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UM KEBAB MONSTRUOSO
TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Jakub JankowskiJakub JankowskiJakub JankowskiJakub JankowskiJakub Jankowski

cronica
Não escrevo aqui sobre monstros ao poder. Sabem, aqueles
que estão no poleiro. Pois, eles são hoje em dia como patos
na barraca de tiro. Sabem dos vírus e com vírus é sempre
preciso ter cuidado. É imprescindível eliminar a causa do
perigo.

Não escrevo aqui também da gata da minha namorada. Acho
eu que a esta gatinha já tenho dedicado um bocado do tempo
e do papel. Mas na verdade ela é um monstro. A gata, não  a
minha namorada.  Sai umas inumeráveis vezes durante a noite
e é sempre preciso abrir-lhe a porta. Ultimamente ela caça
aves... E trá-las para casa. Será que um dia por equívoco vai
trazer uns patos? E por um equívoco maior serão gémeos?

Não escrevo aqui sobre monstros que tenho no meu armário
nem na minha cabeça. Às vezes todos saem à noite para
lançar sombras na parede do meu quarto. Acho eu que não
são entes perigosos, antes de mais são inspiradores.

Não escrevo aqui sobre as novas personagens da bêdê que
eu faço. Estas personagens moram na sombra dos Pirilampos
e falam polaco. Já têm uns trinta episódios e já se encontraram
com Pirilampos. Como efeito do encontro um tal do autor
perdeu a vista…Peço desculpa, perdeu a vida. Mas com calma
caros leitores- aconteceu só no papel. E na minha nova bêdê

apenas os monstros conseguem sobreviver.

Não falo também sobre monstros que vivem na câmara fis-
cal. Mas não falo deles na verdade. Não falo mesmo.
Monstros.

Além disso não falo sobre monstros no meu computador
que conseguem destruir muita coisa. Com sorriso, no fundo,
trabalham. Mesmo agora enquanto eu estou a escrever a
minha crónica. Mas parei… De que ia eu escrever?

Uma olhada rápida para título e já sei. Ia escrever sobre uma
comida muito popular e bastante barata. Kebab é o máximo.
Os brasileiros da árvore do Natal adoraram-no. Eu também,
mesmo comendo-o todos os dias. Uma semana de kebab e
uma semana de hot-dog. Assim é no campo da construção.
Mas o melhor kebab que eu provei foi em Olsztyn. Um dia
fresco com um sol bonitinho. Aconteceu durante um passeio
sobre uma cidade nova. Queria ainda ter mais do que uma
oportunidade para chamar ao garçon: Traz-me mais é um ke-
bab por favor. Ou faça dois.

Já disse que foi um kebab monstruoso? Depois não é preciso
comer nada durante todo o dia. Mas outro tipo de fome vai
ficar. Abraço amigo.

CRÒNICA DES D’UN SOVIÈTIC BLOC. UN ESTAT BEN TÈTRIC.
TTTTText de ext de ext de ext de ext de Josep Antoni ClementJosep Antoni ClementJosep Antoni ClementJosep Antoni ClementJosep Antoni Clement

Els llums encesos fan com si fos un què viu MONstre que
perviu més enllà de les grises parets que fan de llar MONstre
en un veïnat que desconec i tot sovint em pregunto què són
MOnstRe i qui hi ha darrere del bloc monStrE que cada nit
cap al tard acomiada els meus ulls curiosos i el meu cos
MONstre que cansat vol ja reposar. I crec entreveure el no
joc d’un riure d’antic infant crescut a raser del pocomunisme
mOnStre desigualitàriament rarquitectònic i improcedentit.
Les paraules de l’actual mare, els sospirs d’una adolescent
enamorada monstRE, els silencis d’un pare begut, la
indiferència d’una àvia qualsevol envellida i deprimida, unes
patates mONstre que es podreixen, les cebes acabades de
comprar i el temps que a les estances ens guarda espais on
sentir-nos morir monstRE.
Cal que sigui  així.

I jo m’estic, també, encaixat en una petita habitació MonstrE
que en silenci observa com us escric una crònica de mitjanit
sobre el tot MONstre i el res alhora.

Avui (2-04-06) mentre passejava pel centre de Varsòvia
MONStre es celebrava el primer aniversari de la mort del
nostre Papa Monstre. Els carrers plens de brogit i neguits de
persones que recorden i valoren imatges d’herois, monstres
per qüestió del motiu temàtic ¿?, eren il·luminats per un sol
gairebé diví.

Ahir (¡?), també algú altre es venerava, i demà (¿?) , les
músiques totes s’alçaran per mostrar respectes als nous
MONSTRES que ens controlaran les pors que ens
acompanyen. 
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TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de José Carlos DiasJosé Carlos DiasJosé Carlos DiasJosé Carlos DiasJosé Carlos Diaseditoriais & editorials

MONSTROS E VIDEOJOGOS

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

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de José Carlos DiasJosé Carlos DiasJosé Carlos DiasJosé Carlos DiasJosé Carlos Dias

MONSTRES LECTORS!
L’esbufec i el gemec de l’últim cop que de cop sentires aquells
tremolors de dolors pel teu cos s’han fos. Ara, la primavera
t’espera guaitant cada instant que tragines i respires sabent
que de moment els monstres dels rostres quotidians són ja
records llunyans. UF! Mori l’hivern... Sol etern...

Et detures inquiet, abstret, ets a Varsòvia, fulleges articles
d’una revista peculiar ¿? , amb paraules que es capgiren,
s’engrandeixen, es grapegen... Ben curiós, joc enginyós...

Qui ets? Has après mai portuguès? I de català, en saps? Per
què? Ets un greu cas d’hispanisme?

Segueixes el teu camí i de les pàgines que de reüll et miraves
en surten braços, cames, peus, ulls, orelles, nassos i cabassos
com deformitats engendrades per malaltisses elucubracions
en malsons.  El teu rostre degenera, es corromp, es perverteix,
baveja, es trosseja, retrona, reacciona!! Crides... Ja ets un
MONSTRE!!!

Oh, estimat lector! Ésser innovador! Benvingut! Entra,
endinsa’t, gaudeix, afegeix-te i degenera a la revista dels
somnis apedaçats revifats pel Mestre SÉ.

T’hi esperàvem!

Continuamos a acreditar em monstros e prova disso é esta mega-
edição de 56 páginas. Basta um rápido folhear para ver as
múltiplas aproximações ao tema: cultural, etnográfico,
gastronómico, insólito, assustador, literário, informático,
ensaístico, psicológico, episódico, ontológico, estatístico,
cartonesco, político e político outra vez. E como não há duas
sem três, pergunto-me quantas das pessoas que nos lêem,
contribuíram para o monstro da abstenção e da indiferença,
único culpado da mixórida política que actualmente se vive, e
que leva a encenações televisivas e a páginas de revista arrancadas
à última da hora.

Mas eu não queria falar de política, o que eu queria mesmo era
falar de videojogos e de alguns dos monstros que aí vivem e
que crescem connosco. Até porque, cada vez mais facilmente
se encontram artigos em jornais e em revistas que falam sobre
os malefícios dos videojogos, da violência a que instigam e da
alienação que provocam nos seus jogadores.

Não vou falar aqui sobre a ligação entre a violência e o ser
humano, porque senão já teria que falar outra vez de política, e
o que eu quero é mesmo falar de videojogos, e do poder que
nos dá para nos transformarmos em monstros, tanto de uma
forma literal, como metafórica. Eu, por gosto pessoal, sempre
preferi os videojogos em que controlo uma personagem
humana, capaz das perversidades mais desumanas, como
assassinar, abater, mutilar, decepar, cortar, aleijar, bater, etc. E o
prazer de jogar é directamente proporcional ao número de
verbos que posso usar para descrever o que ele me permite
fazer. E isto leva-nos a uma questão essencial dos videojogos
que não tem nada a ver com violência, mas com liberdade de
actuação, controlo e criatividade.

Os primeiros jogos de acção permitiam pouco mais do que
assassinar, bater ou eliminar e eram mais agradáveis do que
estimulantes. Qual foi o jogador que não gritou “lindo!” quando
descobriu que o jogo Unreal tinha uma arma que disparava
lâminas, que, quando bem apontadas, decapitavam o inimigo
de um só golpe. De repente, só pensava em maneiras mais
criativas de usar esta nova arma, usando ricochetes e outras
técnicas. Tudo em nome do estilo!

Um dia a minha irmã veio ao meu quarto enquanto jogava um
pouco de “Carmageddon” e ao ver-me atropelar velhinhas,
mulheres grávidas e outros peões em grande estilo, chamou-
me “monstro!” Suponho que muitas pessoas devem ter tido a
mesma reacção, porque o jogo ficou rodeado de polémica e foi
classificado para maiores de 18 anos. O mesmo o que aconteceu
recentemente com os jogos “Grand Theft Auto 3”, uma
maravilha de livre arbítrio e de não-linearidade, onde, pela
primeira vez, foi dada ao jogador a liberdade de explorar com
grande realismo um universo artificial, tão realista que se tornou
incómodo, obsceno e perigoso.

Não estou a tentar defender que um videojogo é inofensivo e
que as monstruosidades que permitem são inócuas em qualquer
idade, mas o único facto que existe neste momento é que não
há estudos que comprovam a correlação entre atitudes violentas
e os videojogos e, portanto, é necessário tratar este assunto
com maturidade, o que normalmente não se faz.

Lembro-me de jogar “Baldur’s Gate” e de ler no fim do violento
filme introdutório, a célebre citação de  Nietzsche “When you
look into an abyss, the abyss also looks into you.”. Será um
videojogo um abismo?
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TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Alina WAlina WAlina WAlina WAlina Wojteczekojteczekojteczekojteczekojteczek

mOnstrOs
BONS PARTIDOS
Tudo começou por Jack, o Estripador. Foi o primerio
assassino em série a provocar um frenesi  mundial. Os jornais
deram uma cobertura muito ampla aos casos dos assassínios
supostamente cometidos pelo Estripador devido à sua
natureza selvagem e cruel e ao fracasso
da polícia em capturá-lo. O
desenvolvimento da imprensa em
meados do século XIX, que se
manifestou no surgimento de
numerosos jornais muito baratos,
contribuiu à “popularidade”
extraordinária do criminoso. Tudo isso
resultou numa mitologia criada em
volta deste assassino em série, mas que
se reflectiria na percepção social de
outros criminosos do tipo que
surgiriam mais tarde.

Desde aquele tempo os assassinos em
série têm atraído sempre muita atenção
da sociedade, têm-se tornado um
fenómeno muito “mediático” talvez
por representarem um caso tão
extraordinário da violação das regras de
convivência social. Todas as tentativas
de encontrar uma explicação racional
dos seus actos parecem falhar. Na
percepção comum são uns monstros
que cometeram crimes horrorosos pura
e simplesmente à procura de uma
satisfação emocional, crimes
inexplicáveis, incompreensíveis,
misteriosos, impensáveis e, acima de tudo, sanguinários, que
provocam na gente “normal” pavor petrificante. Às vezes,
porém, os assassinos em série parecem mais umas estrelas
de cinema do que criminosos condenados à  prisão perpétua
ou à pena de morte – têm fã-clubes, páginas de internet, T-
shirts e calendários com a sua imagem, escrevem livros...
Aqui já não se deve  falar sobre uma simples atenção ou um
interesse por parte da sociedade, mas antes sobre uma
fascinação. Parece que nem todos têm medo dos assassinos
em série! Isso refere-se especialmente às mulheres que se
casam com eles já depois de terem sido julgados e
condenados, muitas vezes à morte.

Este fenómeno é especialmente comum nos EUA e, em
muitos dos casos, as mulheres conheceram os seus maridos
quando eles já estiveram nas prisões. Entre os criminosos

que casaram na cadeia encontram-se James Earl Ray, o
assassino de Martin Luther King, e Richard Ramirez,
conhecido como “Night Stalker”, que matou 13 pessoas. Ted
Bundy, perpetrador  de 30 crimes sexuais, também gerou um

filho antes de morrer na cadeira
eléctrica. Charles “Tex”  Warson,
membro da quadrilha de Manson,
responsável pela morte da mulher de
Polanski, Sharon Tate, foi pai três vezes
durante o tempo passado na prisão.
Muitos outros foram literalmente
inundados  por  cartas de amor enviadas
pelas mulheres que os conheciam só
através da televisão ou dos jornais. E as
“histórias” dos namoros em geral não
foram longas – às vezes bastaram alguns
encontros na prisão para que a mulher
aceitasse o pedido de casamento.

Os casos acima mencionados suscitam
em geral muita controvérsia na
sociedade, que não consegue entender
as razões do comportamento destas
mulheres. Aparentemente parece
impensável que uma mulher “normal”
se possa apaixonar por um monstro,
entre cujas vítimas se encontram-
frequentemente tembém mulheres.

O professor de criminologia da
Universidade de San José, Michael
Rustigan, divide as “mulheres dos

assassinos” em três grupos quanto aos motivos das suas
decisões. O primeiro abrange as que estão à procura de....
fama. Como já foi mencionado, os assassinos tornaram-se
estrelas, personagens comumente conhecidas e famosas graças
à cobertura jornalística. Uma parte desta fama, embora má,
cabe também às mulheres. Para além disso, elas têm uma
sensação de participar em algo excitante e perigoso ao mesmo
tempo. A segunda categoria compreende mulheres com a
psíquica desviada, simplesmente fascinadas pelos crimes
cometidos pelos assassinos, pelo mal que eles personificam.

Existe, porém, uma terceira categoria das mulheres, chamadas
de reformistas, que crêem na possibilidade de os assassinos
se reabilitarem e se inserirem na sociedade. Às vezes, até são
sinceramente convictas de o marido ter sido uma vítima de
um erro da Justiça.

Pode parecer que as mulheres casadas com os assassinos não
são perfeitamente “normais” e que a sua decisão é a prova
duma patologia psíquica ou moral. Até as suas famílias não
conseguem entendê-las e, muitas vezes, rompem todos os
contactos com elas. As famílias das vítimas mostram também
uma indignação justificada. A verdade é que entre as mulheres
que se casam com os assassinos em série há algumas que vêm
de famílias patológicas, que na juventude foram vítimas dos
seus pais tiranos. No entanto, o que pode surpreender é que
entre elas se encontram também as que
na opinião comum são perfeitamente
“normais”, bem instruídas,
psiquicamente estáveis e que, muitas
vezes, ocupam cargos de alto prestígio
social, e até são muito religiosas. Como
exemplo, podemos evocar o caso de
Doreen Lioy, que se casou com Rich-
ard Ramirez, o “Night Stalker”, que
matou 13 pessoas, a uma cavou os olhos,
e logo depois de ter sido detido disse
que era seguidor de satanismo e que
fazia o que o diabo lhe tinha dito.
Doreen viu Ramirez pela primeira vez
numa foto num jornal local, na qual
estava coberto de ligaduras – resultado
do ataque dum grupo dos habitantes do
bairro latino em Los Angeles. Como ela
teve medo de que Ramirez seria mal
tratado na prisão, começou a escrever-
lhe cartas. Depois do terceiro encontro
na cadeia aceitou o pedido de
casamento..

O caso até mais extraordinário é o de Janet Spears, que
conheceu o seu marido, Tony Spears, no tribunal. Janet pre-
sidia à banca dos jurados que o condenou unanimemente  à
morte.  Mãe de duas filhas, casada, empregada duma banca
de advogados  escreveu uma carta a Tony implorando o seu
perdão. Casaram depois do divórcio de Janet, que logo lançou
uma campanha para a remissão do marido. Às perguntas dos
jornalistas responde apenas: “O que é que vocês sabem sobre
o verdadeiro amor?”

Existe mais uma hipótese –  “evolucionista” –  que se calhar
pode lançar alguma luz sobre a questão do comportamento
das “mulheres dos assassinos”.  Diz que, na verdade, as
relações entre mulheres e homens não se tratam dos
sentimentos mas... dos genes.  Teoricamente, as mulheres

devem escolher homens que lhes possam garantir a segurança
e prosperidade. E normalmente fazem assim, embora às
vezes subconscientemente. A mulher representa esta parte
da relação que investe mais na criação dos filhos e não pode
permitir que os genes masculinos de “qualidade discutível”
diminuam as possibilidades de os seus sobreviverem. O que
isso tem a ver com os assassinos que, para dizer a verdade,
não dão muita esperança para serem bons pais, especialmente
se foram condenados à pena de morte ou vão passar o resto

da sua vida na cadeia? No Paleolítico
ou na idade da pedra lascada, a força
física e a agressividade eram as
carecterísticas mais procuradas nos
homens porque aumentavam a
probabilidade de eles poderem proteger
melhor a sua família. Para além disso,
transmitir os seus genes aos filhos
ajudava-os a terem êxito no futuro.
Parece que a memória biológica da
nossa espécie continua muito forte e
faz com que a brutalidade ou
agressividade do assassino não o exclua
como  parceiro sexual. Talvez o facto
de que o homem esteja detido na prisão
aumente a sua “atractividade”, pois é
pouco provável que traia a mulher ou a
deixe por outra.

Quaisquer que sejam as teorias que
tentam explicar o comportamento das
mulheres aos olhos da sociedade, este
tipo de interesse pelos assassinos parece
doentio e totalmente incompreensível,

ao contrário, por exemplo, da fascinação pelos filmes ou
livros de horror que frequentemente representam pouco
valor artístico, e mostram muito sangue e crueldade, mas
são aceites. É bom poder respirar com alívio ao perceber
que se acabou de ver ou ler algo de um mundo irreal e que o
nosso é melhor e mais seguro. No entanto, a existência dos
assassinos em série é uma prova palpável que não é
exactamente assim e que, na verdade, o mundo real é até
mais sombrio e estranho que o da ficção. 

K.Szymborski: Poprawka z natury, Prószyñski i Sk-a, Warszawa

1999A.Czerwiñski, K. Gradoñ: Seryjni mordercy, Muza, Warszawa

2001

www.pt.wikipedia.org/estripador
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Desde aquele tempo os
assassinos em série têm
atraído sempre muita
atenção da sociedade,
têm-se tornado um
fenómeno muito “medi-
ático” talvez por repre-
sentarem um caso tão
extraordinário da viola-
ção das regras de
convivência social. Todas
as tentativas de encontrar
uma explicação racional
dos seus actos parecem
falhar.

Pode parecer que as
mulheres casadas com os
assassinos não são
perfeitamente “normais”
e que a sua decisão é a
prova duma patologia
psíquica ou moral. Até as
suas famílias não
conseguem entendê-las e
muitas vezes rompem
todos os contatos com
elas.
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BESTIÁRIO
TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de KKKKKarolina Franaszczukarolina Franaszczukarolina Franaszczukarolina Franaszczukarolina Franaszczuk

mOnstrOs

Um monstro (do latim monstrum)...o que seria? A questão
parece ser banal, visto que os monstros aparecem em todos
os cantos do mundo e já na infância acostumamo-nos a eles.
São criaturas de aspecto assustador, más por natureza, são
mesmo a encarnação do mal. Encontramo-los quer na
literatura e crenças populares, quer no cinema, até que exista
um corpo de cientistas especializados no tema. São seres
lendários, fantásticos. Vivem em matos, rios, montes. Alguns
deles ganham a marca do monstro clássico, tornam-se  parte
do conhecimento humano universal, como o morcego
gigante da América, o Chupacabra, ou o Yeti dos Himalaias.
Alguns acreditam neles, outros nem pensam em acreditar,
mas continuam a ser um tema em voga, que provoca certa
inquietude e arrepios.

Nasceram da nossa imaginação e existem em todas as culturas
do mundo e em todas as épocas da história humana. De que
é prova isso? Acho que a resposta é: precisamos deles. A
verdade é que os monstros desempenham várias funções, e
é disto que eu vos queria falar agora mesmo.

A mitologia foi sempre uma fonte riquíssima do
conhecimento dos monstros. Temos diferentes tipos de mitos
em que eles normalmente aparecem. O primeiro será o mito
dos princípios. Quem não perceberia como monstro a
serpente do Livro de Génesis? E os titãs, os ciclopes e as
criaturas de cem braços que existiam no começo do mundo
grego? No primeiro caso a serpente simboliza o mal, o lado

escuro das forças metafísicas, ou talvez um defeito  que houve
sempre no ser  humano. No caso grego, os gigantes como
seres poderosos, filhos dos primeiros deuses, foram
precipitados ao abismo de Tartar por serem repulsivos ou
cruéis. Eram só uma etapa, uma tentativa no acto da criação.

Seguem-nas os mitos de deuses. Esses  amiúde  (e não
somente nas religiões primitivas), são híbridos...do homem
com um animal ou uma junção de diferentes animais. A razão
para criar misturas tão complexas são os limites da
imaginação humana, que nos deixa criar algo novo só dos
elementos que conhecemos. Por outro lado, existe uma
convicção de que o incógnito tem de ser diferente de nós.
Um exemplo  vistoso será talvez o dos deuses egípcios (Bastet-
a deusa com a cabeça do gato) e do panteão asteca
(Quetzalcoatl-  a serpente de plumas).

Famosas são também as lutas de heróis com bestas. O
exemplo que vem sempre primeiro é o de Hércules, mas a
tradição nórdica oferece também um repertório imponente,
como o aterrorizador lobo Fenrir que durante Ragnarok, ou
seja, a batalha final do bem contra o mal, vai lutar com o
deus Odin. Os desafios da supremacia entre as forças de pólos
contrários estão presentes também nas lendas medievais ( e
posteriores) como lutas de cavaleiros com  dragões e gigantes,
as forças que oprimem o povo ou estão no seu caminho
para alcançar um objectivo.

Mula-sem-cabeça. O ser fantástico da América Latina

Tyr levanta a espada para matar o monstro-lobo Fenrir
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Enfim, há mitos de
transformação, que
apresentam a metamorfose
ou de monstro em homem
ou de homem em monstro.
A mudança pode ser
provocada por artifício de
propriedades mágicas (Dr.
Jekyll e Mr. Hyde), pode ser
um castigo ( Loki, deus
nórdico transformado
numa égua da qual nasceu
o cavalo de oito pernas,
Sleipnir), ou vingança
(conhecido das crenças
populares como o ‘mau-
olhado’). Mas isso não é o
mais preocupante. As
mudanças podem  ser
temporárias e ocultas, o que
deixa as bestas viverem entre nós sem serem reconhecidas.
É  o caso do lobisomem e do vampiro.

