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CRÓNICA NADA HERÓICA
TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Jakub JankowskiJakub JankowskiJakub JankowskiJakub JankowskiJakub Jankowski

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Josep A. ClementJosep A. ClementJosep A. ClementJosep A. ClementJosep A. Clement

HEROES EN LINGUA GALEGA

cronica & cinema
Já não há heróis como antes. Certos, puros, bravos.
Alguns são certos mas não bravos. Outros puros mas
não certos. Os bravos não são puros… O mundo já
não está como antes - preto e branco.

Vejamos os poetas por exemplo. Certos não são
porque têm muitos fraquinhos. Puros não são porque
mentem pelo menos 20 horas por dia. E bravos?
Hmmm… Talvez em sonhos. Como um tal de
Mickiewicz. Mentiroso patriota. E valente parvo.

Vejamos os soldados. Bravos? Sei lá. Tenho dúvidas.
Não podem chamar de bravo alguém que não pode
ter a sua opinião, que faz só por ordem de alguém,
pois não? Quem vai matar por petróleo? Puros
também não são, assim chamados cavaleiros do nosso
século.  Eu sou primeiro cavaleiro,  a  Sara é o
segun…Parei, estou fora do palco, não é isso?

Desportistas. Bravos, certos mas puros? Usam drogas,
são acusados de estupro, bebem em demasia… São
homens na sua vida mas em público deveriam ser um
exemplo para seguir. Infelizmente não são…

Será que não há mesmo heróis? Deixem-me pensar…
Acho eu que únicos heróis ficaram ainda na banda
desenhada. Usam a mesma roupa (o cheiro deve ser
agradável…),  seguem as mesmas regras  de
comportamento. Mas isso também já foi. Hoje em dia
mesmo Batman tem problemas com drogas e com a
sua identidade, bem como com a sua cabeça.

Estou desesperado neste ponto… Será que ser herói
hoje em dia significa ser um simples homem de carne
e osso? Talvez. E a culpa vem de onde? Acho que são
os tempos que correm. E sabem quem morre afogado?
Quem sabe nadar.!!

Uma carta cor-de-rosa, um dom-joão sempre sentado num
canapé em frente da televisão, recém-abandonado por uma
ex-namorada, um detective ‘de sua lavra’, uma viagem à
procura das outras ex-namoradas e do pressuposto filho…
É o novo filme de Jim Jarmusch – ‘Broken Flowers’
(‘Flores Quebradas’) – um filme de género indefinido.

O protagonista, Don Johnston, é um homem que atrai as
mulheres, mas nenhuma deles quer ficar com ele para
sempre. No dia em que a última decide deixá-lo, Don
recebe uma carta com a informação que tem um filho. O
rapaz tem 19 anos e já começou uma viagem para
encontrar o pai. Don finge não se importar com isso, mas
na verdade parece querer encontrá-lo também. Inspirado
pelo vizinho e amigo Winston (detective com um sotaque
maravilhoso no J ?) Don vai à procura da mãe do rapaz.
Durante a viagen vemos a vida das ex-namoradas de Don.
Nenhuma delas parece ser feliz, todas fazem coisas sem
importância, estranhas ou mesmo estúpidas. Em todas as
‘casas’ a situação é ainda pior e Don fica cada vez mais
desesperado.

QUIN COI D’HEROI!

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Lucía Rodriguez CaeiroLucía Rodriguez CaeiroLucía Rodriguez CaeiroLucía Rodriguez CaeiroLucía Rodriguez Caeiro

Quando enfim volta a sua casa,  vê um rapaz
desconhecido que podia ser o fi lho do nosso
protagonista.

Ao contrário das casas das ex-namoradas de Don a
única casa feliz é a de Winston, onde há quatro ou cinco
filhos e todos ficam juntos. A mensagen escondida
deste filme pode ser o grande valor da vida familiar. Só
a família e o amor dão esperança, felicidade e satifação.

Neste filme nada é claro nem fácil – como na vida. O
humor é sublime e o filme até pode parecer chato: o
herói (desempenhado por Bill Murray) não muda a
mímica, quase não faz gestos. Mas é um filme cheio de
reticências e alusões e por isso – completamente não-
americano. Os detalhes têm muita importância – são
cruciais para compreender a obra do Jim Jarmusch. E
o que significam as flores quebradas? Talvez os velhos
romances que agora não têm nenhum sentido? Talvez
a vida perdida? O espectador tem de adivinhar
sozinho.!

O QUE VALE MAIS?
UMA LEITURA SOBRE O FILME BROKEN FLOWERS

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Aleksandra JackowskaAleksandra JackowskaAleksandra JackowskaAleksandra JackowskaAleksandra Jackowska

A patria galega historicamente foi defendida por moitos he-
roes que loitaron pola súa liberdade e dignidade.

Na sociedade galega actual continúa a haber moitas persoas
que  dedican a súa vida a traballar pola defensa da cultura,
pola protección da lingua, nunha situación na que se precisa
de todo o apoio posíbel para a súa continuidade. Un feito
que sorprende agradablemente é que hai moitas persoas que
non sendo galegas tamén realizan esta loable tarefa  en moi

diversos puntos da xeografía, como é o caso de Polonia. Aquí
contamos coa presenza de dous Centros de Estudos Galegos,
en Varsovia e mais Cracovia.

Ao redor deles nacen algúns heroes da lingua galega, estudantes
que defenden, promoven, admiran e senten a cultura galega
en parte como súa. Gazas ao seu labor a presenza de Galiza en
Polonia é cada vez máis firme. Admiremos logo a estes heroes
en lingua allea, porén, propia. !

I el Deu ja restarà escrit en aquest país de freds hiverns i cels
ennuvolats. I ara de què ens toca parlar? Doncs, d’herois. I
per què? Doncs, com deia l’Ovidi, perquè vull. Aquell que
tingui la voluntat de realitzar quelcom superior als mediocres
propòsits, ja camina vorejat d’un esperit heroic potencialment
creador i transformador. Qui es presenta avui dia amb aquest
do anhelat pel comú dels occidentals? Dubto que aquest es
trobi en el senyor Kaczyñski i tota la gernació de paràsits
postsolidarno¶æ. Per tant, potser ens caldrà mirar cap a un

altre costat per a inspirar aire pur, agafar-ne una bona dosi i
veure com s’arriba més enllà.

Un bon principi, pot ésser fullejar aquests articles de la nostra
facultat que fan i desfan mots romànics en terres eslaves.
Són pensaments, àdhuc construccions mentals
inversemblants, que per a somoure aquesta Varsòvia
nadalenca clamen contra la Quarta República de l’antiheroi
Lech.!

Qualquer bom dicionário vos dirá que um herói é o filho da
união de um deus ou de uma deusa com um ser humano. Os ¿?
nasceram e continuam a nascer de uma força misteriosa que
circula pelos corredores e pelas salas de aula do Instituto de
Estudos Ibéricos e Ibero-americanos e que tem tanto de celeste
como de terrestre. Não acreditam? Então ouçam esta história.

Quando em 2002, apresentei a ideia de editar uma revista com
os trabalhos dos estudantes, propondo-lhes um projecto em
pudessem usar a língua portuguesa além da sala de aula, muitas
foram as vozes terrestres que disseram “mas ninguém vai querer
escrever”. Mas como esperava, do lado das vozes celestes
começaram a acontecer reuniões, ideias, planos e textos, textos
suficientes para encher 16 páginas, rudimentarmente montadas
a tesoura e cola e trazidas à luz do dia em Janeiro de 2003.

Depressa, outras pessoas começaram a dizer “Mas não há
dinheiro para fazer essas coisas”. Mas houve, e sempre que eu
me dirijo à Direcção do Instituto com a ladaínha “Não haverá
por aí algum dinheirinho que possa apoiar os nossos queridos
¿??”, a reposta é sempre a mesma “Não, o Instituto não tem
fundos, mas sim há dinheiro para a revista.” Haverá resposta
mais sobrenatural do que esta?

E a magia continuou. Quando perguntava nas minhas turmas, “por
acaso não haverá alguém interessado em escrever um artiguinho
sobre…”, “mas que ideia tão interessante, isso daria um bom artigo
para a nossa ¿?”, o silêncio, mais tarde ou mais cedo, era quebrado
por alguém atingido por uma partícula de inspiração divina que o
voluntariava para fazer o trabalho. Com o avançar dos números, e
já lá vão 10, deixou de ser necessário pedinchar tanto, porque
cresceu um genuíno desejo de participar e de manter vivo as ¿?.
Certo é também que houve sempre pessoas que nunca se sentiram
inspiradas… pessoas fechadas ao etéreo, a esse lado lunar tão
enriquecedor, que é a experiência da escrita e do pensar.

Portanto, quis que este editorial servisse para relembrar alguns
dos heróis que nos trouxeram até ao número 10: Prof. Gra¿yna
Grudziñska, por apoiar incondicionalmente os ¿? e obrar sempre
o milagre da multiplicação dos dinheiros; Lucía Caeiro, Jakub
Jankowski, Anna Kalewska, Gerardo Beltrán, Josep Antoni
Clement, Ana Carolina Beltrão, Kasia  Stachowicz, Juana
Martínez, Dorota Kwinta, Anna ¦wiêcka, Kasia Piwowarczyk,
Ola Fundowicz, Joanna Stankiewicz, Anna Stroiñska, Agnieszka
Stêpniowska, Ula Sajór, Olga Bagiñska, Karolina Franaszczuk
e muitos outros que já começam a mostrar o seu valor. Muito
obrigado.!
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cinema
CRÍTICA DE CINE:
HEROÍNA DE GERARDO HERRERO
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Estamos no Pazo de Bayón, en Galiza, comunidade na que
o problema do consumo de droga é máis ostensible que no
resto de España. A acción desenvólvese a finais dos anos
80, cando o narcotráfico galego era impune e intocable. Unha
muller pilla ao seu fillo fumando heroína nos aseos dunha
estación. Tras concienciarse do problema, decide axudarlle.
Neste momento comeza a súa loita pola xustiza. A muller,
xunto con outras nais que teñen o mesmo problema, funda
unha asociación para axudar aos toxicómanos, aos seus pais,
e, máis tarde, meter no cárcere a todos os que fan que as
drogas sexan accesibles. A película está baseada en feitos
reais e conta a historia da fundadora da Asociación galega
das nais dos adictos á droga, “Érguete”, Carmen Avendaño
(Adriana Ozores).

O filme presenta o problema con toda a súa complexidade.
Así que, non só vemos ao fillo víndose abaixo, senón tamén
as dificultades que iso provoca no matrimonio dos seus pais
e na súa familia, vemos os funcionarios corruptos,
acomodados nos seus inmensos pazos, que fan a vista gorda
cando os donos dos bares trafican con droga, a desesperación
da mai que fai todo o posible para apoiar ao seu fillo e
conséntelle máis ca aos outros dous que non lle causan
problemas. Desgrazadamente non todos os problemas están
enfocados coa mesma precisión.

Non é unha biografía senón a historia dunha muller que
ao decatarse de que o seu fillo ten problemas coa heroína,
convértese nunha abandeirada na loita contra os narcos da
comarca de Aurosa. A película presenta o problema dende
unha perspectiva interesante, ou sexa, sobre todo, dende o
punto de vista da mai. É ela a persoa máis importante.

Ocorre que detrás da organización “Érguete”, detrás dun
grave problema social como o que se describe na película,
hai necesariamente dramas persoais. Dramas persoais que,
desgrazadamente, non adoitan darse a coñecer.

O interesante, para min son xustamente eses dramas, a
traxedia familiar que deles se deriva. Traxedia que se mostra
pouco e, cando se mostra, fáltalle sentimento e sóbranlle
apatía e frialdade. Demasiados planos xerais, demasiado
trazo groso. Vendo o sufrimento desta familia (cando se
ve, que como dixen, non é moi a miúdo) un bota de menos
miradas, xestos, roces e chispas que, evidentemente, non
se conseguen con planos xerais. Como mostra, por
exemplo, o momento no que Fito, o protagonista, cun
mono enorme, por primeira vez decide pedirlle a súa mai
os cartos paramercar heroína en lugar de roubarllos, e Pilar,
tamén por primeira vez, comprende que nese momento
darlle os cartos quizais sexa a mellor forma de axudar a
seu fillo. Nun momento crucial da película, no que se
plasma un cambio substancial nos personaxes, quizais o
mellor momento da historia, mais fáltalle un pouquiño desa
emoción.

A película ten dous valores innegables: as interpretacións
e a súa valente tese. Adriana Ozores é unha actriz
extraordinaria, cunha capacidade asombrosa para o drama,
e en Heroína vólveo demostrar cargando sobre si todo o
peso das case dúas horas de película. Tamén o resto dos
actores, aínda que menos coñecidos, poden estar contentos
dos resultados do seu traballo. O outro gran valor da
película é a actitude que presenta respecto dos
drogodependentes, incidiendo no feito de que son
enfermos e non delincuentes, merecedores de atención
médica e non de linchamento popular e enterro en fosa
común. Certo é que esa é a postura que defendeu sempre
(e segue defendendo a día de hoxe) Carmen Avendaño
dende a súa organización é, polo tanto, dela é o mérito,
pero é de agradecer que o filme insista niso converténdoo
na súa tese.!

Adriana Ozores (Pilar) e Javier Pereira (Fito) nunha escena do filme
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cinema
O surgimento do Cinema Novo fez com que o cin-
ema  bras i l e i ro  reconqu i s t a s se  a s  s a l a s
cinematográficas e deu a conhecer ao mundo o
difícil, o feio e o esquecido da vida cotidiana do
Brasil na passagem do século. O público polonês,
graças aos vários festivais e mostras especiais, entrou
no circuito de admiradores desta criação encantadora
mas difícil de entender com uma curiosidade e
engajamento incríveis.

Uma das últimas oportunidades
de assistir um bom filme brasileiro
e conhecer mais um pouco dessa
cultura tivemos durante o 1º Festi-
val de Filmes do Mundo Que Cinema!
que no seu programa incluiu o
filme de Karim Ainouz Madame
Sa t ã .  O f i lme,  apr esentado  e
premiado nos vários fest ivais,
retrata alguns anos da vida de João
Franc isco,  um per nambucano
negro que se tornou ícone da
boêmia  ca r ioca  dos  anos  30 .
Vivendo uma realidade cheia de
exc lusões  e  humi lhação,  e s te
homem-cama leão  c r iou  um
número imenso de personalidades
e representações que o ajudavam
a viver uma vida digna. Na sua
diversidade de faces, às vezes até
contraditórias, era um sinônimo
da Lapa, o antigo bairro do Rio
de Janeiro que no filme de Karim
faz o papel principal, paralelo ao
de Madame Satã.

Conhec ida  mundia lmente  por  seus  Arcos,  os
segundos mais famosos depois do arco parisiense, a
Lapa carioca foi construída em 1783 sob a forma de
um parque ajardinado. Pelo fato de possuir uma
beleza extraordinária e uma localização cêntrica,
rapidamente atraiu os artistas plásticos, músicos e
literários e seguidamente ganhou o estatuto do berço
da boêmia. Aí as suas casas tinham Manuel  Bandeira
e Cândido Portinari. Mas as rodas de samba, com
uma freqüência cada vez maior, acabavam nas  rodas
de capoeira e a Lapa no começo do século XX
ganhou a fama de um bairro perigoso e pecador,

ao que contribuíram também inúmeros cabarés e
casas públicas.  Neste ambiente de arco-ír is de
funções e emoções, o pobre pai adotivo, capoeirista
e  homossexua l  João  Franc i sco  enca ixou-se
plenamente. A dualidade da sua personalidade, a
mis tura  de  e l ementos :  f emin ino  (Madame)  e
masculino (Satã) refletiram o caráter complexo do
povo que o rodeava. Esta riquezade representações

e  emoções  for tes,  t ão
característica para a Lapa daquele
período, foi perfeitamente captada
pelo olho do Walter Carvalho, um
cameraman genial, conhecido na
Polônia dos filmes como: Central
d o  B r a s i l ,  Carand i r u  e  Abr i l
Despedaçado. A sua fotografia cheia
de sombras do submundo e cores
gritantes dignas de um drag queen
che i ram a  suor  e  ao amor de
prostitutas e malandros e criam
uma imagem extremamente íntima
e verdadeira.

Embora condenada à exclusão
pe l a s  a l t a s  c l a s ses  soc i a i s  e
perseguida pelo governo Vargas,
a Lapa carioca, depois de 50 anos
de esquecimento sai da sua fase
decadente  e  com o  g rande
entusiasmo de seus moradores
procur a  reconqu i s ta r  o  lug ar
perdido no imaginário brasileiro.
Com a ajuda do poder público e
várias ONG’s,  os antigos mas
restaurados casarões estão sendo
rehabitados, batendo os records

de venda. Os artistas, eternos amantes da Lapa,
voltam a abrir seus ateliês e antiquários e vestindo a
camisa Eu sou da Lapa tornam-se os garotos-propa-
ganda deste mundo alternativo que renasce.

