a estrutura das numerosas séries 

passadas em hospitais, escritórios de advogados ou 

esquadras de polícia: ao longo de 40 minutos, dois ou 

três problemas técnicos são estabelecidos, desenvolvidos 

e resolvidos; a diferença é que, em vez de crimes 

para investigar ou doenças raras para diagnosticar, os 

problemas surgem sob a forma de projectos-lei para 

negociar e aprovar. O que elevou o projecto muito acima 

dos padrões geralmente alcançados por esta fórmula 

foi a qualidade do elenco e, acima de tudo, a qualidade 

do texto de Aaron Sorkin, responsável por todos os 

guiões nas primeiras quatro temporadas. A característica 

dominante da sua escrita é a destreza na reprodução 

de tipo de diálogo que o cinema abandonou algures nos 

anos 40: o rápido tiroteio verbal, intensifi cado por um 

impecável “timing cómico”, que conhecemos de fi lmes 

como “As Duas Feras”, “Casamento Escandaloso”, ou 

das “screwball comedies” de Cukor e Preston Sturges. 

A técnica é ainda mais impressionante tendo em conta 
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A corte envergonhada
Talvez possamos ler a quarta temporada da série “Os Homens do Presidente” como profecia: um lider carismático, 

cuja retórica inspiradora criou expectativas impossíveis de cumprir, termina um frustrante primeiro mandato, 

mas acaba por garantir a reeleição, em parte porque os republicanos não produzem um candidato capaz 

de articular duas frases seguidas sem revelar a sua mediocridade

A Vírgula de Oxford

O triunfo 
de “Os 
Homens 
do Presidente” 
deu origem 
à conversa 
sobre uma 
nova “era 
de ouro” 
do entreteni-
mento 
televisivo

a quantidade de informação abstrusa que o diálogo 

era forçado a transmitir: a quantidade de acrónimos, 

jargão político e regras processuais obscuras a que 

era necessário dar sentido para que tudo fi zesse 

sentido. A efi cácia dependia não apenas de que Sorkin 

nos convencesse da competência das personagens 

principais, mas também da sua extrema inteligência. 

E, se representar adequadamente a inteligência de 

uma personagem fi ccional já é difícil numa obra 

literária, num ecrã a tarefa é quase impossível. Nos seus 

primórdios, “Os Homens do Presidente” tropeça em 

algumas abordagens primitivas. 

As personagens limitam-se a 

recapitular os seus extensos 

currículos académicos, ou a elogiar 

as capacidades intelectuais uns 

dos outros (“és a pessoa mais 

inteligente em qualquer sala onde 

estejas” e “você tem uma mente 

que só aparece uma vez em cada 

geração” são alguns dos pontos 

baixos deste modo de diálogo). 

Mas as séries longas têm uma 

vantagem marginal em relação 

a fi lmes de duas horas: tempo. 

E Sorkin aprendeu a usar essa 

escala mais vasta, não apenas 

para que a acumulação prévia 

de afi rmações de inteligência 

rendesse juros no futuro, mas também para construir 

uma espécie subtil de mente colectiva. No seu melhor, 

os homens do Presidente comportam-se como uma 

colmeia, um sistema auto-organizativo no qual os 

padrões de inteligência gerados pelas interacções locais 

dos seus elementos formam um todo maior do que a 

soma das partes. Ao longo do tempo, as personagens 

principais desenvolvem uma estranha telepatia, onde 

todos os cérebros estão miraculosamente sintonizados 

na mesma frequência esotérica, em que até as áreas 

em branco são comuns. Uma das estratégias mais 

inovadoras de Sorkin consistia em conduzir duas, 

três ou mais personagens a um ponto-charneira onde 

revelam espontaneamente a mesma epifania brilhante 

ou a mesma lacuna embaraçosa. Há um momento na 

terceira temporada em que, no espaço de dez minutos, 

todo o “staff ” presidencial revela que não sabe que 

tipo de animal é o lince; outro em que nenhum sabe ao 

certo se a Micronésia é um país real. No entanto, todos 

revelam, no mesmo episódio da segunda temporada, 

uma improvável e fl uente literacia nas obras de Gilbert 

& Sullivan, sendo capazes de atribuir um verso isolado 

à opereta correcta. Inevitavelmente, é a inteligência 

do Presidente Bartlet (com o seu xadrês, o seu latim 

e o seu conveniente Prémio Nobel), mais escudada a 

estas coreografi as, que a série tem mais difi culdades 

em dramatizar, ainda que a mesma desempenhe um 

papel crucial no longo arco narrativo entre a terceira 

e a quarta temporadas, quando Bartlet enfrenta um 

adversário eleitoral que maneja com brio uma das armas 

tradicionais da política americana – o populismo anti-

elitista e anti-intelectual. (Ou, para simplifi car as coisas, 

quando enfrenta um republicano burro).