Os mitos e as lendas existem como um modo de explicar o
mundo, uma tentativa de conhecer o mundo não só através
dos sentidos, mas usando o dom do pensamento abstracto.
Hoje já não experimentamos esse sentimento de tal forma,
mas, antes, o homem perdido no mundo ignoto e hostil
precisava de ter esse
controle ilusório do seu
mundo. Concretizou o
lado mau nos monstros
para poder defender-se
dele. Ao mesmo tempo
inventou ferramentas para
poder sentir-se mais
seguro e aniquilar o perigo,
como um crucifixo, uma
estaca ou até o alho para
um morcego sanguinário,
ou um projéctil de prata
para um lobisomem.

A crença no bem que
vence sempre o mal dá
forças e esperança. Disso
surge a função psicológica
dos monstros como um

modo de exprimir os nossos
medos, e o sentimento do
perigo que se materializam
na nossa imaginação. O
homem sonhou sempre em
conseguir o extremo,
ultrapassar os limites, em
lograr o fruto proibido.
Nesses desejos cabe o
sonho da divindade, de
possuir qualidades
sobrenaturais ou simples-
mente poder de comunicar-
se com os deuses (o xamã,
o médium). Ao consegui-lo
o homem nunca mais podia
pertencer em total à
sociedade, a mudança fazia
dele um monstro.

Na vida que experimentamos hoje já não há muito espaço
para as superstições e crenças populares. Passam elas ao nosso
inconsciente. As nossas cabeças continuam a povoar os medos,
o sentimento de estar perdido, o desejo de aproximar-se do
incógnito. Os monstros têm poder em nós já quando somos
crianças. Os contos infantis são sempre o jogo do bem e do
mal e são habitados pelas criaturas de todo o tipo, algumas
extremamente apavorantes para os pequenos. É uma

introdução para o
conhecimento de como
funciona o mundo, modo
de advertir quanto ao
perigo que existe e a luta
eterna entre o bem e o mal.
Por isso esses contos
aterrorizam, mas também
permitem à criança entrar
no mundo dos maduros de
forma mais suave. Com o
tempo elas aprendem que
não há bestas nem debaixo
da sua cama, nem no
armário, mas então estão
preparadas para saber que
o seu ambiente é cheio de
monstros e de perigos já
muito tangíveis e
constantes.

Pés-grandes (Jacob van Maerlant, Der Naturen Bloeme. Flandres, circa 1350)

Os homens sem cabeça (Jacob van Maerlant, Der Naturen Bloeme. Flandres, c. 1350)
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O folclore brasileiro conhece vários monstros de formas
muito rebuscadas, que são abundantes tanto nos contos
populares, como na literatura infantil. Esse bestiário parece
exercer um importante papel de constituir um código moral.
Tornar-se um monstro é um castigo para quem  actuar
impropiamente. Como exemplo escolhi a mula-sem-cabeça, o
resultado da relação pecaminosa entre uma mulher e um
padre. A transformação nessa besta é o castigo da mulher
que se entregou ao padre (visto quase como um santo). As
pessoas que confessam tê-la visto, descrevem-na como um
mula que tem, em vez de cabeça, fogo, com cascos afiados
como navalhas e o freio de ferro na sua boca. Em alguns
períodos (que dependem das variantes locais da lenda), pela
noite surge ela galopeando. O seu relincho é muito alto, às
vezes geme como um ser humano. Há porém, remédios para
quebrar o encanto: entre eles pode-se tentar tirar-lhe o freio
da boca ou conseguir pelo menos uma gota de sangue ao
feri-la com um alfinete virgem.

Os monstros nem sempre causam repulsão e ódio, despertam
também curiosidade e forte atracção das pessoas, que desejam
vê-los e descobrir se existem de verdade. É o caso do monstro

de Loch Ness (Escócia),
conhecido por ‘Nessie’.
Antes era apenas uma
lenda sobre uma
serpente do mar. Agora,
todos os anos, milhões
de  turistas visitam o
lago em que ela
supostamente vive. É
um objeto de estudo e
interesse.

Conhecemos as fotos e
os depoimentos das
testemunhas oculares
que juram tê-la visto.
Nunca se sabe. Pelo
menos os escoceses têm
uma publicidade eficaz
do seu país.

Fica, enfim, o
fenómeno dos mon-
stros com quem
povoamos o mundo
todos os dias. Surgem
da intolerância quanto

ao diferente. A sociedade marca uma norma e lincha tudo o
que não cabe nela, dando-lhe o apelido de monstruosidade.
E realmente não existe nenhuma normalidade, que seja
única. Alcançar o ideal é utopia. O punir das anomalias surge
duma necessidade de haver na sociedade vítimas, alguém
para lançar as responsabilidades e culpa, o depósito dos
defeitos que temos nós e que não temos coragem para
admitir. Só para recordar, menciono que a ideia da única
norma racial legal, a ariana, foi aproveitada pelo nazismo e
levou à eliminação de 13 milhões de pessoas, o que não é
uma coisa qualquer.

Duplex Jacob van Maerlant, Der Naturen Bloeme. Flandres, circa 1350)
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A SALA 101
- Sala 101 - repetiu o oficial. A cara do homem, já muito
pálido, ficou duma cor que Winston não acreditava possível.
Era um tom verde, positivo, inconfundível.

- Faz comigo o que quiseres! - urrou. - Há semanas que
venho passando fome. Deixa-me morrer de fome. Fusila-
me, enforca-me. Condena-me a vinte e cinco anos. Alguém
mais que queres que eu denuncie? Diz o nome e eu confesso
imediatamente. Não me importa quem seja, nem o que faças
com ele. Tenho mulher e três filhos. O mais velho ainda não
tem seis anos. Podes pegar neles todos e degolá-los na minha
frente, que eu olho sem virar a cabeça. Mas a sala 101, não!

- Sala 101.

(…)

- O que é a Sala 101? Não mudou a expressão do rosto de

O’Brien. Respondeu secamente:
- Sabes o que há na Sala 101, Winston. Todo o mundo sabe
o que há na Sala 101.

(…)

O quarto onde O’Brien o interrogara era bem no alto, perto
do telhado. O lugar onde estava ficava muitos metros abaixo
do nível do chão, tão profundo quanto era possível ir.

(…)

- Uma vez me perguntaste - disse O’Brien - o que havia na
Sala 101. E eu te disse que sabias a resposta. Todos sabem.
O que há na Sala 101 é a pior coisa do mundo.

A porta tornou a abrir-se. Um guarda entrou, trazendo algo
feito de arame, uma caixa, ou cesta. Colocou-o na mesa
distante. Por causa da posição ocupada por O’Brien, Win-
ston não pôde enxergar bem o que era.

- A pior coisa do mundo - disse O’Brien - varia de indivíduo
para indivíduo. Pode ser o sepultamento vivo, a morte pelo
fogo, afogamento, empalamento, ou cinquenta outras mortes.
Casos há em que é algo trivial, nem ao menos mortífero.

(…)

- No teu caso - disse O’Brien - a pior coisa do mundo são
ratos

(…)

- O’Brien! - disse Winston, fazendo um esforço para controlar
a voz. Sabes que isto não é necessário. Que queres que eu faça?

(…)

 Winston pôs-se a berrar freneticamente, repetidamente:

- Faz isso com Júlia! Faz com Júlia! Comigo não! Júlia! Não me
importa o que faças a ela. Arranca-lhe a cara, desnuda-lhe os
ossos. Não comigo! Com Júlia! Comigo não!

George Orwell, Mil Novecentos e Oitenta e Quatro

O que é um monstro? Um monstro pode ser tudo, por exemplo
aquilo de que temos medo. É a coisa que nos impede de fazer
tudo o que queríamos fazer, porque pensamos: ‘Não sei se
vale a pena, se calhar o resultado não será bom. Não quero
arriscar.’ É assim que perdemos as ocasiões para realizar os
nossos sonhos. Os Franceses dizem: ‘Qui ne risque rien, n’a
rien.’ (Quem não arrisca nada, não tem nada.) Eles são um
pouco loucos, mas talvez aqui tenham razão? Quando ouvi
esta frase pela primeira vez, pensei que não era tão estúpida.
Neste momento decidi arriscar mais, fazer tudo o possível para
aproveitar as ocasiões. Agora sei que foi uma boa decisão.
Arriscando, às vezes muito, ganhei muito mais e posso dizer
que vale a pena tentar. Pelo menos para que ninguém possa
dizer que eu já me rendi no início.

Pode-se ter medo de muitas coisas, por exemplo de ratos, de
aranhas ou de alturas. O que é muito importante no medo é o
facto que a pessoa pode ficar paralisada. Todavia, pior ainda, é
provavelmente o facto de que quando se está assustado faz-se
tudo para evitar o perigo. Muito frequentemente provoca-se
assim o sofrimento em outras pessoas, em geral muito
próximas, como no Mil Novecentos e Oitenta e Quatro, que levou
o Winston a trair a Júlia e ela a trair o Winston.

No entanto, às vezes, o medo pode ser útil, porque ajuda a
combater as adversidades. Nesse caso é preciso estar consciente
da causa do medo. Se se sabe bem o que é que provoca medo,
é mais fácil encontrar meios para lutar contra ele. Também é
importante ter alguma pessoa que nos ajude a combater o medo,
que fale connosco sobre o que nós consideramos perigoso.

O medo é horrível, mas se se toma consciência da razão dele,
o perigo pode desaparecer. Então, estimado/-a leitor(a), o que
está na sua sala 101?
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Já sabesmos quem

 foi o patrocinador

oficial dos

Descobrimentos

Portugueses

Invasão Inglesa

a Praça do

Rossio em Lisboa

A Bárbara no

país dos

Portuguesinhos

Sem comentários
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Logo na primeira noite

fizemos amizade com

Jorge, um português

monstruoso!

O Jorge ficou tão sur-

preendido por encon-

trar umas polacas

que perdeu os

olhos

Venham à Feira da

Ladra, salvar os

outros membros

da família do

Jorge

Depois dealgumas horasconnosco, o
Jorge mostrou a
sua verdadeira
cara

Olá! somos estudantes da Filologia Ibérica de Lubin. Procurando a primavera

  passámos duas semanas em Lisboa. Ninguém imaginava que iamos

     encontrar eventos monstruosos. Alguns foram surpreendentes, alguns

        familiares, mas sempre divertidos.



        Março/Abril Marzo/Abril 1514

O poder pode ser um monstro – quando não tem limites
nenhuns, quando transgride os direitos humanos, quando é
impune e não tem em conta em voz do povo. Portugal, depois
ter sofrido sob o regime autoritário de Salazar, durante mais de
30 anos já tem um sistema do poder democrático. A constituição
divide o poder entre o Presidente da República, Assembleia da
República, Governo e Tribunais. Hoje respondemos - quem é o
misterioso homem do Palácio de Belém?

O nome do Aníbal António Cavaco Silva é hoje em dia um
nome já bem conhecido no mundo das relações internacionais.
Mas estão enganados aqueles, que pensam, que o actual
Presidente da República, se tornou uma pessoa célebre só no
dia das últimas eleições presidenciais em Portugal (22 de Janeiro
2006) onde Cavaco Silva venceu, na primeira volta, os oponentes
(entre os quais Mário Soares e Manuel Alegre) recolhendo a
maioria absoluta dos votos (50,59%) . Mas antes deste dia do
triunfo já era um dos políticos mais relevantes da cena política
portuguesa.

O actual Presidente iniciou a sua actividade política no governo
de Francisco Sá Carneiro (1980) ocupando o cargo de Ministro
das Finanças e Plano. Tinha, naquela altura, reputação de
economista notável, devido ao facto de ser doutorado em
economia pelaUniversidade de York (Inglaterra) e já ter sido
director dum dos departamentos no Banco de Portugal.

Cinco anos depois, Cavaco Silva foi eleito Presidente de Partido
Social Democrata (PSD), e, em consequência, depois da derrota
dos socialistas nas eleições parlamentares, foi nomeado Primeiro-
Ministro no dia 6 de Novembro 1985. O seu governo durou
quase 10 anos (até Outubro 1995) graças à segunda vitória
eleitoral do ano 1991. Essa década passou sob signo dos sucessos
económicos de Portugal democrático, que surgiram sobretudo
da entrada de Portugal na Comunidade Europeia no ano de
1986. O desenvolvimento e a estabilidade política do país
tornaram o Primeiro-Ministro muito popular, mas mesmo assim
o apoio social não foi suficiente para possibilitar a sua vitória na
eleição presidencial em Janeiro 1996, quando sofreu uma derrota
no combate com Jorge Sampaio.

Foi só 10 anos mais tarde que Cavaco Silva conseguiu atingir o
seu maior objectivo - ser o primeiro político de centro-direita a
ser eleito Presidente da República após a Revolução de 25 de
Abril.

Quais são então os seus privilégios e a sua posição agora? É o
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Presidente em Portugal, uma pessoa com um poder monstruoso,
forte e bem definido (como ex. na França) ou com perrogativas
sobretudo representativas e limitadas (como ex. na Polónia)?

Informações básicas sobre os meios disponíveis ao Presidente
da República e a sua posição na hierarquia dos poderes em
Portugal, encontramo-las na Constituição da República. “O
Presidente representa a República Portuguesa, garante a
independência nacional, a unidade do Estado e o regular
funcionamento das instituições democráticas e é, por inerência,
Comandante Supremo das Forças Armadas” (artigo 120º). Tem
assim uma tarefa geral de grande importância – está de sentinela
à soberania do país. Porém, nos artigos seguintes, a constituição
não equipa o presidente com instrumentos bastante efectivos
para se tornar numa personagem com poder decisivo no país.
Segundo os artigos 133º-135º, o presidente, entre outras
funções menos importantes, preside ao Conselho de Estado,
dissolve a Assembleia da República, nomeia e demite o
Primeiro-Ministro, nomeia alguns Chefes do Estado e os
embaixadores, promulga as leis e ratifica os tratados
internacionais, declara o estado de sítio e o de emergência e
declara a guerra. A maioria destas prerrogativas pode ser
exercida só sob condições restritas, poucas são então as
situações quando o Presidente é capaz de agir
independentemente. Uma possibilidade importante, ainda não
mencionada, na qual o Presidente pode interferir em acções
da Assembleia e do Governo, é o direito de veto contra a
promulgação de qualquer decreto aprovado pelo parlamento.
Mas também neste caso, o veto pode ser rejeitado por maioria
absoluta (ou pela maioria de dois terços nos casos indicados)
dos Deputados e o Presidente pode ser assim obrigado a
promulgar o decreto em questão como lei.

Concluindo, o modelo da divisão de poder em Portugal parece
semelhante ao modelo polaco. Mas ao mesmo tempo, também
como na Polónia, vários artigos da constituição portuguesa
não são bem claras e dão oportunidade ao Presidente Cavaco
Silva definir o seu estilo da presidência – activo e empenhado
ou mais tranquilo e recuado. No dia da tomada de posse (9 de
Março 2006) Cavaco disse: “Não tenho dúvidas de que os tem-
pos são difíceis. Mas temos à nossa frente um enorme espaço
para o optimismo, que é o espaço da vontade, da coragem e do
querer (...) Somos um povo capaz de superar as dificuldades
nas horas de prova”. Será a receita para os problemas
económicos e políticos do país? O Presidente tem cinco anos
de prova para responder a esta pregunta tão importante para
todos os Portugueses.

CAVACO SILVA
UM HOMEM COM PODER MONSTRUOSO?

Bazyliszek, como uma criatura verdadeiramente
extraordinária, merece pelo menos um pouco da nossa estima
e compreensão. Não é de bons costumes escrever, logo no
início, que ele tem aspecto...digamos repulsivo e que costuma
matar homens. Não, não, não! Vamos tratar o assunto a sério.
Verão que Bazyliszek é um bode expiatório e, ao mesmo
tempo, uma cobaia dos homens que há muito tempo, na
Idade Média mudaram o seu código genético...

Comecemos ‘ab ovo’! Apagam do mapa do mundo as
grandes metrópoles - regressemos à Antiguidade, quando
Bazyliszek era uma serpente de 30 cm de comprimento e
morava nos ermos da África do Norte. Os Gregos
chamaram-no basiliskos (daqui o nome presente- Bazyliszek),
enquanto os Romanos usaram o termo regulus que significa
pequeno rei. O bicho era conhecido como rei das serpentes
por causa das excrescências branco-azuis parecidas com um
diadema real incrustado com pedras preciosas. O anteces-
sor de Bazyliszek aproximava-se das vítimas em posição ver-
tical. O seu veneno era mortífero e os seus exalações
envenenavam o ar a tal ponto que, quando um animal se
embrenhasse numa área habitada pelo pequeno rei, de repente
caía no chão sem vida. Os homens criam que não só o
veneno, mas também a vista da serpente podia matar com
facilidade. Conheceram-se duas maneiras de vencer o ani-
mal. Ele não podia aguentar o cheiro de doninha nem o
canto do galo. Estas duas coisas causaram a sua morte.

Sabem que na Antiguidade os corpos de basiliskos foram
muito procurados? Os homens derramaram as suas cinzas
em templos porque acreditavam que elas iam expulsar de lá
aranhas e vários bichos nocivos (podem tentar ☺). Os restos
de basiliskos tinham também outras aplicações, p.ex. a prata
polida com as suas cinzas tomava a cor, o peso e a dureza
do ouro.

Talvez por isso os pagãos na Idade Média desejaram possuir
mais serpentes auríferas. Inventaram um método
extraordinário para as criar ☺. Dir-vo-lo-ei, mas peço-vos,
não tentem fazer os vossos próprios monstros. Suponho
que eles seriam muito diferentes do que qualquer bicho de
estimação. Então, a receita é a seguinte: Coloca-se dois galos
de 12 anos numa adega escura, revestida a lajes de pedra.
Depois dá-se comida aos galos até que eles engordem
bastante. Por causa da muita gordura, os galos têm calor e
começam a copular (não perguntem como é possível ☺).
Os seus ovos são depois empolhados por sapos.
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Provavelmente estão a pensar o que vai sair da casca. Então,
o recém- nascido é semelhante a um pintainho, mas com
cauda de serpente. Como o bebé tem muita força, os
criadores previdentes revestiram a adega com lajes de pedra,
para ele não a destruir.

Como se vê, Bazyliszek era uma figura artificial, feita pelo
ser humano, um monstro com o código genético modificado.
Além disso, ele nunca teve uma mãe que o amasse e lhe
ensinasse bons costumes. Os pais abandonaram-no quando
era ainda apenas um ovo. Passou toda a sua vida numa adega
escura. Nunca teve amigos por causa da sua fealdade
e...inclinações mortíferas, mas isso era por causa das
mutações genéticas. Quase todos os dias era inquietado pelos
cavaleiros que queriam vencê-lo. Um olhar de Bazyliszek
bastava para matar qualquer audacioso. Mas, na verdade isto
era sem querer! Coitado, ainda tentava fechar os olhos, mas
os cavaleiros ferozes picavam-lhe a cauda com uma lança e
ele tinha de se defender. Enfim, num dia horrível, um dos
guerreiros mostrou inteligência e, em vez da sua lança, levou
um espelho. Todos sabem o que aconteceu, quando
Bazyliszek se viu nele. No início viu a cabeça do galo com
uma grande crista purpúrea, depois o pescoço serpentino,
fino e longo, o corpo volumoso coberto com penas negras
e eriçadas, as pernas cabeludas e altas, garras afiadas...mas o
mais horrível eram os olhos- arrancantes, brilhantes de
amarelo e de cor-de-laranja. Estes olhos trouxeram-lhe a
morte...

Varsóvia também teve o seu Bazyliszek. Ele morava numa
adega na rua Krzywe Ko³o durante o reinado de Zygmunt
August. O monstro semeava o pavor em toda a cidade.
Ninguém sabia como o vencer. Todos evitavam o lugar onde
ele residia. Porém, uma vez aconteceu uma coisa terrível. O
filho dum tanoeiro de Zapiecek, Walu¶ Klepka,  queria ver
com os seus próprios olhos o que escondia a adega em
Krzywe Ko³o, mas tinha medo de ir lá sozinho. Por isso,
disse aos seus dois amigos que na adega há um tesouro e
que ele não ia concegir levá-lo para fora sem ajuda. Como se
pode deduzir com facilidade, as crianças caíram numa
emboscada do monstro, mas depois foram salvas pelo
audacioso armado com os espelhos.

Desde então os habitantes de Varsóvia nunca mais viram
nenhum Bazyliszek. Em vez disso, de tempos em tempos,
em Plac Zamkowy pode-se encontrar Shrek, Mike Wazowski
ou até o Bugs Bunny - mas eles já são de outras fábulas...

BAZYLISZEK
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O que é que é a timidez? Segundo as fontes mais formais como
o dicionário da “Oxford” as pessoas, que são consideradas como
tímidas são “difíceis em contactos por causa da angústia, de ser
prudente e desconfiado” ou “cheias de modéstia por causa da
falta da fé na sua própria força” e também “sensíveis demais e
que não mostram autoconfiança”. Mas, nenhuma definicão sin-
gular pode ser adequada, porque a timidez significa  coisas
diferentes para pessoas diferentes. É certamente um transtorno
complexo, que implica ampla escala de resultados – do leve
sentido do estorvo, o receio sem fundamento de pessoas, até à
neurose extrema.. Então seja qual for a definicão dela, a timidez
é com certeza um monstro  horrível  e... muito popular!  Os
efeitos de uma pesquisa conduzida nos Estados Unidos
mostram, que mesmo 80% dos Americanos foram tímidos em
algum período da sua vida: ora agora, ora no passado, ora
sempre. A universalidade da timidez é variável , mas um país
em que menos de 25% das pessoas se descreveriam a si próprios
como acanhados ainda não foi encontrado!

Há mais mulheres tímidas do que homens? É verdade? Não!
Na realidade não existe grande diferença entre os sexos quanto
ao número das pessoas tímidas. Só entre os estudantes se pode
distinguir uma maioria no grupo feminino, que tem problemas
com a sua atitude perante outras pessoas.

Timidez pode ter a influência grave sobre a saúde e o
desenvolvimento pessoal, incluindo a deficiência da memoria,
alcoolismo, interrompido processo da educacão ou solidão
crónica. Por isso muitos cientistas de áreas variáveis procuravam
as origens do acanhamento. Os psicanalíticos encontravam-nos
em conflictos subconscientes procedindos fundo na mente.
Psicólogos sociais sugerem, que a timidez é o efeito dos “rótulos”
dados pela sociedade: „Eu sou tímido porque os outros
chamam-me assim”. Segundo as cientistas da personalidade a
timidez é hereditário, como inteligência  ou altura. Porém a
única causa desse  característico não foi definida.

