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editorial
Sim às c@rtas
Eu gosto muito do acessório e do irrelevante. Por esta razão 
adoro visitar o Museu do Acessório e do Irrelevante (M.N.A.I) 
numa cidade em sépia (mesmo que o seu espólio não encerre 
peças susceptíveis de atrair a atenção do público). O M.N.A.I 
situa-se ao fundo da Rua Goritz, número 6/7, numa cidade sem 
nome. Fui lá em 1998 pela primeira vez e fiquei a admirar as 
peças reunidas. O que chamou logo a minha atenção foi uma 
caneta que pertenceu ao guarda-redes suplente da selecção do 
Paraguai. Não o sei explicar...

Ao vê-la pensei na minha pena para escrever. Não é uma pena 
de ganso, nem uma caneta regular. É muito diferente. Tem uma 
pena verdadeira de um pássaro (será de pombo- correio?) e um 
aparo de metal enfeitado de uma flor e umas folhas. Eis uma 
peça muito bonita que me serve para escrever poemas de letras 
prateadas sobre o fundo escuro, sobre o fundo-noite, sobre o 
fundo-vazio. E o que são poemas senão as cartas enviadas para 
nenhum lugar, para nenhum destinatário, para o vazio horrível? 
Já não a uso. É mais saudável escrever sobre  fundo branco com 
letras funerárias? 

Prefiro então ler do que escrever. Mas que cartas recebo? São 
sempre os mesmos remetentes: operador de tevê cabo, opera-

dor de internete, telecomunicação etc. Estes são fiéis, lembram-
se sempre de enviar alguma coisa. E escrevem todos os meses! 
Simplesmente são eles que dão cartas.

No meu espólio tenho também uma peça de 24 centímetros. 
Um corta-sobrescritos bastante pesado, de metal, com orna-
mento de cabeça de cavalo. Recebi como prenda para abrir 
todos os sobrescritos que recebo todos os meses. Pois, é muito 
chato rasgar sobrescritos com unhas e dentes. 

Agora cartas na mesa. Mesmo que eu goste destes meus velhos 
acessórios, digo sim às c@rtas. São mais baratas, mais rápidas, 
mais interactivas. Não importa que sejam menos pessoais às 
vezes. O que importa é que temos escolha quanto ao tipo de 
carta que queremos enviar. Quanto a mim, eu não escrevo car-
tas, o que eu envio são apenas postais. Faço-o por ter medo 
de as minhas cartas acabarem no depósito de refugos postais 
na mesma cidade de sépia sem nome que é casa do M.N.A.I. 
Então, e se as minhas c@rtas acabarem no bulk folder que, por 
sua vez, é depósito de refugos cibernéticos? Espero que não…

PS: os muito obrigados pela inspiração vão para José Carlos 
Fernandes. 

Texto de Jakub Jankowski

sense cARTes
Quan era infant, guaitava amb famèlica curiositat les cartes 
que s’apilonaven a la bústia domèstica. Mon pare les recollia, 
i només ell les despullava de l’embolcall que les protegia. Tot 
allò em semblava un fascinant món de secrets closos que calia 
descobrir amb una cura especial, i jo era víctima d’una exclusió 
dolorosa per part dels meus adults. Probablement, la majoria 
eren maleïdes factures, però jo encara no sabia què significava 
aquell mot.

Ara em faig gran i no puc revelar les incògnites d’unes cartes 
que ningú m’escriu. Rebo cada mes la del banc i algun cop 
inútil propaganda. És ben trist.

Per què coi succeeix tot això? La resposta la tinc davant meu, 
aquest histriònic ordinador substitueix les lletres que hauria es-
cric jo mateix. L’Internet prohibeix que rebem fulls d’un blanc 

impecable que, a poc a poc, el pas del temps malmetrà amb 
l’objectiu de convertir-nos en éssers melancòlics de somorts 
passats. Diuen que la nostra societat viu de presents lliscants 
que se’ns escapoleixen entre les mans i això ens empeny a 
menar una vida en constat agitació, sotrac i desgavell. 

Qui té raó? Potser només hi ha graus de raons. D’altra part... 
Que ningú em foti l’Internet o marxarà calent a casa!

Els que desitgin gaudir d’olors d’impremta que obrin aquesta 
revista, i els que vulguin rebre cartes que ens donin la seva 
adreça i esperin.

Cordialment,

El senyor Clement 

Text de Josep Antoni Clement
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Carta aberta
ao corvo que
todas as manhãs 
pousa na clarabóia 
por cima do meu 
quarto, arranhan-
do-a com as patas, 
e dando   sonoras 
bicadas, que mais 
parecem martela-
das, nas nozes que 
para ali transporta, 
me acorda no ulti-
mo sono, o que tor-
na impossível voltar 
a adormecer antes 
que o despertador 
volte a tocar, dei-
xando-me irritado e 
com a cabeça pesa-
da para todo o dia 
apenas para voltar 
a torturar-me na 
manhã seguinte

MaLDItO SeJaS!

(assinatura ilegível de 
Ricardo Barbosa)
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cartas
Os cartões amarelos e vermelhos

Texto de Johnathan

Durante uma partida de futebol, quando os espectadores ficam 
quase loucos gritando, saltando e fazendo gestos de alegria ou 
de tristeza,  isso nem sempre significa que um jogador marcou 
golo. A causa daquela exaltação  pode ser outra, de tamanho 
pequenino, mas imensa  importância – o cartão, mostrado 
pelo árbitro que pune um jogador culpado de alguma falta. Um 
cartão que provoca a felicidade de uns e lamento de outros, 
decide sobre a expulsão dos jogadores, influi os resultados das 
partidas, levanta a excitação das multidões e faz os estádios 
tremerem de loucura.