Nos anos 20 e 30 a vida cotidiana da Lapa invadia
as letras da MPB. Hoje em dia, depois de mais de
meio século, os seus heróis estão sendo eternizados
nas obras cinematográficas como Madame Satã e a
sua história inspira músicos e escritores, tal como
no caso da Ópera do Malandro de Chico Buarque de
Holanda. !

O MADAME SATÃ ERA DA LAPA
Por Por Por Por Por Irmina WIrmina WIrmina WIrmina WIrmina Walczakalczakalczakalczakalczak

Vivendo uma realidade
cheia de exclusões e

humilhação, este
homem-camaleão criou
um número imenso de

personalidades e
representações que o
ajudavam a viver uma

vida digna. Na sua
diversidade de faces, às
vezes até contraditórias,

era um sinônimo da
Lapa, o antigo bairro do

Rio de Janeiro que no
filme de Karim faz o

papel principal, paralelo
ao de Madame Satã.
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Vieram do Brasil. Muitos quilómetros. 40 graus a menos. Estão a construir (ou estão

construindo) na Poló(ô)nia uma árvore. Contra frio, contra neve, mas segundo a tradição

do Natal vão-nos deixar uma prenda, uma prova de amizade. Uma árvore de Natal em

frente do Palácio da Cultura e das Ciências que, por sua vez (e por coincidência), é

também uma prenda, uma prova de amizade... Logo que acabar esta construcção, voltam

às suas casas para passar Natal com as suas familias, para preparar tudo. E para decorar

uma árvore mais. Desta vez verdadeira, verde, com cheiro agradável. Mas com certeza

menor do que 72 metros.

FFFF F o
to

s 
de

 A
gn

ie
sz

ka
 R

us
in

ow
sk

a,
 J

ak
ub

 J
an

ko
w

sk
i e

 J
ap

ão
 (

P&
G

 M
on

ta
ge

ns
)

ot
os

 d
e 

Ag
ni

es
zk

a 
Ru

si
no

w
sk

a,
 J

ak
ub

 J
an

ko
w

sk
i e

 J
ap

ão
 (

P&
G

 M
on

ta
ge

ns
)

ot
os

 d
e 

Ag
ni

es
zk

a 
Ru

si
no

w
sk

a,
 J

ak
ub

 J
an

ko
w

sk
i e

 J
ap

ão
 (

P&
G

 M
on

ta
ge

ns
)

ot
os

 d
e 

Ag
ni

es
zk

a 
Ru

si
no

w
sk

a,
 J

ak
ub

 J
an

ko
w

sk
i e

 J
ap

ão
 (

P&
G

 M
on

ta
ge

ns
)

ot
os

 d
e 

Ag
ni

es
zk

a 
Ru

si
no

w
sk

a,
 J

ak
ub

 J
an

ko
w

sk
i e

 J
ap

ão
 (

P&
G

 M
on

ta
ge

ns
)



     Diciembre/Enero Dezembro / Janeiro



        Dezembro/Janeiro Diciembre/Enero



     Diciembre/Enero Dezembro / Janeiro



        Dezembro/Janeiro Diciembre/Enero

heróis
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TERRY FOX
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herois
TTTTText de ext de ext de ext de ext de Josep Antoni ClementJosep Antoni ClementJosep Antoni ClementJosep Antoni ClementJosep Antoni Clement

CONCEPTES D’ HEROIS

Els Herois del món clàssic grec són la força creadora que en
lluita contra les adversitats que es presenten davant del poble
que el venera sempre en surt victoriós. Si esdevenen part del
culte popular ho són perquè són forts i amb els seus actes ens
transmeten el seu poder.

Un exemple d’aquests herois mítics el trobem en Heracles, qui
arriba a ser venerat per tota Grècia i a gran part de la Mediterrània.
Àdhuc a Mataró, on és celebraven jocs atlètics en honor seu,
però ara sota el nom d’ Hèrcules arran de la deformació que
se’n féu del nom a partir dels romans. Així mateix, la mítica
fundació de la ciutat de Barcelona és atribuïda a aquest heroi, fill
de Zeus i de la mortal Alcmene. La llegenda explica que Heracles
navegà fins a la península ibèrica amb nou barques, la novena de
les quals anà a parar en un indret de la costa de llevant. Al lloc
on arribà la barca, Heracles hi féu construir una ciutat nova que

rebé el nom de barca nona (la Barcelona d’avui dia).Per altra
part, amb l’arribada del cristianisme surt un nou concepte d’heroi,
una figura torturada clavada a la creu que transmet uns altres
valors i és símbol d’una nova concepció de la vida. Ara aquest
heroi pateix per nosaltres, esdevé un ser sense vigor que no lluita
mai i altera la noció d’allò que s’ha de potenciar. Ara es posen en
primer terme a tots els marginats i les seves debilitats. El
Redemptor  mor per aquests.

Si ens fixem en Catalunya, el cristianisme hi és completament
arrelat i la nostra llengua neix a raser d’aquest moviment
religiós. Al llarg de la nostra història tindrem personatges
prou significatius, com ara Josep Torras i Bages qui farà
afirmacions (a ell li atribuïm) de to profètic sobre la condició
inevitable del poble català: “Catalunya serà cristiana o no
serà”. Torras i Bages es farà partícip del rescat del pensament
cristià medieval a la recerca de la renovació de l’ortodòxia
catòlica per fer front a l’ambient “lliurepensador” de finals
del segle XIX. Fins i tot, serà prou hàbil com per a passejar-
se amb un bàcul de caire modernista i així apropiar-se d’allò
considerat innovador. Es farà seu el nou art mentre
propugna un retorn a les doctrines de Sant Tomàs d’Aquino.

El concepte d’heroi difereix en cada cultura, i ens pot
portar a valorar perspectives ben distants sobre la vida de

l’home. És aquí on entra la nostra capacitat per fer-nos
nostre aquell símbol que s’apropa al nostre concepte de
l’existència i rebutjar tot allò aliè a la nostra voluntat.

Però, sempre, cal conèixer què rebutgem i què prenem
com a model. Si és així, les conseqüències del nostre
devenir se’ns faran comprensibles. L’altra opció és el sense
sentit.!

Medalló d’Heracles (Palau Moja, Barcelona)
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Tenho muita pena de to dizer, mas... - o médico baixou a voz e Terry teve
de se aproximar dele para ouvir melhor; - Lamento muito... –murmurou -
Tens um cancro nos ossos. Penso que isto constitui a causa das dores que sentes no
joelho direito. Para dizer a verdade, os resultados dos exames radiográficos são
inquietantes...

O médico fala por muito tempo, usando termos incompreensíveis que
ainda aumentaram o pavor de Terry. Imaginem os seus olhos cheios
de medo que olhavam o médico com uma grande esperança que ele ia
mudar a sua diagnose que era como uma sentença condenatória, uma
sentença de...morte. Imaginem uma careta na sua face quando ouviu
que a perna direita devia ser amputada abaixo do joelho...Imaginem
um desportista canadiano com só 18 anos, um jovem que num
momento ficou desprovido dos sonhos, dos planos para o futuro, da
vida normal, sem medo...mas não abandonou a esperança.

Durante o internamento no hospital, Terry viu o sofrimento dos outros
doentes com cancro. Ficou de tal modo impressionado que decidiu
atravessar o Canadá correndo com dois objectivos: recolher dinheiro
para o tratamento dos doentes e chamar a atenção para o problema do
cancro.

Penso que esta iniciativa extraordinária resultou não só das boas
intenções de ajudar os outros mas também dum desejo de se ajudar a
si próprio. Aquela ‘Maratona da Esperança, como a chamou Terry, foi
uma óptima maneira para ele não pensar na SUA dor, na SUA incerteza,
no SEU medo que numa cama hospital o sufocavam, o deprimiam e
apagavam no seu coração os últimos pensamentos cintilantes que tudo
acabaria bem. O esforço muscular, a dor física, o suor em todo o corpo
permitiam-lhe o equilíbrio interior, a serenidade de espírito e chamaram
a sua atenção não para o seu sofrimento, mas para o sofrimento dos
outros. A corrida tornou-se numa espécie de purificação de emoções
más e dos pensamentos tenebrosos. Correu para não enlouquecer... É
extraordinário que um homen desprovido de esperança por uma
doença mortífera quisesse dá-la aos outros, mostrando a sua
inflexibilidade na luta conta o cancro.

Terry começou a maratona a 12 de Abril de 1980, em St. John em
New Foundland, mergulhando simbolicamente a perna artificial nas
ondas do Oceano Atlântico. No início ele chamou pouca atenção, mas
com o andar do tempo a sua campanha ganhou a estima geral. Como
a história do Terry era muito comovente, os canadianos notaram no
problema do cancro e deram-lhe dinheiro.

Mas infelizmente, Terry começou a ter dores no tórax. Apesar disso
queria continuar a corrida. Todavia, a doença não permitiu esquecer-

se de si - as dores intensificaram-se. A 1 de Setembro ele foi obrigado a
interromper a meio esta maratona devido ao progresso do cancroque
lhe atingiu os pulmões. O último sector do caminho (83 km), que Terry
Fox percorreu já com o maior esforço e com grande dor, foi nomeado
em sua homenagem “Terry Fox Courage Highway”. Aí erigiram-lhe um
monumento (o outro fica em Otava). Terry parou nos arredores de Tunder
Bay, em Ontário ocidental , depois de ter percorrido durante 143 dias
5300 km através de Newfoundland, Nova Scotia, Ilha Prince Edward,
New Brunswick, Quebec e Ontário. Mais tarde apareceu em numerosos
eventos, pronunciando discursos sobre a sua vida e a vida dos outros
doentes com cancro.

Mas tristemente no dia 28 de Julho de 1981 Terry Fox faleceu, um mês
antes do seu 23º dia de aniversário. O seu sonho era recolher $1 de cada
canadiano. Em breve revelou-se que este desejo foi realmente cumprido
- os donativos para a 1ª ‘Maratona da Esperança totalizaram 24 milhões
de dólares!  Terry Fox tornou-se num dos maiores heróis nacionais do
Canadá. Em 1988 foi constituída a Fundação Terry Fox que recolhe
dinheiro para a pesquisa, tratamento e cura do cancro no Canadá. A
“Maratona da Esperança” passou a chamar-se “Corrida de Terry Fox” e
espalhou-se por todo o mundo.

A 1ª Corrida de Terry Fox em Portugal realizou-se na Batalha em 1994.
Naquele ano o evento foi organizado em Lisboa pela Embaixada do
Canadá. Cada participante devia pagar um donativo de dois euros- e tal
era o lema da campanha- “Você vale por 2 na luta contra o cancro”.
Temos também a nossa Corrida de Terry Fox que em 2005 foi organizada
em Varsóvia em Pole Mokotowskie. Mas, onde acontece a Corrida, ou
quem são os participantes, não é importante. A ideia é sempre a mesma:
educar a população e angariar fundos para bolsas de investigação em
oncologia.

A história de Terry Fox faz-me lembrar a de Forrest Gump, a personagem
central do romance ‘Forrest Gump’ escrito pelo americano, Winston
Groom. Baseando-se neste livro, Robert Zameckis rodou o filme sob o
título igual. A semelhança entre Forrest Gump e Terry Fox é muito
visível, por isso penso que é possível que Winston Groom ao escrever o
seu romance possa ter sido inspirado pela história do famoso canadiano.
Numa das cenas do filme de Zameckis, Forrest Gump repara: “A vida é
como uma caixa com chocolates, nunca sabes o que vais receber...” Parece
que Terry Fox também soube essa verdade. Apesar do facto de não ter
gostado do chocolate que a sorte lhe deu, comeu-o e agradeceu a merenda.

Por esse razão Terry Fox constitui para mim um grande padrão de
comportamento. Porém, muitas vezes acontece que queremos repor
chocolates mordidos na caixa...

A vida é como uma caixa de chocolates,
nunca sabes o que vais receber...
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Quando fa lamos dos heróis,  por tuguesamente
falando, vêm-nos à memória os Heróis do Mar. E
porquê? Porque o verso Heróis do mar, nobre povo
é hoje o incipit  do hino nacional de Por tugal ,
chamado A Portuguesa, composto em 1890 (o ano
do ultimato inglês) por Alfredo Keil, com letra de
Henrique Lopes de Mendonça.
Como s e  l ê  na  Wik ipéd i a ,  a
enciclopédia l ivre,  esta canção
«nasceu como uma canção de
cariz patriótico em resposta ao
ult imato britânico para que as
t ropas  po r tuguesa s
abandonassem as suas posições
em África, no denominado Mapa
cor-de - ro sa » 1.  Can t ada  po r
r e pub l i c anos  de sde  1891 ,  A
Portuguesa foi adoptada como
símbolo nacional em 19 de Junho
de 1911, junto com a bandeira
nacional portuguesa.

Em Por tug a l ,  A Por tuguesa  é
executada,  cantada e  escutada
com r e spe i to  e  de voção  em
cerimónias nacionais, quando é
prestada homenagem à Pátria, à
Bande i r a  Nac iona l  ou  ao
Pr e s iden t e  da  Re púb l i c a .  Há
poss ib i l idade de ouvir  o hino
nacional de Portugal na página
pe s soa l  h t tp ://
www.heroisdomar.com e ler  a
tradução polaca da primeira parte
de  A  Por tuguesa  ( como
Por tug a l ka )  em h t tp ://
p l .w ik iped i a .o rg/wik i/Hymn-
Por tugal i i .  Na música,  nota-se
uma influência do hino nacional
f r ancê s,  La  Mar se i l l a i s e .  A
exor t a ção  r e pub l i c ana  de  A
Por tuguesa  ve io  subs t i t u i r  o
Hymno da Carta (ou o Hymno
Nac iona l ) ,  o  an t i g o  h ino  da
mona rqu i a .  An te s  a inda  ex i s t i r am d ive r so s
´´Hymnos´´ portugueses que identificavam o país
com o seu rei2.

ensaio
A PORTUGUESA OU OS HERÓIS DO MAR

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Anna KAnna KAnna KAnna KAnna Kalewskaalewskaalewskaalewskaalewska

ensaio
Na Europa, a ideia de um hino patriótico oficial,
cantado em uníssono por todo o povo unido sob a
sua bandeira, surgiu apenas pelo século XIX. O hino
nacional polaco A Polónia ainda não pereceu ou a
mazurka de J. H. D±browski foi criado em 1797
como a canção patriótica das Legiões polacas em

França ;  t em s ido  execu t ado
oficialmente desde 1927. Quando
os hinos nacionais são cantados,
cada cidadão deve estar de pé,
com a cabeça ao léu, recordando
todos os heróis que já viveram e
morreram pela Pátria, sentindo-se
un ido  a  todos  o s  s eu s
compatriotas.

A Portuguesa é composta por três
partes seguidas do refrão numa
qu in t i l h a  ( e s t ro f e  de  c inco
versos):

Às armas! Às armas!
Sobre a terra sobre o mar,

Às armas! Às armas!
Pela Pátria lutar

Contra os canhões marchar,
marchar!

O re f r ão,  na  poes i a  popu l a r ,
evolui no sentido de provérbio,
incutindo o idêntico sentido na
memór i a  dos  ouv in t e s.  Qua l
então o bordão ideológico de A
Portuguesa? Hoje cantam-se os
Heróis  do mar  . . . .  «contra  os
canhões » .  Nos  t empos  da
monarquia portuguesa, cantava-se
´´contra os bretões´´, ou contra
os  ing leses,  sendo a  obra  em
questão uma reacção popular con-
t r a  o  u l t ima to  i ng l ê s  e  uma
afirmação de  sentimento pátrio,
cheio de entusiasmo bélico.

Cada uma das três partes de A Portuguesa divide-se
em duas quadras (estrofes de quatro versos) que
louvam a  «va l en t e »  e  « imor t a l »  nacão  dos

portugueses. O hino pertence então àquilo que
Aristóteles chamou género sério de poesia, pois
os seus protagonistas, ou seja, os «heróis do mar»
se  distinguem pela excelência de linhagem (têm
os «egrégios avós»,  os antepassados i lustres e
nobres), a origem deles é mítica (perde-se «entre
as brumas da memória»), o seu futuro glorioso,
providencial, munido de uma maternal defesa «con-
tra as injúrias da sorte». Há, porém, um factor
novo, não previsto nas Poéticas da Antiguidade: a
vocação marí t ima dos lus i tanos.  O seu pleno
poderio estende-se não somente «sobre a terrra»,
mas antes de mais nada «sobre o mar».