A timidez é mais frequente entre as crianças na idade escolar do
que entre os adultos, porque muitos deles foram capazes de
ultrapassá-la já na infância, o que na realidade é bastante difícil
e exige muito trabalho. Existem tácticas  e exercícios, que são
usados para combater esse monstro. Mas elas só são efectivas
sob condicão de mudanças fundamentais na maneira de pensar
sobre si próprio, incluindo o aumento da autoconfiança. É
necessário estar consciente das situacões, que favorecem a
timidez e dos alvos que se pode atingir depois de vencer o
acanhamneto. Com isso já pronto, começa-se o laborioso
processo da realização dos 10 passos até à audácia:

mOOnstrOOs
COMO MATAR UM MONSTRO TÍMIDO?

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Magda PielakMagda PielakMagda PielakMagda PielakMagda Pielak

1. Fale pela primeira vez! Telefone para obter uma
informação telefónica e pergunte os números de pessoas com
quem quer entrar em contacto – preste atenção à reacção da
empregada! Ou telefone a um centro comercial para verificar
o preço dum produto publicitado. Graças ao telefonema vai
ficar anónimo, mas simultaneamente será forçado ao contacto
com outra pessoa.

2. Cuide da sua aparência! A visita ao cabeleireiro ou umas
compras podem melhorar a sua imagem aos seus próprios
olhos.

3. Diga “Olá!”. Cumprimente com um sorriso as pessoas na
rua, no escritório, na escola. Alguns não vão reagir, mas, na
maioria dos casos, com certeza vai ouvir uma  resposta
agradável.

4. Inicie uma conversa “segura”, por exemplo, numa fila
numa loja, na sala de espera do médico ou num evento
desportivo. Pode começar com uma experiência que nesse
momento têm em comum: “Ah, essa fila é tão longa! “

5. Distribua e receba os  cumprimentos! É tambem forma
boa para entrar em contacto com outros. Goze todas as boas
palavras e nunca os ignora!

6. Encontre-se com pessoas! No início o que conta é a
quantidade, não qualidade. Precisa de prática em qualquer
contacto sociail. Na biblioteca, no museu ou no banco - em
todo o lugar tente não evitar companhia.

7. Esteja bem informado – leia os jornais e livros, vá ao  cin-
ema e ao teatro para ter sempre um bom assunto para discutir.

8.  Seja um ouvinte activo – junte-se a um debate e preste
atencão ao que outros dizem!

9. Arranje um rendez-vous! Faça-o por telefone, para não se
preocupar com comunicação não verbal. E lembre-se que a
recusa do encontro não significa a recusa da pessoa!

10. Tente dominar o stresse. Esteja sempre bem preparado.
Experimentar meditacão ou técnicas de relaxamento pode ser
uma boa ideia.

E o que é mais importante – não desanime. Os inícios são
sempre difíceis e as derrotas são uma parte inevitável da vida!
Então parabéns a todos os tímidos:) 

Diz-se que todas as mulheres têm a sua obsessão. Eu
acho que cada uma tem a sua, mas apesar disso todas
têm uma comum: as compras.  Umas mulheres
manifestam-na caminhando pelas ruas com sacos cheios
de vestidos recém adquiridos, outras tratam de ocultá-
los, às vezes, até de elas mesma, mas a verdade é que o
doce sabor das compras é inegável.

Há mulheres maníacas por comprar malas, há mulheres
enlouquecidas por adquir ir  ornamentos, outras
apaixonadas por roupa interior e também uma multidão
de mulheres que adoram calçado. Eu, sem sombra de
dúvidas, pertenço ao último grupo.

Sapatos, sandálias, ténis, botas, tamancos, chinelas…
com ou sem salto, de tacão alto e fino, baixinhos e de
plataforma em madeira, de cabedal, de couro, italianos,
brasi le iros ou por tugueses,  negros,  brancos,
multicolores, elegantes, desportivos, chiques com laço
de cetim, para o Outono, Inverno, Primavera e Verão.
Quantas possibilidades, tantas tentações. Poucas vezes
consigo resistir. Sei dizer ‘não‘ quando se trata das
outras peças de vestuário, mas quanto ao calçado, na
maioria dos casos, totalmente seduzida volto a casa com
um par de sapatos a mais.

Na última segunda-feira também voltei a casa com um
calçado novo. Infelizmente não dá para ser acrescentado
à minha colecção. Primeiramente porque é só um sapato
(neste caso graças a deus que é só um), seguidamente
porque nem é bonito, nem está na moda, nem é
confortável e, finalmente, porque quando puder libertar
-lo da minha perna direita, a primeira coisa que vou fazer
será jogá-lo fora. Porquê? Simplesmente porque é um
sapato de gesso. Caí ao descer do autocarro (foi um destes
velhos) quando pisava a gelada calçada polonesa a
caminho da universidade. Depois parece que tinha
torcido a perna e que era preciso engessá-la para pelo
menos três semanas.

Hoje é o sexto dia da minha tortura. Conforme as
indicações do meu cirurgião, evito qualquer movimento
e passo os dias com a perna engessada numa posição
especial, ou seja, com a perna elevada e curvada, com o
calcanhar em cima do joelho, mesmo com o gesso em
frente dos meus olhos. Observando-o cheguei à
conclusão de que parece um monstro. Em comparação
com sapatos normais, é de grandeza extraordinária e,

além disso, é extremamente feio, incómodo e pesado.
É cruel e desumano, encarcerou a minha perna e nem
pensa em devolver-lhe a liberdade, apenas o deixa
respirar. Parece como se não tivesse compaixão, está
atento todo o tempo e não nos (a mim e à minha perna)
deixa sozinhas nem para um momento, como se
pensasse que a sua presença é desejada. Com certeza
não é um monstro cavalheiresco.

O pior é que tem um cúmplice, a verdade seja dita,
dois cúmlices. Não sabia que os monstros trabalham
em grupos, mas junto com o gesso na minha vida
apareceram também duas muletas. Elas têm por
objectivo torturar as minhas mãos. Ainda bem que isso
não acontece  f requentemente  porque têm a
oportunidade de me atacar só quando ando apoiando-
me nelas e, como em geral, não ando muito, não
podem pregar nas minhas palmas das mãos, nem
causar dor nos músculos dos braços muitas vezes por
dia. Outra coisa, é que o meu monstro de gesso além
da violência para me espantar, usa injecções (uma
pequena explicação: é aconselhável tomar injecções
para a prevenção de coágulos sanguíneos quando se
tem a(s) perna(s) imobilizada(s) por gesso).

Deste modo, da tese que o gesso na minha perna é
um monstro, as muletas os cúmplices dele e as
injecções a sua arma, chego à conclusão que o cirurgião
é o chefe desta organização mafiosa dos monstros. Mas
a verdade é que ele também não é o mais importante
nesta estrutura. Ao pensar bem dou-me conta de que
ele é somente um peão neste organismo monstruoso
chamado Serviço Médico. O pior é que este organismo
responsável pela saúde de cada um de nós está doente
e não tem muitas perspectivas de recuperar. Como um
médico particular é um peão nas mãos do Serviço
Médico, assim o Serviço Médico é um peão no jogo
nas mãos de cada novo governo, e o problema é que
cada novo governo quer jogar outro jogo. Jogo cujas
regras mal definidas só provocam maior confusão
neste organismo enfermiço.

Duas semanas mais e vou despedir-me do gesso e a
minha perna vai recuperar a sua liberdade (vou
também às compras e nem penso voltar a casa sem
um belo par de sapatos), espero que um dia também
o Serviço Médico possa jogar fora o seu disfarçe de
monstro. 

UM MONSTRO DE GESSO
TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Magdalena SmorczewskaMagdalena SmorczewskaMagdalena SmorczewskaMagdalena SmorczewskaMagdalena Smorczewska
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monStros
Todos nós bem sabemos que tirar a carteira de motorista na
Polónia não é coisa fácil. Mas o verdadeiro inferno começa
depois – quando o jovem motorista sai com seu carro às
ruas da nossa cidade.

Aí a lei da selva é a única lei em vigor, e tudo com que
encontra nosso protagonista são
verdadeiros monstros em pele. Vê-se,
pois, buracos gigantescos, motoristas
sem civilidade nem paciência para
aguentar a inexperiência do nosso
amigo, peões sem nenhum
conhecimento das três cores
fundamentais no trânsito e, finalmente,
os meios de transporte público que
parecem não cumprir as normas
ecológicas.

E o nosso pobre motorista, ainda
inconsciente de todos os perigos e
surpresas que lhe esperam, arranca com
o seu carro e sai, cheio de felicidade, às
ruas de Varsóvia. Pensa que a partir de
então vai ser independente, que poderá
ir aonde quiser sem problemas, já não
lhe interessará nem o horário dos
autocarros, nem o tempo que faz. Terá
o seu próprio meio de transporte e a
vida dele será uma maravilha. Mas,
coitadinho, não sabe que sua alegria vai
acabar mais cedo do que o poderá
imaginar. Os monstros da rua nunca
dormem e vão fazer da sua vida um
verdadeiro inferno.

Dia primeiro. Sete horas e meia da
manhã. O nosso amigo, cheio de ilusão,
sai da sua casa rumo ao escritório. Entra
no carro, dá partida no motor e...
começa a sua aventura. Sete horas e
trinta e cinco minutos. Acto primeiro.
Uma roda do motorista cai num buraco enorme, em pleno
centro da cidade. O motorista fica paralizado, mas,
afortunadamente, tudo acaba bem. Continua a sua viagem.

Acto segundo. Um peão, muito atrasado, entra correndo na
rua (a luz está vermelha) e quase morre atropelado pelo nosso
carro. Apesar de nós não sermos culpáveis por nada, temos

sorte. O homem sai vivo, porém está em choque e chama-
nos nomes. Mas tudo bem. O motorista mantém sangue
frio. Arranca e segue. Já se encontra muito perto do seu
escritório. Não foi tão mal. Falta tão pouco... Na rádio
põem sua canção preferida. A vida é bela. A partir de agora
nada pior lhe pode acontecer. Acto terceiro. A poucos

metros do estacionamento, o veículo
pára no meio da rua. O motorista quer
ligar o carro, mas não consegue. Os
outros usuários da rua, apesar de
verem que temos problemas,
expressam o seu descontentamento.
Buzinam. Gritam. Mostram gestos
indecentes. Chamam nomes. Mas
nenhum deles é capaz de sair do seu
car ro para nos ajudar. É um
verdadeiro horror. Sentimo-nos como
se estivéssemos no meio duma selva
tropical cheia de bestas selvagens. É
certo que no curso de condução
tivemos aulas dedicadas à construção
de motores, mas agora não nos
lembramos de nada. Por que toda essa
gente é tão agressiva? Por quê? Acaso
não vêem que na sua frente está um
motorista sem experiência, assustado,
nervoso e com grande sentimento de
culpa? Já, já. Pode ser assim porque
são oito horas da manhã, porque
todos querem chegar a tempo ao
trabalho, que o nosso carro atrapalha
e impede que os outros veículos
circulem facilmente... Talvez se o
nosso motorista fosse uma mulher a
coisa seria mais fácil. Mas como é
homem, coitado dele. Ninguém o vai
ajudar.

A história acaba prosaicamente. O
carro do nosso protagonista foi levado
à garagem e hoje em dia já está bem,

mas o motorista ficou com um trauma enorme. Não quer
nem ouvir de sair de carro à rua outra vez, tem muito medo
e desistiu da empreitada. Aprestou-se para o transporte
público que, apesar de estar sempre cheio de gente, atrasado
e desconfortável, tem uma vantagem muito grande: tem
um outro motorista que, em casos de emergência, encarará
sozinho todos os monstros da rua.

MONSTROS NA RUA
(OU EXPERIÊNCIAS DUM MOTORISTA INEXPERIENTE)

O homem sai vivo, porém
está em choque e chama-
nos nomes. Mas tudo
bem. O motorista mantém
sangue frio. Arranca e
segue. Já se encontra
muito perto do seu
escritório. Não foi tão
mal. Falta tão pouco... Na
rádio põem sua canção
preferida. A vida é bela. A
partir de agora nada pior
lhe pode acontecer. Acto
terceiro. A poucos metros
do estacionamento o
veículo pára no meio da
rua. O motorista quer
ligar o carro, mas não
consegue.

MEDOS DA INFÂNCIA:

José Carlos Dias:
Acho que o clássico medo do escuro...ah e tinha muito medo do
almoço das quartas-feiras, porque a minha mãe fazia sempre peixe
cozido. Muitas das vezes não queria regressar a casa depois das
aulas para almoçar porque já sabia que tinha de comer isso. Tinha
mesmo muito medo.

Ana Carolina Walczuk Beltrão:
Quando criança eu era muitissimo tímida, tinha medo de falar em
público. Daí na adolescência tudo mudou e nunca mais parei de
falar - falava com todo mundo, falava alto na sala de aula, virei
representante de turma... (Hum... Será que agora falo demais?)

Anna Kalewska:
Não tive medos de infância. Fui uma criança muito desinibida.
Quis ser actriz. Fazia teatro usando as cortinas (de seda? de algodão?
de um manto diáfano de fantasia ?) da sala de estar da casa da
minha Avó materna (onde vivo actualmente). Os medos – todos
os medos possíveis da puberdade e da idade adulta – vieram depois.
Alguns têm continuado. Outros, extirpei. Hoje tenho medo de
dizer asneiras por escrito.

Agata Adamska:
Foi um E.T. Eu tive muito medo e este medo durou muitos anos,
até posso contar a história. Quando o meu pai me trouxe do México
uma figura do E.T. em plástico, uma mascote para o dia dos meus
anos. Eu tive de a embalar num saco preto de plástico e fui deitar
fora num caixote de lixo a três ou quarto quarteirões da minha
casa.

Aitor Arruza:
No recuerdo, pero puede que a los perros guardiantes que protegian
los caseiros de las Montañas.

Barbara Mróz-Gonçalves:
I was afraid of  going up to the dark attic and cellar in my house –
darkness, thought there were ghosts.

Anna Czajkowska:
In childhood I was afraid of  spiders, mice and snakes.

InQuériTo
Por Por Por Por Por Martyna Gajewska & JohnathanMartyna Gajewska & JohnathanMartyna Gajewska & JohnathanMartyna Gajewska & JohnathanMartyna Gajewska & Johnathan

Continuando a investigação dos trabalhadores do nosso Instituto, decidimos, desta vez,
investigar os seus lados mais obscuros através de duas pequenas perguntinhas: quais
os seus medos de infância e que monstros o assustam? Apresentamos aqui as respostas
que conseguimos. Pena é que mais professores não tenham participado :(

O MONSTRO QUE O ASSUNTA

José Carlos Dias:
Acho que todos os montros que atacam os valores mais importantes
do ser humano como: os monstros da estupidez, da ignorância, da
vaidade. Também o monstro da crueldade e do fanatismo.

Ana Carolina Walczuk Beltrão:
O passar do tempo. Antigamente um ano parecia uma eternidade
para mim. Hoje, não dura quase nada... Os dias vão voando e a gente
não percebe. Não tenho medo de envelhecer, mas receio que, no
corre-corre do cotidiano, perca muito tempo com atividades
mecânicas, sem realmente aproveitar a vida.

Anna Kalewska:
Tenho medo é do monstro da estupidez e da pequenez que vêm das
limitações espirituais da condição humana. Estou de opinião – assim
como pensou Jorge de Sena nas Considerações morais à guisa de prólogo a
uma colectânea de ensaios e artigos intitulada O Reino da Estupidez –
I (Edições 70, Lisboa 1984) – de que é possível a independência deste
monstro, embora nem sempre seja humanalmente evitável. Teria medo
de perder esta minha própria orientação de espírito. E o Reino da
Estupidez? É um poema herói-cómico, publicado anonimamente em
Paris (1818), atribuído ao brasileiro Francisco de Melo Franco (1757-
1823) que nasceu no Brasil, estudou em Portugal e morreu no país de
origem. «Nenhum outro texto, portanto, mais significativo das virtudes
e dos defeitos da luso-brasilidade ...» J. S.

Natalia Klidzio:
As situações sem saída.

Aitor Arruza:
En principio de ninguno, pero si hay que elejir: Los Zombis.

Tamara Sobolska:
Sou uma pessoa que não tem medo de nada.

Barbara Mróz-Gonçalves:
I’m afraid of  death, illnesses, rude people, snakes, film ugly monsters.

Anna Czajkowska:
I am still afraid of  mice and s nakes. Well, I don’t like them, to be
exact. And I don’t like heights.
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O MAL NOS CONTOS DE FADAS
UMA REFLEXÃO MEIO A SÉRIO, MEIO A BRINCAR

Estou a escrever em nome das diversas criaturas que
representam o mal nos contos de fada tradicionais.
Dessas que foram acusadas, julgadas e condenadas à
revelia. Não nos deram uma possibilidade de defesa.
Agora é o tempo para romper os grilhões do silêncio.
Oiça quem quiser.

Meu nome? Não é importante. Ninguém me conhece de
nome. Todos me chamam de aquele lobo infame da história
do Capuchinho Vermelho. Tenho a reputação de um gajo vil
e terrível que devora as avós para o pequeno-almoço e
as netas para o jantar, e que não merece nada melhor do
que um golpe com machado na cabeça e uma estripação
com navalha. É verdade, admito, que comi aquela rapariga
de ridículo traje vermelho que deambulava pela floresta
como se fosse a sua proprietária. Porém, duvido que seja
razão suficiente para tanta comoção. Um lobo é carnívoro
de natureza. Para sobreviver, tenho que comer os outros.
Isso faz de mim um monstro?! Um absurdo. É como
condenar uma ovelha por destruir relva... Os homens
também comem carne, mas só o canibalismo torna-os
criminosos. E podem estar certos - aquela menina, com
certeza, não pertencia à minha espécie!

Por que é que ninguém me admira pela esperteza e
coragem em vez de criticar o comportamento tão natu-
ral? Podia matar a rapariga lá na floresta, logo depois de
a ter encontrado, sem que alguém soubesse disso. Mas
não, eu inventei um plano astuto para tirar o maior
proveito possível da situação. Não só chegei à casa da
avó primeiro, mas também consegui disfarçar-me dela
tão bem que a neta não me reconheceu. Nenhum lobo,
até então, realizou uma empresa assim! Contudo, meu
prêmio era só ódio e perseguição. O mundo é injusto!

Engolia o sapo e sofria em silêncio se eu constituísse
um caso à parte, uma excepção vergonhosa à regra. Mas
há mais de nós. A vasta planície onde vivem as criações
da imaginação humana está cheia de seres percebidos
como os maus, os malvados, os monstros; sentenciados
a exclusão e desprezo eternos. É possível que alguns
sejam condenados com razão, mas a maioria sofre sem
merecer.

Olhemos, por exemplo, para o caso de Baba Yaga do
conto João e Maria. Era uma pobre velhinha que morava

na floresta longe dos outros. Não estranha que no
desespero da solidão tenha agar rado a primeira
oportunidade para ter companhia e ajuda de duas
crianças. Talvez os seus métodos de convencê-las a ficar
fossem demasiado drásticos, mas certamente não
justificavam a crueldade de queimá-la em forno! Corre o
boato que ela foi a primeira a tentar fazê-lo com o João,
mas enfrentemos a realidade – se ela quisesse assar e comer
o rapaz, não tê-lo-ia posto no forno com roupa!

Baba Yaga é só uma das personagens prejudicadas por
preconceitos injustos. Todos somos as criaturas simples que,
há séculos, foram condenadas a ser más. Ninguém escuta
os nossos protestos. Desde pequenas, as crianças humanas
são ensinadas a odiar-nos e temer-nos. Crescidas, elas
ensinam esse ódio a seus filhos. E a tradição continua.
Nascidos na mente dos homens, vitalizados pelos
fabuladores, privados da possibilidade de fazer escolha,
somos vítimas dos contos de fada e das intenções
moralizadoras.

Tradicionalmente, uma fábula tem que dar alguma lição.
Os bons vencem e os maus são castigados. Infelizmente,
não se pode mostrar um conceito tão abstracto como o
bem se não pelo contraste com o seu pólo oposto. Pois, o
que seria o bem se o mal não existisse? Tudo bem, até posso
entender a origem da nossa perseguição. No entanto,
entender não significa concordar. A situação fica na mesma:
sofremos nós – as vítimas inocentes da tradição. No mundo
dos homens evitam-nos, no mundo dos contos de fada
discriminam porque, como os maus institucionalizados,
ocupamos a baixa posição na hierarquia.

Por todas essas razões e por muitas outras aqui não
mencionadas, nós, abaixo-assinados, pedimos uma
reabilitação nos olhos dos homens, especialmente das
crianças, e a indemnização pelas perdas sofridas. 

O Lobo (O Capuchinho Vermelho)
Baba Yaga (João e Maria)

A Má Rainha (Branca de Neve)
13ª Fada (A Bela Adormecida)

A Fera (A Bela e a Fera)
A Madrasta e Duas Irmãs (Cinderela)

A Bruxa (Rapunzel)
O Mau Gigante (O Gato de Botas )

LA PATUM
MONSTRES ESDEVINGUTS PATRIMONI ORAL I IMMATERIAL DE LA NOSTRA HUMANITAT.

TTTTText de ext de ext de ext de ext de Josep Antoni ClementJosep Antoni ClementJosep Antoni ClementJosep Antoni ClementJosep Antoni Clement

El Tabal retrona i un noi s’apropa a la munió de gent
que dansa enduta per un brogit esbojarrat tot celebrant
el ball iniciàtic dels monstres patumaires amb regust de
segles berguedans ja passats.

Som al sal de Plens d’un any qualsevol de principis dels
noranta, i qui us escriu recorda les seves experiències
de poll de granja que visita el paradís familiar perdut
entre cotxes, blocs comprimits, fums a dojo i altres
gràcies i desgràcies de la nostra involució barcelonina.

Aquest records personals que traspuen un
sentimentalisme endolcit pels anys transcorreguts,
celebren ara, des de la distància polonesa, el recent
nomenament de la festa de les festes berguedanes com
a Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la
UNESCO.

Què és la Patum? Et preguntes tu, rar lector, encuriosit
o bé un pèl indiferent guaitant els primers brots
primaverals (gdzie jeste¶ wiosna?) de la nostra estimada
Varsòvia. Doncs, la Patum és la pervivència de les
antigues representacions del teatre medieval que,
reconduint atàviques celebracions paganes, es duien a
terme durant la setmana de Corpus amb una finalitat
moralitzadora i divulgadora de les Sagrades Escriptures.
Amb el pas del temps però, anà perdent aquest sentit
original i es transformà en una tradició de caire  festiu.
El meravellós monstruari que ens acompanya en la
dansa extàtica es composa per la distingida Àliga, que
des del 1756 ens convida a seguir la seva gràcil
coreografia, la Guita o Mulaguita, la figura més antiga
que amb cos de mula, cua de cavall, coll de girafa i cap
de drac segueix rítmicament el so de l’indòmit Tabal,
els diabòlics Plens, que porten l’infern de l’imaginari
cristià a la plaça de Sant Pere de la Ciutat de Berga, i
altres prodigis que hauràs de descobrir in situ sadoll de
barreja.