A história dos cartões começou na Copa do Mundo em 1970 
em México. Lá, pela primeira vez viu-se o senhor com api-
to nos labios e braço levantado com um cartão amarelo ou 
vermelho na mão. O primeiro jogador a ser expulso com um 
cartão vermelho foi Carlos Caszely, do Chile, que recebeu essa 
duvidosa honra em 1974. Aos cartões são ligados, ainda, out-
ros recordes mais-ou menos-honrosos.  Por exemplo, mais de 
seis jogadores receberam cartão amarelo aos cinco minutos de 
um jogo. José Batista, do Uruguai, possui o recorde de ter sido 
expulso no primeiro minuto do jogo, no dia 23 de junho de 
1986. Um jogador sérvio, Mateja Kezman, recebeu o vermelho 
alguns segundos depois de entrar no campo, numa partida 
da Copa de 1998 na França. Portugal também marcou o seu 
´papel` na história por ter participado numa partida com 16(!) 
cartões contra Holanda durante a última Copa do Mundo.

Há um leque de comportamentos que merecem punição com 

cartões amarelos e vermelhos, desde as faltas mais suaves 
até comportamentos violentos, brutais e racistas. Alguns joga-
dores são ´famosos´ por sua brutalidade e grosseria. Sinisa 
Mihajlovic, apesar de ser um dos melhores executores de 
livres, também é conhecido por cuspir na cara de um joga-
dor romeno, Adrian Mutu, e chamar Patrick Vieira de ´preto 
e macaco´. No entanto foi punido financeiramente só depois 
da partida porque o árbitro não reparou no comportamento 
dele durante o jogo.

Recentemente os árbitros começaram a penalizar com 
cartões mesmo as faltas suaves, para fazer o jogo mais limpo. 
De jogada limpa com certeza não podemos chamar o com-
portamento de Zinedine Zidane durante a partida final entre 
França e Itália  na Copa de 2006. Recebeu o cartão vermelho 
por bater com a cabeça no jogador italiano Marco Materazzi. 
Foi um dos cartões mais significantes e ´famosos´ da história. 
As imagens da sua ´tourada´ foram mostradas nas televisões 
de todo o mundo. No fim, a França perdeu e o jogador ge-
nial, o símbolo do futebol contemporâneo, terminou a sua 
impressionante carreira da forma mais infame possível. 

As cores dos cartões referem-se a tipos de comportamento 
dos futebolistas. Com cartão amarelo pune-se as faltas vio-
lentas, mas que não necessariamente são cometidas com 
premeditação,  podem ser consequências das emoções que 
sempre acompanham os jogadores durante uma partida. Por 
outro lado, com a cor vermelha penaliza-se as jogadas mais 
brutais ou cometidas com intenção de ferir. 

Os cartões amarelos e vermelhos contudo castigam não só 
os comportamentos negativos, o que é óbvio, mas também 
aqueles positivos. Parece estranho? É verdade! Por exemplo, 
quando o árbitro considera a alegria dum jogador demasiado 
´exibicionista´, pune-o com cartão amarelo. Depende do árbi-
tro, mas a maioria deles castiga os jogadores que depois de 
marcar um golo tiram a camiseta e acenam com ela porque 
estão alegres.

Sejam quais forem as penas, uma coisa é certa - não vale 
protestar e discutir com o árbitro. Ele sempre tem razão, e 
mesmo que não tivesse, as suas decisões são irrevogáveis. 
Embora os jogadores saibam disso, muitos deles protestam, 
o que termina em expulsão.

Então, será que os cartões amarelos e vermelhos são o pes-
adelo dos futebolistas?  De alguns com certeza: dos que não 
sabem e não querem jogar limpo. Os cartões têm uma fun-
ção muito importante, são como polícias que guardam as 
regras do desportivismo. Isso tem a ver com dois factores 
essenciais - a segurança dos jogadores e o prazer de o espe-
ctador ver a partida, porque ninguém gosta de futebol feio e 
brutal, sem golos mas com muitas faltas. 
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cartas
Três cartas

Texto de Iwona Cellary

Depois de ter visto a Dama de Espadas na Ópera Nacional em 
Varsóvia fiquei tão impressionada que decidi investigar o tema e 
convidar os nossos leitores a assistirem à peça. 

A Dama de Espadas de Tchaykovsky é considerada, ao lado de 
Fausto de Gounod e das peças de Mozart, uma das três melho-
res óperas de todo o mundo. Escrita em 1890 em Florença, 
com o libretto do irmão de Tchaykovsky – Modest Iljicz – a peça 
estreou no mesmo ano em 19 de dezembro, em Petersburgo. 
Teve a sua fonte num romance de Puchkin, cujo enredo foi 
levemente modificado. Mas, afinal, a história é tão misteriosa e 
espantosa como no livro, ou talvez ainda mais. 

Na época da estréia os críticos ficaram desiludidos - ao contrário 
da audiência que gostou imenso da peça. A ópera conta as peri-
pécias de um homem – Hernão, soldado pobre, soltéiro, que 
espera toda a sua vida para ganhar uma fortuna. Encontra-se 
com os seus amigos, também soldados, num cassino, mas nun-
ca joga. Está sempre só a observar. Um dia revela que está sob 
a força duma paixão desconhecida, que 
não conhece e não quer conhecer...

A ópera começa no cassino. Os amigos 
e Hernão conversam quando entra o 
conde Yelecky, contente, porque em 
poucos dias vai se casar. A dama do 
seu coração é Lisa – neta da horrível e 
misteriosa Condessa – e é a moça que 
revela o amor de Hernão. Neste mo-
mento, todos sentem um sentimento 
estranho – Lisa tem medo de Hernão, a 
Condessa teme uns signos sinistros. 

Quando as mulheres saem, os solda-
dos contam a Hernão a história da vida 
da Condessa: a jovem era linda e amada em Paris, chamada de 
“Dama de Espadas”, porque em vez de homens preferia car-
tas. Uma vez perdeu toda a fortuna, mas algum tempo depois 
ganhou ainda mais. Ninguém sabe como, alguns supõem que 
o Conde Saint-Germain disse-lhe o segredo de três cartas...  A 
Condessa revelou-o, então, só ao seu marido e a um moço, 
e obteve a advertência dos espíritos de que iria contar o seg-
redo ainda uma e última vez a um homem loucamente apa-
ixonado, que tentaria conhecer as três cartas. Os soldados riem 
de Hernão, que é ele que se vai apaixonar pela Condessa. O 
homem fica sozinho e promete quebrar o sigilo ou morrer. 