No entanto, os Heróis do Mar encontram-se numa
situação existencial única, definida pelo encontro
do Oceano com a terra em Portugal, cujo «solo
jucundo» ( i .e,  agradável ,  prazenteiro) «bei ja o
oceano» equanto este está «a rugir d´amor», como
o fizera Adamastor, o bondoso gigante do Canto
V de Os Lusíadas «dando um espantoso e grande
brado»3. O Herói do Mar (assim como um homem
lusíada do Renascimento) vai-se auto-afirmando ao
en f r en t a r  a  d ive r s i dade  do  Oceano.  Enf im ,
diviniza-se face a procela. Da viagem à Índia, das
guerras contra os infiéis, sai incólume. Salva-se de
tudo.

O intertexto camoniano é patente no último verso
da segunda parte de A Portuguesa, quando H. L.
de Mendonça nos lembra que Por tuga l  «Deu
mundos novos ao mundo!». Camões, depois de ter
apresentado alguns dos protagonistas da história
nacional (D. Nuno Álvares Pereira, D. Afonso
Henriques, Vasco e Paulo da Gama) passa para o
plano do maravilhoso – utiliza os deuses greco-
l a t i no s  pa r a  f r i s a r  o  i d e a l  d e  expansão  do
crist ianismo,  segundo os hábitos retóricos da
época. Júpiter, convencido das qualidades inatas
dos lusíadas, pelas espertas razões e inegável beleza
f í s i ca  de  Vénus,  va t i c ina - lhes  fu turos  fe i tos
gloriosos, maiores do que os de Ulisses e Eneias,
porque os Heróis do Mar «Novos mundos ao
mundo irão mostrando»4.

A história da literatura portuguesa contemporânea
desdobra o mito dos Heróis do Mar em partículas

de diversos significados. O Esplendor de Portugal
-  o  ú l t imo  ve r so  da  p r ime i r a  quad r a  de  A
Portuguesa - serviu, em 1997, como título de ro-
mance a António Lobo Antunes, cujo conteúdo -
tendo Angola como cenário de fundo – nos lembra
a inglória dos «egrégios avós» dos portugueses no
que diz respeito ao colonial ismo portuguêsao
colonialismo portguês e contrasta vivamente com
a abertura do livro que é a transcrição do hino
nacional.

Os  he ró i s  ( dos  c an t a r e s  de  g e s t a ,  do  mar
por tuguês )  deram lug ar  aos  s imples  mor ta i s
nascidos na década de setenta, filhos de Portugal
pós-revolucionário. Os heróis pós-tudo já o mar
não quer ... Como, então, trazer os heróis para a
vida quotidiana? O personagem principal («Um
homem de nome Luís») seria um actante que as-
sume heroicamente as rédeas da acção de um
Mundo (mar e terra!) atravessado por uma caravela
com uma velocidade capaz de parar o comboio de
corda «que se chama o coração»,  f ingido por
Fernando Pessoa. O viajante de um Mar Português
«tem que passar além da dor». Está com os Heróis,
o entretenimento da razão.!

1 Via  i n t e rne t :  h t t p : / / p t .w ik iped i a .o rg /wik i /
A_Por tuguesa ,  consu l t a  e f ec tuada  em 28  de
Outubro de 2005 (o site reproduz o texto integral
de A Portguuesa de 1890, com alterações de 1957).

2 O Hymno Patriótico de 1809 e o Hymno Imperial
e Constitucional  de 1822, generalizado como o
Hymno Nacional em 1834. Via internet: http://
c r i a r m u n d o s . d o . s a p o . p t / P o r t u g a l /
Portugalhinopt.html, consultado em 29 de Outubro
de 2005.

3 Luís Vaz de Camões: Os Lusíadas, V, 49-6. A obra
camoniana acabou de ter uma versão electrónica
em:  h t tp : / /www.c i t i .p t /c iber forma/ana_paula /
ficheiros.lusiadas.pdf  visitado em 29 de Outubro
de 2005.

4 Luís Vaz de Camões: Os Lusíadas, V, 45-8.

Na Europa, a ideia de um
hino patriótico oficial,

cantado em uníssono por
todo o povo unido sob a

sua bandeira, surgiu
apenas pelo século XIX.

O hino nacional polaco A
Polónia ainda não

pereceu ou a mazurka de
J. H. D±browski foi

criado em 1797 como a
canção patriótica das
Legiões polacas em

França; tem sido
executado oficialmente
desde 1927. Quando os

hinos nacionais são
cantados, cada cidadão
deve estar de pé, com a

cabeça ao léu,
recordando todos os

heróis que já viveram e
morreram pela Pátria,

sentindo-se unido a todos
os seus compatriotas.
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entrevista heróica
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entrevista heróica
Cada estudante tem de visitá-lo algumas vezes por ano. Entrar, tratar de assuntos, sair…
bicha de estudantes, falta de espaço, pressa… estes são os aspectos com que associamos
o SECRETARIADO. Queres saber como é que do outro lado da porta? Lê a entrevista
com os empregados do Secretariado - Sra. Anna e Sr. Jarek.

Quando se entra no secretariado, é impossível não reparar
na grande confusão que domina lá. Telefones tocando, todo
o mundo atravessando esse pequenino quarto, barulho das
obras misturado com as vozes -  o dia-a-dia do secretariado!
Depois de esperarmos 30 minutos para a atmosfera acalmar
por um bocadinho, o senhor Jarek finalmente disse que
podiamos começar a entrevista.

Revista: Primeiro queriamos perguntar se o ambiente na
Iberística é um factor especial que facilita o vosso trabalho?
Ou talvez este trabalho seja normal?

Sra. Ana: O trabalho neste secretariado não é normal porque
falta empregados. Somos só duas pessoas enquanto que os
estudantes são cada vez mais. Só um secretariado que se ocupe
das questões dos professores ou dos estudantes não é bastante.
Isto na verdade não facilita nada. E a atmosfera – constróem-na
voçês também. Domina aqui... <pensa profundamente>... eu
chamaria isto um caos exótico que dificulta tudo . Felizmente
temos sentido de humor.. Quando comecei a trabalhar tudo era
diferente. Era mais fácil e mais cómodo. Talvez porque houvesse
menos estudantes. Agora os alunos estão convencidos de que
tudo tem de lhes ser oferecido. Não conseguem entender que as
condicões aqui são tão escandalosas: é apertado, é abafado e
estas obras em frente da janela. Será tão difícil de compreender
que é necessário entrar uma pessoa de cada vez? E depois, as
estudantes saem ofendidas. Eu não sou vossa inimiga, só quero
que entendam como é trabalhar aqui. Não é verdade que eu sou
grosseira, mal-disposta ou que me levanto do pé esquerdo –
vários comentários já ouvi. Se alguma das estudantes trabalhasse
aqui o dia inteiro, não voltaria no dia seguinte – com certeza.

Sr. Jarek: Eu sou de Wielkopolska. Há pessoas bem organizadas
lá. E não aturo este caos exótico! Não!

Revista: E senhora Ana, você de onde é?

Sra. Ana: De Varsóvia, mas nunca o mostrei. No passado quis
mesmo morar em Zielona Góra.

Sr. Jarek: Jelenia Góra é mais bonita.

Revista: Espero que a pergunta seguinte seja mais
agradável. Têm professores de que gostam mais? Isto
refere-se também aos estudantes.

Sr. Jarek: Eu só trabalho aqui e não estudo, então não devo
gostar de ninguém.

Sra. Ana: Eu adoro o pessoal e amo os estudantes! Sempre
tentei tratar os estudantes como iguais. Infelizmente nos últimos
anos os assuntos dos estudantes têm sido tratados pelos pais
deles e até mesmo pelos avós. Além disso os estudantes queixam-
se como se fossem crianças! Temos de atender telefonemas
mesmo estranhos dos pais. E vocês são adultos, não são? Falta
a cooperação.

Revista: Senhora Ana, de onde veio a ideia de pintar flores
e outros motivos nos cartazes informativos?

Sra. Ana: Não aguento a linguagem oficial. Talvez porque nunca
tenha trabalhado na administração – felizmente para mim. Se
calhar felizmente para a administração. Seja como for todas
essas escritas oficiais são tão tristes e chatas, parecem
necrológios. Quando comecei o trabalho, em 1999, em vez de
bater à máquina era mais fácil pegar num marcador colorido e
escrever. As pessoas comentaram, umas não gostaram, mas
como não ouvi nenhumas objecções da Direcção, continuei a
fazê-lo.

Revista: Como é que é o vosso relacionamento no
trabalho?

Sr. Jarek: Passamos o tempo todo à bulha! [expressão idiomática
equivalente à polaca: ‘skaczemy sobie do garde³]

Sra. Ana: Não falamos um com outro e somos muito invejosos.

Sr. Jarek: Na verdade tudo é perfeito, a Ana prefere os papéis,
eu gosto do computador..

Sra. Ana: Eu sou pequenina então o Jarek, o basquetebolista,
ajuda quando é preciso tirar algo de cima do armário. Além

disso, nós amamo-nos imensamente. Ele é o meu segundo
amor, claro que depois do Yuzio.

Revista: O que fariam se não trabalhassem cá?

Sra. Ana: Isso seria uma tragédia! Penso que o drama da
nossa vida! < Sr. Jarek manteve-se em silêncio>

Revista: Vocês têm alguns planos para futuro?
Casamento?

Sr. Jarek: Não posso responder.

José: Mas porquê?!

Sr. Jarek: Porque alguém não autorizado podia lê -lo.

José: Ouvi dizer que neste ano que vem vais casar?

Sr. Jarek: Quem disse isso? Que mais vou fazer neste ano
que vem? Pelo menos eu não sei nada disso. Ninguém me
convidou.

Sra. Ana: Nós amamos as bisbilhotices assim. Os estudantes
têm tanta imaginação!

Revista: Sabem falar português ou espanhol?

Sra. Ana: Claro que sim. Sabemos falar todas as línguas do
mundo :)

Sr. Jarek: Falo espanhol passivamente. Eles [os professores]
pensam que podem dizer tudo que querem e depois ficam
boquiabertos porque compreendi tudo o que estavam a dizer.

Revista: O que faziam antes de começar a trabalhar
aqui?

Sra. Ana: Querida, não vais ter fita para gravá-lo.

Sr. Jarek: Eu fazia de tudo.

Sra. Ana: Eu também.

Sr. Jarek: Talvez não tudo, porque só há 4 anos atrás terminei
os estudos.

Revista: O que estudou?

Sr. Jarek: Ciências Políticas.

Revista: Que tipo de estudante foi?

Sr. Jarek: Diria que bom porque acabei o curso com um bom.

Sra. Ana: Eu trabalhei numa empresa de fotografia, numa
livraria francesa, num hospital. …Todos os pacientes
sobreviveram.

Sr. Jarek: Eu trabalhei em vários sítios, mas o mais interessante
foi no cemitério em Poznañ. Cuidava dos túmulos e às vezes
tinha mesmo de desmontá-los.

Revista: Você divulga o seu interesse por fotografia?

Sra. Ana: Fotografia é uma palavra exagerada. Eu ocupava-me
apenas das questões químicas, quer dizer, revelava as cópias.

Revista: E onde é que vocês gostam de passar o tempo
livre?

Sra. Ana: Mas nós não temos tempo livre!

Sr. Jarek: Eu regresso a casa às 20 horas, não tenho nenhuns
animais porque eles morreriam de fome, nem tenho peixes de
aquario!

Revista: E o trabalho na iberistica mudou-vos?

Sra. Ana: Sim, este trabalho faz-nos mais nobres :)

Sr. Jarek: Eu sinto-me como um assassino nato. Em casa até
os pássaros chilreandos atrás da janela me incomodam. Só quero
silêncio. Não tenho televisão, nem computador. Estou separado
de todo o mundo, como numa caverna.

Revista: Além das coisas que vos irritam no instituto há
algumas agradáveis?

Sr. Jarek: Sim, quando volto para casa. :)

Revista: Quer dizer que não há nenhuns momentos
agradáveis aqui?!

Sr. Jarek: Sim, quando alguma pessoa chega e me pergunta ‘Co to
jest rejestracja?’, [o que é isso do registo?] isso é engraçado.

OS HERÓIS DA IBERYSTYKA
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Sra. Ana: Há muitas situações divertidas. Por exemplo os
estudantes perguntam quando é a reunião com os pais. Todos
os dias acontecem situações humorísticas deste tipo.

Revista: Vocês pensam
que o horário de
trabalho do secretariado
é bom? Nas outras
faculdades os
secretariados estão
abertos durante 8 horas.

Sra. Ana: Porque naquelas
faculdades há dois
secretariados – um para os
professores e outro para os
estudantes.

Revista: Vocês têm
alguns heróis?

Sra. Ana: Sim, para mim
o Jarek é um herói, porque
aguenta tudo,
especialmente a minha
companhia.

Sr. Jarek: Não tenho
heróis. Mas um dia,
participei numa
conferência do padre
Tischner e ele disse que
quando não se tem heróis
para imitar, deve-se
procurá-los nos livros.
Tenho a mesma opinião.

Revista: E filmes?
Música favorita?

Sr. Jarek: Música clássica e jazz.

Sra. Ana: Claro... Jazz...<dizendo mas não acreditando no Sr.
Jarek>. E aqui que CDs é que pões! Que música é que ouves! Só
música barulhenta que bate bum bum! :) Mas a verdade é que a
partir da presença do Jarek aqui oiço música todos os dias.

Revista: Têm alguns vícios?

entrevista (continuação)
Por Por Por Por Por Martyna Gajewska & JohnathanMartyna Gajewska & JohnathanMartyna Gajewska & JohnathanMartyna Gajewska & JohnathanMartyna Gajewska & Johnathan

Sra. Ana: Oooh! <com o tom de brincadeira, dando a impressão
que tem muitos mas que não os pode mencionar:>

Sr. Jarek: Infelizmente não posso dizer. A nossa chefe podia ler
este artigo.

Sra. Ana: Por causa das
obras no outro lado da rua
temos tantos cheiros todos
os dias que com certeza
snifamos bastante! :)

Sr. Jarek: Não, eu tenho um
vício, é o trabalho! Eu sou
completamente viciado em
trabalho!

Revista: Têm algum hobby?

Sr. Jarek: Bonsai e plantas
carnívoras. Cuido e modelo
bonsais e cultivo as outras.
Apanham tudo, moscas, mos-
quitos. Tenho  nepenthes
<dzbanecznik>, drosera
<rosiczka> e sarracenia
<kapturnica>. O meu nepenthes
pode engolir uma ratazana mas
agora é bebé, ainda é pequeno.
Pratiquei aikido durante alguns
anos, agora queria treinar muay
thai.

Revista: Têm alguma
mensagem para os
estudantes?

Sr. Jarek: Nem todos têm
de se ser licenciados.

Sra. Ana: Oxalá façam mais coisas além de estudar. Por exemplo,
os estudantes da secção luso-brasileira fazem exposições de
fotografias, têm um grupo de teatro e uma revista. Além disso
todos os nossos estudantes são desorganisados Não têm
representantes dos grupos. A minha mensagem para os estudantes
é: mais alegria e mais amor!

Revista: Obrigado!
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herois
ELS OBSESSIONATS, CURIOSOS, PLENS D’ENERGIA:
ELS HEROIS DEL IV CAMPUS DE LA LLENGUA CATALANA MALLORCA - ANDORRA 2005
Una matinada de juliol vaig rebre una trucada: “ Bon dia!
Sóc la Míriam , truco de l’ Institut Ramon Llull . Puc parlar
amb l’Ewelina? (...)Sí, has rebut  la beca.(...) Sí, el Campus de
Mallorca, has de confirmar la  participació. (...) d‘acord,
gràcies, adéu.” Després em va arribar  un  correu electrònic:
”Em presentaré: em dic Andreu, sóc de Mallorca i faig
de lector de català a la Universitat Carolina de Praga en
representació del Govern d’Andorra. A part, coordino el
Campus en què participareu.”

I els  correus electrònics dels participants: “Sóc l’Angelika i
sóc de Rússia. Estic molt contenta..” ,.”hola a tothom, em
dic katerina Beckova, sóc de Praga (...) estudio el català només
fa 6 mesos,  però m´agrada moooooooooooooooooolt
aquesta llengua - sobretot perquè tenim el millor lector del
món.  “Hola a tothom!   Em sembla que ara em toca a mi
presentar-me. Doncs, em dic Alexander i estudio filologia
anglesa i castellana a la Universitat de Freiburg de Brisgòvia“,
„Hola a tothom!  jo em dic David i sóc un alumne del grup
txec☺”...  I molts més .