Tot això és un món, petit i immens en si mateix, que
ens ofereix del seu got del saber etern, el poder capir i
gaudir un cop més de la interpretació que fem, nosaltres
grans mortals, de l’espai que ens rodeja i ens dóna vida.
Per tant, estimat lector, fuig aviat cap a verals remullats
per les aigües del Llobregat berguedà i explica’m, de
tornada, com et va anar. Gràcies.

monstresmonstresmonstresmonstresmonstresmonsTRES
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MONSTROS EM METAMORFOSES LITERÁRIAS
O MOSTRENGO OU A TERCEIRA ASA DO GRIFO

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

O próprio Camões não foi mais que o que esqueceu fazer. Os Lusíadas
é grande, mas nunca se escreveu a valer. Literariamente, o passado
de Portugal estava no futuro. O Infante, Albuquerque e os outros
semideuses da nossa glória esperavam ainda o seu cantor.

Fernando Pessoa / José Blanco1

DRAMAMATIS PERSONAE:
Fernando Pessoa – poeta múltiplo, disperso em heterónimos,
quase desconhecido em vida (1888-1935) é hoje um dos mitos
literários do século XX. Segundo Antonio Tabucchi, teria
inventado todas as vanguardas da Europa modernista.
Entre 1915 e 1935, ano da sua morte, Pessoa trabalhou
intensamente, chegando a publicar um punho de artigos e a
edição dos poemas ingleses em tiragens pouco divulgadas.
Apresentou um livro de epigramas histórico-míticos intitulado
Mensagem a um concurso, instituído pelo Secretariado de Propa-
ganda Nacional em 1934, para atribuição do Prémio Antero de
Quental. A obra teve primeiramente como título Portugal. Lib-
eral de formação britânica (bilingue, até ao fim da vida),
teorizador de uma república aristocrática, cultivou com ironia o
nacionalismo e o cosmopolitismo. «Emissário de um rei
desconhecido» ia cumprindo as instruções de Além, para arvorar
o pendão de um combate em prol da enevoada, messiânica  pátria
portuguesa do Quinto Império. O poeta de tradições gnósticas,
rosa-crucianas e pagãs.

Agostinho da Silva (1906 -1994) – professor, pedagogo,
ensaísta e poeta. Espírito livre, inconformista e original. Uma
das figuras mais carismáticas da Cultura Portuguesa, da
Lusofonia e do séc. XX.  Doutorado em Filologia Clássica,
emigrou para o Brasil em 1944. Leccionou na Universidade Fed-
eral Fluminense, no Rio de Janeiro (em Niterói). Criou, na
Universidade de Brasília, um Centro de Estudos Portugueses e,
em Salvador, o Centro de Estudos Afro-Orientais. Foi amigo
de António Sérgio e colaborador de Jaime Cortesão. Regressou
em 1969 a Portugal, passando a ser conslultor do ICALP (o ex-
Instituto da Cultura e Língua Portuguesa, hoje o Instituto
Camões). As ideias do ‘’franciscano anarquista’’ assumiram
invulgar popularidade. (Cf. JL no 923). Inspirador da versão
polaca da Mensagem e co-tradutor.

Henryk Siewierski (n. 1951) foi doutorado em Ciências
Humanas pela Universidade Jagelloniana de Cracóvia (Polónia),
depois de ter leccionado polaco na Universidade Clássica de
Lisboa passou a viver no Brasil, desde os meados da década de
oitenta. Foi professor do Departamento de Teoria Literária e
Literaturas na Universidade de Brasília, onde continua a trabalhar,
assumindo as funções do Director das Editoras Universitárias
da UnB.  Autor de uma História da literatura polonesa (Editora da
Universidade de Brasília, São Paulo 2000), publicou vários
estudos e ensaios sobre a literatura polaca.

É tradutor de várias obras de autores polacos traduzidos no Brasil
(Bruno Schulz, Bronis³aw Geremek, Czes³aw Mi³osz, Tomek
Tryzna). Publicou, entre outros: Jak dosta³em Brazyliê w prezencie,

Universitas, Kraków 1998; Raj nie do utracenia. Amazoñskie silva re-

rum, Universitas, Kraków 2005. Organizador e prefaciador da Vida
Conversável de Agostinho da Silva, UnB, Brasília 1994, Tradutor da
Mensagem para polaco.

Na primeira parte da Mensagem de Fernando Pessoa há, entre outras
designações retiradas da heráldica nacional portuguesa: os campos,
os castelos, as quinas, a coroa e o timbre um monstro quimérico
chamado grifo, que povoa o quinto capítulo desta parte, encabeçada
com O Timbre. O grifo em questão é uma figura mitológica, simbólica
e alquímica, composta de três partes-poemas:

- A Cabeça do Grifo: O Infante D. Henrique
- Uma Asa do Grifo: D. João o Segundo
- A Outra Asa do Grifo: Afonso de Albuquerque.

As partes ´´corporais´´ do enigma pessoano servem, primeiro, de
cabeçalhos aos três títulos de O Timbre  e contestam, depois, algumas
noções tidas como inabaláveis até à emblemática data de 1934, a
saber:

− Um grifo seria, segundo as fábulas da Antiguidade, um misto de
águia e leão (o bico da águia e o resto do corpo do leão) e habitava
a Etiópia ou as Índias, guardando os tesouros de Apolo e .... os
cálices do vinho de Dionísio,

− O timbre das armas nacionais portuguesas seria, desde D. João I,
a serpe alada;

- A serpe podia ser confundida com o dragão, mas não com o grifo;

− O mostrengo significava uma pessoa desajeitada, ociosa ou inútil,
um estafermo da Mitologia. Um espantalho, quiçá, num pomar de
cerejas.

O curioso grifo pessoano teria por ́ ´partes corporais´´, primeiro, o
quinto filho de D. João I e D. Filipa de Lencastre, conhecido na
história como o promotor de um plano expansionista até ao Norte
de África, iniciado pela conquista da praça de Ceuta (1415), com «o
globo mundo em sua mão». É a ́ ´cabeça´´. Segundo, vêm D. João
Segundo, o realizador de uma ´´política de sigilo nacional´´,

deixando preparado o caminho marítimo para a Índia, em virtude
da viagem de Bartolomeu Dias que em 1487 dobrou o Cabo da
Boa Esperança (chamado antes o Cabo das Tormentas). Uma
«asa do grifo», o Príncipe Perfeito, um «formidável vulto solitário».
Terceiro, uma outra asa do grifo, D. Afonso de Albuquerque, que
fez tributárias da Coroa portuguesa muitas cidades na Índia,
assaltou e conquistou Ormuz e Goa, tentando erguer o Império
Português do Oriente. Sofreu a morte prematura, em Goa (1515),
conquistada pouco antes. Teria criado «três impérios» (do Mar
Atlântico, do Mar Roxo e do Mar Índico); sim, «Criou-os como
quem desdenha». Caiu a asa do grifo.

Como compreender a inversão pessoana, a contraposição de um
timbre velho das armas nacionais de Portugal, a serpe alada, por
um grifo alado? E, no mesmo volume da Mensagem, por um não
menos volátil Mostrengo? Era necessário dizer que a Mensagem é,
sobretudo, um livro de heráldica – e, como escreveu Octavio
Paz, a heráldica é uma parte de alquimia1. Em Pessoa – assim
como em Baudelaire, Coleridge e Yeats que o inspiraram -  a
poesia funciona como um sistema de símbolos e analogias paralelo
ao das ciências herméticas. O Autor da Mensagem (Pessoa – o
ortónimo), assimo como o do Cancioneiro concebeu um livro
simbolista, impregnado de hermetismo e das imagens re-criadas
da tradição ocultista. O processo ideológico e estético baseia-se
na contraposição do milagre religioso cristão ao mito nacional
providencialista e místico, que é «o nada que é tudo» (em Ulisses e
algures). O milagre religioso, segundo Pessoa, nunca foi; em D.
Afonso Henriques não encontramos a mais leve referência ao milagre
cristológico de Ourique. Há, sim, o mito de um pai da Nação que
foi cavaleiro. Um mito da fundação da nacionalidade. O cavaleiro
da «espada» e o outorgador da «bênção» morreu, transformou-
se numa lenda histórica, mas fecunda a realidade, comungando
da vida dos deuses pagãos e super-heróis. Todos os símbolos
heráldicos da Mensagem «fecundam» e «decorrem» ocultamente,
exortando Portugal a uma missão a cumprir no porvir. Nesta
trilha de ideias, o grifo representa seguramente a conclusão da
luta do homem com o mar, a empresa das descobertas, a reunião
do conhecido com o desconhecido, do Ocidente com o Oriente,
e a respectiva aniquilação dos lutadores: a perda de independência
que logo se seguiu e a perda progressiva do império. E representa
ainda seguramente o resultado da operação: pedra astral, elevada
a timbre da nação3.

A substituição da serpe pelo grifo tem a ver com a permuta  do
cristianismo pelo ocultismo, com a supressão da religião cristã
ortodoxa por uma filosofia poética ou por uma metafísica que
segundo Fernando Pessoa não seria uma ciência, mas sim, uma
arte.

* * *

E se ousássemos a substituição de um monstro heráldico pelo
monstro marinho, de uma referência directa da conquista do Mar
e do Céu pelos portugueses? Adamastor (o avatar quinhentista

de muitos temas greco-latinos e um padrão literário do Mostrengo
pessoano) era um gigante, filho da Terra, como Encélado, Centímano
e Egeu. Tomou parte da Guerra dos gigantes contra os deuses. E
uma das personagens do canto V de Os Lusíadas, discursando nas
estrofes 51-59. Nem sequer tentou escalar o Céu ... Castigado por
se ter apaixonado por Tétis, a bela ninfa, Adamastor foi transformado
num imenso rochedo, tornando-se o taciturno guardião do Cabo
das Tormentas. A derrota amorosa, tema ovidiano, maneirista e
barroco, veio o castigo sob a forma de metamorfose4. Misantropo,
o Adamostor desapareceu a chorar. Trata-se de uma figura criada
por Camões para simbolizar os perigos que ameaçam os portugueses
no mar, como os temporais e os naufrágios. Adamastor é também
o símbolo de mais uma vítima de amor, um narrador intradiegético
da epopeia camoniana (um contador de sinistros casos futuros),
um naturalístico pedaço da carne convertido «em terra dura» (V,
59,1) que se desfez numa nuvem negra. Fecundou a imaginação de
poetas, esses novos criadores de mitos ... Michele Angelo Buonaroti
dedicou-lhe um poema «Un gigante v´e ancora d´alteza tanta/ Che
da´su´occhi noi qua giù non vede,/ E molte volte ha ricoperta e
franta/ una città colla pianta del piede», contudo, «Al sole aspira, e
l´alte torri pianta/ per aggiungere al cielo e non le vede/ ...e´ l capo
ha fermo e prossimo alle stelle...».

Em Espanha, Gerardo Diego publicou em Tántalo. Versiones Poéticas,
Ed. Agora, Madrid 1960 a sua tradução de O Mostrengo, intitulada
El Monstruo. Os macaenses, fez um ano que tiveram, na altura, a sua
versão da Mensagem (1959), na tradução de Luís Gonzaga Gomes
(aliás numa escassa edição reservada aos alunos do Liceu Nacional
Infante D. Henrique). Em Portuguese Poems and Translations de Leonard
S. Downes a versão inglesa de Mar Português e do Epitáfio de Bartolomeu
Dias apareceu já em 1947. Na Polónia, alguns dos poemas escolhidos
da Mensagem foram dados à estampa  1986 na revista  cracoviense
Znak (no1/374), na tradução de Henryk Siewierski e Agostinho da
Silva(D.Dinis, D.Duarte, D.Fernando, Infante de Portugal, D. João o Segundo,
Horizonte, Os Colombos, Mar Português, D. Sebastião, Calma). O Mostrengo
apareceu em polaco como Potwór só agora, na cuidadosamente
preparada edição bilingue:

Fernando Pessoa: Mensagem/Przes³anie, Instytut Studiów

Iberyjskich i Iberoamerykañskich Uniwersytetu

Warszawskiego/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu

Ludowego, Warszawa 2006, p. 81.

A dureza do destino que castigou o Mostrengo na Polónia foi
suavizada, nas épocas passadas, pelo relativo sucesso do
Adamastor,  referido por Juliusz S³owacki num poema dedicado
a Micha³ Rola Skibicki como «o espírito da Lusíada» («duch
Luzyady»), i. e. a emanação espiritual da epopeia marítima de
Camões, lida e apreciada pelos românticos polacos. Uma epopeia
que atraía as mentes mais lúcidas pelos tempos fora...

Mircea Eliade, no seu Diário, viu em Adamastor uma nova versão
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O ESTÁDIO DO DRAGÃO

Os monstros e os nomes deles podemos encontrá-los não
só nos contos populares ou nos filmes. Também a nossa
vida cotidiana é cheia dos nomes de bestas. Um exemplo
muito bom disso é o mais grande e moderno estádio de
todo Portugal- O Estádio do Dragão, localizado no Porto.

Foi construído com o destino de receber o Campeonato da
Europa do ano 2004. Nele mesmo foi jogada a partida fi-
nal, em que a equipa da Grécia ganhou. A inauguração do
estádio teve lugar no dia 16 de Novembro de 2003. O
primeiro jogo foi um encontro de duas lendas do futebol
europeu- FC Porto venceu a FC Barcelona por 2 a 0. Desde
então  a equipa do Porto continua a jogar no estádio com
muitos sucessos. A construção custou aproximadamente 98
milhões de Euros e foi a realização do projecto do arquitecto

Manuel Salgado. A capacidade do
“Dragão” é de 50.948 lugares, é o
36° maior da Europa. O estádio
na classificação internacional
recebeu o grau “A”, que signifia
que pode ser palco de qualquer
evento futebolístico nacional ou
internacional.

Está localizado mais ou menos a
3,5 km do centro da cidade, na
Avenida Fernão de Magalhães. É
muito fácil chegar lá, como o
metro tem a estação “Dragão”.
Vale a pena visitá-lo durante uma
viagem ao Porto. Se não tivermos
a sorte de ir a um jogo, sempre
podemos fazer uma excursão com
um guia pelo estádio, e tudo custa
só 7 Euros.  É uma coisa
impressionante ver o lugar onde

na temporada de 2003-2004 a frequência média foi de
34.100 espectadores.

Por outro lado, podemos encontrar ali uma enorme
diversidade de salas, o serviço de catering e os espaços de
apoio(bar, sala de jantar, salas de convívio) que permitem
realizar congressos, conferências, reuniões, seminários,
colóquios, exposições.

Então não temos nada a perder e temos de conhecer o
Estádio do Dragão. Aqui na Polônia só podemos sonhar
com um campo deste tipo! Certamente todos os Polacos
serão bem-vindos na central do FC Porto, onde o nosso
guarda-redes M³ynarczyk jogava e ganhava os mais

importantes troféus da Europa.

24

Cabo, sonhando com umas Índias do Oriente. Parece-nos,
então, que o humilde Mostrengo seria a terceira asa do grifo,
uma pequena monstruosidade pessoana, ecoando nele, por
vias diversas, a lição camoniana e alguns monstros marinhos
de literatura portuguesa4.

Um monstro ou mesmo um morcego (!), como o viram os
estudiosos da literatura portuguesa, o Mostrengo pessoano
é um ser quimérico em contínua viagem nocturna («Na noite
de breu ergueu-se a voar/Ciemn¹ noc¹ wzniós³ siê do lotu»),
em metamorfose perpétua. É uma visão infernal, inspirada,
talvez, num anjo maléfico do Paradise Lost miltoniano,
aparentamente menos satânico na versão polaca, em virtude
do seu inegável, bondoso pendor romântico.

do eixo do mundo,
Axis Mundi, ou da
coluna Irminsul,
capaz de   sustentar o
Céu ...uma coluna que
unia o céu a terra, o
Céu conjugado com o
Mar Português. O Mar
Português, por sua parte,
constitui a segunda
parte da Mensagem (com
a epígrafe Possessio
Maris), bem como o
décimo poema deste
segundo ciclo. E nesse
Mar Português aparece
um ditado pessoano
quase proverbioso,
uma pergunta-resposta
e um adágio da gente
ousada:

Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.

Inesperadamente, veio-me a contrapartida polaca desta sentença:

Czy warto by³o? Wszystko  warto

Dla duszy, je¶li nie jest ma³a.

Porque a Mensagem valeu a pena de Henryk Siewierski e Agostinho
da Silva, um dumvirato tradutor comungando com Fernando
Pessoa das ideias messiânicas sobre o destino de Portugal, aos
astros projectado. E o dumvirato Adamastor-Mostrengo
reestabeleceu, entre nós, um filão de cultura erudita, de cunho
mitológico-fantástico, injustamente esquecido.

Figura arquetípica de anti-herói, Adamastor habita o Mar
Português, contrapondo um dos importantes mitos da Mensagem:
o das Ilhas Afortunadas (sendo o primeiro mito  da obra o futuro
ressurgimento de D. Sebastião, o segundo o do Quinto Império,
o terceiro o do Santo Graal e o último o do Encoberto, concebido
em termos rosa-crucianos). O Mostrengo/Potwór é feio e – apesar
a sua missão de exaltar aquele que Fernando Pessoa sempre
considerou o maior rei de Portugal, «El-Rei D. João Segundo!» –
não faz mais nada do que assustar «o homem do leme»... Ao
contrário do Adamastor camoniano metamorfoseado em penedo,
altivo, apaixonado, feroz e trágico, o anti-épico Mostrengo
pessoano é um ser alado, hediondo, um monstro grotescamente
penado (avatar do grifo!) que:

Ergue-se a voar              -       ...... wzniós³ siê do lotu

Voou três vezes a chiar   -       Trzy razy, wyj±c, przelecia³ wokó³

Imundo e grosso              -        ….stwór gruby i spro¶ny

e nada pode perante a vontade inquebrantável do mesmo «homem
ao leme», uma metonímia de um «Povo que quer o mar» versus
uma  mísera partícula do bestiário pessoano....

A metamorfose do gigante é transferida para a visão monumental
do soberano que primeiro pensou dobrar a Rota do Cabo, sonhando
com umas Índias do Oriente. Parece-nos, então, que o humilde
Mostrengo seria a terceira asa do grifo, uma pequena monstruosidade
pessoana, ecoando nele, por vias diversas, a lição camoniana e alguns
monstros marinhos de literatura portuguesa5.

Um monstro ou mesmo um morcego (!), como o viram os
estudiosos da literatura portuguesa, o Mostrengo pessoano é um
ser quimérico em contínua viagem nocturna («Na noite de breu
ergueu-se a voar/Ciemn± noc± wzniós³ siê do lotu»), em metamorfose
perpétua. É uma visão infernal, inspirada, talvez, num anjo maléfico
do Paradise Lost miltoniano, aparentamente menos satânico na versão
polaca, em virtude do seu inegável, bondoso pendor romântico.

1 J. Blanco: Fernando Pessoa em Directo/ Fernando Pessoa Rechtstreeks/ Fernando Pessoa
en Direct, Embaixada de Portugal – Sala Damião de Goes – Serviço Cultural,
Bruxelas 1996. Cf. Idem: Fernando Pessoa – Esboço de Uma Bibliografia, IN-CM/
Centro de Estudos Pessoanos, Lisboa 1983.

2 O. Paz: Fernando Pessoa o desconhecido de se mesmo (tít. origin.:El Desconocido de Sí
Mismo), 2ª ed., trad. L. Alves da Costa, Vega, Lisboa 1992 (o texto original foi
escrito em Paris em 1961 e começou no Mundo uma onda de interesse por F.
Pessoa).

3C. Castro da Silva Carvalho: ´´Aspectos formais do nacionalismo místico da
Mensagem´´, in: Colóquio-Letras, no 62,  Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
Julho de 1981, p. 31

4 A. da Costa Ramalho: ´´Sobre «O Mostrengo» de Fernando Pessoa´´, in: J. A.
Seabra (ed. e coord.): Fernando Pessoa - Mensagem, Poemas esotéricos, Fundação Eng.
A. Almeida – Biblioteca Nacional, Madrid 1993, p. 337.

5 V. A. Kalewska: ´´Monstros marinhos em exemplos escolhidos de literatura
portuguesa´´, in: Lubelskie Materia³y Neofilologiczne/ Lublin Studies in Modern Lan-
guages and Literature, no 27, Lublin 2003, pp. 7-26.

O grifo da fonte de Davioud (1860) na place St. Michel em Paris (foto da Anna Kalewska, 18.03.06).
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EL TARSIO BLANCO
En 1995, el monstruólogo polaco Jan Gondowicz decidió aceptar el reto-invitación
lanzado por Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero en su prólogo a El libro de los
seres imaginarios (1967), he aquí una pequeña muestra del resultado.

Criatura –tan rara como peligrosa- de la mitología de los
deshollinadores. Se incuba en las viejas chimeneas
abandonadas. De gran tamaño, está cubierto por un pelaje
níveo y afelpado. Las patas delanteras con membranas y
ventosas; con las garras de las traseras suele atrapar a sus
víctimas en un abrazo mortal. Los ojos grandes, amarillos e
hipnóticos. Su hociquito alargado está provisto de dientes
cuyo rechinido anuncia el ataque. Orejas acucharadas como
de murciélago. A sus presas les chupa la sangre de las sienes
–de aquí que los cadáveres momificados que aparecen en
los rincones de las chimeneas presente a veces esas pequeñas
y características heridas-. Si se le saca a la luz del día,
ennegrece y se desintegra. Esto parece indicar que dicha
criatura probablemente está formada de hollín.____Hay que
agregar que los cuerpos de los deshollinadores que tuvieron
la suerte de salir ilesos de un encuentro con el tarsio blanco
se cubren completemente de una erupción blanca, cuya
forma y tamaño recuerdan perlas de granizo que desaparecen
después de un par de días.

EL PEZ SOLUBLE

Inventado por André Breton (1924). Es imposible predicar
algo sobre él porque se disuelve. He aquí una fiel descripción
de su apariencia:

EL EASG SAINT

Pez llamado también Santo. Se le puede encontrar
únicamente en los manantiales cercanos a las iglesias, donde
nada bajo especial protección divina. Generalmente, en un
manantial viven dos ejemplares, lo que causa una impresión
sumamente piadosa. Se alimentan de las avellanas que caen
de las ramas sobre el manantial. Este alimento les
proporciona poderes mágicos, incluyendo el don de
profetizar. Circulan historias sobre una pareja de estos peces,
que fue vista en el manantial contiguo a la iglesia de Kilmore,
cerca de Lorne, en el siglo XVII. Los peces llevaban viviendo
allí unos cientos de años y parecían completamente
desprovistos de edad.