Lisa não pode parar de pensar em Hernão, já não ama Yelecky, 
e o seu coração quer o soldado. Ele entra furtivamente no quar-
to de Lisa e exige da moça amor e afeição. Ao ver a Condes-
sa, no entanto, regressa a vontade de descobrir o segredo.
No baile do noivado de Lisa e Yelecky, a moça dá a Hernão 
a chave para o seu quarto, que fica ao lado do dormitório da 

Condessa, mas o homem já tem na mente só o segredo e é 
capaz de fazer tudo para conhecer as três cartas. Hernão decide 
esperar a Condessa regressar do baile. A mulher entra bêbada, 
canta sobre os momentos felizes da vida e adormece. Hernão 
desperta-a e primeiro roga, depois intimida-a e, finalmente, 
mata a Condessa sem descobrir o segredo. Logo depois Lisa 
aparece e entende que a paixão de Hernão era artificial e decide 
rejeitá-lo.

Algum tempo depois, não sendo suficiente forte, Lisa dá a 
Hernão a última oportunidade de provar o seu amor. Espera por 
ele numa ponte. Entretanto, o espírito da Condessa aparece ao 
soldado e, para salvar Lisa, revela as três cartas fatais. São o três, 
o sete e o ás. Hernão sem demora, pega no resto do seu di-
nheiro e corre para o cassino. Na ponte, encontra Lisa. A moça é 
capaz de esquecer e amar o homem de novo, mas ele a rejeita 
e segue para o salão dos jogos. A mulher lança-se ao rio.

No cassino, todos os companheiros estão a jogar. Finalmente, 
aparece Hernão e propõe o jogo. To-
dos ficam surpreendidos – é a primei-
ra vez que Hernão joga e ainda aposta 
todo o seu dinheiro no três. Ganha. 
Aposta outra vez no sete e ganha no-
vamente. O seu último desafio aceita 
só Yelecky. Jogam no ás. Hernão tem 
na mão a dama de espadas. Blasfema 
contra a  Condessa e mata-se com o 
nome de Lisa nos lábios. 

Mais de cem anos passados desde 
a estréia, o espetáculo na Ópera Na-
cional, foi mesmo uma maravilha. A 
cenografia, os trajes, a caracterização 
– tudo era extraordinário. E a música! 

Cada momento da peça era único, os instrumentos provocar-
am sentimentos exactamente adequados ao que acontecia no 
palco. O apogeu, quando Lisa canta na ponte os seus últimos 
versos, é a cena mais comovente. A orquestra toca nervosa e, 
finalmente – silêncio – , a moça está morta. 

O que mais, a ópera foi apresentada na língua original, em 
russo, e as legendas em polaco eram projetadas num ecrã em 
cima do palco. Por um lado gostei imenso, por outro era um 
pouco irritante olhar no mesmo momento para a acção e para o 
ecrã. Mas prefiria virar a cabeça do que não compreender nada, 
exceto a exclamação omnipresente: Tri carti, tri carti, tri carti...! 
(três cartas...)

Embora já conhecesse o enredo, tanto o arranjo como a ceno-
grafia do espetáculo eram imprevisíveis, e agora não me sur-
preende que Tchaykovsky, após compor a música, tenha ficado 
na cama, doente do esforço. 

Mais de cem anos passados 

desde a estréia, o espetáculo na 

Ópera Nacional, foi mesmo uma 

maravilha. A cenografia, os trajes, 

a caracterização – tudo era ex-

traordinário.
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Para Groucho Marx escribir cartas era un ver-
dadero placer. La musa del maestro del absurdo, 
llamada Carcajada, le acompañaba en el teatro, 
el cine, la radio y la televisión, y tampoco le 
abandonó a la hora de escribir cartas. A la popu-
lar revista Confidential, que difundía los chismes 
sobre la vida privada de la gente 
pública, Groucho mandó una 
muy corta: ”Si continúan ustedes 
sin publicar artículos escandalo-
sos sobre mi persona, me veré 
obligado a cancelar mi suscrip-
ción”. 

Otras cartas dieron principio a 
una correspondencia regular, 
como en el caso de T.S. Eliot, 
correspondencia que se podría 
definir como la de un cómico 
con otro. Groucho Marx, en una 
entrevista para Playboy en 1974, 
cuenta que Eliot le escribió prim-
ero diciendo que era su “fan feu-
dal” y pidiéndole una foto suya. 
Marx se la mandó, pero el autor 
de La tierra baldía se la devolvió 
con una nota que decía: “quiero 
una foto suya fumando un puro” 
y Marx cumplió su deseo. Se hic-
ieron muy amigos y mantuvieron 
una abundante correspondencia. 
Eliot, más adelante, le confesó 
que le importaban únicamente 
tres personas, cuyas fotos tenía colgadas en su 
despacho: Yeats, Valéry y Marx-, y ya que sólo el 
último estaba vivo cuando Eliot murió, le tocó a 
él hablar en su funeral. 

Al final de la mencionada entrevista, Groucho 
dijo: “Creo en mí antes que en Dios, pero el 
problema es que me lleva ventaja, porque hay 
un libro que habla de él y Playboy aún no quiere 
editar un desnudo mío”.

cartas
Un Fan de las Epístolas

Hay muchas cartas que Julius Henry Marx, lla-
mado Groucho por su manera gruñona de hablar, 
llenó de humor negro e irrespetuoso, pero quizás 
la más famosa, cínica y citable es la que dirigió a 
los hermanos Warner: 

En 1946, tres de los cinco her-
manos Marx (Chico, Harpo y 
Groucho) iban a hacer su vigési-
ma película, llamada Una noche 
en Casablanca. La Warner, que 
rodó Casablanca con Bergman 
y Bogart en 1942, y su depar-
tamento jurídico, sospechando 
una posible alteración de la Ley 
de Propiedad Intelectual, pidi-
eron amablemente los detalles 
del guión (ya que temían que la 
película fuera una parodia) y, por 
si acaso, amenazaron con accio-
nes legales. Pero lo que se alteró 
no fue la ley, sino Groucho Marx, 
que reaccionó de forma inmedi-
ata y, naturalmente, por escrito. 