Quan vaig llegir els correus electrònics vaig pensar  : “ Ells
escriuen  en català tan bé com jo en castellà  ! A més a més,
hi ha gent que no parla gens de castellà, vull dir això, que
estaré obligada a parlar només en català? Però si encara no
el parlo! “ Era clar, jo era la menys fanàtica de tots!

La sorpresa va ser encara més gran quan vaig veure l’horari
i les activitats programades, tot semblava una bogeria: motos
d’aigua, ultralleugers, nits a la muntanya amb sacs de dormir,
festes bomba a la platja, sopars a la fresca, tallers de teatre o
de dansa , excursions a cavall i moltes classes i conferències
I el temps per a descansar? No n’hi havia ;-)

El dimecres 27 de juliol a les 17 hores  vaig arribar  a l’estació
central d’autobusos del Carrer Eusebi Estada de Palma, era
el lloc de trobada per anar tots junts  a Artà , on començava
el campus .Vaig veure un grup d’estudiants que parlaven en
català , però no semblaven catalans. Era ben clar, eren els
participants del campus .  Vaig   reconèixer una noia de
Praga:”- Hola, tu ets la Katka? “....i així va començar l’
aventura, tres setmanes increïbles amb gent curiosa i
simpatiquíssima d’arreu d’Europa.

Després  va arribar  l’Andreu , tothom de Praga el va rebre
amb aplaudiments, era el seu lector, semblava com si

estiguessin enamorats d’ell , en aquest moment ningú que
fos d’un  altre país no entenia la raó, però aviat tots es van
convèncer de la potència  i l’energia d’ aquest home. Ell  fa 4
anys que va iniciar el Campus de Mallorca i d’Andorra, tot
això era la seva idea, el fruït de  la seva imaginació. Sabia
convèncer i ensenyar el català com cap altra persona, deien
les seves alumnes.

A  Artà ens esperava el Miquel, era el nostre cap a Mallorca,
un home dedicat en cos i ànima  a què tothom fos feliç.
Sempre amb l’aparell per a fer-nos fotos, sempre amb la
motxilla  més pesada per a portar coses per a nosaltres,
sempre amb nosaltres i sempre parlava en mallorquí .

També hi havia voluntaris dels pobles de Mallorca  que ens
portaven a les excursions, platges salvatges o organitzaven
festes bomba. Aquí mateix  no puc no mencionar  un
voluntari molt especial: l’Antoni, el poeta.Antoni  passava
dies amb nosaltres, ens explicava contes, recitava poemes i
seduïa les noies. Tot un poeta!

I els nostres professors de català : l’Eva i en  Joan . Suposo
que els agradava estar amb nosaltres perquè  després del
campus en Joan va escriure el següent missatge : „ La vida
potser  és dura, però el Campus (bestial) indubtablement la
fa  molt atractiva. Mallorca ara mateix és buida sense totes i
tots vosaltres ...”

Els 28 participants del campus eren de tota Europa. Polònia,
República Txeca, Croàcia, Alemanya, França, Romania, Itàlia,
Rússia, Escòcia,etc. El fil conductor que ens unia era el gust
per l’aprenentatge del català. Tots molt emocionants,
curiosos, obsessionats, tots molt diferents. Hi havia estudiants
de filologia espanyola sobretot, però també de filologia
gallega,  medicina, antropologia, arquitectura i dret.  Hi  havia
persones tranquil·les, concentrades. Però també hi havia una
“cabra “ croata i dos boges gallegues, una russa que estava
en el seu món  i una altra que no li agradava el sol, una txeca
que detestava  les noies “barbie”, les noies “barbie” i només
4 nois . Tots junts ho vam passar bomba!
Això va ser un Campus!

Una experiència   (((((((inoblidable))))))  , la gent
((((((inoblidable)))))))) plena d´ energia i idees boges.  Els
herois  del IV Campus de la llengua catalana Mallorca -An-
dorra 2005.!

TTTTText de ext de ext de ext de ext de Ewelina SasEwelina SasEwelina SasEwelina SasEwelina Sas

El Nadal català segons la nostra estimada Anna.
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heróis
TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Anna KAnna KAnna KAnna KAnna Kalewska & Renata Szmidtalewska & Renata Szmidtalewska & Renata Szmidtalewska & Renata Szmidtalewska & Renata Szmidt

AGOSTINHO NETO - A VOZ DO POVO OPRIMIDO
Criar criar,

criar liberdade nas esradas escravas.
Agostinho Neto

António Agostinho Neto (1922-1979) é considerado o
grande herói e o pai da nação angolana sendo o primeiro
Presidente angolano, em 1975.

Foi preso várias vezes pela PIDE devido à sua actividade
política, nomeadamente, pela luta na libertação de Angola.
A primeira vez aconteceu em 1951, enquanto reunia
assinaturas para a Conferência Mundial da Paz em
Estocolmo.

Retomando as actividades políticas após a sua libertação,
Neto tornou-se representante da Juventude das colónias
portuguesas junto de um movimento da juventude
portuguesa, o MUD juvenil. E foi no decurso de um comício
de estudantes que a PIDE o prendeu pela segunda vez. Preso
em Fevereiro de 1955, só veio a ser posto em liberdade em
Junho de 1957.

Tornou-se o lider do MPLA, Movimento Popular para
Libertação de Angola, o movimento que lançou a luta ar-
mada do povo angolano contra um Portugal fascista e
obstinado. Voltou a ser prisonado ainda nos anos 1961-62,
escrevendo sempre a poesia em que sabia utlizar a palavra
curta e incisiva para atingir  o objectivo que desejava: a luta
nacionalista pela independência da Pátria amada, i. e. a Mátria
angolana.

Celebrando trinta anos da independência de Angola
apresentamos nas páginas seguintes as traduções dos poemas
que realizámos para a brochura do espectáculo apresentado
pelo grupo angolano da dança Dançarte  no Teatro Dramático
de Varsóvia em 13 de Maio de 2005. A poesia de Agostinho
Neto, recitada, dançada e visualisada numa performance
angolana foi uma das vertentes dessa magnífica mostra de
tradições populares angolanas.!

Obra publicada de Agostinho Neto:

Náusea, 1952;

Quatro Poemas de Agostinho Neto, 1957;

Poemas, 1961;

Com os olhos secos, 1963;

Sagrada Esperança, 1974 (trad. polaca Palmy Nadziei, trad.
Ireneusz Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1978);

A Renúncia Impossível, 1982;

Poesia, 1988.

V. Também: Fragmenty historycznego przemówienia Dr.
António Agostinho Neto, pierwszego Prezydenta
Republiki Angoli, wyg³oszonego podczas ceremonii
proklamowania niepodleg³o¶ci pañstwa w Luandzie, 11
listopada 1975 roku, in: (s. A.): Dzi¶ i jutro. Republika
Angoli 30 lat istnienia, 1975-2005, brochura elaborada
pela Embaixada da República de Angola na Polónia,
Varsóvia 2005.!

tradução
TTTTTraduções de raduções de raduções de raduções de raduções de Anna KAnna KAnna KAnna KAnna Kalewska & Renata Szmidtalewska & Renata Szmidtalewska & Renata Szmidtalewska & Renata Szmidtalewska & Renata Szmidt

ÓPIO

Casaram-me com tristeza!

A minha terra negra
e de sol
- a minha mãe,
que entoa magoadas melodias
em noites de festa,
quando a luz ri
e a enigmática floresta
farfalha
ritmos de jazz,
- a minha Mãe –
deu-me Tristeza em casamento
quando nasci.

Não tive infância,
nem mocidade;
não tive alegria
da primeira idade
por causa deste noivado prematuro
e senil.

Meus pesados dias são ilusões,
meus prazeres amarguras,
a Felicidade e a Vida
sonhos.

Eu próprio sou uma ilusão,
Sou a irrealidade,
Sou sonho…

Porque
a realidade é a Tristeza
e não a quero assim.

Para a esquecer
E olvidar meus amores,
Os meus ideais,
Fumo ópio.

- Em sensualizo a Vida:
bebo o brilho da luz
quando trabalho ao sol
queimando aos ombros nus;
gozo o sadismo do fogo
quando danço à fogueira
e a lenha contorce,
sofrendo
como o meu próprio sofrimento
amarfanha a alma.

Gozo,
Gozo inguenuamente
A fingir que não sofro;
Choro como quem ri!

Fumo ópio
para sonhar
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OPIUM

O¿eniono mnie ze smutkiem!

Moja ziemia
Czarna i s³oneczna
- moja matka –
¶piewa têskn± pie¶ñ w noc ¶wiêta
kiedy ksiê¿yc siê ¶mieje
a nieodgadniony las
szumi
rytmami jazzu
- moja matka –
w dniu urodzin
da³a mi smutek za ¿onê

nie mia³em dzieciñstwa
ani m³odo¶ci
nie mia³em rado¶ci
wczesnych lat
przez te zarêczyny przedwczesne
i zamierzch³e

Moje uci±¿liwe dni s± z³udzeniem
Moje przyjemno¶ci gorycz±
Szczê¶cie i ¯ycie
Snami

Ja sam jestem z³udzeniem
Jestem nierzeczywisto¶ci±
Jestem snem

Bo
rzeczywisto¶æ jest Smutkiem
I nie chcê jej takiej

¯eby zapomnieæ
I wyrzuciæ z pamiêci moje mi³o¶ci
Moje idea³y
Palê opium

Zmys³ami odbieram ¿ycie:
pijê blask ¶wiat³a
gdy pracujê w s³oñcu
pal±cym nagie ramiona
rozkoszujê siê okrutnym p³omieniem
gdy tañczê wokó³ ogniska
a drwa skwiercz±
cierpi±c
tak jak moje cierpienie
drêczy duszê.

Rozkoszujê siê
rozkoszujê siê naiwnie
udaj±c, ¿e nie cierpiê
p³aczê jakbym siê ¶mia³!

Palê opium
by ¶niæ
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WYJAZD NA KONTRAKT

Twarz jest zwierciad³em duszy
pomarszczonej cierpieniem

W tej godzinie rozpaczy
wieczornej i krwawo op³akanej
Manuel
jej ukochany
wyp³yn±³ na Wyspê ¶wiêtego Tomasza
daleko za morze

Na jak d³ugo?
Za horyzontem nagle
s³oñce i ³ód¼
ton±
w morzu
koloru ciemnego indygo
niebo pogr±¿a w mroku ziemiê
i duszê kobiety

Nie ma ¶wiat³a
gwiazdy nie skrz± na ciemnym niebie
Ziemiê pokry³ ogromny cieñ
Nie ma ¶wiat³a
b³±ka siê dusza kobiety
Ciemno¶æ
Ju¿ tylko ciemno¶æ....

FOGO E RITMO

Sons de grilhetas nas estradas
cantos de pássaros
sob a verdura húmida das florestas
frescura na sinfonia adocicada
dos coqueirais
fogo
fogo no capim
fogo sobre o quente das chapas do Cayatte

caminhos largos
cheios de gente cheios de gente
cheios de gente
em êxodo de toda a parte
caminhos largos para os horizontes fechados
mas caminhos
caminhos abertos por cima
da impossibilidade dos braços.

Fogueiras
             dança
                       Tam-tam
                                     ritmo

Ritmo na luz
ritmo na cor
ritmo no som
ritmo no movimento
ritmo nas gretas sangrentas dos pés descalços
ritmo nas unhas arrancadas
Mas ritmo
ritmo

Ó vozes dolorosas de África!

OGIEÑ I RYTM

Pobrzêkiwanie kajdan na drogach
¶wiergot ptaków
w wilgotnej zieleni lasów
symfonia to ¶wie¿o¶æ os³odzona
kokosow± palm±
ogieñ
ogieñ w¶ród traw
ogieñ na roz¿arzonych dachach Cayatte

Szerokie drogi
pe³ne ludzi pe³ne ludzi
pe³ne ludzi
uciekaj± wszyscy
szerokie drogi do zamkniêtego horyzontu
ale przecie¿ drogi
drogi wzniesione do nieba
jak bezsilne ramiona

Ogniska
         taniec
                tam-tam
                         rytm

Rytm w ¶wietle
rytm w kolorze
rytm w d¼wiêku
rytm w ruchu
rytm w krwawi¶cych ranach nagich stóp
rytm w powyrywanych paznokciach
Ale  rytm
rytm

O bolesny g³osie Afryki!

PARTIDA PARA O CONTRATO

O rosto retrata a alma
amarafanhada pelo sofrimento

Nesta hora de pranto
vespertina e ensanguentada
Manuel
o seu amor
partiu para S.Tomé
para lá do mar

Até quando?
Além no horizonte repentinos
o sol e o barco
se afogam
no mar
escurecendo
o céu escurecendo a terra
e a alma da mulher

Não há luz
não há estrelas no céu escuro
Tudo na terra é sombra
Não há luz
não há norte na alma da mulher
Negrura
Só negrura....

SOMBRAS

Lembro-me dos caminhos que ninguém pisou
ouço as vozes longínquas
dos homens que não cantaram
recordo dias felizes que não vivi
existem-me vidas que nunca foram
vejo luz onde só há trevas.

Sou um dia em noite escura
Sou uma expressão de saudade.

Saudade...
- de quê? de quem?

Nunca vi o sol
que tenho a recordar?

Ah!
Esta mania de imaginar
e de inventar mundos
homens, sistemas, luz!
viver nas coisas, nos rumos fechados na escuridão das noites
a palpitante existência
dos dias de sol.

Esta saudade do nada
esta loucura.

Volvamos à realidade
Sonhador!
................................
Lá vai ele
o homem
com os olhos no chão.
Vê-se-lhe o dorso sob a camisa rota
e carrega o pesado fardo
da ignorância e do temor.

Não grita seus anseios
no receio de perturbar um mundo
que o ofusca
com o falso brilho dos seus ouropéis.

Contudo
já foi senhor
foi sábio
antes das leis de Kepler
foi destemido
antes dos motores de explosão.

Esse mesmo homem
essa miséria....

É dos seus dias de glória
que tenho saudade
Saudade sim!

De ti
mulher perdida que cantas
de mim!

De ti
homem disperso que cantas
de mim!

De ti meu irmão
De mim
Em busca de todas as áfricas do mundo

CIENIE

Wspominam drogi, po których nikt nie przeszed³
s³yszê g³osy z oddali
ludzi, którzy nie za¶piewali
wspominam dni szczê¶liwe, choæ ich nie prze¿y³em
¿yj± we mnie istoty, których nigdy nie by³o
widzê ¶wiat³o tam, gdzie jest mrok tylko.

Jestem blaskiem w atramentowej po¶wiacie
Jestem wyznaniem têsknoty

Têsknoty....
 - za czym? za kim?

Nigdy nie widzia³em s³oñca
có¿ mam wspominaæ?

Och!
Co za obsesja wyobra¿ania sobie
i stwarzania ¶wiatów
ludzi, systemów, oczywisto¶ci!
istnienia w¶ród rzeczy, na drodze do nik±d
w ciemno¶ciach nocy
pulsuj±ca egzystencja
s³onecznych dni.

Ta têsknota za istnieniem
to szaleñstwo.

Powróæmy do rzeczywisto¶ci
marzycielu!
...........................
A tam idzie on
cz³owiek
ze wzrokiem utkwionym w ziemi.
Widaæ Mu grzbiet pod podart± koszul±
bo d¼wiga niezno¶ny ciê¿ar
ignorancji i strachu.

Nie wykrzykuje swoich lêków
boi siê obraziæ ¶wiat
ol¶niewaj±cy go
fa³szywym blaskiem europejskiego bogactwa

A przecie¿
by³ ju¿ panem
by³ mêdrcem
przed prawami Keplera
by³ nieustraszony
wobec huku eksplozji.

Ten sam cz³owiek
ta sama bieda...

To za jego s³aw±
têskniê w³a¶nie
Têskniê, tak!

Za tob±
stracona kobieto co ¶piewasz
o mnie!

Za tob±
b³±dz±cy cz³owieku co ¶piewasz
o mnie!