MÖKKURKALFFI

Chaim Bloch anota en Der Prager Golem una leyenda según la
cual reb Jehuda Löw ben Becalel no quería crear un
barrendero de sinagoga sino un defensor del ghetto de Praga.
La idea, que en nuestros tiempos retomó reb Jehoshua Bar
Hillel, reb Gershom Sholem juzgó más conveniente callarla.

Tal vez no lo hubiera hecho de haber sabido l´homme-machine
como máquina de guerra había defraudado no sólo al rabino
de Praga.____Mökkurkalffi es un golem germano, fruto de
la taumaturgia y el sentido de humor de los vikingos. Su
nombre significa “oscuro imbécil” . El coloso de barro de
cuatrocientos codos de altura fue modelado por la tribu de
los glaciales gigantes Jötunn, odiados por los dioses,
movilizando así sus fuerzas telúricas antes de la batalla con
Thor. El gigante Hrungnir, a quien esa criatura debía servir
de escudero, tenía como arma una afiladora colosal; a su
servidor no le quedó más que una clava hecha de un enorme
pino y cubierta de las boñigas congeladas de los gigantes.

El corazón de Hrungnir lo formaba un pedernal de tres filos;
a Mökkurkalffi, según la Edda de Snorri Sturlusson, le
pusieron como motor vital el corazón de una yegua.
Hrungnir galopaba delante sobre el ardiente corcel Gulfaksi;
detrás de él arrastraba los pies Mökkurkalffi, que era tan
grande que a cada paso daba rienda suelta a sus ventosidades,
sembrando la destrucción más bien detrás de

él que delante. Hrungnir tenía la cabeza de piedra; la cabeza
de Mökkurkalffi tropezaba con las nubes, por lo que no veía
mucho y poco a poco se ablandaba.____El solo pie de
Hrungnir, quien al caer aplastó al vencedor, era tan macizo
que ninguno de los dioses pudo liberar a Thor de su peso.
En cambio Mökkurkalffi, cuando el dios levantó a Mjöllnir,
su mazo de guerra, se orinó de miedo y tan abundantemente
que el barro de sus pies empezó a derretirse. Thajlfi, el fiel
escudero de Thor, sin riesgo, aunque con el sudor de su frente,
picó al engendro con su espada de bronce hasta que acabó de
deshacerlo. Tras la gigantomaquia, la colina-escudo, en la que
Hrungnir apoyó los pies para que Thor no lo quebrada por
debajo, quedó cubierta de rocas. Cerca de allí pueden llegar a
encontrarse los restos de un montecillo
de barro.

EL DRAGÓN GALITZIANO

En un mimbreral ribereño, cerca del
pueblo de Grz¹�le, al lado de los
Beskides polacos, habita desde tiempos
inmemoriales un dragón. El dragón es
totalmente auténtico. Se trata de un viejo y
enorme lagarto de una especie no definida de
manera precisa.____ Un relato más amplio
de la ceremonia de ofrenda al dragón,
que tiene lugar anualmente el 20 de
mayo, indica que se trata del así llamado
dragón galitziano. Entre los mimbres se oyó
un ruido como de arrastrar de patas y apareció
un dragón -apuntó el cronista. Un reptil de
cuatro metros de largo, ciego y decrépito. Con
dificultad posaba sus patas blandas y
débiles.____Siguen algunos detalles
folclóricos que podemos pasar por
alto.____Entonces  el dragón se aproximó al mancebo, lo olfateó, lo
arrastró con sus patas hasta tenerlo debajo y lo despedazó. De tres largos
bocados devoró los restos. Llegó el turno de la muchacha. El dragón
acabó con ella de dos dentelladas. El oficiante dijo:

Dragón, sacrificio ofrecido
Retorna a tu cueva

El dragón se incor poró con esfuerzo y desapareció entre los
mimbres.____…Quizá todos los dragones de nuestra vida sean princesas
que sólo esperan vernos alguna vez resplandecientes de belleza y de valor.
Quizá todo lo terrible no sea, en realidad, nada sino algo indefenso y
desvalido que nos pide auxilio y amparo –escribe con

ternura centroeuropea Rainer Maria Rilke (Lettres à un jeune
poéte). Sin embargo, esperar suele ser inútil. Como el relato
es de hace cuarenta años y la localidad se encuentra en las
cercanías de la metalúrgica Nowa Huta, es probable que el
dragón galitziano ya esté muerto.

EL BICÉFALO

Animal de la jungla africana, del tamaño de una cabra, con
una cabeza en cada extremo del cuerpo y en cada una de
ellas un cuerno afilado.  Apareciendo entre los matorrales
dio principio a la leyenda del unicornio.____Tímido y de
costumbres tranquilas,  puede evitar cualquier ataque gracias

a que siempre duerme sólo una de sus
partes.____Pertenece a los seres de
simetría ideal, perturbada únicamente
por una excepción. A saber: emite
sonidos nada más por un hocico, y esto,
para, sin ser descortés, poder hablar
mietras come. Principalmente habla
consigo mismo.____El último ejemplar
lo llevó un médico inglés, antes de 1839,
a la ciudad de Puddelby, a las orillas del
río Marsh.

____La única criatura semejante se
podía encontrar en China: según el
Shan-Hai-ch’iu’(Libro del Mar y las
Montañas), las ciénagas al sur de los
montes Usi-yan las habita el Bin-Fen,
bastante parecido a un jabalí pero con
una cabeza en cada extremo del cuerpo.

EL HIMANTÓPODO

Según Solinus, esta desgraciada criatura vive en Libia. Se
parece a una cabra con la única excepción de que sus
peculiares patas se unen bajo su vientre formando unos
arcos completos. Particularmente perjudicados resultan
aquellos ejemplares cuyas patas delanteras y traseras se
entrecruzan. En consecuencia, el himantópodo lleva una
vida de loco con camisa de fuerza: continuamente intenta
levantar la pata, brincar o cocear, pero en vano. Moviéndose,
ar rastra las patas con todas sus fuerzas, o muy
trabajosamente repta por el suelo. El traductor isabelino
(The excellent and pleasant Work of  Julius Solinus Polyhistor, trad.
Arthur Golding, Londres ,1587) lo llamó Caprimartir
Nudopatas.
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Quizá todos los dragones
de nuestra vida sean
princesas que sólo
esperan vernos alguna
vez resplandecientes de
belleza y de valor. Quizá
todo lo terrible no sea, en
realidad, nada sino algo
indefenso y desvalido
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DE QUE TEMOS MEDO?

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de MurielMurielMurielMurielMuriel

mOnstrOs
A constatação que o medo acompanha o homem desde o seu
aparecimento na superfície da Terra é banal, mas – que fazer? –
verdadeira. Gerações passam, civilizações surgem, impérios
caem, mas o medo inalteravelmente mexe na vida humana. Com
o tempo que passa mudam as condições de vida e os perigos
que determinam os nossos sustos também. É interessante sa-
ber de que temos medo para poder eliminar as suas fontes. Por
outro lado, aliás, este conhecimento nas mãos inadequadas
poderia tornar-se uma arma poderosa. Mas com toda coragem
que tenho queria me arriscar e analisar os medos da sociedade
polonesa.

Para ter qualquer base teórica, um pouco mais de que a minha
própria opinião, antes de escrever o artigo decidi fazer uma
pequena sondagem e dar à população a possibilidade de se
expressar. Alguns de vocês, de certeza, foram apanhados por
mim e pela minha amarrotada folha de papel ou atacados por
e-mail. Não todos, obviamente, e por isso os resultados abaixo
apresentados não pretendem ser nada mais do que uma amostra
acidental: nada representativa, nem feita em conformidade com
o rigor científico ou as normas de anonimato.

Na pesquisa tomaram parte 121 pessoas, e o meu enfoque vai
para o grupo daquelas entre 19 e 25 anos, que predominam na
amostragem. Havia 15 alternativas de resposta, mas cada pessoa
podia escolher no máximo duas. Ainda que bem fundo na alma
tenhamos medo de muitíssimas coisas, uma possibilidade de
escolha maior poderia ofuscar o resultado. Assim, pedi aos
indecisos para indicar só aqueles medos mais evidentes. Excluí
da lista as fobias pessoais, do tipo aracno- ou claustrofobia; a
fobia é uma angústia infundada e eu queria analisar os medos
que podem ser racionalmente justificados. Mesmo de forma
amadora, o questionário permitiu-me notar algumas tendências
bastante interessantes entre os indagados.

Para começar, queria sublinhar que, apesar da convicção global
de que todos vivemos sob a sombra do terrorismo, os poloneses
por mim perguntados não se inserem neste esquema. No
entanto, as autoridades fazem planos para limitar as liberdades
dos cidadãos e aumentar o controle sobre a sociedade com base
neste argumento: a guerra contra o terrorismo. Ou seja: um
argumento que, na verdade, baseia-se num mito, porque menos
de 5% das pessoas indicaram-no como o seu maior medo.

Fato é que os assuntos que nos preocupam são pouco globais
– o mundo na sua grandeza não nos apavora tanto, ao contrário:
os nossos medos são do dia-a-dia e afectam directamente os
pequenos mundos de cada um de nós. Os terroristas vivem lá

longe no Afeganistão, atacam os americanos consumistas que
talvez até mereceram, e não se interessam por um país qualquer
sem muita importância; as guerras, por sua vez, acontecem só
na África ou na América Latina e nunca chegariam à nossa
latitude. Surpreendentemente a maior percentagem (mas sempre
menos de 10%) destes medos “globais” caiu sobre as mudanças
climáticas e/ou catástrofes ecológicas. Será que o inverno, este
ano extraordinariamente demorado, evidenciou as
anormalidades climáticas e deu-nos a impressão que isto já não
é um problema que o simples afogamento da “Marzanna” pode
facilmente resolver?

Vale a pena também mencionar que os nossos medos são bem

essencial da nossa vida, o que prova que no século da incrível
revolução tecnológica as relações pessoais ainda não morreram,
como alguns prognosticavam. Mais que isso, neste mundo das
rápidas mudanças, da globalização e do caos, a única base certa,
o nosso “porto seguro”, são as pessoas amadas.

Como os nossos medos caracterizam-se por serem tão
mundanos, não espanta que a segunda opção mais escolhida
tenha sido a possibilidade de um acidente e/ou uma doença.
São mais de 30% as pessoas a quem a imobilidade física e a
incapacidade psíquica dão mais medo, pois que levam
à inevitável dependência de terceiros. Talvez não tenham
lembrado que a velhice, também, várias vezes tem o decurso
parecido.

É interessante notar quanto o trabalho e a realização na vida
significam para os entrevistados, sobretudo para os adolescentes,
que estão ainda no início das suas carreiras profissionais. As
conhecidas taxas de desemprego na Polónia explicam o medo
perante a possiblidade de perder o trabalho. De certo modo, o
receio do fracasso pessoal é procedente deste medo, mas pode
indicar que os adolescentes desejam um trabalho interessante,
que lhes dê oportunidade de desenvolvimento e realização
pessoal, mais do que um emprego qualquer, chato e rotineiro,
mesmo que bem pago. A percentagem relativamente grande
nestes dois casos acima mencionados poderia explicar a pouca
escolha do perigo da miséria, que é o caso extremo da falta de
dinheiro – e originada, primeiramente, pela falta de trabalho.

Para terminar, queria sublinhar um resultado preocupante desta
sondagem, que aponta para a falta da segurança que os cidadãos
da Polónia sentem. Não falo aqui dos preocupados em serem
vítimas de assaltos e roubos, o resultado que em qualquer caso
também não dá conforto, mas falo, sim, dum grupo de pessoas
cujo maior medo representam as autoridades governamentais.
Num país democrático, como a Polónia julga ser, ter medo dos
governantes, cujas obrigações são proteger e ajudar a população,
é um sentimento contrário à confiança, típico e correcto nesta
situação. Não todos consideram a política do partido-líder
suficientemente legítima e justa, e logo depois do primeiro riso,
ao ver esta opção na lista, marcaram-na sem hesitações. Um dos
respondentes até adicionou que o apavora a visão da ditadura
das “boinas de moher” (dyktatura moherowych beretów).

O meu pequeno pseudo-inquérito foi só um adestramento
sociológico para uso da faculdade. Espero que ninguém o uti-
lize com um objectivo mau. Mas calma, os leitores do nosso
jornal são pessoas dignas de confiança, não tenham medo. 
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De que temos medo?

em geral 19-26 anos

 mundanos, profanos, ligados à vida de momento. Pouquíssimas
pessoas escolheram, entre as opções, a morte. Os comentários
eram que “todos temos que morrer um dia”, e então mais nos
afectaria a morte dos familiares ou amigos do que a nossa
própria. Conforto na religião? Fatalismo? A morte parece ser
um assunto longínquo, do mesmo modo que a velhice: os
respondentes ou já se sentiam velhos ou viam-na como uma
fatamorgana de futuro que não os vai tocar dentro de alguns
séculos.

Então, o que nos dá medo mais? Confirmando as minhas
espectativas, mais de 50% dos indagados indicaram a solidão e
o abandono. Os familiares e os amigos constituem uma parte
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Gabriela Badowska: Quantos anos têm, em média, os
pacientes?

Jolanta Chojnacka-Wójtowicz: Na secção há pacientes
entre 18 e 35 anos de idade; em média, aproximadamente,
22-23 anos.

GB: É verdade que as doenças mentais agora tocam
nas pessoas jovens com mais frequência do que antes?

JCW: Não, não. A esquizofrenia desde há muito tempo é
considerada uma doença que afecta mais ou menos um por
cento da população, e continua a ser assim. Começa, porém,
na juventude, aproximadamente aos 20 anos, portanto as
pessoas jovens encontram-se no hospital, pela primeira vez,
em tal época da vida.

GB : Como é o dia dos pacientes? A que ocupações se
dedicam?

JCW : Esta é uma secção reabilitativa, em certo sentido, para
as pessoas que já passaram por uma fase de tratamento, e
por isso elas têm aqui muitas ´´aulas´´ terapêuticas, além de
tratamento. Na etapa de tratamento médico há secção
fechada e, então, a maioria da cura constituem os remédios.
Aqui, claro, também continuamos com a farmacoterapia, mas
temos também as ´´aulas´´, uma psicoterapia em grupo,
digamos, em formas diferentes, e individual. Há um treino
de capacidades sociais, psicoeducação, treino de relaxamento,
drama, psicodesenho. Há, portanto, muitas ocupações que
levam  consigo uma metade do dia, se incluímos pausas.

GB : Como explicaria este fenómeno de ´´aulas´´

funcionar e ajudar tão bem?

JCW : Os pacientes, além de terem bem definidos sintomas
psicóticos, enfrentam muitos problemas, tanto por causa da
doença que os acomete, como devido às razões, digamos,
psicológicas, mesmo não ligadas com a doença. Há uma série
de problemas que dificultam até o funcionamento das
pessoas nunca tocadas pela doença. Aqui, os problemas são,
claro, muito mais intensos, porque as pessoas doentes têm
que lidar também com as questões de capacidades sociais,
com travar relações - a doença faz com que os pacientes
frequentemente se isolem -  e, em geral, com diferentes tipos
de situações difíceis. Sabem pouco sobre a doença. Sendo
assim, estas ´´aulas´´ permitem-lhes, sem stress é exagerado
dizer, mas, em qualquer caso, mais suavemente entrar na
vida normal e lidar como uma pessoa, digamos, que já passou
por a fase mais dura da doença.

GB : Qual é o papel da família no processo de lidar
com a doença?

JCW : O papel da família é muito importante, porque, afinal
de contas, a maioria de pessoas mora com uma família, ou,
pelo menos, não vive em solidão, portanto é posta novamente
no ambiente de que veio. Perante os doentes há duas atitudes
mais comuns. Ora demasiada protecção e a convicção que
alguém, devido ao facto de ser doente, precisa de cuidado,
de preocupação e de concentração completa nos problemas
dele, ora, ao contrário, se o paciente apenas começa a
recuperar a saúde, a família acha que é tempo para acabar os
estudos, ou começar a trabalhar, porque o tempo foge, há
concorrência, etc. No entanto, aqui os dois comportamentos
são praticamente danosos, porque se alguém, digamos, ainda

não tem bastante força naquele momento, ainda sofre
dificuldades em funções cognitivas, não é capaz de controlar,
ou seja, pode, mas só isto que tem de fazer daqui a ano. Uma
confrontação com, por exemplo, as exigências na universidade,
quando ainda tem muitos problemas com a saúde, leva-o com
frequência a uma quebra, a um stress muito forte e a uma recaída
na doença. Portanto, fazer isto demasiado cedo é prejudicial.
Demasiada protecção, por sua vez, inibe, em geral, toda a
vontade e provoca frequentemente o retiro da vida. É uma
situação, para alguns, confortável, quando toda a família se
concentra somente no paciente. Portanto, aqui tem lugar as
´´aulas´´ de psicoeducação para as famílias. É um ciclo de
encontros nos quais, digamos, temos de apresentar e explicar
alguns questões, desfazer uma série de dúvidas. Há sempre
muitas perguntas e discussões com o psicólogo sobre o tema
da terapia.

GB : E os pais dos pacientes, assistem com vontade aos
encontros de psicoeducação?

JCW : A maioria assiste, ou seja, temos pacientes de toda a
Polónia, então alguns têm muita distância a percorrer; no começo
explicam que não podem chegar, que trabalham, etc. Entretanto,
quando já começam a vir, a maioria acaba o curso de
psicoeducação e está contente com isto que aprendeu; em
qualquer caso, tenta aplicar isto na vida. Não temos aqui grandes
problemas em incentivá-los a chegarem a estes encontros.

GB : Que problemas enfrentam os doentes mentais na
sociedade de hoje?

JCW : Sobretudo, estas pessoas ainda continuam a encontrar
um receio muito forte das doenças mentais. Geralmente, a
maioria das pessoas ouve sobre este tipo de doenças quando
ocorre algo terrível, e é feito por algum doente. Então fala-se
muito sobre isto - são normalmente alguns acontecimentos
pavorosos, claro que muito raros, e cometem este tipo de
coisas também as pessoas saudáveis. Porém, isto consolida uma
visão do doente, que é uma pessoa, por exemplo, pode ser uma
pessoa perigosa, ou um indivíduo que não vai conseguir
trabalhar, ou construir uma vida própria, criar uma família. Isto
é muito difícil, porque estigmatiza os pacientes; por isso muitas
pessoas escondem, durante muitos anos, o facto que são doentes,
elas e as famílias delas, e mesmo ninguém sabe, excepto elas e a
família absolutamente mais próxima, exactamente para os outros
não se colocarem, desde o começo, negativamente perante elas,
porque isto é um problema menor. Além do mais, falta os postos
de trabalho em condições de protecção para os doentes, e estes

são postos nos quais conseguiriam, bastante bem, lidar. Isto é
um problema muito grave para os pacientes.

GB : O que podemos fazer para diminuir este receio social?

JCW : Sobretudo, falar mais deste tema, digamos, na imprensa,
no rádio, na televisão. Aliás, este tipo de acção tem o seu lugar,
também no contexto positivo, não só por ocasião de alguns
incidentes que chocam. Simplesmente, desenha-se deste modo
uma visão diferente do paciente. Mesmo o filme ´´Beautiful
Mind´´ mudou muito em esta percepção - que não são somente
as pessoas, digamos, deficientes, que não conseguem lidar com
a vida, mas também há pessoas destacadas, que... que são
doentes, mas para as quais a doença não arruína toda a vida,
não destrói completamente a mente deles, como consideram
muitos. Portanto, é necessária, em suma, a educação da sociedade
propriamente feita. A maioria das pessoas não sabe nada, ou
quase nada, e tem muito pavor da doença.

GB : Sei que, quando eu era paciente, tinham lugar as
excursões. Continuam a ser organizadas? Para que evento
têm saído ultimamente os pacientes?

JCW :  São organizadas cada semana. Ultimamente têm saído
para ver uma exposição no Museu da Ásia e Pacífico. Há também
um turno reabilitativo, duas vezes por ano, em Strzy¿yn, perto
de Warka, onde a terapia é guiada em condições, digamos, de
repouso. Há uma orientação para fogueiras, excursões de trenó
(se estamos em inverno, claro)... Há excursões, como eu digo,
cada semana, para diferentes lugares em Varsóvia. No começo
isto é difícil, depois familiarizam-se e assistem com muita
vontade.

GB : Bem, a última pergunta. Ultimamente tem sido
abordado na Secção F9 o tema do Dia do Doente,
estabelecido pela Igreja para 11 de fevereiro e, este ano,
dedicado aos doentes mentais?

JCW : Foi abordado, aqui há também encontros com o padre.
Como ele está em contacto com os pacientes cada semana,
estão sempre bem informados. Um pouco antes havia uma
missa, celebrada por um bispo na capela. Claro que quem
quisesse assistir, podia. As pessoas interessadas, e são muitas,
podem assistir e assistem.

GB : Muito obrigada pela conversa.

JCW : Muito obrigada.

NO DIA 11 DE FEVEREIRO A IGREJA CATÓLICA COMEMORA O DIA MUNDIAL DO DOENTE, ESTABELECIDO EM 1992
POR JOÃO PAULO II. ESTE ANO O PAPA BENTO XVI PEDIU AOS CRENTES QUE TIVESSEM EM CONSIDERAÇÃO O

PROBLEMA DOS DOENTES MENTAIS. O PAPA SALIENTOU QUE QUEM SOFRE DE DISTÚRBIOS MENTAIS MUITAS VEZES É
CONDENADO À SOLIDÃO E AO SENTIMENTO DE CULPA PROVOCADO POR SE ACHAR UM PESO PARA A FAMÍLIA OU PARA A
SOCIEDADE. O PROBLEMA VEM-SE TORNANDO MAIS COMUM - JÁ UMA DE CADA CINCO PESSOAS SOFRE DE ALGUMA

PERTURBAÇÃO PSÍQUICA. DOENÇAS DESTE TIPO COM CERTEZA PODEM SER INCLUÍDAS NO GRUPO DE CIVILIZACIONAIS.

ESTAVA CERTA QUE NÃO FALTA PESSOAS COM A VONTADE DE AJUDAR OS DOENTES E AS FAMÍLIAS DELES. PORTANTO,
VISITEI UM DOS MELHORES SÍTIOS ONDE SE PODE PROCURAR APOIO EM TAIS CASOS - O INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E
NEUROLOGIA EM VARSÓVIA, SITUADO NA RUA SOBIESKIEGO Nº 9. ABAIXO, SEGUE A ENTREVISTA COM A DIRECTORA

DA SECÇÃO F9 (SECÇÃO DE JOVENS).