En su respuesta, con fines pub-
licitarios, dio a entender que los 
Warner querían demandar a los 
Marx por utilizar el nombre de 
Casablanca. La interpretación de 
Groucho, aunque errónea,  orig-
inó una carta en la que Marx ex-
presó su sorpresa ante el hecho 

de que “Casablanca perteneciera exclusivamente 
a los Hermanos Warner”, si bien “parece ser que 
en 1471, Ferdinand Balboa Warner, su tatara-tata-
ra-tatarabuelo, mientras buscaba un atajo para ir a 
la ciudad de Burbank, había ido a parar a la costa 
de África y, levantando su Estandarte, la bautizó 
como Casablanca’. Luego asegura que incluso en 
el caso de un reestreno de Casablanca, el espe-
ctador medio podría distinguir la “sutil” diferencia 
entre Ingrid Bergman y su hermano Harpo. “No sé 

Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros.
(Groucho Marx)

Groucho Marx, en una 

entrevista para Playboy 

en 1974, cuenta que 

Eliot le escribió primero 

diciendo que era su “fan 

feudal” y pidiéndole una 

foto suya. Marx se la 

mandó, pero el autor de 

La tierra baldía se la de-

volvió con una nota que 

decía: “quiero una foto 

suya fumando un puro” y 

Marx cumplió su deseo. 

¿?
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Texto de Katarzyna Hajost-Żak

si yo podría, pero seguramente me gustaría por lo 
menos intentarlo” -dice en su carta, y prosigue: 
“Ustedes afirman que Casablanca les pertenece 
y que nadie más puede usar este nombre sin su 
permiso. Y ¿qué pasa con “Los Hermanos Warner”? 
¿También les pertenece? Probablemente tienen 
el derecho de usar el nombre Warner, pero ¿qué 
pasa con Hermanos? Profesionalmente, éramos 
hermanos mucho antes que ustedes... y aun an-
tes de nosotros ya habían habido 
otros hermanos -Los Hermanos 
Smith; los Hermanos Karamazov 
(...) Ahora Jack, ¿qué pasa con-
tigo? ¿Sigues manteniendo que el 
tuyo es un nombre original? Bien, 
pues no lo es. Se usaba mucho 
antes de que tú  nacieras. De re-
pente, me vienen a la cabeza dos 
Jacks: uno era Jack el de ‘Jack y 
las habichuelas mágicas’, y el otro 
Jack el Destripador, que llegó a 
‘partir el bacalao’ en su día... Y 
en tu caso, Harry, probablemente 
firmarás tus cheques convencido 
de que tú eres el primer Harry de 
todos los tiempos...”. Al final de su 
carta aclara que “todo esto” no es 
un reproche, que le gustan los 
Warner, y firma como “suyo afec-
tísimo Groucho Marx”. 

Ante esta respuesta, el depar-
tamento jurídico de la Warner 
pidió (con toda  seriedad y casi 
disculpándose por la carta ante-
rior) más información acerca del 
argumento de la película de los hermanos Marx. Y 
esta vez la respuesta de Groucho fue inmediata. 
“Queridos Warner” -empieza cordialmente- “no 
puedo contarles gran cosa sobre el argumento de 
la película. Interpreto a un doctor en Teología que 
asiste a los nativos y, como pasatiempo, vende 
como charlatán abrelatas y chaquetones de mari-
nero a los salvajes de la Costa de Oro africana. 
Cuando empieza la película, Potaje, una tímida 
nativa, está afilando flechas para una cacería. Paul 

“Queridos Warner” -em-

pieza cordialmente- “no 

puedo contarles gran 

cosa sobre el argu-

mento de la película. 

Interpreto a un doctor 

en Teología que asiste a 

los nativos y, como pa-

satiempo, vende como 

charlatán abrelatas y 

chaquetones de mari-

nero a los salvajes de la 

Costa de Oro africana.

¿?

Resaca, nuestro héroe, enciende continuamente 
dos cigarrillos a la vez. Evidentemente, ignora los 
racionamientos de tabaco”. Al final añade que 
todo ha recibido la aprobación de la censura, y 
una buena opinión de la revista para amas de 
casa Good Housekeeping, y que podría contarles 
mucho, mucho más, pero no quiere estropearles 
el placer. ¡Ah! Y que la película puede ser “el ca-
ñonazo inicial de un desastre mundial”.

En lugar de tranquilizar a los po-
bres abogados de la Warner, esta 
nota les inquietó aún más, porque 
mandaron una carta diciendo 
que todavía no comprendían del 
todo la historia, aunque les gus-
taría mucho, y pidiendo que “el 
señor Marx” les explicara la trama 
con más detalle. Lo que éste hizo 
muy amablemente. En primer 
lugar expresó su tristeza porque 
el filme había sufrido algunos 
cambios. “En la nueva versión 
hago el papel de Burdel, la no-
via de Humphrey Bogus, que se 
convierte en Bacall-girl” -informó 
al departamento jurídico de la 
Warner. “Como pueden ver, se 
trata de un argumento muy cha-
pucero”, y termina la carta con-
vencido que “lo único que nos 
puede salvar de la extinción es 
que siga el racionamiento de las 
películas”.

Tras esto, los abogados de los 
hermanos Warner finalmente se dieron cuenta de 
que Groucho Marx era un simple fan de las epís-
tolas y que todo el tiempo les estaba tomando el 
pelo. 