Za tob± mój bracie
za mn±
w poszukiwaniu wszystkich Afryk ¶wiata.
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DEPRESSA

Impaciento-me nesta mornez histórica
das esperas e de lentidão
quando apressadamente são assassinados os justos
quando as cadeias abarrotam de jovens
esprimidos até à morte contra o muro da violência

Acabemos com esta mornez de palavras e de gestos
e sorrisos escondidos atrás de capas de livros
e o resignado gesto bíblico
de oferecer a outra face

Inicie-se a accão vigorosa máscula inteligente
que responda dente por dente olho por olho
homem por homem
venha a acção vigorosa
do exército popular pela libertacão dos homens
venham os furacões romper esta passividade

Soltem-se em catadupas as torrentes
vibrem em desgraças as florestas
venham temporais que arranquem as árvores pela raiz
e esmaguem tronco contra tronco
e vindimem folhagens e frutos
para derramar a seiva e os sucos sobre a terra húmida
e esborrache o inimigo sobre a terra pura
para que a maldade das suas vísceras
fique para sempre aí plantada
como monumentos eternos dos monstros
a serem escarnecidos e amaldiçoados por gerações
pelo povo martirizado durante cinco séculos

África gloriosa
África das seculares injustiças
acumuladas neste peito efervescente e impaciente
onde choram os milhões de soldados
que não ganharam batalhas
e se lamentam os solitários
que não fizeram a harmonia numa luta unida

Atraia-se o raio sobre a árvore majestosa
para assutar os animais dos campos
e queimar a insantidade dos santos e dos preconceitos
Rompa aos gritos a juventude da terra e dos coracões
na irreverente certeza do amanhã nosso
apressando a liberacão dos amarrados
ao tronco esclavagista
dos torturados no cárcere
dos sacrificados no contrato
dos mortos pelo azorrague  e pela palmatória
dos ofendidos
dos que atraiçoam
e denunciam a própria pátria

Não esperemos os heróis
sejamos nós os heróis
unindo as nossas vozes e os nossos bracos
cada um no seu dever
e defendamos palmo a palmo a nossa terra
escorracemos o inimigo
e cantemos numa luta viva e heróica
desde já
a independência real da nossa pátria

                              Cadeia do Aljube de Lisboa
                                                   Agosto de 1960

SZYBKO

Obojêtno¶æ historii przeszkadza mi
jak czekanie i lenistwo
kiedy pospiesznie zabija siê sprawiedliwych
wiêzienia s± pe³ne m³odzie¿y
¶miertelnie przypartej do muru przemocy

Skoñczmy z t± obojêtno¶ci± frazesów i gestów
z u¶miechami skrywanymi za ok³adk± ksi±¿ki
i z pe³nym rezygnacji biblijnym gestem
nadstawiania drugiego policzka

Niech siê rozpocznie wielki mê¿ny dzielny bój
gdzie odpowie oko za oko z±b za z±b
cz³owiek za cz³owieka
niech siê rozpocznie wielki bój
ludowego oddzia³u za uwolnienie ludzko¶ci
niech nadci±gnie huragan by wznieciæ ¿±dzê woli

Niech siê potoki w wodogrzmoty przemieni±
lasy w szaleñczy wir wpadn±
niech nawa³nice wyrw± drzewa z korzeniami
mia¿d¿±c pieñ o pieñ
i zbior± listowie oraz owoce
aby przelaæ krew i soki na wilgotnej ziemi
i zmia¿d¿yæ wroga na dziewiczej ziemi
aby z³o¶æ w jego trzewiach
zosta³a na zawsze ju¿ pogrzebana
a stare pomniki potworów
niech bêd± wyszydzone i przeklête przez pokolenia
przez lud piêæset lat umêczony

Afryka zwyciêska
Afryka odwiecznych niesprawiedliwo¶ci
Buntem i gniewem wzbiera pier¶
p³acz± miliony czarnych ¿o³nierzy
bo nie wygrali bitwy
p³acz± z jêkiem odrzuceni
bo nie by³o dla nich miejsca w walce

Niech do dumnego drzewa dotrze ogieñ
co wyp³oszy dzikie zwierzêta
i spali ¶wiêtoszkowate obrazy i uprzedzenia
zgwa³ci z krzykiem m³od± ziemiê i porwie serca
w zuchwa³ej pewno¶ci wspólnego jutra

przyniesie wyzwolenie przykutych
do pnia niewolnictwa
torturowanych w wiêzieniach
sprzedanych do pracy
zabitych biczem i rózg±
zniewa¿onych
przez zdrajców
i nieprzyjació³ w³asnej ojczyzny

Nie czekajmy na bohaterów
B±d¼my nimi sami
z³±czmy nasze g³osy i nasze ramiona
ka¿dy tak jak potrafi
i obroñmy ka¿d± piêd¼ naszej ziemi
przepêd¼my wroga
wy¶piewajmy w heroicznej i odwa¿nej pie¶ni
gotowi ju¿ do walki
prawdziw± wolno¶æ naszej ojczyzny

           (Wiêzienie Aljube w Lizbonie

                                                           sierpieñ 1960 )
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traducción
El presente poema de Leszek Engelking es una paráfrasis de “La violencia de las horas”,
uno de los Poemas en prosa escritos por el poeta peruano César Vallejo a mediados de
los años veinte y publicados de manera póstuma  por su viuda en 1939.

Murió Alicia, que una vez se le escapó al verdugo de la Reina de Corazones justo de
debajo de la espada, maduró, envejeció y murió.

Murió Caperucita Roja, chiquilla que engañó a toda una manada de lobos, la mató la bala
perdida de algún cazador.

Murió Winnie Pooh, le dio un ataque de apoplejía mientras comía un pequeño tentempié.

Murió la Bella Durmiente, esta vez se quedó dormida de un sueño eterno, por lo demás,
los hermosos príncipes también murieron.

Murieron los Caballeros Durmientes, todos murieron durante el sueño, así que ni siquiera
se dieron cuenta.

Murió el astuto zorro, la muerte resultó ser más astuta.

Murieron Hansel y Gretel, pequeños incestuosos, gastrónomos de carne de bruja.

Murió Blancanieves, que practicaba el amor con siete enanos.

Murió la caprichosa hija del rey y murió su marido, un hábil don nadie, vivieron siempre
felices, pero al final murieron.

Murió Simbad el Marino, se ahogó en la bañera.

Murió Sheherezada, murió de muerte violenta porque el rey se aburrió de ella y ya no
quiso saber nada de cuentos.

Murió el gato de las siete vidas, perdió la última un día que no cayó de pie.

Y hasta la eternidad murió, la eternidad de todos los cuentos sobre la inmortalidad.

(Traducción GB)

Murió mi eternidad y estoy velándola
César Vallejo

TODOS HAN MUERTO

a Gerardo Beltrán

CHÁMANLLE A “MARQUESIÑA”
TTTTTraducción de raducción de raducción de raducción de raducción de Joanna StankiewiczJoanna StankiewiczJoanna StankiewiczJoanna StankiewiczJoanna Stankiewicz

NESTE ESPAZO PRESENTAMOS A TRADUCCIÓN AO POLACO DUN RELATO DE CASTELAO PERTENCENTE

Á SÚA OBRA Cousas, EDITADA EN DOUS LIBROS EN 1926 E 1929, CUNHA EDICIÓN DEFINITIVA EN

1934.

Chámanlle a “Marquesiña” e os seus peíños endexamais se calzaron.
Vai á fonte, depelica patacas e chámanlle a “Marquesiña”.
Non foi á escola por non ter chambra que pór e chámanlle a “Marquesiña”.
Non probou máis lambetadas que unha peza de zucre e chámanlle a “Marquesiña”.
A súa nai é tan pobre que traballa de xornaleira na casa do Marqués.
¡E aínda lle chaman a “Marquesiña”!

traducción

Wo³aj± na ni± Marquesiña, a jej stópki nigdy nie by³y obute.
Chodzi do ¼ród³a, obiera ziemniaki, a wo³aj± na ni± Marquesiña.
Nie posz³a do szko³y bo nie mia³a sukienki, a wo³aj± na ni± Marquesiña.
Nie próbowa³a innych smako³yków nad kostkê cukru, a wo³aj± na ni± Marquesiña.
Jej matka jest tak uboga, ¿e pracuje na dniówkê w domu u markiza.
A mimo to wo³aj± na ni± Marquesiña!
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TTTTTraducció de raducció de raducció de raducció de raducció de Josep Antoni ClementJosep Antoni ClementJosep Antoni ClementJosep Antoni ClementJosep Antoni Clement
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traducció

–      ´́́́́

PROFESSOR SPANNER (FRAGMENT)

Davant la Comissió ara hi declara un noi jove,  prim i  pàl·lid,
d’ulls blau que sobresurten, portat des de la presó per petició de
la investigació. No sap pas què en volem d’ ell. Parla i fa reflexions
tristes i serioses. Ho fa en polonès, encara que té un accent es-
tranger.

Diu que és fill de Gdañsk, ciutat on hi cursà la primària. Més
tard, acabà encara el sisè curs i féu la selectivitat. Fou voluntari i
escolta. Durant la guerra l’empresonaren, però va poder escapar-
se. Treballà pel carrer envoltat de neu, i després a les fàbriques
on es produïa munició. També se n’escapà. Totes aquestes
peripècies succeïren a Gdañsk.

L’alemany anà a viure a ca la seva mare quan el seu pare fou
deportat al camp de concentració. Aquest alemany li donà treball
a l’ Institut d’ Anatomia. D’aquesta manera, conegué el profes-
sor Spanner.

El Professor Spanner estava escrivint un llibre sobre anatomia
que utilitzava en la conservació dels cadàvers. A la universitat,
com a professor, impartia un curs sobre aquesta pràctica. El seu
llibre estava en procés d’edició, aquest era un objectiu personal.
El seu suplent, el professor Wohlmann, també hi treballà -Malgrat
això, no es pot dir si per a un llibre qualsevol... si així...

Aquesta oficina es construí l’any 1943 al Crematori. Llavors, el
professor Spanner creà unes màquines per a separar la carn i el
greix dels ossos. A partir dels ossos se n’hauria d’haver fet
esquelets. L’any 1944 el professor Spanner ordenà als estudiants
que posessin per separat el greix dels cossos. Cada vespre, un
cop acabades les classes, i quan els estudiats ja havien marxat,
els treballadors s’emportaven plats amb greix. Hi havia també
plats amb benes i amb carn. Per tant, o bé tiraven la carn, o bé la
cremaven. Però la gent del veïnat es queixava a la policia. Llavors,
el professor manà que la cremessin durant la nit, ja que feia molta
mala olor. (...)

El professor Spanner recollia pells humanes. Amb aquestes, el
professor feia alguna cosa amb l’ajuda de von Bergen.

Von Bergen era el meu superior directe. El suplent del profes-
sor Spanner era el doctor Wohlmann. El professor Spanner
era un civil, però s’havia presentat a les SS en condició de metge.

On és ara el doctor Spanner, el presoner no ho sap.

-Spanner marxà el gener del 1945. En el moment de la partença,
ens ordenà continuar treballant amb el greix acumulat que
s’havia anat recollint durant tot el semestre, ens encarregà que
amb cura féssim el sabó i practiquéssim anatomies, i també
que netegéssim perquè tot semblés més humà. Deia que tornava,
però no fou així. El correu, quan marxà, l’enviaren a la Halle
an der Saale, a l’Anatomisches Institut.

Seu, declara des d’una cadira sota la paret, davant  la finestra, al
bell mig de la llum. És fa palès – en les seves reflexions, els
seus pensaments i en els intensos neguits que mostra- que ho
dirà tot fil per randa. Dirà com succeïren els fets de debò, i no
amagarà res de res. Ell està sol i nosaltres som unes desenes;
els membres de la comissió, les autoritats locals i els jutges.

Un fervor accentuat provoca que, a vegades, es comporti de
manera estranya.

-Què vol dir prescripció?

-La prescripció penjava de la paret. L’assistenta, que era de
poble, havia portat d’allà la prescripció del sabó, i hi escrigué
quelcom. Es deia Koitek. Assistenta tècnica. Ella també marxà,
però a Berlín. A part de la prescripció, hi havia encara una nota
a la paret. Aquesta l’escrigué von Bergen. La nota feia referència
a la neteja dels ossos per a la construcció d’esquelets. Però els
ossos no sortiren bé, ja que es van esmicolar. Potser s’utilitzà
una temperatura molt elevada, o bé un líquid massa fort –es va
ocupar encara d’aquest problema antic.

-El sabó amb prescripció sempre era bo. Només una vegada el
resultat va ser infructuós. L’últim que es produí jeia al Crematori
sobre una taula i no va tenir èxit.

Aquesta petita i humil traducció va dedicada a tots aquells que es dediquen a pintar
esvàstiques per les parets de Varsòvia, Barcelona i altres ciutats d’Europa.
Com a recordança del seu esperit noble, del seu do pel dibuix i de la seva gesta intel.lectual,
un bocí de Zofia Na£kowska! Per a vosaltres, capsigranys!

PROFESOR SPANNER (FRAGMENT)

La producció de sabó es desenvolupava al Crematori. La dirigia
el doctor Spanner personalment, conjuntament amb von
Bergen. Amb aquest, anava a buscar els cossos.  Jo hi anava? Sí,
hi anava. Hi vaig anar només dues vegades. I a la presó de
Gdañsk, una altra vegada.

Van portar els cadàvers del manicomi, però més tard ja no hi
havia prou cossos. Llavors, el professor Spanner escrigué als
alcaldes de tot arreu per a demanar que no s’enduguessin els
cadàvers, ja que enviaria una persona de l’Institut per a recollir-
los. També en van portar de Stutthoff, del camp de concentració,
de Kaliningrad, dels que foren condemnats a mort, d’Elbl±g i
de tota la regió del Pomorze. Només quan començà a funcionar
la guillotina dins la presó de Gdañsk, ja hi hagué bastants
cadàvers...

#

Profesor Spanner zbiera³ równie¿ skórê ludzk±. Mieli j± ze
starszym preparatorem von Bergen wyprawiaæ i co¶ z niej robiæ.-
Starszy preparator von Bergen - to by³ mój bezpo¶redni
prze³o¿ony. Zastêpc± prufesora Spannera by³ doktor Wohlmann.
Profesor Spanner by³ cywil, ale zg³osi³ siê do SS jako lekarz.

Gdzie jest teraz doktor Spanner, wigzieñ nie wie.
- Spanner odjecha³ w styczniu 1945 roku. Jak odje¿d¿a³, kaza³
nam t³uszcz zebrany w semestrze dalej wypracowaæ, kaza³ nam
porz±dnie myd³o i anatomiê robiæ i sprz±tn±æ, ¿eby ludzko
wygl±da³o. Receptu nie kaza³ sprz±taæ, mo¿e zapomnia³, Mówi³,
¿e wróci, ale ju¿ nie wróci³. Pocztê, jak wyjecha³, posy³ali mu
do Halle an der Saale, Anatomisches Institut.

Siedzi, zeznaj±c, na krze¶le pod ¶cian±, naprzeciwko okien, w
¶wietle. Jest ca³kowicie widoczny - w swych zastanowieniach i
namys³ach, w usilnej chêci, ¿eby dok³adnie powiedzieæ
wszystko, jak by³o, by nie opu¶ciæ nic. On jest jeden, a nas jest
osób kilkana¶cie: cz³onkowie Komisji, miejscowe w³adze,
s±downicy.

Nadmiar gorliwo¶ci sprawia, ¿e niekiedy bywa niejasny.

- Co to jest recept?

- Recept wisia³ na ¶cianie. Asystentka, która by³a ze wsi,
przywioz³a stamt±d recept na myd³o i wypisa³a. Nazywa³a siê
Koitek. Asystentka techniczna. Ona te¿ wyjecha³a, ale do
Berlina. Oprócz receptu by³a jeszcze notatka na ¶cianie, To
napisa³ von Bergen. Ona dotyczy³a zupe³nego oczyszczenia
ko¶ci do wyrobu ko¶ciotrupów. Ale ko¶ci siê nie uda³y,
zniszczy³y siê. Albo by³a za du¿a temperatura, albo za silny
p³yn - zatroszczy³ siê jeszcze tym dawnym k³opotem.

- Myd³o z receptu zawsze siê uda³o. Tylko raz siê nie uda³o. To
ostatnie, co le¿a³o w Palarni na stole, ono nie jest udane.
Produkcja myd³a odbywa³a siê w Palarni. Kierowa³ produkcj±
sam doktor Spanner ze starszym preparatorem von Bergen. Z
tym, co je¼dzi³ po trupy. Czy Je¼dzi³em z nim? Tak jest.
Jecha³em tylko dwa razy. I do wiêzienia w Gdañsku te¿ raz.

Trupy przywozili naprzód z domu wariackiego, ale pó¼niej nie
starczy³o tych trupów. Wtedy Spanner rozpisa³ wszêdzie do
burmistrzów, ¿eby trupów nie grzebaæ, tylko ¿e przy¶le po
zw³oki Instytut. Przywozili ze Stutthoffu z obozu, z Królewca
na ¶mieræ skazanych, z Elbl±ga, z ca³ego Pomorza. Dopiero jak
w gdañskim wiêzieniu wystawili gilotynê, to ju¿ by³o dosyæ
trupów...