MONSTROS INTERIORES
TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Gabriela BGabriela BGabriela BGabriela BGabriela Badowskaadowskaadowskaadowskaadowska
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O que pode ser mais repugnante do que escaravelhos fritos,
um petisco chinês? Outro petisco chinês, por exemplo
“ovo de cem anos”. Ainda é pouco? Querem mais? Pois
bem, sejam bem vindos à China e experimentem camarões
vivos, ensopados em álcool (imaginem o olhar de um bicho
bêbado em frente das vossas caras...).  Tudo isso
acompanhado por “licor de víbora”, isto é, uma garrafa
de aguardente com uma serpente fechada lá dentro. As
monstruosidades que podemos encontrar na cozinha
tradicional chinesa foram inventadas por uma simples
razão – são obras da fome e da necessidade de preparar
comida de qualquer coisa. Assim foram inventados
numerosos petiscos, pequenos “pratos feitos de nada”;
assim se formou também a tradição de preparar vários
pratos para uma refeição. Das mesas dos pobres os
petiscos desse tipo avançaram para as mesas dos nobres,
até chegarem à mesa do imperador na Cidade Proibida (o
velho palácio imperial em Pequim).

Mas a cozinha chinesa não consiste só em coisas tão
horrorosas. Não é por nada que se diz que vale a pena
conhecer só duas cozinhas do mundo– a francesa e a
chinesa. Quanto à primeira, tenho dúvidas; quanto à
segunda, não. A comida do País do Meio é extremamente

rica em sabores,
cheiros e cores.
Infelizmente em
Varsóvia não é fácil
encontrar um
restaurante que sirva
verdadeira comida
chinesa, digna das me-
sas dos imperadores
(e que tenha preços
razoáveis). Em cada
esquina há um
pequeno bar asiático,
mas o que servem é
só arroz misturado
com carne e legumes,
privado de qualquer
sabor.

Por isso é que decidi
ir ao restaurante
“Chinatown”, um
r e s t a u r a n t e
pequenino que fica

perto da Galeria Mokotów, fazer uma pequena caça aos
monstros. Ouvi dizer que os chineses que moram em
Varsóvia costumam comer lá. E isso era verdade – a sala
estava cheia de pessoas de origem asiática. Foi bem dificíl
escolher entre numerosos pratos oferecidos na ementa.
O restaurante oferece várias iguarias que, pelo seu
tamanho, devem ser consumidas por duas ou mais pessoas;
muitos têm nomes realmente interessantes, por exemplo
“a cauda do esquilo” (um prato muito conhecido e até
mais pitoresco, preparado de peixe). A ementa contém
fotografias dos pratos deste tipo, para quem se interesse
mais pelo aspecto do que pelo sabor (o que faz sentido
no “Chinatown”, dado o aspecto extraordinário dos pratos
mais complicados!). Apontei os nomes encontrados na
ementa como o primeiro monstro apanhado no
restaurante; um monstro muito amigo, obviamente.

Acabámos por encomendar muitas coisas, segundo a
tradição oriental. E não ficámos decepcionados – a comida
servida no restaurante estava realmente deliciosa,
especialmente os pratos de carne de porco
(frequentemente utilizada na cozinha chinesa em geral).
Tudo estava preparado de modo tradicional: frito, mas
muito rapidamente para que a comida não perca o sabor.

O QUE SE SERVIA NA CIDADE PROIBIDA*?
SOBRE ALGUNS MONSTROS DA COZINHA CHINESA

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de MartaMartaMartaMartaMarta
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A comida frita é sempre bastante gordurosa, mas não sabe
a óleo graças ao curto tempo de preparação. Muitas
especiarias utilizadas na cozinha chinesa são bem picantes,
portanto não é preciso pedir ao cozinheiro para preparar
algo picante. Pelo contrário, é razoável pensar duas vezes
antes de mandar vir um prato denominado “picante” na
ementa.

Outro monstro apanhado no “Chinatown” são os pratos
que combinam vários produtos raramente consumidos
juntos, por exemplo beringelas com frango em molho de
arenque. Beringelas com arenque? Frango com arenque?!
Todavia este monstro também se mostrou muito
simpático. Não nos encantámos foi  com as sopas que
continham sargaços, cogumelos asiáticos e outros
produtos não identificados. Mas sei que este tipo do sopa
tem os seus adoradores, por causa do seu valor nutritivo.
No entanto, gostámos imenso de fígados de frango, de
costelas de porco, de legumes fritos, de sobremesa (ba-
nana, ananás e maçã fritas)... Enfim, não faz sentido
enumerar todos os pratos, cada um deles tinha um sabor
especial, quase mágico, um sabor que provavelmente só
um cozinheiro nascido na China sabe enfeitiçar.

O “Chinatown” parece seguir uma antiga regra chinesa:
boa comida não precisa de serviço elegante (seja como
for o serviço, um bom cozinheiro vai ter muitos clientes).
O desempenho das empregadas foi uma catástrofe que
quase arruinou o jantar. As senhoras não sabiam que
pratos traziam, provocando confusão; os toda a comida

foi servida no mesmo momento e foi preciso escolhermos
que petiscos seriam consumidos completamente frios...
Enfim, foi o pior serviço que vi num restaurante – o
primeiro monstro inimigo apanhado lá. Se calhar os
proprietários acham o desequilíbrio emocional muito
prejudicial aos clientes e querem nivelar o encanto
provocado pela comida com o descontentamento
provocado pelo serviço.

Mesmo assim, vou dar outra oportunidade ao
“Chinatown”, porque os sabores e cheiros da China
seduziram-me. E não vou esquecer de pedir uma chaleira
de delicioso chá verde (sabiam que a palavra “chá” vem
da língua chinesa?) ou de chá de jasmim.

1 As informações sobre a cozinha chinesa vêm do livro „By³em w Chinach,

jad³em w Chinach, czyli kuchnia chiñska po polsku [Estive na China, comi
na China; a cozinha chinesa à maneira polaca]” de Mieczys³aw Hajdasz
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mODA
LA MODA A LA MEDITERRÀNIA BARCELONINA

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

MONSTRUOSA INDÚSTRIA O ART QUE ENRIQUEIX LA VIDA DELS SEUS CIUTADANS?

LA MODA. UNA BOGERIA INNECESSÀRIA?

Hi ha gent que diu que els dissenyadors de moda són uns
monstres que  només ens dicten el que hem de posar-nos
durant l’hivern i el que està totalment prohibit durant l’estiu.
Quin sentit té mostrar a les passarel·les col·leccions de roba
per a l’hivern de l’any següent? Qui se’n recorda de tot
això després d’un any? Quina bogeria! O no?

A veure, com és la moda a Catalunya? Els dissenyadors
catalans dicten el que s’ha de comprar i dur, o són artistes
que enriqueixen la vida? Tot això i més sobre el que s’amaga
darrera les paraules “la moda catalana”.

LA MODA. UNA INDÚSTRIA MOLT IMPORTANT
A CATALUNYA.

A Catalunya la indústria tèxtil i de la confecció genera el
7% del total del PIB i ocupa més de 72.500 treballadors.
La seva importància és  reconeguda pel Departament de
Comerç, Turisme i Consum, ja que ha presentat aquest any
el Pla de la Internacionalització de la Moda Catalana.

A CATALUNYA, LA MODA ÉS MOLT MÉS QUE
UNA INDÚSTRIA.

A veure, per què la moda pot ser alguna cosa més que una
indústria? Tot això succeeix perquè els dissenyadors catalans
i la gent relacionada amb la moda i l’art la fan molt espe-
cial. També, el que la fa diferent és on  la fan, és a dir, les
passarel·les es duen a terme a barris, carrers, aquaris,
vaixells, antigues fàbriques de cervesa, etc.

La tercera raó és la ciutat, Barcelona, que es converteix en
una explosió de creativitat. Al mateix temps, és una urbs
molt mediterrània i lúdica.

BARCELONA. LA CAPITAL DE LA MODA
INTERNACIONAL.

Barcelona dues vegades a l’any es transforma en la capital
internacional de la moda amb la Passarel·la Gaudí, la Moda
FAD i el Circuit.

La Passarel·la Gaudí  presenta col·leccions de noms divins
com ara Antonio Miró, Alberto Tous , Victorio & Lucchino,

Lydia Delgado, Josep Fons o Armand Basi. Tots ells
grans professionals i reconeguts arreu del món. La
ModaFAD i el Circuit són molt més que passarel·les
de roba, per això els dedicaré més espai.

LA MODAFAD
JOVES QUE CONQUERIRAN EL MÓN AMB LA
SEVA IMAGINACIÓ.

La ModaFAD són moltes coses en una de sola .
Passarel·les, tallers per a joves dissenyadors i estudiants
de disseny de moda amb ar t istes reconeguts,  e l
MercaFAD; un mercat  on poden mostrar el seu treball
a l  públ ic  i  veure s i  a lgú compra quelcom,  l locs
alternatius i  molt interessants;  com ara vaixel ls,
antigues fàbriques de cer vesa i  concer ts que els
acompanyen. A més a més, cada edició està feta sota
un lema diferent, com ara Prototip, China forever ,
Punk de luxe o Menjar. Sí, el menjar i la moda! Algú
altre podria pensar en el vincle entre la moda i el
menjar? Només el ModaFAD.

EL CIRCUIT
UN FESTIVAL DE LA MODA AL CARRER.

El Circuit és un grup que relaciona la moda amb l’art,
la música i la gastronomia. Al marc de la Barcelona
Fashion Week, fan un festival de tres dies on la moda
es mostra al carrer i interactua amb la música i la
fotografia. Pot ser un barri, l’Aquàrium amb els taurons
al fons, una zona amb una bonica panoràmica o un
vagó del Funicular del Tibidabo. Cada lloc, cada espai
alternatiu,  por servir per mostrar la moda. Al mateix
temps, és una forma de promocionar Barcelona i
renovar el panorama de la moda a Espanya.

FINS I TOT...

La moda catalana i, sobretot, les formes en què es
presenta, són una oportunitat per descobrir els nous
espais alternatius de l’art modern i de la relació entre
la moda, la música, la gastronomia i la fotografia. Tot i
que Barcelona ja és un lloc ple de nous talents que no
volen  fer  només  l a  roba  per  a  l es  passare l · l es
tradicionals i busquen noves formes d’expressar-se.

monstros à mesa
Restaurante Cesteiro

Rua dos Correeiros, 223-225
1100-165 Lisboa

Varsóvia, 20.03.2006
ASSUNTO: Reclamação sobre a qualidade da comida no restaurante Cesteiro.

Exmo(a) Senhor(a),

Adoro vários tipos de mariscos e gosto de conhecer sabores novos. Estive em Lisboa em Fevereiro 2006, e como é a cidade
marinheira, finalmente foi possível comer delícias do mar frescas e não, como na Polónia, congeladas. Visitei vários restaurantes e
tudo era óptimo até chegar ao Cesteiro.

No dia 18 de Fevereiro de 2006 o restaurante foi me recomendado por um Português idoso que encontrei numa loja. Ele parecia um
conhecedor então decidi ir lá com os meus amigos. O mesmo homem disse também que os preços não eram exagerados.

Era o nosso último dia em Lisboa e queríamos comer alguma coisa saborosa para nos lembrarmos quando estivéssemos na Polónia.

Pedimos lulas; já tínhamos comido óptimas lulas antes, noutros restaurantes. Esperámos uns minutos, excitados. Quando o empregado
as trouxe, tinham um aspecto delicioso. Mas logo toda a magia desapareceu. Consegui engolir o primeiro pedaço. O seguinte já me
provocou um vómito – felizmente retive-o. Eu não era capaz de mastigar as vossas lulas porque pareciam feitas de borracha. E para
piorar a coisa, achei no meu prato um MONSTRO. Não sei o que foi – a fotografia anexada mostra-o. Tivemos de lhe fazer um
túmulo de arroz porque não era nada agradável olhar para ele.

Quando o criado trouxe a conta, viu os nossos pratos quase cheios e perguntou se estavam bons. Era óbvio que não e foi o que
dissemos, mas não ouvimos nada mais da parte do empregado.

O alvo da minha carta é sugerir a melhoria da comida servida no restaurante. Eu e os meus amigos só nos podemos lembrar dessas
delícias do mar com um sorriso, mas se não aperfeiçoarem a qualidade, certamente vão perder todos os clientes, especialmente
estrangeiros.

Com os meus melhores cumprimentos,
                                     Iwona Cellary
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cinema
CRÍTICA DE CINE:
“O ANO DA CARRACHA*”

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de DDDDDorota Korota Korota Korota Korota Kazinskaazinskaazinskaazinskaazinska´́́́́

FICHA

Título galego: O ano da carracha

Título orixinal: El año de la garrapata

Dirección: Jorge Coira

Guionista: Carlos Portela

Xénero: Comedia

Orixe: Galicia

Ano: 2004

Idioma: castelán

Dobrado: galego

“O ano da carracha” é a primeira longametraxe de Jorge
Coira feita en 2004. Xa que é un director galego, seguro
que tódolos seus compatriotas están curiosos; por que un
galego non fixo a súa película na lingua galega?

A peli trata da historia de Fran; un rapaz que terminou
finalmente os seus estudos pero aínda non sabe que pode
facer coa súa vida. Os seus primeiros traballos non son
satisfactorios, máis ben absurdos e frustrantes. El non sabe
se debe seguir cos pais ou empezar unha vida
independente. Coa súa noiva (ou ás veces sen ela) e o seu
amigo Morgan, Fran pasa un ano como unha carracham—
de título; a súa vida está chea de desorientación, o diñeiro
dos pais e festas. Ben, iso tampouco está mal, pero sempre
chega un momento cando un ten que tomar unha decisión
final por si mesmo e sen axuda dos amigos. O noso
personaxe está a punto de darse conta diso.
Galicia está presente nesta peli; a acción ten lugar en Lugo,
os protagonistas toman  cervexa galega, podemos tamén
oír a música típica deste pobo.  Ademais, a peli deixa ver
os edificios históricos romanos pero tamén temos  a
posibilidade de ‘visitar’ as facultades de veterinaria e
empresariais da cidade.

Carlos Portela, o guionista, é moi coñecido no audiovi-
sual galego. A película  producida por Filmanova e Lugopress
gañou moitas estatuíñas nos premios Mestre Mateo: Jorge
Coira (mellor director), Xavier Eirís (mellor dirección de
producción), Raquel Hidalgo e María Barreiro (mellor
maquillaxe e perruquería), Marta Anta (mellor deseño de
vestiario), Guillermo Represa (mellor montaxe), Javier
Veiga (mellor actor), Luis Zahera (mellor actor secundario)
e, completa a listaxe, Camila Bossa (mellor actriz
secundaria).

É moi interesante que o director Jorge Coira durante as
entrevistas nas preguntas en galego responde tamén neste
idioma. Preocúpase moito pola promoción de Galicia e
fala dun choque cultural que pode ocurrir; admite que hai
cousas que se poderían entender só en Galicia. Afirma
que o cine galego é mellor có pasado. Pois, por que non
se pode oír o idioma galego? Ser mellor significa non usar
a lingua galega?

* - Carracha: s.f. arácnido parasito que se agarra á pel de
certos animais e se nutre do sangue que lle zuga.

aRtes
TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Malgorzata MikowskaMalgorzata MikowskaMalgorzata MikowskaMalgorzata MikowskaMalgorzata Mikowska

Ao analisar a obra dos fotógrafos contemporâneos, é muito difícil
resgatar a sua biografia para a interpretação das imagens. O mais
comum é que os artistas demarquem uma fronteira rígida entre
a sua privacidade e a arte. Assim a reconstrução do processo
criativo é dificultado, o que torna a crítica da obra mais incerta.

Nan Goldin é um caso diferente. Praticamente toda a sua obra é
baseada nos acontecimentos relacionados à sua vida íntima,
estreitamente ligada à cultura underground.

Na biografia da artista, muitas vezes sublinha-se que com 16
anos fugiu da casa para não voltar nunca mais. Naquela época
Goldin teria estabelecido contacto com as pessoas da margem
da sociedade que, por fim, substituiriam a sua família. Drag-
queens, homossexuais e toxicodependentes são os indivíduos
que a partir daquele momento predominam à sua volta. Mesmo
depois de acabar os estudos na Escola do Museu de Belas Artes
de Boston, a artista não se afasta daquele ambiente à parte.

Nan Goldin começou a fotografar com uma idéia muito simples.
Devido ao suicídio da sua irmã, decidiu documentar a vida para
nunca mais perder a lembrança de uma pessoa querida. A
fotografia é para a artista, pois, um meio de defesa contra a perda,
contra a dissolução imposta pelo tempo, um tempo que varre as
memórias daqueles que, pelo menos por um instante, estão
presentes na nossa vida.

As imagens de Goldin tornam-se, portanto, um tipo de diário
que a artista decidiu publicar e compartir com o público. As
pessoas retratadas são os melhores amigos dela. Valerie, Kenny,
Cookie, Max – todos estão presentes nas  fotografias,

 inclusive os já mortos por causa das drogas ou Aids.

O aspecto mais interessante da obra de Goldin é uma grande
dose de realismo que normalmente caracteriza a fotografia
documental. É como se a artista levasse a câmara sempre
preparada para registrar os momentos mais importantes, an-
tes  que escapem. Porém, as imagens são extremamente
dinâmicas, longe do esquematismo. Não há aqui nem poses,
nem cenários. Além disso, o valor de documento é sublinhado
também pelos títulos, que muitas vezes indicam
detalhadamente o local e a data do acontecimento.

Nas fotos, os amigos de Goldin aparecem em situações
cotidianas, durante as suas atividades ordinárias, de preferência
com familiares e namorados. Vendo as fotos, pode-se seguir a
vida dessas pessoas - a vida mais íntima, como se a fotógrafa
as acompanhasse o dia inteiro. O que a artista quer destacar é
a esfera privada dessas pessoas. As relações entre elas, os
sentimentos, o sexo e a diversão: tudo isso é para a artista a
essência da vida, os momentos mais dignos de recordar. Os
protagonistas das fotografias sentem e amam com paixão e,
mesmo marginalizados e desprezados, tentam ser felizes.

A obra de Goldin deixa-nos conhecer um pouco o submundo
dos viciados, normalmente escondido da nossa vista. E a
excepcionalidade da fotógrafa provém em grande parte do
fato de que ela própria pertence a esta mesma esfera social.
Assim, a sua obra não tem carácter de denúncia, mas, ao
contrário, inspira um novo olhar, sem preconceitos, do universo
das minorias. Oum, melhor dizendo, dos amigos que Goldin
não queria ver esquecidos.

O DIÁRIO FOTOGRÁFICO DE NAN GOLDIN
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‘I understand the inventor of the bagpipes was inspired when he saw a man carrying
an indignant, asthmatic pig under his arm. Unfortunately, the man-sound never
equalled the purity of the sound achieved by the pig’.

39

mUsiCa

Esa é unha frase moi famosa,  entre os aficiona-
dos á gaita, proferida por un célebre director do
cine británico- Alfred Hichcock. Trátase do  son
da gaita, bastante alto e considerado por alguns
como desmesurado e irritante.

A culpa é do ruidoso variante escocés da gaita
chamado Great Highland Bagpipe (GHB) que
agora é mais do que un instrumento nacional, é
un fenómeno cultural espallado polo mundo. Por
iso, cando pensamos en gaitas, a imaxe que temos
é xustamente do GHB. A sua grandeza non
consiste só no tamaño e na fama que ten. O son
que bota fora, é intenso de xeito que pode abouxar
e asañar ós máis pacientes. Vale a pena mencionar
que GHB servía durante as guerras, para asustar ó
inimigo. Os ingleses querendo terminar coa cultura
dos highlanders prohibiron o uso de gaitas.
Moitos exemplares queimáronse nas fogueiras. Os que
coñecen o son desa ferramenta, poden agora imaxinarse que
unha banda de cen gaiteiros non só podia causar graves
problemas cos oídos, como tamén daños psíquicos en moreas
dos homes na idade productiva. Así que non sexamos moi
severos en xuzgar ós pobres ingleses. Existen varios chistes
sobre as gaitas e os gaiteiros, contados ata polos mesmos
músicos, que saben burlarse de si propios. Anotei alguns:

- Por que os gaiteiros andan ó tocar?
- Tentan fuxir do ruído  (ou: É máis dificil apuntarlles)
- Que diferencia hai entre unha serpe morta na rúa e un gaiteiro
morto na rúa?
- Marca de frenado diante da serpe

Non todos, porén, saben que existe unha enorme variedade
de gaitas e que por veces unha case non se asemella a outra.
É o resultado da extensión xeográfica e cultural do
instrumento (non só está presente en case tódala Europa, coma
tamén na Ásia e na África do Norte). Hainas de varios tamaños
e tonalidades, cun diferente número de roncóns, con soprete
ou barquín (para introducir o ar no saco), até unhas que non
teñen o saco (pex. a gaita gastoreña).

No entanto coñecemos uns exemplares que chaman máis
atención que outras, pola forma única que teñen. Así é biniou,
a pequeniña gaita bretoa de son excepcionalmente agudo.

Curiosos son tamén dudy wielkopolskie (a gaita talvez máis
famosa das da Polonia), que a pesar de posuir barquín en
vez dun soprete, ten fixados cornos de animal e unha
decoración en forma da cabeza de cabra. Co instrumento
aragones, cuberto de tela con flores ou de colores, está
relacionada unha lenda. Din que o primeiro gaiteiro ó perder
a súa filliña, cubriu a gaita co  vestido dela e por iso o
instrumento chora cando soa.

A variedade das formas acompaña a diversidade dos nomes.
Por conseguinte temos, por exemplo,  gaita de foles (Portu-
gal), gaita-de-fuelle (Asturias), gaita de estella (Navarra),
dudy/koza/kozio³/gajda (Polonia), cornemuse (Francia),
zukra (Arxelia), ghaida (Turquia).
O nome catalán, sac de gemecs (saco de xemidos), non
precisa de comentário.

O debate sobre a orixe da gaita continua sen unha resposta
definitiva. E como sempre acontece nos casos de falta de
probas, hai varias teorías. A tese moi de moda pero pouco
probable é da procedencia céltica. Outros encontran as raízes
do instrumento no Imperio Romano, visto que hai rexistros
escritos que confirman o uso dun instrumento parecido,
chamado tibia utricularis,  entre os soldados romanos. Por
fin alguns din que a berce verdadeira está na Mesopotamia,
donde se espallou cara o Este ( India e Persia) e cara Oeste

(Galia, Bretania). En Galiza, onde
gaita é como un símbolo d e s a
terra, encontramos iconografia
asociada ó instrumento que
proven do século XI. É o chamado
gaiteiro de Melide. Suponse que
dende aquél tempo as gaitas se
divulgaron, cos peregrinacións
santiaguenses, por tódala Europa.