Groucho Marx no volvió a saber del departamento 
jurídico de la Warner. Escribió muchas otras cartas. 
Una de ellas terminó de la siguiente manera. Me 
tengo que marchar ahora. Me están esperando. La 
firmó: Godot. 
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cartas do brasil
O Rio de Janeiro continua lindo...
A minha intenção 
era escrever sobre a 
cidade de Brasília, a 
capital do Brasil, sem 
embargo, vou deixar a 
descrição desta cidade 
para uma outra oca-
sião já que na semana 
passada conheci o Rio 
de Janeiro e sincera-
mente me apaixonei 
por completo por seus 
encantos. Daí que 
não conseguiria es-
crever sobre nenhum 
outro lugar. Meus 
pensamentos voltam 
continuamente para 
a Cidade Maravilhosa 
e frente aos meus 
olhos de novo apare-
cem as imagens ex-
traordinárias: a vista do 
Corcovado em pleno 
sol, as águas claras da 
Floresta da Tijuca, o 
ambiente da Praia de 
Ipanema ao pôr-do-
sol... e muitas mais... 
todas inesquecíveis...
todas gravadas para sempre nas profundezas do meu coração.

Fui ao Rio após dois meses passados em Brasília e lá, por fim, senti 
o clima de cidade grande: cidade de barracas e arranha-céus, cidade 
viva, colorida, com ruas cheias de pessoas, pessoas diferentes, de dis-
tintas etnias, cidade do futebol, do samba e da alegria, apesar de ser 
conhecida no estrangeiro como uma das mais violentas do mundo. 
O Rio de Janeiro, como o seu próprio nome indica, é uma Cidade 
Maravilhosa só que não dá para contar todas as suas maravilhas. 
Mesmo que eu não tenha conseguido conhecer nem a metade delas, 
vou tentar apresentar as mais interessantes.

Pão de Açúcar é um complexo turístico criado para o divertimento de 
milhares de pessoas num local privilegiado pela beleza panorâmica. 
Em 1912 foi inaugurado o bondinho do Pão de Açúcar, o primeiro tele-
férico instalado no Brasil e o terceiro no mundo que posteriormente 
tornou-se um dos mais significantes ícones do turismo carioca.

Estádio de Maracanã (o nome oficial Estádio Jornalista Mário 
Filho) o mais importante estádio de futebol do Rio e o maior do 
mundo. Considerado pelos brasileiros o templo dos deuses, 
construído para sediar a Copa do Mundo em 1950 e, desde então, 
palco de grandes conquistas do futebol brasileiro.

Memorial Getúlio Vargas construído em homenagem ao grande 
caudilho, que foi o mais influente governante brasileiro do século 
XX, cuja destinação é: manter acesa uma reflexão sobre as cinco 
primeiras décadas do século XX no Brasil. 

Palácio do Catete, ou seja, o Museu da República, a sede do 
poder republicano entre os anos 1897 e 1960, de arquitetura 
neoclássica onde ocorreram alguns dos mais importantes acon-
tecimento na história do país, tais como as decisões de participa-
ção do Brasil nas duas guerras mundiais e o suicídio do Presidente 
Getúlio Vargas.  
 
Copacabana Palace, um dos primeiros hotéis da cidade construí-
do à beira-mar, inaugurado em 1923. Hoje é mais um símbolo do 
Rio, sendo o hotel preferido dos artistas, políticos e executivos. No 
passado foi, entre outras coisas, o cenário para o filme Flying down 
to Rio com Fred Astaire e Ginger Rogers. 

Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo replantada 
pelo homem, um verdadeiro parque com recantos amenos e fa-
cilidades para visitantes com atrativos naturais tais como o Açude 
da Solidão e o Lago das Fadas, e históricos, a Capela Mayrink e o 
Restaurante dos Esquilos. 
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E para terminar, last but not least, um dos principais pontos turísticos 
do Rio, situado no Parque Nacional da Tijuca, o Mirante do Corco-
vado com a estátua do Cristo Redentor. O interessante é que como 
a construção da estátua era impossível no Brasil, os desenhos foram 
levados para França, onde na sua execução participou o francês, de 
origem polonesa, Paul Landowski. Com o tempo, a estátua do Cristo 
que recebe os cariocas e todos os demais de braços abertos virou 
não só o símbolo da cidade, mas também uma das principais marcas 
do Brasil inteiro. A sua figura é excepcional, com certeza, mas pesso-
almente o que mais me impressionou foi a vista, já que o mirante do 
Corcovado tem vista tanto para o Pão de Açúcar como para a Lagoa 
Rodrigo de Freitas e praias de 
Copacabana e de Ipanema. 
O topo do morro permite 
uma vista maravilhosa de 
praticamente toda a cidade. 
A vista mais linda que eu já 
tinha visto.

Não é tudo o que o Rio 
oferece. Tem muitos lugar-
es não mencionados ainda 
que valem a pena serem 
visitados, entre eles: Cate-
dral Metropolitana, Praza 
Quinze de Novembro, 
Palácio Tiradentes, Jardim 
Botânico, Mosteiro de São 
Bento, Sambódromo e 
muitos, muitos mais.

O divino Rio foi a terceira ci-
dade brasileira que conheci 
(após o Recife e Brasília, 
como já comentei), mas a 
primeira onde ouvi samba 
e vi as pessoas sambando. 
Foi no bairro da Lapa, onde 
está situado também o 
enorme aqueduto romano, 
a obra monumental do Rio 
colonial, que à noite vira palco de múltiplas atrações, desde samba 
e pagode ao choro e forró. Eu tive a oportunidade de conhecer o 
Clube dos Democráticos, casa fundada em 1867, berço das tradições 
carnavalescas onde tanto os cariocas mais jovens como os mais ve-
lhos mostram suas capacidades inatas de mexer o corpo. O sabor de 
caipirinha, ao ritmo de samba, o movimento sensual e as emoções no 
ar, são essas as características da vida noturna da Lapa.

Sem sombra de dúvida, não é só lá onde os cariocas se divertem à 
noite. Tem inúmeros lugares onde a festa dura até os primeiro raios do 
sol aparecerem no céu azul do Rio. Um deles é com certeza a Praia de 
Ipanema, e não falo dos bares e boates situados à beira da praia; me 
refiro à praia mesma. Muitas vezes, quase espontaneamente num lugar 
da praia monta-se o necessário para uma festa rolar. Na areia fofa, em-
baixo dos coqueiros, com as ondas aos pés, imaginem um cenário mel-
hor para dançar nos ritmos alegres da MPB (Música Popular Brasileira)? 