Zofia Nalkowska, Medaliony

Przed Komisj± zeznaje cz³owiek m³ody, chudy i blady, o
wyra¼nych oczach niebieskich, przyprowadzony na badanie z
wiêzienia. Nie maj±cy pojêcia, czego od niego chcemy. Mówi z
namys³em, powa¿nie i smutnie. Mówi jednak po polsku, tylko z
akcentem obcym, cokolwiek grasejuj±c.

Mówi, ¿e jest gdañszczaninem. By³ w szkole powszechnej,
pó¼niej skoñczy³ jeszcze sze¶æ klas i zrobi³ ma³± maturê. By³
ochotnikiem, by³ harcerzem, Na wojnie dosta³ siê do niewoli i
uciekl. Pracowa³ na ulicy przy ¶niegu, potem w fabryce amunicji.
Te¿ uciek³. Rzecz na ogó³ dzieje siê w Gdañsku. Niemiec
zamieszka³ u jego matki, gdy ojca zabrali do obozu
koncentracyjnego. Ten Niemiec da³ mu pracê w tutejszym
Instytucie Anatomicznym. I tak dosta³ siê do profesora Spannera.

Profesor Spanner pisa³ ksi±¿kê o anatomii i wzi±³ go na
preparatora trupów. W uniwersytecie mia³ wyk³ady, taki kurs
preparatorski dla studentów. Wydawa³ swoj± ksi±¿kê, dla tej
ksi±¿ki pracowa³. Jego zastêpca, profesor Wohlmann, te¿
pracowa³ - jednak nie mo¿e powiedzieæ, czy dla jakiej ksi±¿ki,
czy tak...

Ta oficyna by³a wykoñczona w roku 1943 na Palarniê. Spanner
wtedy postara³ siê o maszyny do oddzielania miêsa i  t³uszczu
od ko¶ci. Z ko¶ci mia³y byæ robione ko¶ciotrupy. W roku 1944
profesor Spanner kaza³, ¿eby studeci odk³adali t³uszcz z trupów
osobno. Co wieczór po skoñczeniu kursów, jak studenci odeszli,
robotnicy zabierali talerze z t³uszczem. By³y te¿ talerze z ¿y³ami
i z miêsem. Wiêc miêso wyrzucali albo palili. Ale ludzie  w
mie¶cie skar¿yli siê policji, wiêc wtedy profesor kaza³, ¿eby palili
w nocy, bo za du¿y smród by³. (…)

traducció
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TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Renata SzmidtRenata SzmidtRenata SzmidtRenata SzmidtRenata Szmidt

OS HERÓIS DA DANÇA
O ÊXITO DE DANÇARTE EM VARSÓVIA
No âmbito dos “Dias da África” organizados pela
Universidade de Varsóvia, a convite da Embaixada da
República de Angola na Polónia e com a ajuda do
Embaixador da Polónia em Angola Eugeniusz Rzewuski,
a Companhia de Dança Contemporânea de Angola
Dançarte esteve no dia 13 de Maio de 2005 no Teatro
Dramático de Varsóvia para a apresentação de um
conjunto de três coreografias interessantíssimas tendo
como pano de fundo a recente história política e social
de Angola.

Na primeira coreografia, na tentativa de dar conta do
quotidiano angolano, o grupo dos jovens e talentosos
bailarinos dirigido por Rita Oliveira e Mónica Anapaz,
alunas de Ana Clara Guerra Marques (que também visitou
a nossa Universidade mostrando um documentário
interessante sobre a dança angolana Outras Frases
realizado pelo seu marido Jorge António) levou os
espectadores às ruas da capital angolana. Graças ao forte
espírito de observação relevado, à diversidade das
linguagens da dança, ao dinamismo e ao evidente amor
pelo que faz, já com esta primeira parte do espectáculo
Dançarte encantou o público varsoviense.

Na segunda coreografia “A Força de um Desejo” os
artistas interpretaram a poesia de Agostinho Neto
aproximando dos polacos a figura do grande herói
nacional angolano, bem como toda a história da luta pela
independência da sua pátria. O grupo impressionou os
espectadores,  afirmando o seu original estilo próprio e
exibindo uma dança de alta qualidade técnica.

O público reunido teve a feliz oportunidade de ver o
projecto vídeo “Viajar...” seguido da terceira coreografia
intitulada “Tríptico” em que os dançarinos, de novo,
trouxeram a vida do quotidiano de Luanda para a dança.
O tema foi desenvolvido a partir de dois elementos
fundamentais: a água e a areia que marcaram a oposição
universal das forças cosmogónicas.

O espectáculo merece a mais viva louvação pela ideal de
harmonia dos seus vários componentes tais como os
passos, a música, os poemas recitados e o jogo das luzes.
Os engenhosos bailarinos (adicionemos que também de
grande beleza física e de graça irrefutável) conseguiram
levar o público ao mundo mágico da dança, mostrando-

-lhe o universo encantado da pura poesia. Debaixo das
nossas pálpebras ficarão as imagens desenhadas com os
seus corpos, à nossa mente volverão as histórias ricas em
significados que nos contaram com os seus passos, para
serem analisadas e repensadas. Nos nossos corações,
enfim, ficará o sentimento sincero da profunda gratidão
e empatia com os que através da dança compartilharam
connosco o que é deles.

Desejamos a Dançarte ainda mais sucessos por vir, mais
viagens internacionais e, desde já, estamos à espera da
sua próxima chegada a Varsóvia. !
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“O AMOR INFINITO”
- CONCERTO DE MADREDEUS

No dia 28 de Novembro, às 19h00 há tantas pessoas à
entrada do Teatro Roma. Estou surpreendida mas logo
depois lembro-me que os Madredeus são muito famosos
e adorados por milhões de pessoas no mundo. É tão difícil
e raro conseguir tanta popularidade, que quando
perguntamos sobre o artista de fado mais famoso, 99%
das pessoas apontarão Madredeus. O mundo inteiro
conheceu-os graças ao filme de Wim Wenders “Lisbon
Story”. Desde 1986 quando se formaram, editaram 14
discos que se venderam em todo o mundo, ultrapassando
3 milhões de cópias. É, sem dúvida, um grande feito.

O concerto em Varsóvia chamou-se “O Amor Infinito”,
como o seu penúltimo álbum. Este disco foi gravado em
Lisboa, em Fevereiro de 2004, depois de um longo
intervalo na criação e este facto é muito visível na música
actual do grupo. Depois das experiências electrónicas
(álbum Electrónico) e sinfónicas (álbum Euforia), este
disco marca o regresso ao fado mais tradicional e à música
de câmara. Teresa Salgueiro (vocal),  Pedro Ayres
Magalhães e José Peixoto (guitarras clássicas), Carlos
Maria Trindade (teclas) e Fernando Judice (baixo acústico)
mostram as raízes do fado e como ele é uma perfeita fusão
de música folclórica ibérica, clássica e de guitarra.

E o espectáculo em si foi um verdadeiro mistério que nos
levou para um lugar cheio de liberdade, saudade (é óbvio
quanto ao fado, não é? ;-D) e sobretudo de amor que é
“infinito” e constitui o leitmotiv do concerto. Ele é
omnipresente: cheio de vivacidade em A Luz da  Alegria;
de tr isteza e nostalgia em Cantador da Noite .

Mas também romântico com Um Amor Inf ini to  e
modernamente inquietante nas partes quase recitadas de
Vislumbrar – O Canto Encantado. Talvez seja conservadora
quanto ao fado, mas o que gostei mais, foram duas
canções muito calmas, tradicionais, de clima céltico: Suave
Tristeza e Reflexos de Ouro. Senti-me tão aconchegada e
calma não só com essa atmosfera mágica, cheirando aos
tempos medievais, mas também com a voz da Teresa:
pura, elevada e até angélica.

Além disto, a parte visual mereceu muita atenção. A
iluminação foi simplesmente óptima e  integrou-se
perfeitamente com a atmosfera das canções. As luzes
eram azuis e difusas quando a Teresa cantava da nostal-
gia e tristeza; intensamente vermelhas e encarnadas du-
rante as composições sobre a paixão e o amor; e claras,
quase brancas, pontuais ou em feitio de rectângulos
como quando ouvimos as canções sobre o amor e a
solidão na grande cidade –  Lisboa.

Como disse ao princípio, os Madredeus têm consciência
que dominam o mercado deste género de música e vê-
se que o grupo é conhecedor do tema e faz classe por si
mesmo. É uma situação cómoda mas também perigosa
porque é muito fácil, mesmo inconscientemente, cair na
rotina. Quer dizer, às vezes tenho a impressão de que
algumas das suas composições se repetem ou, pelo
menos, são muito semelhantes entre si. Mas e então? O
mais importante é que sabem como nos pôr num estado
de espírito reflexivo e fascinante, deixando em nós algo
que vamos lembrar ainda durante muito tempo.!
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A NOITE NA CIDADE DO APÓSTOLO
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Chega a fin de semana. Inda que non para de chover, a vida
en Santiago segue co seu ritmo natural. A xente fai footing na
Alameda, merca castañas asadas, fai compras nos
supermercados dentro e fóra da zona vella... Olles onde olles,
ves un montón de paraugas (relativamente pouca xente usa
impermeables, feito que ten unha explicación profundamente
filosófica e existencial, na que non me quero meter, xa que
este non é nin tempo, nin sitio para isto). Debaixo deles
escóndense anciáns, adultos e nenos; case todos van con
pouca présa ó sitio preferido de practicamente toda a nación:
ó bar. O bar é, case literalmente, a segunda casa do galego.
Podes atopalo nun sempre, se non está na casiña ou no curro.
“Ola, ¿está Xoán?”, “Non, cariño, saíu da casa fai unha hora.
Estará no Arume ou no Calpe”...

O problema do galego é o mesmo cada noite: o momento
cando ten que elixir un bar. Coñece a maioría dos bares de
Santiago, os camareiros da metade deles son bos amigos
seus... “A ver, ¿ó mellor iremos á Novena Porta?”, “Non,
home, estivemos alí onte”, “Ben, ¿entón por que non ir ó
Trasgo?”, “Oká, por que non...” A situación repítese cada
noite.

Para un polaco isto pode parecer incríbel, mais é por non
estar en Santiago de Compostela. Aquí, sexas de Polonia,
Suecia, Xapón ou Marte, convérteste nun “galego” se che
gusta saír de noite. Nunha semana visitas máis bares dos
que coñeciches en Polonia durante toda a vida. Cada noite
faise máis difícil  elixir o seguinte sitio para tomar unha caña
de Estrella Galicia (probablemente a mellor cervexa
española), unha copiña de mencía, uns chupiños de licor
café ou unhas tazas de viño novo...

A pesar da multitude de bares en Santiago, é dificil atopar
dous que sexan iguais. Sempre hai un montón de diferenzas
que axudan a escoller un sitio adecuado. Cada un ten o seu
aquel, algo que non vas atopar nos cinco bares ó redor. Sexa
a música, os prezos, o tipo de embutido que che botan nos
pinchos, WiFi, os bocatas que sempre chegan ou o guapetón
que che serve o teu largo, sempre ten algo especial... As
posibilidades son infinitas.

Nos bares tradicionais sempre ves unha tragaperras preto da
saída. É un elemento imprescindible que é un dos factores
máis importantes á hora de averiguar o atractivo do sitio. E
se ó redor da tragaperras sempre ves un grupo de velliños
gritando e bloqueando o paso, ¡mellor aínda! Entra no bar
canto antes e goza tanto das bebidas, como dos pinchos.

Nun sitio destes sempre podes tomar un quinto de Estrella
ou Super Bock, devorar medio quilo de cacahuetes e uns
pinchiños feitos persoalmente polo camareiro. E mentres os
comes, podes admirar... o chan, ou, mellor dito, a falta del. A
capa de pitis, paquetes baleiros de Ducados e, claro, cascas
de cacahuetes é tan grosa que non se ve o chan. ¡E non dubides
en facela inda máis grosa! Ó camareiro probablemente non
lle gusta ter que baleirar os cinceiros cada cinco minutos...

Os bares máis “modernos” ofrecen algo que moitas veces
non está nos tradicionais: mesas e cadeiras. A invención, inda
que comunmente usada en casas, semella non ter chegado a
todos os bares de Santiago. Nos que as utilizan moitas veces,
podes non soamente tomar unha caña ou un cubata, senón
tamén comer. Incluso se o sitio non ten cociña, case seguro
que ó pediren unha caña, os clientes reciben un prato cheo
de aceitunas, queixo do país, pan, chourizo ou, como mínimo,
un croissant. Nalgúns incluso che serven algo quentiño:
croquetas ou un chisco de tortilla fresquiña. Se non che
importa picar algo, sempre podes pedir a carta. Nela
normalmente atoparás unhas especialidades propias de Galiza:
caldo galego ou os famosos pementos de Padrón. Porén, se
estás a morrer de fame, mellor que vaias a un restaurante.

Os restaurantes galegos ofrecen unha selección de comidas
máis ampla que a dos bares. Nun restaurante poderás probar
o que dá sentido á vida: vieiras, mexillóns ó vapor, lagostinos,
polbo ou churrasco. É normal que che ofrezan tamén un
viño bo, sexa un local (mencía, albariño) ou de fóra de Galiza
(é moi popular o rioxa). Pero non bebas de máis: despois da
sobremesa vanche pór de balde unhas garrafiñas de licor
café e augardente. E se non queres tomar alcol, sempre podes
pedir café de pota. Unha cea que che chegue probablemente
vai custar entre 10 e 20 euros (depende do que decidas tomar),
mais fai falla probar incluso os pratos máis caros, coma o
polbo ou os lagostinos. En fin, ¡é a esencia da galeguidade!

Cervexa tomada, os galegos moitas veces seguen a divertirse
nas numerosas discotecas de Santiago. Os venres e os sábados
non se volta á casa antes das tres ou catro. As conversacións
e, ás veces, cantos óense no corazón da zona vella ata a saída
do sol. De feito, a cidade do Apóstolo nunca dorme durante
a noite da fin de semana. Vaino recuperar durante a sesta do
día seguinte...

Encantaríame escribir un pouco máis, pero como é sábado
pola noitiña, síntome obrigado a saír. Ó mellor no número
seguinte do noso xornal... ¡Ata entón!!
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QUEIMA DAS FITAS
Um dos períodos mais importantes para os estudantes
de Portugal é a semana da festa da Queima das
Fitas.Durante esta grande festa corta-se simbolicamente
a ligação dos estudantes finalistas com a Universidade.
Para os novos alunos é o início de uma vida de estudante.

Os festejos anuais têm lugar no segundo semestre por
volta de Maio e incluem-se nos maiores eventos
estudantis da Europa. Além do programa tradicional cuja
parte crucial é o Cortejo dos finalistas, algumas
Universidades organizam concertos e actividades
desportivas.

A Queima das fitas mais velha e famosa é a da
Universidade de Coimbra. Tudo começou em 1889 com
a realização do ,,Centenário da Sabenta” em Coimbra,
quando se tentava organizar um centenário à semelhança
dos anteriores. O ponto comum entre elas foi a
homenagem a diversas figuras e factos, na apresentação
pública do cortejo, touradas e fogo de artifício. Como o
seu sentido  não foi próprio, resolveu-se apresentar o
centenário humorístico que ridicularizava os  anteriores
com base na sebenta, o conjunto dos apontamentos do
professor. Nos anos seguintes, os estudantes do quatro
ano jurídico organizavam eventos do mesmo tipo,mas
introduziram um elemento novo - a queima das fitas,
que se usava nas pastas.Este acto acabou por ter o sentido
simbólico do fim do curso.

A primeira festa com um programa formado, realizou-
se em 1901. Nessa altura, os estudantes organizaram um
cortejo com carros motorizados e a cavalo. Os caloiros
(noviços) tinham ligadas as fitas vermelhas onde os
professores batiam com as bengalas.

As fitas, que se usava para atar os livros, eram tiradas
dum tecido que se chama presentemente o grelo, que se
queimava de noite e cujas cinzas se punha depois numa
lata.

Hoje em dia, os festejos começam à noite com o canto
do fado, na praça da Catedral Sé Velha em Coimbra.
Como sinal do término do curso, todos os finalistas têm
uma pasta que contém várias fitas, símbolos das
particulares faculdades, e com dedicatórias da família e
dos amigos. Acenando com elas, marcam solenemente
o início da grande festa.

A parte mais interessante dela é o Cortejo, o desfile
dos carros-criaturas adornados de uma maneira
fantasiador, que percorre as maiores ruas da cidade. Nessa
altura,os estudantes levam cartazes com críticas aludidas
a certos professores, ao sistema educational e a eventos
políticos.