O papel da gaita era grande, pois
acompañáballe ó home durante
celebracións (casamentos,
enterros), festas relixiosas e cando
andaba de troula. Era para países
como Galiza, Escocia, Polonia (e
non somente eses) o símbolo da
tradición que pasaba de xeración
en xeración. Inda se pode percibir
a sua importancia, xa observando
a popularidade dos proxectos de
preservación do querido
instrumento, xa analisando riqueza
dos rastros linguísticos. E esa
derradeira mostra como a gaita
funcionaba nas sociedades.

Un dito búlgaro comunica: ‘Sen gajda non se pode hacer
unha boda’, outro, galego, di: ‘A morte fuxe da gaita porque
ela sempre trae alegría’, e un máis: ‘A gaita na romería eche

sagrada como a miña María’. Se un español nos di:
‘¡Estás hecho una gaita, hombre!’, significará que somos un
verdadeiro desastre. Un portugués dirá gaitada para describir
unha música mal executada e gaiterice para un obxecto que
chama moita atención co seu aspecto vistoso.

E hai máis cousas: ditos, refráns, contos e anécdotas...eu
acabo acá...cun debuxo que achei xocoso...
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DESTINO: RECIFE
TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Magdalena SmorczewskaMagdalena SmorczewskaMagdalena SmorczewskaMagdalena SmorczewskaMagdalena Smorczewska
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Quando se fala do Brasil, a primeira coisa que nos vem à
mente são os quilómetros de praias paradisíacas, a segunda
associação que fazemos, está relacionada com o futebol,
também pensamos na alegria dos sambas carnavalescos.
Quanto às cidades brasileiras, às vezes parece que só
conhecemos o divino Rio de Janeiro e a maior metrópole
sul-americana, São Paulo; lembramo-nos também das
florestas amazónicas, mas poucas pessoas ao falar do Brasil
pensam numa cidade nordestina, à beira do Oceano
Atlântico, cortada por inúmeros rios e canais, chamada
Veneza brasileira. A cidade cuja data oficial de fudação
remonta-nos ao ano 1537, a cidade que durante a era colo-
nial enfrentou a invasão holandesa e na altura do Império
protagonizou numerosas rebeliões pela liberdade e
independência, a capital pernambucana: Recife.

OS RECIFENSES DE NASCIMENTO E DE
PREFERÊNCIA

O Recife é uma cidade de personagens célebres, intelectuais
e artistas. Foi aqui que durante a invasão holandesa se instalou
o conde João Maurício de Nassau, que chegou ao Brasil em
companhia dos pintores Frans Post e Albert Eckhout. O
primeiro deles tornou-se um pioneiro em registar a paisagem
de terras da América, porém Albert Eckhout incorporou em
seus quadros figuras de mestiços e nativos, habitantes do Brasil
e originários da África.

O Recife é também a cidade na qual nasceu e morreu o mais
conhecido antropólogo, sociólogo e escritor nordestino,
Gilberto Freyre. O autor da Casa Grande e Senzala fez, nesta
obra, a interpretação da cultura brasileira, da própria
identidade do Brasil e do brasileiro. Hoje, pode-se visitar a
casa na qual viveu com a sua esposa Magdalena, vale a pena
vê-la.

Outro nome famoso relacionado com esta cidade é Brennand.
Francisco Brennand um ceramista que virou pintor, o criador
do parque das controversas esculturas no porto de Recife e
do Museu-Oficina Cerâmica, um espaço mágico, que mistura
o mistério pagão com a paixão pela arte e que é conhecido
no mundo inteiro.  Ricardo Brennand, o mecenas e
coleccionador pernambucano, num verdadeiro Castelo do
qual é proprietário, apresenta obras de arte de diferentes
épocas, entre as quais destaca a colecção de armas procedentes
da Idade Média.

AS RARIDADES RECIFENSES

No Recife não faltam sitios extraordinários, tais como: a
primeira sinagoga da América Latina, reconstruída e
transformada num centro cultural judaico, que fica na Rua
de Bom Jesus; a Capela Dourada, cujo altar é todo coberto
de ouro; Paço Alfândega, um shopping com a estrutura de
um prédio da antiga Alfândega do Recife; e, ainda, o antigo
Convento dos Oratorianos, ou simplesmente Casa da Cultura,
instalada no edifício da antiga Casa de Detenção, onde se
pode apreciar diversificado artesanato nordestino: rendas,
bordados, redes, artigos em couro, cerâmica e muitos mais.

UMA AVENTURA GASTRONÓMICA

Quando descrevemos o Recife, não podemos esquecer a
riqueza da culinária pernambucana que tem suas fontes nas

influências indígenas, africanas e portuguesas. Extraordinário
leque de sabores que vêm do mangue, dos rios e do mar;
caranguejos que são tão bonitinhos que dá pena comê-los;
camarões e peixes para todos os gostos, preparados de todas
as maneiras.  Tudo (obrigatoriamente) acompanhado de
feijão e farofa. A diversidade e o sabor dos doces é
excepcional: brigadeiros, bolos de macaxeira e, sobretudo,
bolo do rolo…  Todos dão água na boca.  Mas apesar de
todas estas delícias, a especialidade cujo sabor não consigo
esquecer é a tapioca, feita com a goma de mandioca. Pode
ser recheada com coco, queijo qualho, carne de charque, ou
bananas e canela…

A LOUCURA DO CARNAVAL

O carnaval pernambucano mistura as cores, os sons e as
emoções. As cores aparecem nas ruas, nos rostos e nos
corpos, a sua intensidade é impressionante. A rainha do som
do carnaval pernambucano chama-se frevo. Com o seu ritmo
muito acelerado, ele aquece até os extremos na alta
temperatura do carnaval. Com o primeiro som da orquestra
de frevo desaparecem os problemas e as preocupações. Na
altura do carnaval a vida quotidiana parece suspensa, as
obrigações de cada dia ficam ‘congeladas’. É tempo de alegria
infinita, de vivacidade e entusiasmo. No Bal Masqué, famoso
baile do Recife, pode-se encontrar bruxas e fadas, mulheres-
maravilhas e super-homens, árabes, personagens de
diferentes épocas, nacionalidades e contos. Nas ruas
aparecem blocos carnavalescos, entre outros, o Galo da
Madrugada, o maior do mundo.

AS PRAIAS DO PARAÍSO

A região do Recife também tem quilómetros de praias
paradisíacas, todo o litoral pernambucano encanta com suas
praias. Há para todos os gostos, desde as mais isoladas,
escondidas entre rochas e coqueiros, sem estradas de acesso,
às movimentadas, cheias de turistas. Todas de águas claras,
areias finas e temperaturas amenas.

Entre as praias urbanas destaco Boa Viagem, localizada no
sul da cidade, rodeada por recifes que dão nome à cidade. É
considerada uma das praias mais bonitas e a menos poluída
do Brasil. Surpreendente é que nesta praia entre os produtos
oferecidos pelos vendedores ambulantes, de igual sucesso,
estão a água de côco, frutas saborosas, queijo de brasa e
caldo quente.

vIaGeNs
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DOUS VELLOS
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.

traducción

DOUS VELLOS

Dous vellos que tamén tiveron mocedade, que se
coñeceron nun baile, que logo se casaron por amor e
que viviron amándose tolamente. Dous vellos, sempre
xuntos e sempre calados, que viven escoitando o
rechouchío dun xílgaro engaiolado. Sen fillos e sen
amistades. Soios.

A n t o n t e
leváronlle o
viático ó vello e
onte morréu. A
compañeira dos
sues días vistéuno,
afeitóuno e pú-
xolle as mans en
cruz.

Hoxe entraron
catro homes e
sacaron a caixa
longa onde vai o
morto. A vella saíu
á porta da casa e
coa voz amorosa
dos días de
m o c e d a d e
despidéuse do seu
compañeiro.

- ¡Deica logo, Eleuterio!

E os veciños que acudiran ó espeutáculo tapáronse as
bocas e riron cos ventres. A despedida da vella foi rolando
e chegóu ó Casino e o deica logo Eleuterio xa se convirtéu
en motivo de risa.

Todos, todos, se riron e ningúen se decata con qué delor
a vella namorada chamará pola morte nesta noite de
inverno.

DWOJE STARCÓW

Dwoje starców, co te¿ kiedy¶ byli m³odzi, co poznali siê

na zabawie, co potem pobrali siê z mi³o¶ci, i ¿yli

szaleñczo siê kochaj±c. Dwoje starców, zawsze razem i

zawsze milcz¶cy, co ¿yj± ws³uchuj±c siê w ¶piew

zamkniêtego w klatce szczyg³a. Bez dzieci i bez

przyjació³. Sami.

Przedwczora j

s t a r e m u

p r z y n i e ¶ l i

wiatyk i wczoraj

u m a r ³ .

To w a r z y s z k a

jego dni ubra³a

go, ogoli³a go i

z³o¿y³a mu rêce.

Dzi¶ wesz³o

c z t e r e c h

mê¿czyzn i

zabrali d³ug±

trumnê, gdzie

le¿a³ zmar³y.

Stara wysz³a na

próg domu i

g³osem pe³nym

uczucia z dni

swojej m³odo¶ci

po¿egna³a towarzysza:

— Do zobaczenia, Eleuterio!

A s±siedzi, którzy przybyli na ten spektakl zatykali usta

rêkami i ¶miali siê cichaczem. Po¿egnanie starej obieg³o

ca³e miasteczko i dotar³o do Kasyna i do zobaczenia

Eleuterio sta³o siê powodem do ¶miechu.

Wszyscy, wszyscy siê ¶miali i nikt nie zauwa¿y³ bólu, z

jakim stara zakochana bêdzie przywo³ywaæ ¶mieræ tej

zimowej nocy. 

vIaGeNs

A praia mais famosa do
litoral é, sem dúvidas,
Porto de Galinhas. A
beleza das suas águas
naturais onde os peixes
vêm comer nas mãos
dos visitantes, atrai
turistas de todo o
mundo, o ano inteiro. A
Ilha de Itamaracá, une
belas praias, seu
ambiente deserto, quase
isola. Calhetas, uma
pequena baía, com
águas de cor azul parece
um verdadeiro paraíso
terrestre.

OS RECIFENSES

O Recife é uma
metrópole com cerca de
1 milhão e 500 mil
habitantes (na região metropolitana há mais de 3 milhões
de habitantes) e são eles precisamente que dão forma à
cidade, que decidem sobre a sua imagem e que a
consolidam. Os recifenses de diferentes raízes, cores e
matizes, orgulhosos da sua cultura e das suas tradições,
conhecem bem os valores do Recife. Graças a eles, a cidade
é variada e interessante, alegre e um pouco nostálgica, e
multicolor com os braços abertos cumprimenta os
visitantes. Os recifenses, morenos e loiros, jovens,
adolescentes, adultos e anciões, representantes de diferentes
classes sociais, convivem nesta cidade cheia de contrastes,
onde na mesma rua, aos pés de um prédio moderno e
luxuoso de muitos andares, há um récem renovado edificio
governamental, que mostra a riqueza da arquitectura e outro
espantoso, sem vidros nas janelas, abandonado e coberto
de poeira.

O que conta nesta cidade nordestina são os laços familiares,
o respeito pelas pessoas mais velhas e a atitude positiva
com a vida. Os encontros familiares na hora do almoço
para muitas pessoas são a parte mais importante e mais
agradável do quotidiano. Uma grande variedade dos gestos
que livremente revelam as emoções é a melhor prova da
expressividade, a espontaneidade e a sensibilidade que
caracteriza os habitantes do Recife.

Uma moça deitada na praia de Boa Viagem com o celular
na mão, bebe a água de côco; um moço que vai pela mesma
praia com uma palangana cheia de camarões nos braços;
um jovem sentado em frente ao computador deixando
recados no Orkut para a sua namorada; umas jovens
correm pela areia fofa de uma das praias da cidade; uns
jovens dançam nas pedrosas ruas de Olinda durante uma
das festas pré-carnavalescas; um moço que corre em
direcção do carro do qual se aproxima uma menina, corre
para pedir dinheiro explicando que olhava para o carro
estacionado; uma familia reúne-se para celebrar o
aniversário de um membro deles; um grupo de estudantes
enrola estudando para prova de amanhã; uma familia no
Bal Masqué dança em ritmo de frevo; umas meninas pelo
caminho a um shopping center escutam as canções de
Tribalistas, outras de Ivete Sangalo; umas amigas passam
a tarde fofocando numa tapiocaria; uma mulher pinta
azulejos na parede da sua casa; umas familias mostram os
encantos da sua cidade a uma estrangeira; sorridentes,
simpáticos, hospitaleiros,  trabalhadores, às vezes
pensativos, às vezes um pouco cansados, comem pirão,
batatas doces e bebem guaraná. Os Fuscas nas ruas, o
vento na varanda, o sorriso nos lábios, o sol no céu, um
brilho nos olhos, a humidade do ar… e agora a saudade
no coração.

muito, muito obrigada!! :) às famílias

Tapety Reis e Valle Estima
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Curioses són les actituds que es prenen davant la vida, molts monstres ens hi
apareixen que ens provoquen temors i inseguretats. La vellesa, el que desconeixem,
la mort, el que creiem no saber... Potser, en aquests poemes hi trobarem altres
maneres de copsar el que som i el que ens rodeja. I és per això que algú pretén fer-
vos arribar aquesta traducció al català d’un poema d’aquest poeta fill de Lwów,
avui Ucraïna, ahir Polònia i demà qui ho sap. Però sense monstres.

L’ànima suporta tot allò
Que suportat ha d’ésser.
I ho sabem això,
Car des de la infantesa aprenem,
Que no hi són les estrelles
Per a ésser del cel preses.

Carta

Preguntes com em trobo. Així com hom sentir-se pot
Vorejant ja finals de novembre i d’edat ja avançada,
Quan el foscant ennuvolat arriba, i fora sols llot.
De la finestra enllà un degoteig d’aigua amb neu barrejada.

No m’amoïna el moment del jorn o de l’any l’estació,
Car el temps transcorre en el canvi etern després de l’aiguada,
Llavors, escric al capvespre un poema sobre l’albor,
I nocturns amb sol solsament toco durant la jornada.

I sempre em mostro ple de seguretats i confiances,
Esperant amb estricta fermesa aquest únic instant,
Quan finalment percebré que al món només hi ha que alegrances,
I al rellotge totes les hores de cop es mostraran.

                                                   (Del poemari Deu Muses)

(Fragment wiersza £zy z

U¶miechów godzin)

List

Pytasz mnie, jak siê czujê. Tak, jak czuæ siê mo¿e

Cz³owiek do¶æ pe³noletni w koñcu listopada,

Gdy w niebie zmierzch pochmurny i b³oto na dworze,

A za oknem bez przerwy deszcz ze ¶niegiem pada.

Lecz zbyt o dnia i roku nie troszczê siê porê,

Bo po s³ocie pogoda idzie wieczn± zmian±,

Wiêc te¿ o wschodzie s³oñca wiersz piszê wieczorem,

A nokturny w s³oncze grywam tylko rano.

I jestem zawsze ufny i pe³en pewno¶ci,

Czekaj±c niezachwianie tej chwili jedynej,

Gdy ujrzê, ¿e na ¶wiecie s± same rado¶ci,

I zegar na raz wszystkie wskazuje godziny.

                                          (Wiersz z Dziewiêæ Muz)

TTTTTraducció deraducció deraducció deraducció deraducció de Josep Josep Josep Josep Josep     Antoni Clement &Antoni Clement &Antoni Clement &Antoni Clement &Antoni Clement &
Ania PlocicaAnia PlocicaAnia PlocicaAnia PlocicaAnia Plocica–

(Fragment de Llàgrimes. Del poemari
Els somriures de les hores)

Dusza zniesie wszystko,

Co znie¶æ trzeba.

Wiemy to,

Od dzieciñstwa siê tego uczymy,

¯e nie na to s± gwiazdy,

By je zbieraæ z nieba.

TRadUCció
UNA CARTA DE LESZEK ENGELKING

trAdUccióN
Por Por Por Por Por Gerardo BeltránGerardo BeltránGerardo BeltránGerardo BeltránGerardo Beltrán

POWIE¦Æ W LISTACH

Listy otwarte

mog± byæ zamkniête

w szczelnych szufladach.

Listy zamkniête

mog± byæ otwarte.

Listy ¿elazne

mog± byæ ³atwopalne.

Listy lokatorów

mog± byæ listami goñczymi.

Listy wyborcze

mog± byæ albo nie byæ

(Hamlet, opera buffo).

Listy obecno¶ci

mog± byæ zbêdne.

Nieobecni

i tak zawsze maja szczê¶cie.

LISTAS POR
CORRESPONDENCIA
(NOVELA)

Las cartas abiertas
pueden encerrarse
en cajones herméticos.

Las cartas cerradas
pueden ser abiertas.

Las cartas de salvoconducto
pueden ser ardientes.

Las listas de inquilinos
pueden ser de fugitivos.

Las listas de electores
pueden ser o no ser
(Hamlet, opera buffo).

Las listas de asistencia
pueden ser prescindibles.
Los ausentes,
como sea, siempre tienen suerte.
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Para escribir decidira situar un espello longo sobre a mesa
do comedor, movida até a parede oposta á gran ventá.
Iso permitíalle contemplarse nos actos sucesivos da
meditación, as primeiras notas, algunha consulta, as
correccións... Ignoraba o motivo último daquela decisión.
Polos acenos que a boca estaba a debuxar no espello sabía
que a impresión fora, cando menos de inicio, pracenteira.
Si, así podía dicirse. Pero, por que levara a mesa “de
traballo” contra aquela parede do fondo? Por que
desexaba verse, non perderse de vista, levar, cada páxina,
a man estendida ao espello mentres compuña aqueles
textos estraños, un Bestiario da inocencia, a contraluz?
Erguíase en moi contadas ocasións cando escribía. A
inocencia: non saberse. Pasaban as horas e só nalgún
momento breve se distanciaban as imaxes real e
proxectada. Entón o habitual era que entre ambas, de
costas, unha no fondo do comedor e outra diante da
varanda, se instalase unha rara tensión que reclamaba a
frontalidade e o regreso instantáneo ao lugar de traballo.
A inocencia: esquecer a propia condición bestial, pero
non mediante unha pasaxe procurada ou desexada en
dirección a algún sitio doutra claridade, tampouco mercé
a algunha entrada no irracional. Só aquel acto de dirixirse
un instante á fiestra para non verse, para pervagar naquel
vento incesante que entraba na rada... e o reclamo
regresaba intenso, con teimosía. Volver á escrita, pensar
na besta, na súa brutalidade cándida e inintelixíbel. As
sombras que deitaba a gran ventá sen cortinas na
derradeira altura do serán marcaban un ángulo inesperado
no seu rosto, cada día algo máis tarde, coa lentísima
demora do solst ic io,  como mínima era tamén a
transformación da mancha reflectida no espello, devolta
como unha fuga ilimitada de imaxes por causa do sol que
agoniaba cada tarde no cristal e ía e viña contra o espello
e as paredes núas, coa soa interrupción do longo acuario
sen luces. O bestiario avanzaba con exasperante lentitude.
Nas últimas tres semanas apenas un par de capítulos, os
máis complexos, referidos ás metamorfoses da besta e á
presentación discursiva dese proceso. Interesáballe en

particular a detención exacta no gume da consciencia do
cambio, esa inflexión do que se sabe que non regresa.
Aquel punto preciso no que cae a derradeira area da
clepsidra e,  entón, o que convencionalmente
denominamos “identidade” fica irrecoñecíbel, dada a
volta. A sensación de inmobilidade na escrita era tan
abafante que decidiu —e quen le saberá calcular o
indebido dese acto— perserverar sen tregua diante dos
folios en branco, perante aquel canón profundo que se
abría antes que á vista ao tacto, exactamente baixo os pés,
e case imposibilitaba xa alcanzar o espello coa man
estendida. Xantaba al í ,  como sendo dúas figuras
acompasadas; adormecía á vez que o seu reflexo, acordaba
axiña e retomaban a escrita.  O punto exacto da
autoconsciencia da metamorfose. Diso se trataba.
Indagaba nos cantos da vella épica, na literatura fantástica
centroeuropea, ollábanse directamente e quedaban en
parálise á procura lenta entre os recordos de lecturas
acumuladas, tantas traducións, estudos, tamén as imaxes,
imparábeis. O que lle producía maior interese era a
descrición dese quebro cando vén enunciado directamente
por quen é, ou foi, o seu protagonista. En que momento
o eu que estaba a falar tiña que pasar-a-sentirse outro?
Cal era o vértice indubitábel da transformación, o salto
que sen perda de inocencia leva por exemplo ao can adoito
dócil a devorar ao amo, á nai amantísima a afogar á criatura
contra os peitos? O rexistro desa incorporación do
monstro sobre a figura propia, for esta humana, de besta,
irreal... E en que maneira o suxeito que contaba presentía,
asimilaba, que algo se fendera entre as palabras que ía
tecendo, de xeito que nalgunha frase pronunciada con
aparente continuidade... a voz —mudada— ocupara o sitio
dun eco inicial xa completamente alleo? Porque, en
verdade, só se conta desde o punto de acceso á escritura,
por tanto desde a resolución que transforma toda
condición inicial, toda causalidade, e as converte nun
simple efecto dese “agora” que reconstrúe verbalmente o
pasado. Si: relatar é suplantar o pasado con palabras, con
frases que son débito da actualidade da escritura e da súa

condición, e que como fíos-textos non poden deixar de
pasar pola roca dese fiadeiro ao que só chegan os que
sobreviven e manteñen a vontade case sempre interesada
de ofreceren contas, mudaren a estriga. “Os mortos non
contan, tampouco os derrotados”, puido pensar. Escribía
a man, pero sobre a mesa, apartada no canto máis fusco,
unha pantal la en negro deixaba entrar de for ma
continuada aquela frase en caracteres de cor violeta que
só o primeiro día lle soou imposta: “Esta historia non é
miña”. E logo sucedíanse nomes:  Myslowitz —
Braunschweig — Marseille. E as iniciais: WB, que só en
par te correspondían á dona da casa. Uti l izaba a
computadora de Wladia apenas para abrir
esporadicamente o disco das representacións máis ou
menos fantást icas das bestas
inocentes tal como ela as inventara e
debuxara antes de lle ceder a casa
durante o trimestre que pasaría
pintando e facendo fotos na beira sul
do Mar Negro. Tiña presente por
suposto a intercesión de identidades
naquel conto de Cortázar, “Axolotl”.
O momento exacto, excesivamente
preparado ou administrado pola
narración, no que se intercambian as
condicións humana e animal, ou ani-
mal-mineral porque eses peixes
mexicanos sabemos ben que son
como pequenas pezas de cerámica,
inexpresivas: “Sen transición, sen
sorpresa, vin a miña faciana contra o
vidro, en vez do axolotl vin a miña cara contra o vidro,
vina fóra do acuario, vina do outro lado do vidro. Entón
a miña cara se afastou e eu comprendín”. Aí o eu é xa
outro, por moito que se estrañe de “seguir pensando como
antes”, de “saber”. Parara de escribir. Atopouse logo
fronte ao acuario do comedor, o rosto entrevisto entre as
ondulacións interiores da auga, aínda coa memoria naquel
escenario do Jardin des Plantes. Esquecera nas últimas
tres semanas as indicacións de Wladia. Había dúas ducias
ou máis de peixes mortos, algúns menos descompostos
que outros, os máis deles irrecoñecíbeis, sen ollos nin
ventre tras o acoso recente das coridoras, os únicos peixes
do acuario que sobreviviran ao abandono ademais do
enorme plecostomus, outra especie igualmente orixinaria
de América. Wladia comentara que o plecostomus
medraba sen pausa desque o mercara había dous anos.
Era unha especie amazónica con aspecto de proceder