O Metrô do Rio opera com duas linhas. A linha 1 percorre pratica-
mente a cidade inteira e para onde não chega, há os ônibus de inte-
gração, que podem ser considerados o prolongamento do metrô; e a 
linha 2 vai aos subúrbios do Rio. Enquanto à espera do próximo metrô, 
é possível escutar música clássica que toca em todas as estações. A 
maioria das estações não oferece nenhum elemento arquitetônico in-
teressante, quase todas são muito simples, mas as mais novas, por 
exemplo, a de Cardeal Arcoverde, foi projetada à semelhança da gruta 
de Batman. 

Escrevo sobre o metrô carioca já que me impressiona. Impressiona 
muito. Tem um horário específico 

quando alguns dos vagões são 
destinados só para as mulheres 
para o maior bem-estar das 
mesmas durante a viagem. 
Além disso, o metrô é extrema-
mente limpo, confortável e pos-
sibilita acesso a quase todos os 
recantos da cidade. Acho que o 
metrô é o melhor exemplo que 
pode ajudar na desmistificação 
da imagem do Rio como uma 
cidade perigosa e violenta. Se 
você procurar pobreza no Rio, 
vai achá-la, sim; se procurar vio-
lência, imagino que vai achá-la 
também, mas são essas mara-
vilhas que realmente dão nas 
vistas. 

... e o carioca continua alegre, 
feliz, hospitaleiro, irreverente, 
criativo e sempre de bem 
com a vida.  

Com certeza a primeira coisa 
que o Carioca da gema faz na 
vida é apaixonar-se pela sua ci-
dade. Carioca de clara também 
adora o Rio... na verdade acho 

que seria difícil encontrar alguém que não aprecie as suas maravilhas 
e com certeza cada carioca pode passar horas falando sobre elas. 

Carioca é bonito seja moreno, negro ou branco, tanto faz. Olha com 
intensidade e coragem, com seu olhar expressa a paixão e a curiosi-
dade pela vida. Tem corpo bonito, da cor de mel, pestanas compridas 
e curvadas, cabelo que brilha no sol, lábios sensuais criados para beijar 
e sorriso lindo que a ninguém deixa indiferente. Carioca, um pouco 
louco, criativo e alegre, sabe viver a vida. Não aceita recusas, sabe dar 
um jeitinho e não desiste nunca. Às vezes chega com atraso, outras 
vezes fica esperando. Mas sempre encanta, sempre feliz. Não é es-
tranho isso, de jeito nenhum. Já que conhecer o Rio é como achar a 
receita da felicidade. 

A felicidade carioca chega a ser contagiante. Cariocas, muito obrigada, 
adoro vocês. 
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Você pensa que não se pode fazer nada, que a sua situação 
é muito ruim? Não consegue encontrar nenhum remédio, 
não acha nenhuma solução? Relaxe. Com certeza não está 
tão ruim como parece. Não se esqueça que sempre é pos-
sível dar um jeito, tentar resolver cada problema de maneira 
brasileira, ou seja, com ajuda do Jeitinho Brasileiro. 

O Jeitinho Brasileiro é muito alegre e sociável, as suas cores 
preferidas são verde e amarelo, adora jogar no bicho e ver 
futebol, ama dançar samba e forró, beber cachaça e comer 
feijoada. Ele não tem CPF nem passaporte. Não dispõe de 
carro, nem de muito dinheiro. Não trabalha no ministério nem 
na Polícia Federal. Parece muito misterioso? Talvez, mas sem 
dúvida, ele sabe resolver as coisas, com ele sempre se pode 
contar, ele é o melhor amigo de cada brasileiro. 

Quem é então? Na verdade ele não é homem, nem mulher, 
não tem corpo humano, nem alma, mas apesar de tudo ele 
está omnipresente. Sempre quando você mais precisa dele, 
quando não encontra apoio dos outros, ele relaxado, tranqüilo 
e seguro de si mesmo, com um sorriso na boca está lá para 
dar-lhe a mão. 

Nunca pede nada em troca. Quando atua não precisa de ne-
nhuma fonte de inspiração, baseando-se nos seus talentos 
passa à ação. Num abrir e fechar de olhos, toma a iniciativa. 
Ele não aprendeu com a experiência, não toma nenhuma 
pessoa como exemplo, é só a questão da sua criatividade e 
da esperteza. Além disso, dispõe de um leque de acessórios 
que lhe facilitam o trabalho. Entre outros, apóia-se no seu 
charme e em seus conhecimentos (tem incrível facilidade 
para travar e renovar contatos), mas principalmente o sorriso 
melancólico e sonhador, o olhar possessivo e a sua voz que 
desperta a imaginação e a fantasia, são os fatores que lhe 
garantem tanto êxito.

Quando é preciso Jeitinho move-se com a velocidade da luz, 
tem quatro mãos, sabe chorar e chavecar. É capaz de se adap-
tar às novas situações. Ele nasceu para dar jeito, para lutar 
com as dificuldades e vencer na vida. 

Há quem diga que ele facilita o surgimento da corrupção, que 
muitas vezes atrasa, que atua sem ética, será verdade? Es-
tas acusações aparecem cada vez mais frequentemente, mas 
vêm principalmente dos que não conhecem pessoalmente o 
Jeitinho e de invejosos que tentam destruir a sua fama e boa 
reputação que ele mesmo ganhou durante muitos anos da 
sua vida.

As denúncias vêm também dos seus seguidores que mesmo 
que se esforçassem muito nunca conseguiriam o seu nível... Daí 
que o Jeitinho Uruguaio, a Jeitinha Polonesa e o Jeitão Francês 
ficam desesperados porque só ele, o famoso e conhecido in-

uma polaca perdida em....
Cartas do Brasil

Texto de Magdalena Smorzewksa

ternacionalmente Jeitinho Brasileiro é mestre, é perito em dar 
jeito, ele é único e irrepetível.  Parece que no Brasil a palavra 
“depende” é usada com muita freqüência. Quando pergunto 
o que quer dizer alguma expressão em português na maioria 
dos casos a resposta que recebo é: depende do contexto e 
da entoação.  Mas não é só a língua que causa confusões 
por causa da variedade das regras bastante flexíveis. Muitas 
coisas mudam de estado para estado. Descobri que tam-
bém a questão da pontualidade depende de muitos fatores. 