Apesar do romantismo que Sorkin inculcou no 

projecto, foi só após o seu abandono (no fi m da quarta 

temporada) que este resvalou para a fantasia – ou 

mesmo para a fi cção científi ca. Nos episódios de Sorkin, 

o princípio organizador não era tanto o idealismo, 

mas sim a forma como as esperanças idealistas são 

inevitavelmente distorcidas pela realidade: por 

ajustes tácticos e calibrações conjunturais. Depois 

dos transportes de sentimentalismo épico e retórica 

aerotransportada (o discurso shakespeareano 

espontâneo ao som de orquestra de cordas é um dos 

seus maneirismos mais cansativos), a nave era sempre 

trazida de volta à Terra. Revendo toda a série alguns 

anos depois, o que mais surpreende é o facto de o 

sobrenaturalmente talentoso colectivo da Casa Branca 

quase nunca conseguir fazer aquilo que pretende. O 

episódio exemplar da era Sorkin (“The Portland Trip”, 

segunda temporada) ilustra este tema com uma apta 

metáfora visual. Passa-se inteiramente a bordo do Air 

Force One, onde, galvanizados pelo romantismo de uma 

longa viagem nocturna, o Presidente e os seus assessores 

circulam várias ideias revolucionárias e especulam sobre 

reformas em grande escala, apenas para verem cada 

uma delas travada pelos atritos 

da realidade. Quando o avião 

fi nalmente aterra, resta-lhes um 

resignado projecto experimental 

e a remota esperança de que o 

mesmo possa ser “um começo”. 

Não era só o idealismo que a 

suposta “Left Wing” exaltava; era 

também o pragmatismo necessário 

para saber viver com a frustração 

causada pelos lentos avanços 

incrementais de que se faz muitas 

vezes a governação.

Compare-se este equilíbrio com 

o descontrolo narrativo das últimas 

temporadas, onde um brusco 

realismo é injectado precisamente 

no sítio onde não era necessário 

(as relações entre as personagens), criando confl itos 

artifi ciais numa tentativa de tornar a série mais negra e 

plausível, mas onde, no plano político, o Presidente é 

transformado num super-herói capaz, no espaço de ano e 

meio de mandato, de resolver os problemas da Segurança 

Social, da Coreia do Norte e do Médio Oriente.

No melhor e no pior, a saga da administração 

Bartlet dramatizou involuntariamente um dos grandes 

problemas da mentalidade liberal americana desde os 

anos 60. Órfão dos seus mártires caídos (Martin Luther 

King e, sobretudo, os dois Kennedy assassinados), 

o liberalismo tende a sublimar as suas aspirações 

colectivas, convertendo-as num culto messiânico, 

perpetuamente à procura do próximo candidato a 

redentor. “Os Homens do Presidente” parte da premissa 

de que o que une todos aqueles intelectos colossais e 

instintos políticos de primeira classe é um conjunto de 

princípios partilhados e um sentido de dever cívico, mas 

o que acaba por ilustrar é a devoção cega a um monarca 

benevolente; não alguém que é dignifi cado pelo cargo 

que ocupa, mas alguém cujos carisma e autoridade 

moral exigem ser tratados como infalibilidade. Mesmo 

o céptico da corte (Toby Ziegler), o único que discorda 

do Presidente em questões de princípio, o faz apenas 

para se certifi car de que Bartlet não foge ao seu destino, 

aos seus “melhores anjos”. “Os Homens do Presidente” 

não é o complacente veículo de consolo idealista que foi 

acusado de ser, mas é talvez algo mais desconfortável: 

uma fantasia feudal, apelando a impulsos dormentes e 

envergonhados no país menos monárquico do planeta.

Se pretendermos voltar a ler a série como profecia, 

devemos ignorar a falência hiperbólica dos últimos 

anos e regressar à quarta e última temporada de Sorkin: 

um líder carismático, cuja retórica inspiradora criou 

expectativas impossíveis de cumprir, termina um 

frustrante primeiro mandato, no qual viu repetidamente 

as suas melhores iniciativas serem diluídas por cedências 

e compromissos, até ao ponto em que até as pequenas 

vitórias têm um sabor amargo, mas que recupera alguma 

da sua popularidade e acaba por garantir a reeleição, em 

grande parte porque os seus adversários políticos não 

conseguiram produzir um candidato capaz de articular 

duas frases seguidas sem revelar a sua mediocridade. 

É provável que, daqui a alguns meses, tudo isto pareça 

novamente uma história familiar.

“Os Homens do 
Presidente” é talvez 

(...) uma fantasia 
feudal, apelando a 

impulsos dormentes 
e envergonhados no 

país menos 
monárquico do 

planeta