O Código da Praxe (da etiqueta) fala do modo como os
estudantes de Coimbra devem integrar o cortejo. O traje
obrigatório abranje a capa e a batina junto com a bengala
e a cartola que são os suplementos indispensáveis. É da
tradição que durante a cerimónia da queima do grelo os
estudantes que terminem o curso, depois de queimar as
suas fitas, rasguem as capas e as batinas.

Embora a crescente popularidade tenha transformado a
Queima das Fitas numa festa mais profissional e comercial,
diferente da orginal dos fins do século XIX, ainda tem o
seu carácter especial, que atrai anualmente muitos
interessados de todo o país e do estrangeiro.!

Cartaz da Queima das Fitas de 1943

vida estudantil
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POLÔNIA PARA CARIOCA VER

actualidades actualidades
Em Setembro de 2005 o Rio de
Janeiro recebeu o festival de cultura
polonesa, o Polônia Carioca,
Encontro Cultural, Rio de Janeiro
2005 que reuniu artistas poloneses e
brasileiros das áreas de artes plásticas,
música e fotografia. O evento
realizado em diferentes lugares da
cidade, com acesso gratuito chamou
a atenção dos cariocas e da mídia
promovendo a idéia de intercâmbio
cultural entre os dois países e
aproximando do grande público
atrações que normalmente são
restritas à elite.

O Polônia Carioca foi idealizado pela
Fundacja Wspierania Inicjatyw Pau-
Brasil e sua presidente Magda Ma-
terna e realizado em parceria com a
produtora carioca, Ananã Produções.

O conceito chave do Polônia Carioca
foi a elaboração de projetos de alto
nível artístico para o público de massa,
consolidando na prática a idéia da
educação através da cultura.
Construído em torno da idéia de
quebrar as barreiras entre artistas e
público, o Polônia Carioca apresentou
a cultura como parte integrante do
cotidiano. A quadra de samba da
Mangueira e a ferrovia Central do
Brasil se transformaram nos palcos
dos eventos musicais. Os resultados
desse encontro entre os artistas poloneses e brasileiros
confirmaram o potencial que existe na concepção de
experimentar o conceito da identidade dentro das
diferenças.

O festival começou no dia 8 de setembro no Museu
Nacional de Belas Artes, com a abertura da exposição das
obras brasileiras do artista polonês Piotr Uklañski: Un-
titled (Jonh Paul II), 2004 e Untitled (Inácio Lula da Silva),
2005. A primeira delas foi o retrato vivo do papa, que
Uklañski realizou em 2004 no Rio de Janeiro com a
participação de 3 500 soldados brasileiros. O público po-
dia conferir também a foto artística do Presidente da

República, realizado pelo artista em março de 2005 em
Brasilia [foto 1]. A exposiçao de Piotr Uklañski ficou
em cartaz até o final de outubro. O segundo projeto
realizado por Piotr Uklañski durante o Polônia Carioca
foi a instalação-mosaico, projeto idealizado pelo artista
ainda durante a primeira estada no Rio de Janeiro em
2004 quando encantou com os mosaicos existentes no
espaço urbano carioca. Para realizar sua obra, Uklañski
escolheu o Museu do Açude que tem no seu acervo as
instalações dos famosos artistas brasileiros como Hélio
Oticica e Lygia Pape. A obra foi inaugurada no dia 11
de setembro no espaço das exposiçoes permanentes do
museu.

A quadra da Mangueira e a
Central do Brasil foram
palco de concertos do
pianista polonês Leszek
Mo¿d¿er que tocou junto
com o percussionista
pernambucano Naná
Vasconcelos e com o
baixista carioca Alberto
Continentino. Os músicos
se encontraram pela
primeira vez no Rio de
Janeiro dias antes da
abertura do festival para
criar o repertório que reuniu
as composições de Chopin,
Villa-Lobos, Mo¿d¿er e
Vasconcelos até o samba de
Paulinho da Viola. O con-
certo na Central do Brasil foi
realizado na ideia de quebrar
barreiras entre o público e
as artistas e tornar mais facil
o contato do público de
massa com a música erudita.
Os músicos tocaram no palco construído no meio da
ferrovia dentro de um aquário de acrílico cercados do
auditório que podia assistir o concerto de perto. [foto 2].

O terceiro artista convidado para participar no festi-
val Polônia Carioca foi o fotógrafo Mikolaj Grynberg
que apresentou na Central do Brasil seu projeto Tantas

Mulheres. A exposição foi exibida
ao ar livre, as fotos foram presas
às grades do espaço externo da
Central, quebrando a forma das
tradicionais estruturas fechadas.

Ao longo da exposição o artista
interagia com o público feminino,
fotog rafando as mulheres
brasileiras para construir mais uma
etapa de seu projeto: Tantas
Mulheres do Rio. As fotografias fo-
ram realizadas em um estúdio
provisório instalado na rua. Na
Mangueira, Grynberg realizou
outro projeto: Velha Guarda –
registro fotográfico apresentado as
Velhas Guardas das mais famosas
escolas de samba do Rio de Janeiro
[foto 3].

Foto 1 - Presidente do Brasil, Lula da Silva, retratado por Piotr Uklañski

Foto 2 - Alberto Continentino, Naná Vasconcelos e Leszek Mo¿d¿er

Foto 3 - Mikolaj Grynberg fotografando
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actualidades
Estamos no século XXI, o tempo da civilización e o
progreso. O mundo que corre nun tempo vertixinoso
fainos concentrar na loita polo benestar. Non só sentimos
o desexo, senón tamén a obrigatoriedade de inventar,
descubrir o novo e grazas a iso transformar o mundo e
facelo suxeito á nosa vontade.

Todo é racionalizado, arranxado e fáltanlle os sentimentos
a este mundo. Perdemos o xeito de expresarnos, non
reflexionamos, deixamos os nosos soños nalgures, polo
camiño.
A ruta máis fácil é seguir ós outros e moitas persoas
escóllena.Todo está cambiando- as opinións, as posturas,
os obxectivos e os valores.  Cada vez menos
frecuentemente volvemos as cabezas cara ó pasado,
concentrados no presente. Deste modo alonxámonos
cada vez máis das nosas raíces e esquecémonos dos
valores.

Dende que foi o nacemento do home había crenzas. Elas
deixaban persistir nun mundo descoñecido e cheo de
perigos, describi-los fenómenos e entendelos. A crenza
nos deuses, demos, nas formas de ter sorte ordenaban a
vida humana. Parecía un mundo entón menos hostil.

Desas crenzas primarias naceu a tradición, un código dos
comportamentos, un modo de pensar, pasado de
xeracións en xeracións. ‘Unha lingua’ na que se podía falar
cos seus e que marcaba a diferenza cos outros. Era a
portadora dos valores e, como os xenes, uníanos cos
nosos devanceiros.

Xa despedimos tódolos seres máxicos da nosa vida, non
cremos no poder das herbas e nos encantamentos. Á  nosa
existencia fáltalle o lirismo e a harmonía.

Sufrimos hoxe unha nova conquista. O moderno invade
tódolos aspectos de cada día. E son as cidades onde o
proceso é máis forte. Conservar as tradicións alí é unha
tarefa dificilísima. No campo ocorre iso menos, pero a
situación é peor e xa non é o mesmo que antes. A
tradición pasou durante dous séculos das mans de todos
ás mans de poucos.

A perda é grande e debemos ter  consciencia diso. Sen
saber da nosa orixe como podemos saber quen somos?
É importante manter ese contexto de ter nacido nunha
terra, nunha comunidade.

Hoxe en día está de moda a globalización, tratamos o
mundo enteiro como a nosa casa e volvémonos moi
parecidos uns ós outros. Desaparecen as diferenzas en-
tre as nacións, as culturas, porque aparece unha cultura
global chamada ‘de masas’. Sempre é mellor ter algo
propio para poder identificarnos con iso e compartilo
cos outros. Se temos só o que teñen todos, non temos
nada.

A parte do patrimonio cultural que corre máis perigo
son os saberes que persisten nas persoas, ou sexa, o
patrimonio oral e inmaterial.Como resposta a ese
problema xurdiu no ano 1999 un programa  da
UNESCO de proclamacións como “Obras-Primas do
Patrimonio Oral e Imaterial da Humanidade” (Master-
piece of  Oral and Intangible Heritage of  Humanity).

O programa corresponde á protección do patrimonio
inmateria l  a índa vivo,  enraizado for temente na
tradición, pero que está en grave perigo de desaparición.

Entre as 66 propostas que este ano foron presentadas
ó concurso hai unha elaborada pola asociación
“Ponte...Nas Ondas!”, na que participan Escolas
Asociadas á UNESCO de Galiza e Portugal. O proxecto
galego-portugués chamado “As tradicións Orais
Galaico-Portuguesas: Simboloxía e apropiación do
medio natural”  é candidata ó título dende fai catro anos.

A proposta non só mostra a calidade e a diversidade
das manifestacións da cultura tradicional de Galiza e o
norte de Portugal, senón tamén que as fronteiras
políticas non teñen de coincidir coas culturais. Ás dúas
beiras do río Miño habitan comunidades de herdanza
que naceron de séculos de historia común, dende antes
da época romana até hoxe. Dun mesmo tronco saen a
literatura popular, a música, as prácticas sociais e as
linguas que teñen o mesmo antecedente- o medieval
galego-portugués.

No noroeste da Península continúan a ser recollidas as
coplas e cantigas populares, os contos e as lendas.
Practícase a música tradicional que, a parte de recuperar
o pasado, gaña un novo significado e carácter actual.
Os músicos, os artistas de ámbolos dous países
cooperan para crear proxectos comúns. O desexo de
preservar o patrimonio loita co esquecemento e o
menosprezo.

actualidades
O recoñecemento da UNESCO axudaría a conserva-
las tradicións, pero tamén a poñelas en valor, facer que
a xente se identifique con elas e sinta orgullo de poder
transmitilas. Preservaría mellor a identidade deses
pobos e sería reforzada a unión entre eles.

O día 25 de novembro coñecemos
o vered ic to.  Infe l i zmente  o
proxecto galego- portugués non
puido festexar a súa victoria. Non
coubo na lista dos 43 propostas
escollidas. A decisión foi cambiada
no último momento, pois o seu
éx i to  parec ía  xa  case  cer to.  A
UNESCO explicou o feito de non
lle conceder esa distinción pola am-
plitude territorial e diversidade das
manifestacións no proxecto, que
parecían ser demais para os xuíces.
O consello para Galiza e Portugal
sería entón concentrarse nunha
parte desa abundante riqueza que
posúen concre tando as í  a
candidatura.

Dous dos proxectos aceptados no
día 25 son o de Samba-de-Roda no
Recôncavo Baiano e o catalán do
Patum de Berga.

O proxecto brasileiro, o Samba-de-
Roda ten orixe no Estado da Baía,
par t i cu la r mente  na  rex ión do
Recôncavo Baiano. Constitúe unha
manifestación cultural asociada á
v ida  común dos  hab i tantes  e
cons i s te  no  ba i l e  en  roda
acompañado do canto  e   dos
instrumentos tradicionais. A xente
xúntase  en ca lquera  s i t io  para
practicar esta actividade lúdica, sexa
na casa, nun bar ou na praza de candomblé.

Outra candidatura victoriosa é La Patum, do concello
catalá de Berga.

Os historiadores cataláns aclaman que esas celebracións
son a continuación directa do teatro popular relixioso

da Idade Media (e a única conservada daqueles tem-
pos). Festéxase La Patum todos os Corpus de cada
ano coa música, o baile, o fogo, os monstruos, e nun
ambiente extático e fervente.

Os que crían no recoñecemento
séntense decepcionados,  porén
moitos deles non perciben que a
perda, o fin da loita... é o comezo.
En internet pódense ver opinións
espontáneas, entre elas:

‘Án imo,  qu i én  l a  s i gue  l o
consigue’

‘O nosso Patr imónio é  nosso.
Reconhecer-mos como irmaos é
mais importante que o de París.
París fica muito longe...’

‘Parabens polo esforço. Nom há
que deixar de trabalhar. Estamos
no caminho’

Vese que o apoio o asinan tanto
os galegos como os portugueses
o que é proba da conciencia e
unión que senten os dous pobos.

É  de  f e i t o  un  g r ande  éx i t o
organizar o proxecto (a pesar da
f a l t a  d e a p o i o  d o  g o b e r n o
e s p a ñ o l ) ,  d e  e nvo l ve r  t a n t a s
persoas... a tradición xa é posta en
valor. A candidatura despertou o
interese en ámbolos dous países
e no mundo. E como é apenas o
comezo, vai tamén ter un futuro,
e  que  sexa  o  má is  bondadoso
posible. Agora todo depende de

se será aproveitado o enorme traballo feito atá agora.
Esperamos dous años máis.

Para saber máis do asunto visita a páxina electrónica:

http://www.opatrimonio.org/pt/principal.asp

É de feito un grande
éxito organizar o

proxecto (a pesar da
falta de apoio do

goberno español),
 de envolver tantas

persoas... a tradición
xa é posta en valor. A

candidatura despertou
o interese en ámbolos

dous países e no
mundo. E como é

apenas o comezo, vai
tamén ter un futuro, e

que sexa o máis
bondadoso posible.

Agora todo depende de
se será aproveitado o
enorme traballo feito
atá agora. Esperamos

dous años máis.
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gumes  grelhados e molho de framboesas (!). A sopa de
dobrada foi boa, mas não muitodiferente das tripas à
moda polaca.

Após ter comido tudo isso já não sentiamos fome, mas
foi preciso continuar o trabalho científico. Portanto
chegaram à nossa mesa: coelho à Beira Baixa, lombo de
porco com maçãs e açorda de marisco. O coelho e lombo
de porco estavam deliciosos, ambos servidos com batatas
fritas e salada. Ambos os pratos eram também muito
grandes – doses para pessoas bem cansadas e com imensa
fome. Por exemplo, a açorda pode servir como jantar
para uma família inteira (acho que devia pesar por volta
de um quilo). Foi servida num tacho de barro, coberto
para a açorda não ficar fria. Surpreendi-me muito ao ver
a açorda feita com arroz (verifiquei a receita em livro
“Tesouros da cozinha tradicional portuguesa”, que
considero a maior autoridade no tema, e não continha
arroz). Acho a mudança da receita tradicional
desnecessária. Há um ano tive oportunidade de comer
açorda de marisco preparada por um português e gostei
imenso dela. A do “Portucale”, também é boa, só que o
coração parte-se ao encontrar arroz e ter que deixar a
metade do enorme prato intacta. Preferiria pagar metade
do preço e receber uma quantidade de comida mais
razoável.

Concluímos a nossa pesquisa com sobremesas e,
obviamente, café (não pensem que fizemos isso por
prazer! foi só por aplicação à ciencia, porque estávamos
já em perigo de morrer por comer demais). Bolo de queijo
e amoras e mousse de chocolate foram bons, enquanto
que morangos à portuguesa (morangos num molho de
gema de ovo e açúcar) – simplesmente deliciosos.

Recomendo o restaurante “Portucale” a todos
interessados na cozinha portuguesa, mas aviso-os para
não encomendarem muito. Uma sopa ou salada e uma
sobremesa servem como um bom jantar, tanto para uma
festa com amigos ou família como para qualquer outro
tipo de encontro.!

Os endereços do restaurante, se for preciso:

ul. Merliniego 5
Warszawa
http://www.portucale.pl

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de MartaMartaMartaMartaMarta

restaurantes
PORTUCALE
AS EXPERIÊNCIAS POLACAS COM A COZINHA PORTUGUESA

Nunca consegui compreender porque o programa dos
estudos ibéricos não contém aulas ligadas à tradição
culinária da região em questão; a comida é uma das
chaves para perceber uma cultura! Por causa desta falta
os estudantes têm que completar a formação fora da
faculdade. Os restaurantes de Varsóvia são, por isso,
tão importantes como as bibliotecas, com uma só
diferença: nas bibliotecas não se gasta toda a bolsa de
estudo.

Há pouco foi aberto um novo centro de apoio escolar
para estudantes da especialização luso-brasileira: o
restaurante português “Portucale”. Fica ao pé do centro
desportivo Warszawianka, o que facilita perder as
calorias consumidas no restaurante. E não são poucas,
dado o tamanho dos pratos servidos no “Portucale”.

Como uma estudante muito aplicada, fui lá fazer uma
pequena pesquisa científica. Ao entrar no local notei,
pendurado na parede, um grande mapa das regiões
vinículas de Portugal, o que sugere vasta escolha de
vinhos no restaurante. Infelizmente, nem eu nem os
meus dois assistentes que realizavam a pesquisa comigo,
não pudemos beber vinho, portanto esta área ficou por
explorar.  Além do mapa há pequenos toques
portugueses na decoração do local (principalmente as
cores da bandeira e fotografias de monumentos e
paisagens); ouve-se música portuguesa e brasileira.