A PonTuAlIdAdE BRASIlEIRA

Baseando-me na minha experiência ganha durante as minhas 
primeiras semanas de estadia em Brasília, posso dizer que 
tenho a impressão que para os brasileiros, estudantes uni-
versitários, a pontualidade é uma questão abstrata. Muitas 
pessoas chegam à aula com atraso de 15 minutos, mas já vi 
pessoas atrasadas 20, 30, 40 minutos entrar na sala. Muitas 
vezes as mesmas pessoas que chegam atrasadas saem com 
antecipação, imagino que fazem isso para não atrasar para 
algum encontro ou outra aula... 

Diz-se que a noção de tempo é diferente em culturas diferen-
tes, há quem diga que tempo é dinheiro, outros asseguram 
que o tempo urge. Na Polônia dizemos que as pessoas felizes 
não contam o tempo... (sublinho que isto não quer dizer que 
o nosso cultivo nacional seja atraso). Os brasileiros parecem 
um povo bastante feliz, será que aqui este ditado popular 
polonês também tem os seus propagadores? 

O que significa chegar a tempo no Brasil, então? Depende... 
Quanto às aulas, o objetivo é aparecer (não importa tanto 
quando) para poder assinar a lista de chamada. A professora 
de uma das minhas aulas é chilena e a sua percepção do 
tempo se parece mais com a minha. Com certeza não vou me 
esquecer das caras surpreendidas dos estudantes brasileiros 
quando a professora anunciou que não ia dar presença a 
ninguém que tinha chegado atrasado à aula porque ela não 
gosta da impontualidade.

No que diz respeito aos encontros sociais não há nenhuma 
regra, você pode até não aparecer, ou seja, dar um bolo. Que 
mais... por exemplo um show... também vai começar com al-
gum atraso... atraso de uma, duas ou três horas.

A única exceção (como dizem, mas confesso é difícil acredi-
tar) é a pontualidade em compromissos profissionais. Como 
em qualquer outro lugar no mundo não se atrasa para traba-
lho.

Para terminar quero dizer que suponho que deve ser mui-
to difícil memorizar quando e quanto se pode atrasar, 
me alegra saber que não estou obrigada a sabê-lo. 
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Carta des de Turquia

un català perdut a...
Texto de Josep Antoni Clement

Sota una constant agitació i produint gran aldarull la vida pren 
forma en un matí quotidià davant mos ulls encuriosits que guait-
en el carrer des de l’Erzurum Oteli al bell mig d’Ulus, llegat dels 
passats d’Ankara. El mercat es desperta tot oferint formatges, 
verdures, sucs i fruites, mentre robòtics micròfons reprodueixen 
ofertes irresistibles que permeten comprar mitjons, encenedors i 
d’altres peces úniques a preus irrisoris. 

- Són les set! Més baix collons!- Brama el meu sincer interior.
Però no és possible, ja tot s’inicia un cop més. 

He vingut per a estudiar turc durant un mes i per a poder fer 
després una ullada per la variada geografia d’aquest suggerent 
país. Es tracta, doncs, de perdre-m’hi, endinsar-m’hi i capir el que 
es desvetlla a raser d’un país musulmà on s’usa una llengua no 
indoeuropea. Una altra lògica de lligar mots i alhora construir el 
pensament. 

La primera troballa sorprenent d’aquest passeig estival ha estat 
la companyia de què gaudeixo a l’hotel. A la recepció, durant 
les càlides nits d’aquest juliol empallegós, tots plegats devorem 
exquisides karpuz (síndries) sota la direcció del benvolgut Petit 

ocell (Mini kuş), el recepcionista gras, coix i lleig que sorneguera-
ment somriu tendrament enllepolit. Certament, em sorprèn que 
gairebé cada vespre se’m convidi a endrapar malgrat els escas-
sos guanys mensuals de què disposa el comú dels comensals. 
La generositat vers el musafır existeix, encara que em costi més 
sous la meva bruta, vella, pobra i dissortada habitació.   

Quan comença el dia n’Alí és qui pren el relleu en la noble tasca 
d’atendre els treballadors kurds que venen a ciutat per a trebal-
lar, l’iranià que viatja tot venent safrà, el turc cristià mal vist pels 
membres de la recepció-saló de te, l’antic presidiari enaltidor de 
solidarność, el músic a qui li dec una muller polonesa, i un altre 
munt de rostres amb un grapat d’històries.

- Çay var mı? (Hi ha te?)-S’escolta altra volta la pregunta que es 
repeteix com si la nimfa Eco treballés a l’Anatòlia central.  

- Çay var (Sí, n’hi ha.)- Resposta automàtica aliniana que con-
firma que hi ha te de Rize, ciutat del Mar Negre on hi plou tan 
sovint que permet cultivar un te de gran qualitat. 

L’Alí és el meu intèrpret que em fa de guia en aquest micro-
cosmos que s’aplega als sofàs brutament emblavits i que fa 
conya sobre l’occidental (jo) que mostra ses cuixes i no s’afaita 
l’aixella. 

L’Ali històric fou cosí i gendre del profeta, però el meu Alí és un 
futur mestre d’institut que ensenyarà turc als adolescents i que, 
afortunadament per mi, sap anglès. N’és l’únic. Prové d’un poble 
anomenat Safranbolu, avui dia centre turístic arran de la promo-
ció que se’n feu a partir dels anys vuitanta (i amb raó) ja que ens 
mostra encara prou intacte com era una típic llogaret en el passat 
esplendorós que visqué l’Imperi otomà. Warto zobaczyć!