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Arturo CasasArturo CasasArturo CasasArturo CasasArturo Casas

rElatO
Para a Universidade de Varsovia, e moi especialmente para o lectorado de galego,
foi un pracer poder contar coa presenza do Dr. Arturo Casas, profesor da
Universidade de Santiago de Compostela, o 15 de abril de 2005, que nos cativou
coa súa conferencia “Rafael Dieste en tres tempos: Galiza nos anos 20, Segunda
República e exilio”, achegándonos amabelmente á figura de Dieste. Arestora
agasállanos con este relato.

doutra fase da historia, un loricárido que desenvolvera as
placas coirazadas do lombo para resistir os golpes contra
as rochas que causan as fortes correntes daqueles ríos virxes.
Alimentábase das algas e, se estas faltaren, das plantas do
acuario... ou do que houber. Medía uns vinte centímetros e
a súa cabeza, brutal, enorme —case un terzo do corpo—,
situábase do outro lado do cristal, no fondo do acuario,
tamén inexpresiva e lenta. Non lle custou traballo coller o
peixe pero acabou coas mans ensanguentadas, ferido polas
duras espiñas dorsais do monstro. Espírase no solpor
porque ía calor e a noite entraba húmida. Nos días máis
recentes apenas escribira sobre o papel. A situación chegara
a un bloqueo insuperábel. Ás veces coa pluma e outras
con lápiz empezara a escribir sobre o propio corpo e tamén

na parede. Nalgún momento, cando
non conseguía que a pel se impregnase
do que a voz ditaba, fixérase sangue.
Salmodiaba entón un verso
memorizado, lido nun poeta menor do
que non lembraba o nome: “unha nota
sostida até a loucura”, “unha nota
sostida até a loucura”. Nos brazos, na
palma da man, na caluga inaccesíbel,
nos labios... a inscrición, a escritura
sobre o transo, aquel transo. Tinta e
sangue. A voz da grafía: non outra
cousa que o relato lento da
transformación sabida, do acceso a
unha certeza encol do límite no que o
monstro espreita e reclama a entrega
incondicional de toda argumentación

a fin de posuír o relato, a verdade. Aproximou o
plecostomus ao espello. O peixe tivo forza abondo para
aguantar o propio peso coa súa poderosísima ventosa bucal
e permaneceu así uns minutos, mentres viña a primeira
claridade do abrente. Logo caeu. Recolleuno da mesa.
Talvez pensou demoradamente na inocencia presente no
título do seu Bestiario e logo introduciu o plecostomus na
boca, sempre fronte ao espello, escrito agora con lemas
prestados, entre eles “escribe a besta” / “fala pola súa boca” /
“esta historia non é miña”. Mordeu con forza. Berrou pola
dor que lle causaron os radios dorsais do peixe. O sangue
propio e as vísceras do plecostomus mesturáronse e
chapucaron o espello. As mans describiron —entón si— o
instante, o transo axexado. Ficou na parede a pura inscrición
da súa marca, o signo fébel das pegadas, un rexistro por
fin musical e vermello. Estaba xa do outro lado e non pasara
nada.

rElatO

Non lle custou traballo
coller o peixe pero acabou
coas mans ensanguen-
tadas, ferido polas duras
espiñas dorsais do
monstro. Espírase no
solpor porque ía calor e a
noite entraba húmida.
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TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Gerardo BeltránGerardo BeltránGerardo BeltránGerardo BeltránGerardo Beltrán

BONITO PERO MONSTRUOSO

Qué bonito...
Lo único más monstruoso que el amor no correspondido
es el amor no correspondido de los monstruos. Y si no,
habrá que preguntárselo al señor Frankenstein, al conde
Drácula, al malogrado King Kong o a todos esos dragones
medievales que, además de todo, tenían que comerse un
montón de príncipes insípidos -con todo y espada-, para
finalmente volver a su cueva con el fuego en el alma (por
usar algun eufemismo) y las manos vacías.

De qué le sirvió a Frankenstein la vida que le diera la
adolescente exaltación de la imaginativa, decimonónica y
nada fea Mary Wollstonecraft Shelley, por ejemplo, si nadie
lo quería. Y cuando finalmente tuvo una novia (en 1935),
ésta sólo le duró una hora y cuarenta y dos minutos (lo que
para algunos puede ser mucho y para otros muy poco, según
el punto de vista -que, recordemos, depende siempre de la
posición en el espacio). En realidad Mary Wollstonecraft sí
lo quiso, mucho, y de alguna psicoanalítica manera podría
decirse que le correspondía, pero al final decidió casarse con
Percy B. Shelly, no se sabe si porque era más guapo o mejor
poeta. Si Frankenstein hubiera nacido en el siglo XXI, la
habría tenido ganada, pues ya nadie prefiere un poeta a una
estrella de cine. Y, además, la estética ha cambiado.

El conde Drácula tuvo más suerte y dejó su impronta tatuada
en algunos de los cuellos más largos y suculentos de Europa
(sin contar los de los cisnes, que se reservó Darío). Pero, a
pesar de que en los tiempos de Coppola se tuvo la idea de
fabricarle unos preservativos pequeñitos para los colmillos
(en paquetes de dos), el temor al sida mermó mucho sucarrera
de seductor, pues las lánguidas doncellas dejaron de
corresponder a sus encantos, y él mismo ya se lo pensaba
dos veces antes de atacar.

 Se trata aquí de un extraño caso de amor mutuamente no
correspondido, si bien más por miedo que por falta de ganas.
(Como sea, lo que definitivamente acabó con el noble
vampiro –o aristócrata murciélago- no fue la sed ni la
nostalgia, ni el sol de la mañana ni una estaca en el corazón,
sino un brote de gripe aviar en Transilvania. Ninguna de sus
víctimas asistió a los funerales).

Otro gran desgraciado de la
historia del amor es el
gigantesco rey de los
orangutanes, a quien se
atribuyen tres romances
importantes (todos con el
mismo resultado):
cronológicamente, con las
rubias Fay Wray y Jessica Lange
y con la vaporosa Naomi Watts. Quizá la que más lo quiso
fue Jessica Lange, aunque dudo que se haya planteado un
futuro con él (sobre su vida íntima prefiero no elucubrar).
Además de alma romántica, el señor Kong tenía un
temperamento tropical y enormes posibilidades, pero
también mala suerte, o quizá más que mala suerte, una

a p r e c i a c i ó n
distorcionada de su
objeto de deseo. No
tenía mal gusto, pero
ninguna de sus
elegidas le llegaba ni
a los tobillos -por
decirlo de manera

coloquial, aunque bastante precisa. Seguramente King era
un admirador de Cocteau y no le faltaba nobleza, pero nunca
tomó en cuenta que la Bella y la Bestia eran de la misma
estatura.  Pero no siempre son ellos los rechazados. A Lilith
–que era una verdadera víbora- la dejó Adán. La primera
mujer era una criatura espontánea, libre y de fascinante
belleza, pero, según su inevitable cónyuge, también un tanto
perversa, pues no quería hacer el amor “como Dios manda”,
prefiriendo todo el tiempo estar encima de él. El resto de la
historia es conocido: el primer hombre cambió a Lilith por
la segunda mujer, que automáticamente pasó a convertirse
en la primera dama de la creación, y cuya única debilidad
eran las manzanas –lo que la exprimera y ahora peor que
última sabía muy bien. Por su participación en la conjura,
Lilith, la nocturna, se convirtió en la sombra de Eva. Pero es
también la madre de todos los dragones y habita en su fuego
insaciable.

DAS MÃOS
TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de José Carlos DiasJosé Carlos DiasJosé Carlos DiasJosé Carlos DiasJosé Carlos Dias

...es el amor
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Não havia mais verdades para descobrir. Já tudo tinha sido
discutido pelo telefone e agora só restava começar a acreditar.
E como não havia outra maneira, resolveu enfrentar logo a
cama do quarto. Abriu-a, enfiou-se lá para dentro e esta logo
se fez imensa e silenciosa. O difícil era saber o que fazer às
mãos, dois rios a desaguar na secura dos lençóis arrefecidos.

Há mãos que não foram feitas para estarem sozinhas

concluiu com um gosto agridoce de aprendiz de poeta e
sentou-se na cama acordada. Podia ler um livro, mas não
tinha vontade de ler nenhum dos três livros iniciados na
mesa de cabeçeira. Lembrava-se duma conferência do dia
anterior:

A boa literatura é aquela que não nos traz
respostas, apenas perguntas

E aquela frase parecia-lhe mais estranha
agora, no sozinho da noite, do que
quando a ouvira a primeira vez. Desde
muito cedo, aprendera a encontrar
respostas para as situações mais difíceis
da sua vida na literatura e agora não
podia acreditar que isso também
estivesse a ser posto em causa.

Obrigou-se a pegar num livro e
escolheu prepositadamente o do meio
para atrasar o momento do confronto.
Ou talvez fosse para ter as mãos mais
tempo distraídas?

Abriu o livro e leu durante alguns segundos, depois fingiu
que lia, num teatro agora sem espectador, até que começou
finalmente a ler os seus próprios pensamentos que invadiam
as letras nas páginas.

As minhas mãos não foram feitas para estar sozinhas

A boa literatura é aquela que não nos traz respostas, apenas
perguntas.

Então tenho andado a ler só merda?

Fechou o livro e olhou para a capa; dizia “José Saramago”.
Podia aproveitar-se da autoridade do Prémio Nobel para se
convencer da qualidade do que lia, mas estava suficientemente

lúcido para saber que argumentos autoritários desse tipo
nuncao iriam convencer. Pelomenos, essa lucidez ainda
não estava a ser posta em causa.

Apeteceu-lhe ouvir música e levantou-se para ir buscar
algo de Dave Matthews. Procurou a letra “D” e
percorreu lentamente cada caixa, lendo as lombadas com
os nomes dos álbums; abriu-as e tocou os discos
levemente. Não sei que procurava saber ou saborear,
mas quando voltou já sabia exactamente que música
queria pôr e deitou-se a ouvir o tecto branco. Já a tinha
escutado centenas de vezes, mas só agora reparara na
bateria em contratempo e nuns leves efeitos de voz a
acompanhar o refrão, que lhe espremiam o coração,

meio laranja, meio limão.

E a música acabou, e por seu desejo,
recomeçou uma e outra e outra vez.
E a letra cantada, falava-lhe sobre o
que sentia: sobre barcos em garrafas
que podiam velejar, sobre coveiros
de cemitérios e sobre chuva. E ele
gostava de chuva. E lembrou-se que
naquele momento queria ouvir uma
música do Quadrophenia dos “The
Who”. E ouviu-a uma e outra vez,
franzindo a testa e cantando “reign
over me” por cima do Roger Daltrey.
E depois apeteceu-lhe ouvir Mark
Knopfler e assim fez.

E subter raneamente,  a  dor,  as
perguntas, os problemas, os medos

iam sendo analisados, deixando subir à superfície da
consciência, como bolhas de oxigénio,  novas culpas,
novas razões, novas ideias.

E ao som de uma guitarra eléctrica dedilhada, voltou ao
livro e leu como Baltasar se queixava da sua má sorte
em ser maneta. E leu também a resposta que Blimunda
lhe deu:

Deixa lá, tu e eu temos três mãos.

E isto parece-lhe tão bonito e pareceu-lhe tão resposta,
que descobriu que a boa literatura, mais do que dar
respostas, o estava a ensinar a suportar a crueza das
verdades com que muitas vezes temos que viver.

E como não havia outra
maneira, resolveu en-
frentar logo a cama do
quarto. Abriu-a, enfiou-se
lá para dentro e esta logo se
fez imensa e silenciosa. O
difícil era saber o que fazer
às mãos, dois rios a
desaguar na secura dos
lençóis arrefecidos.
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RElaTO
Por Por Por Por Por Claudia Benítez HerreraClaudia Benítez HerreraClaudia Benítez HerreraClaudia Benítez HerreraClaudia Benítez Herrera

años llegué yo a su vida y que a mis 42 años ella  se fue de
la mía.

Me intrigó nuevamente el cuadro de Van Gogh. Unos
girasoles lucen radiantes, en plenitud, otros no tanto y hay
uno decaído, es el marchito que me había señalado mi
mamá. Vincent pintó vigorosos girasoles que buscan la cara
de Helios y también otros, que por el paso de las horas ya
no pueden mirarlo.

Tengo que comprar doce girasoles, el mismo número del
cuadro de Van Gogh.   Son las flores de los cumpleaños,
pues nos recuerdan que somos horas, días, años. Gea, la
tierra, gira como si enrollara algo. Enrolla a Cronos, el
tiempo, pero lo hace abrazándolo en su constante girar. Y
¡cómo no va a hacerlo!, es su madre. Los abrazos así son
secretos de familia. Girando vuelven con el tiempo al
mismo sitio.

Es posible que mi círculo se cierre en el mismo punto. Tal
vez dentro de 42 años celebre sin nostalgia y nuevamente
vuelva a insistir  “¿me abrazas mamá?”. De variados amarillos,
llevaré doce radiantes Heliotropos.

HELIOTROPOS

Van Gogh, Los girasoles, 1888,
óleo sobre lienzo,91 x 72 cm, Münich,
Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Neue Pinakothek.

Primero pensé que era el color amarillo lo que más le
gustaba a mi madre del cuadro “los Girasoles” de Van
Gogh, ya que el amarillo era su color favorito. Si uno tiene
predilección por el ocre, debe llamarle la atención el
encontrarlo en toda su gama. Dicen que el manejo de los
diversos tonos de amarillo, es uno de los detalles que hacen
tan especial este cuadro. Mi madre señaló el girasol
marchito, pero no dijo nada, como tampoco pudo opinar
cuando le mostré una reproducción del cuadro de los
“Zapatos”, aunque noté que se le arrasaron los ojos.
Después me comentó que le recordaron los zapatos de su
hermano José Ramón. Estuvimos en “el Grand Café”,
famoso porque pintado de noche y cobijado por estrellas,
Vincent lo imaginó sobresaliendo en alegre amarillo
contrastando con los púrpuras. Luego caminamos hacia
donde el pintor vivió sus últimos años, frente a la antigua
arena romana de Arlés, pequeño pueblo del Sur de Francia.
Era una minúscula habitación que, cuando se mudó a vivir
en ella, Vincent pintó utilizando su color predilecto y
también el de mi madre: el amarillo.   A sus 85 años, la
abuela Ana María quiso sacarse varias fotos y son las últimas
que tengo de ella, ahí, junto a la modesta habitación de
Vincent Van Gogh.   Recuerdo que me dijo que quería
llevarse varias reproducciones de los doce Girasoles.

Hoy es mi cumpleaños y todo el día había pensando
intensamente en ella, observando esa última foto rodeada
de amarillo. Nuestra existencia se remonta invariablemente
a nuestros padres. Estuve recordando mi infancia y algo
que mi madre me contaba últimamente un tanto conmovida.
Me decía que cuando yo era pequeña le enternecía mucho
mi insistencia para que ella me cargara,   decía que no
lloraba, pero que no cesaba de preguntar “¿me abrazas
mamá?”.

Emilia había querido animarme y se empeñó en comprar
un pastelito para que mi cumpleaños no pasara inadvertido.
Hoy comprendo por qué la mayoría de los pasteles de
cumpleaños son redondos. Son así porque deben marcar y
recordarnos el paso de Cronos, hijo de Gea, la tierra madre,
por eso los relojes mueven sus manecillas en círculo. Así
es el tiempo, lleva en sus entrañas la redondez de Gea, el
círculo es como si ella nos abrazara. Eso me dice
este cumpleaños con un pastel decorado de nostalgia.
Emilia era la única entusiasmada en partir el minúsculo
círculo de chocolate. Iba a soplar la vela del número 42,
pero fue el pequeño  pastel quien me sopló un mensaje
circular, venía de parte de mi madre. Dice que a sus 42
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¡ ¡ ¡ ¡ UWAGA STUDENCI V ROKU IBERYSTYKI

 i M£ODZI ABSOLWENCI ! ! ! ! !

STA¯ ZAGRANICZNY W HISZPANII

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykañskich zg³osi³ swoj±

kandydaturê w konkursie projektów wymian i sta¿y Programu Leonardo

da Vinci. Planowy projekt zatytu³owany jest: Program Leonardo da

Vinci szans± na poprawê sytuacji polskich humanistów na Europejskim

rynku pracy. Instytut ubiega siê o przyznanie grantu na realizacjê 12-

miesiêcznego sta¿u w Hiszpanii dla absolwentów Iberystyki o profilu

hiszpañskim. Po ewentualnym przyznaniu przez Krajów Agencje

Programu dofinansowania na realizacjê projektu, 6 wybranych

absolwentów wyjedzie na okres 12 miesiêcy (listopad 2006- pa¼dziernik

2007) na sta¿ do firm hiszpañskich mieszcz±cych siê w Córdobie i Jaén.

Dwie podlegaj±ce wyborowi opcje to: t³umaczenia i nauczanie jêzyków

obcych. Nabór rozpocznie siê z chwil± ewentualnego pozytywnego

rozpatrzenia projektu (pocz±tek czerwca 2006) i obejmie studentów

studiów dziennych i wieczorowych.

W celu zapoznania siê ze szczegó³owymi zasadami naboru oraz realizacji

projektu wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronê internetow±

Instytutu: http://www.iberystyka.uw.edu.pl/ .

Kierownik Instytutu Studiów

Iberyjskich i Iberoamerykañskich

Prof. dr hab. Gra¿yna Grudziñska:

I Sympozjum: Jêzyki i kultury mniejszo¶ciowe Pó³wyspu Iberyjskiego w Polsce 14-15 pa¼dziernika

2006, Kraków

Centro de Estudos Galegos dzia³aj±ce przy Uniwersytecie Jagielloñskim obchodzi 5 rocznicê rozpoczêcia

swojej dzia³alno¶ci. Z tego tytu³u wraz z bli¼niacz± jednostk± na Uniwersytecie Warszawskim pragnie

zorganizowaæ w dniach 14-15 pa¼dziernika 2006 r. w Krakowie ogólnopolskie sympozjum zadedykowane

jêzykom i kulturom mniejszo¶ciowym Pó³wyspu Iberyjskiego w studiach polskich.

Nie trudno zauwa¿yæ, ¿e od kilku lat w¶ród filologów hiszpañskich i portugalskich, choæ nie tylko,

znacz±co ro¶nie zainteresowanie kulturami i jêzykami Katalonii, Galicji czy Kraju Basków. Jêzyki tych

krain nauczane s± na najwa¿niejszych polskich uniwersytetach. Powstaje coraz wiêcej prac badawczych

z zakresu jêzyka, literatury i kultury wymienionych krain, publikowane s± studia, artyku³y oraz przek³ady

tzw. ma³ych, lecz naszym zdaniem zas³uguj±cych na najwy¿sz± uwagê literatur.

Najwa¿niejszym celem sympozjum jest konsolidacja ¶rodowisk naukowych zajmuj±cych siê jêzykami

i kulturami mniejszo¶ciowymi Pó³wyspu Iberyjskiego, przegl±d obszarów badawczych, wymiana

do¶wiadczeñ na polu promocji, dydaktyki i przek³adu. Jeste¶my przekonani, ¿e poszukiwanie miejsc

wspólnych i odmienno¶ci przyniesie interesuj±ce wszystkich wnioski.

Drugim istotnym celem sympozjum jest rozbudzenie zainteresowania w¶ród studentów i zachêta

do dalszych studiów, st±d poczesne miejsce zajmie w obradach czê¶æ, na któr± z³o¿± siê referaty i

komunikaty studentów, rozpoczynaj±cych swoj± drogê ku poznaniu jêzyka i kultury Katalonii, Kraju

Basków czy Galicji. Z uwagi na tê w³a¶nie specyfikê sympozjum proponujemy nastêpuj±ce jêzyki

konferencyjne: jêzyk polski, jêzyk kataloñski, jêzyk baskijski, jêzyk galicyjski, jêzyk kastylijski

i jêzyk portugalski.

Do³o¿ymy wszelkich starañ aby zapewniæ, przede wszystkim studentom, bezp³atny nocleg w trakcie

trwania konferencji. Postaramy siê tak¿e zachêciæ jednostki macierzyste aby przynajmniej czê¶ciowo

pokry³y uczestnikom koszty podró¿y.

Mamy g³êboka nadziejê, ¿e planowane przez nas przedsiêwziêcie naukowe spotka siê z zainteresowaniem

wszystkich ¶rodowisk, dla których jednym z najwiêkszych uroków Pó³wyspu Iberyjskiego jest jego

wielokulturowo¶æ i wielojêzyczno¶æ, i które podzielaj± nasze przekonanie, ¿e to w³a¶nie te jego warto�ci

musz± byæ przedmiotem najwy¿szej troski w globalizuj±cym siê coraz bardziej ¶wiecie.

Tytu³y wyst±pieñ wraz z krótkim streszczeniem prosimy nadsy³aæ do 31 maja 2006 na adres:

Dra Maria Filipowicz-Rudek

Lucía Rodríguez Caeiro

Centro de Estudos Galegos

Instytut Filologii Romañskiej

Uniwersytetu Jagielloñskiego

Al. Mickiewicza 9/11

31-120 Kraków

ou aos enderezos electrónicos:

centro.cracovia@edu.xunta.es

mfilip@lingua.filg.uj.edu.pl

centro.varsovia@edu.xunta.es

caeirolucia@yahoo.com
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