Os pratos,  como já mencionei , são enor mes.
Provavelmente os donos não querem passar por
avarentos. Mas evitam essa terrível suspeita de uma
maneira muito exagerada. Como não gosto de
desperdiçar comida, tentei sempre comer tudo o que
estava no meu prato e, por isso, a minha impressão do
jantar não foi perfeita.

Os pratos oferecidos na ementa são tantos, que parece
impossível escolher um só. Começámos com salgados,
entre os quais se destacam pastéis de bacalhau,
francamente deliciosos; receberam três vezes “sim”.
Quem gosta de coisas picantes vai ficar contente com
as empadinhas de chouriço. As empadinhas de
sardinhas, no entanto, passaram pela mesa e foram
rapidamente esquecidas. Os três salgados foram
servidos com diferentes molhos. Depois chegou a
salada de pato, uma mistura maravilhosa de carne, le-
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gramática com a Ti Agática
SER OU ESTAR?
ALGUMAS OBSERVAÇÕES DA TI AGÁTICA SOBRE COISAS ESTÁVEIS E INSTÁVEIS.
Olá meninos! Como estão? Sou a Ti Agática. Lembram-se
de mim? Já passou algum tempo desde que o meu querido
sobrinho Zé me pediu para vos esclarecer algumas
questões da gramática portuguesa. Espero que os meus
conselhos vos tenham sido úteis.. É sempre um grande
prazer poder ajudar meninos tão simpáticos como vocês!

Mas o que é que eu ia dizer... Ah! Acho que o Zé devia
estar muito ocupado porque já não me visitava com tanta
frequencia..  Liguei-lhe várias vezes para o convidar mas
nunca o apanhei em casa. Ah, estes jovens, sempre a andar
dum lado para outro, nunca estão no mesmo sítio, mudam
de tudo: interesses, planos, ideias, até sentimentos...
Justamente quando eu estava a pensar isso, de repente
apareceu o Zé e disse: “Ó ti Agática, a tia que é tão sábia,
tem de me ajudar mais uma vez, desta vez com a explicação
do uso dos verbos ser e estar” Fiquei contente porque
finalmente tive oportunidade para dar ao Zé bolos que eu
já estava a preparar para o Natal, além disso, o tema até
encaixava mais ou menos bem nas minhas reflexões pré-
natalícias sobre a instabilidade (juvenil e não só).

Ora bem, meninos, eis a minha explicação do problema:
sabemos que o verbo polaco byæ tem dois equivalentes
em português - ser e estar. O verbo ser está ligado à alguma
permanência, pois usamo-lo para falar de:

- características permanentes de uma coisa ou
pessoa, p.ex.: “Os bolos da ti Agática são óptimos” -
é uma característica geral, que nunca muda, (além disso
é óbvia, mais óbvia até do que a do exemplo citado
em todos os livros, do tipo “A água do mar é salgada”).

- localização geográfica, já que a localização,
digamos, do rio Tejo não muda com tanta facilidade
como a localização dos meus bolos que desaparecem
“misteriosamente” da despesa,

- origem, se o meu sobrinho Zé nasceu em Lisboa,
então é de Lisboa e não pode mudar isso,
eventualmente só na próxima reincarnação, mas nem
todos acreditam nisso, (eu também não),

- matéria, - “O bolo que a ti Agática fez hoje é de
chocolate” -pois, se é de chocolate não é de outra
coisa, nem que também tenha nozes e passas com
fartura;

- com substantivo, - “Isso são bolos”- se são bolos não
são, digamos, pêras rocha bêbadas, “A ti Agática e a
D.Gertrudes são vizinhas”- aqui o único comentário
pode ser “infelizmente”

- posse- “A tarte de maçã é da ti Agática” - este exemplo
se calhar não é muito adequado já que os meus bolos
mudam de proprietário num instante, logo depois de
sair do forno..,

- estado civil das pessoas, “ A ti Agática é viúva” - pois,
é verdade, no entanto, neste caso, falarmos duma
permanência seria exagerado, já que isso pode mudar...
Talvez devia dizer “está viúva”. Mas, no outro dia falei
com uma rapariga, amiga do Zé, e sabem o que ela me
disse?  Que ser casado é só uma descrição objectiva deste
estado e estar casado para ela significava um estado men-
tal e um compromisso afectivo. Então o verbo estar,
embora tivesse uma marca de temporariedade, seria, no
fundo, mais forte!! Talvez seja mais uma prova da
instabilidade juvenil ou tem a ver com sentimentos e
emoções fortes? (Assim, prefiro ser viúva)

O verbo estar usa-se para falar de:

- localização de coisas e pessoas, como no exemplo
dos acima mencionados bolos - “Os bolos da ti Agática
estão em cima da mesa”

- características temporárias - “O bolo de noz está
quente”.

Já a  frase “A tarte de amêndoas da D. Gertrudes está
péssima” constitui um pequeno problema - aqui, no fundo,
devíamos usar o verbo ser, já que, além de ser uma descrição
da tarte concreta, é uma característica geral de todas as
tartes da minha vizinha, coitada. Mas... como estamos na
época natalícia (o Natal é já daqui a uns dias) , vou ser/estar
simpática e vou usar o verbo estar no que diz respeito à
tarte.

Queridos meninos, vocês também sejam boas pessoas, sejam
e estejam simpáticos e vão ver que o Pai Natal vos traz
muitas prendas no Natal. Espero que sejam felizes e estejam
de boa saúde!!

Beijinhos natalícios e de ano novo!! Ti Agática. !
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A QUATRO MÃOS
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...es el amor
Não quero combater,

Não quero ser soldado.
Quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples

Manuel Bandeira
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Qué bonito...
BOABDIL EL DESDICHADO Y
MORAYMA SU (IN)FIEL ESPOSA

  ¡Si yo pudiera, Boabdil,/devolverte la mirada...!
Yo lloraría contigo/ si la historia me dejara,

José Gilabert
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Ela abriu seus olhinhos oblíquos meio-inchados e logo
tratou de ir desatando aquele nó cego que há dias a fazia
respirar por entre as frestas.

Ele ouviu todo aquele barulho de suspiros que
borboleteavam pelo teto do quarto e tateou a cama para
encontrá-la mais perto do que poderia saber.

Eu estou nua, você não vai se aproveitar de mim? E
comeram doçuras no café da manhã.

Eles tinham esse itinerário de desocupados, de ficar na cama
até que estiasse a primeira chuva do dia, e depois até que
começasse a próxima, e depois até que desabasse o céu
daquela cidade rara, onde em setembro se seca até o último
pensamento e em dezembro se chove por dentro. As horas
escorrendo pela janela, o resto da vida se embolotando,
tímido, pelos cantos do apartamento, MTV, suco de manga,
uma tosse que não pára, xarope três vezes ao dia e o
horóscopo que sempre diz tudo o que não se fala.

Ela passou pelo jornal seus olhinhos curiosos que analisam
o mundo em duas linhas, com seu (auto)-criticismo de quem
pisa com pezinhos firmes e calçados em sapatinhos-boneca-
vermelhos-e-desgastados.

Ela tão terra e ele tão água, mirando-a com seus olhos
ternos-empapuçados enquanto ela lê o Caderno de Cultura
e rói as unhas.

Mercúrio e Júpiter se relacionam, Lua minguante no signo de Câncer.
Persista nos seus sonhos, que é o alimento de todo ser humano. O
momento atual é propício para que você se relacione com as pessoas
mais próximas.

A complexidade de sentimentos pela qual você vem passando é só
mais uma prova de que não se deve alimentar mágoas do passado...

E então ela cerrou os seus olhinhos-cortados e se ajeitou
na cama, pensando que a pior mágoa de todas tinha sido
perder Godofredo daquela maneira tão estúpida.

Quando ele chegou em casa, houve logo aquela histeria de
criança que nunca tivera cachorro em casa. E ele nadava

vagaroso-flutuante, exibindo-se em roxo-púrpura, um tanto
tonto com a redondeza do aquário.

Havia tantas coisas a se aprender com Godofredo que ela logo
se esqueceu do resto lá fora e até hoje, apesar de tudo, prefere
pensar que não era nenhuma ilusão sua que ele lhe abanasse o
rabinho quando a via entrar pela porta da sala, com as bochechas
vermelhas e trazendo o saco do pão quente.

E ele ali, aquela alma oceânica e inalcançável, os olhinhos-
vidrados no próprio reflexo, a personalidade furta-cor, tão
consciente do seu magnetismo, se arrastando quase-inerte e sem
rumo.

E ela sempre naquela expectativa ansiosa de ter para si um
serzinho tão frágil e temperamental.

Foi assim que um dia Godofredo amanheceu nadando para trás
e o que parecia um exercício aeróbico acabou ganhando ares de
surto psicótico.

Ela o olhou daquele jeito angustiado de quem perdeu as chaves
dentro da bolsa, enquanto ele fugia pelas rachaduras da parede,
naquela ânsia escapista que mora dentro de todos os peixes...

Ele a viu assim, mão na boca, os olhos-desabados cravados no
teto, e quis pescar todos os pensamentos que lhe voavam pela
janela. E em algum momento ele viu Godofredo, brilhante e
quase-sorridente, escapando pelas frestas da persiana e indo se
encontrar com a chuva lá fora.

Foi então que ele afastou o cabelo do pescoço dela, que num
suspiro voltou ao colchão. Passou-lhe a língua pela nuca e ela se
arrepiou, um tanto naïve, os olhos ainda altos, sorririndo com
sua voz docinha, se afundando na cama. Os risinhos dela lhe
escalaram o corpo até chegarem aos ouvidos e depois foram
percorrendo o caminho inverso, escorrendo pouco a pouco, até
pingarem sobre o colchão.

E foi nesse momento que ela sentiu que ele enroscara o dedo na
ponta daquele laço de fita que lhe arranhava a garganta e que
agora pouco a pouco o desatava, puxando devagar para não
magoá-la, enquanto ela sorria aquela fábrica de borboletinhas
amarelas e lampeiras que sobrevoavam o quarto.!

LA LEYENDA

En el Patio de los Cipreses del Generalife hay una inscripción
que reza: “Según la leyenda, este ciprés fue testigo de los
amoríos de un caballero Abencerraje y la esposa de Boabdil”.
De acuerdo con dicha leyenda, la enemistad  entre las familias
de los Abencerrajes y los Zegríes provocó que estos últimos
urdieran una intriga según la cual uno de los primeros
mantenía relaciones amorosas con la reina. En consecuencia,
el celoso Boabdil decapitó a todos los abencerrajes que pudo
en una sala contigua al Patio de los Leones de la Alhambra
(la leyenda identifica las manchas de óxido de hierro en el
fondo de la fuente de la ahora llamada Sala de los
Abencerrajes con la sangre derramada por estos nobles ca-
balleros, cuyo número oscila entre los 33 y los 37, según la
versión). A la reina la condenó  a morir en la hoguera, pero
el día que debía cumplirse la sentencia aparecieron cuatro
caballeros cristianos que demostraron su inocencia en un
combate contra los traidores zegríes. A pesar de esta
caballerosa aunque absolutamente improbable reivindicación,
y de las protestas de Washington Irving, el letrero junto al
ciprés convierte a Boabdil en un cornudo a los ojos de miles
de turistas que pasan por ahí diariamente.

BOABDIL

Como se sabe, Boabdil,  apodado el Zogoibi o “Desdichado”,
fue el último rey de Granada. Era hijo de Muley-Hacén -a
quien destronó en 1482 con el apoyo de la familia de los
Abencerrajes- y de Aixa la Honesta, quien no sólo apoyó
sino que instigó a su hijo contra su reinante marido. También
lo incitó a luchar contra su tío el Zagal y contra la familia de
los Zegríes, que apoyaban a su padre. A Boabdil no le fue
muy bien en sus batallas, muchas libradas por motivos más
irracionales que estratégicos, y quizá el Reino de Granada
hubiera durado un poco más de no ser por las ambiciones
de su señora madre. El hecho es que el “Infortunado”, como
lo llamaba Irving, tuvo que someterse al vasallaje de
Fernando el Católico con tal de mantenerse en el trono. En
todo esto la sultana, de “espíritu siempre varonil”, como la
describiría el Conde de Banalúa, tuvo seguramente mucho
que ver, como tuvo mucho que ver en las guerras civiles que
permitieron a los Reyes Católicos “reconquistar” el último
territorio infiel. Desde luego, y a propósito de infidelidades,

Aixa tenía muchas razones para ser como era, pues su
marido la había dejado por la renegada Zoraida –Isabel
Solis para los cristianos- e incluso quiso eliminar a sus
hijos para favorecer a los que tuvo con su amante.

MORAYMA

Morayma vivió a la sombra de Boabdil, a su sombra
distante podríamos decir, pues el Rey , gracias a su
madre, se la pasaba de guerra en guerra. Vivió la ausencia
de su marido lágrima tras lágrima, eso sí, a la sombra de
su suegra, que la tendría en buen recaudo. Vivió, además,
sin sus dos hijos, a quienes Boabdil entregó como
rehenes para garantizar su pacto con Fernando. Pero
murió como quiso, en territorio fiel (a Mahoma, desde
luego) y fue enterrada en Mondújar, mirando hacia la
Meca, aunque el sitio concreto no lo ha determinado
nunca nadie.

EL CIPRÉS

El  así llamado Ciprés de la Sultana podría contar muchas
historias, pues aparece ya bastante crecidito en un
grabado fechado en el año 1500. Para los botánicos, por
su enorme tamaño, fue plantado en época árabe y pudo
vivir más de 600 años. La leyenda atribuye su muerte a
un rayo, sin embargo, los especialistas opinan que, en
realidad, murió de viejo.

EL ENTUERTO

En toda leyenda hay un fondo de verdad. Hubo sucesos,
no en la corte de Boabdil, sino en la de su padre Abu-l-
Hasan, que sirvieron de base a la narración de Ginés
Pérez de Hita (Historia de las guerras civiles de Granada) de
donde procede este malentendido. Efectivamente, Mu-
ley-Hacén hizo matar a algunos abencerrajesde debido
a que uno de ellos sedujo a su hermana, pero ni Morayma
tuvo amante ni Boabdil les cortó la cabeza a los
abencerrajes ni al ciprés lo mató un rayo.

MORALEJA

Así se hacen los chismes.!
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SENTIR
O som do despertador começa o novo dia.

Desligo esta máquina de suplício. Passam

trinta minutos mais de sonho que é, como sempre,

algum pesadelo. Entra o meu tio para

acordar-me, mas eu peço que me dê mais tempo

desse delírio inquieto, porque a realidade me

parece ainda mais assustadora.

No autocarro tenho medo de incomodar alguém e

dos olhares de pessoas desconhecidas, até aos

limites da obsessão. Finalmente estou na

Universidade - a primeira a chegar de toda a

minha turma, porque tenho medo de me atrasar.

Ao esperar, vejo todas as piores possibilidades

que me podem acontecer.

Começam as aulas. Estou tão nervosa que não me

posso concentrar, e por isso imediatamente me

persegue o sentimento de culpa. Tento assistir à

aula activamente e digo alguma coisa, mas

de repente a minha ideia parece-me uma asneira sem

valor, se bem que seja admitida pelo professor

ou colegas. Nesses casos alguma voz inteira

diz-me que o meu discurso apresentou algo

óbvio, sem nenhuma importância.

Acontece também que fico tão espavorida

que verdadeiramente digo parvoíces.

Em outras ocasiões acerto completamente, mas

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Gabriela BGabriela BGabriela BGabriela BGabriela Badowskaadowskaadowskaadowskaadowska

só nos pensamentos que não são revelados por

causa do medo e da timidez. Depois a pena de

não ter dito o que pensava provoca o

crescimento do sentimento de culpa.

“És parva e não tens opinião”- repete depois da

aula esta voz.  Sempre me parece que fico

estúpida aos olhos das outras pessoas, mas na

verdade o juiz mais severo sou eu própria.

Estudar para mim sempre foi uma coisa muito séria.

Já no começo dos estudos me sentia rodeada

por pessoas mais inteligentes e espertas do que eu.

Essa noção, em vez de me mobilizar, é um bloqueio.

Passei quatro anos estudando, mas não ganhei

nenhuma autoconfiança. Como é que posso

provar o meu valor?

Só no palco,

escondida pela personagem da Manuela,

 me sinto bem.Estes são os momentos em que me

esqueço da Gabriela

a favor da menina mais simpática, doce e inteligente.

Assim disfarçada, sou quem sempre quis ser

porque passo pela metamorfose que me

liberta do medo e da timidez. Quem me dera que

me pudesse livrar na vida real, acreditar em

mim própria e dançar, segura e rodeada por

charme e amor.
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