Durant un mes el meu recorregut vital serà el camí d’Ulus a 
Kizilay amb l’objectiu d’aprendre aquesta llengua i després vi-
atjaré. I què veuré durant aquest temps? Doncs,  la muntanya 
bíblica del Mont Ararat, els prostíbuls-hotels d’Igdir i Kars on totes 
les dones d’Azerbaidjan hi fan cap, la terra dels kurds i el magnífic 
Llac Van, turistes occidentals objecte del desig de tot turc fent 
nit al càmping d’en Ibrahim, la fantàstica capital dels armenis a 
tocar de l’antiga frontera amb la URSS que per uns instants em 
semblà que encara existia; i un munt de coses més que resten 
encara fixades avui al meu magí i que sens dubte esperen ésser 
tastades pels apetits dels curiosos. 

Cordialment,
Afablement,
Tendrament,
Humorísticament,
Eternament,
 
El “senyor” Clement 
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cartas
Cartas em Central do Brasil

Texto de  Barbara Lech

Ela era uma professora reformada, ele tem nove anos. 
Conheceram-se na Central do Brasil. Em breve iriam 
percorrer juntos centenas de quilómetros à procura do 
Jesus de Pernambuco. Isto, porém, não é uma história 
religiosa, mas sim, da amizade entre uma mulher que 
escrevia cartas e um rapaz que queria conhecer o seu 
pai.

Central do Brasil é um dos mais reconhecidos filmes do 
director brasileiro Walter Salles. A fábula deste “filme de 
estrada” é bastante simples. Na página oficial do filme 
podemos ler que é uma pequeníssima odisséia: “um 
garoto em busca do pai, uma mulher à procura dos 
seus sentimentos, um país à procura de suas raízes. 
Todos conhecem o significado da palavra perda, mas 
não abdicaram do direito de resistir, de mudar o curso 
das coisas.”

A Dora (inesquecível Fernanda Montenegro) trabalha 
numa estação de comboios escrevendo cartas para 
analfabetos. Estranho como pode parecer, a demanda 
é enorme. Todos os dias multidões de pessoas, velh-
as e novas, homens e mulheres, pedem-lhe para re-
digir uma carta aos parentes. Visto que cada pessoa 
é diferente, os assuntos dos quais falam, as histórias 
e registos variam. Mesmo assim, há algo em comum: 
as cartas transferem sentimentos humanos, quaisquer 
que sejam, queixas, desejos, paixões ou saudades. Ain-
da que alguns não saibam a morada dos remetentes ou 
não os tenham visto havia anos, as cartas dão-lhes uma 
ilusão de discussão, à medida que as palavras vão apa-
recendo, cria-se um sítio de encontro, fora do tempo e 
do espaço.

O Rio de Central do Brasil também não parece a cidade 
maravilhosa do samba. Sente-se pressa e não no con-
stante movimento das pessoas, mas nos fotogramas 
presos na arquitectura hóstil e desumanizada duma ci-
dade imensa. Uma cidade barulhenta e frenética onde 
em vez de conversas, ouve-se o ruído ensurdecedor do 
trânsito.   

Embora Dora escreva sobre paixão e sofrimento, a sua 
vida falha no plano sentimental e não tem aconteci-
mentos de grande importância. Será por inveja que, 
voltando a casa, ora rasgue ora ponha as cartas na ga-
veta em vez de mandá-las? Não se sabe quantas são 
nem de há quanto tempo, mas a gaveta está cheia. 
Porquê? Uma olhada para a pilha dos envelopes levan-
ta em nós dúvidas e perguntas. Quem está a esperar 
por estas cartas? O que sente?

A mesma sorte irá encontrar a carta para Jesus de Pai-

va, onde sua mulher lhe fala sobre, Ana (Sôia Lira), o 
seu filho Josué (Vinícius de Oliveira) e quer que passe 
férias com ele. Entretanto tudo muda, quando a reme-
tente, a mãe do Josué, é atropelada. Passando uns dias 
na estação, o garoto dirige-se a Dora para lhe escrever 
outra carta. Demanda também que ela a enviasse sem 
falta. Pois não é o facto de redigir uma carta, mas de 
alguém a receber que é importante.

Inesperadamente a Dora decide-se acolher o miúdo e  
esta promete levá-lo ao pai. Assim começam a viagem 
para o Norte, tendo o endereço no envelope da carta 
como o único ponto de referência. É incrível como, à 
medida que se afastam do Rio, os dois aproximam-
se e ganham uma nova vida. Desprovidos de dinheiro, 
conseguem chegar até a Bom Jesus do Norte, onde 
segundo o endereço dado pela Ana, o Jesus deveria 
viver. O fim de viagem será só em Vila do João. Ali 
encontram a família do Josué. O rapaz não conhece, 
porém, o seu esperado pai, mas os seus irmãos mais 
velhos que estão a aguardar o Jesus. Não sabem onde 
está, nem porque desapareceu. A única coisa que lhes 
deixou é, outra vez, uma missiva endereçada à Ana em 
caso dela voltar. O problema é que, passando os anos, 
a rapaziada não conhecia o conteúdo, porque não sa-
bia ler. Dora pode resolvê-lo. 

Numa das mais tocantes cenas, a mulher lê a carta 
em voz alta. Diz que o pai saiu há dois anos para en-
contrar novamente com o Josué e a Ana, que emigrou 
estando grávida dele. As palavras escritas há tanto tem-
po, abrem uma nova perspectiva: o Jesus ainda pode 
voltar, sempre ama a Ana, sabe-se que o Josué é o 
irmão mais novo dos rapazes a quem o pai tanto espe-
rava. Que ideia clamante! Mas… será verdade? Isto só 
a Dora sabe e mais ninguém. Podia ter fingido. Lendo 
o texto, uma notícia em código de alfabeto, forma uma 
nova realidade para os meninos, une-os com laços de 
parentesco e de amor pelos pais. Não importa o que 
esteja em verdade na carta.

A verdade é que o círculo se fecha com a chegada do 
Josué. A viagem feita por ele é a inversão da efectuada 
pela Ana. Mesmo sendo o destino final, o Nordeste é 
a origem. A carta da Ana para o Jesus posta ao lado 
da de Jesus para Ana debaixo dum quadro do casal é 
a conclusão simbólica. Aqui não há lugar para a Dora. 
Ela vai percorrer essa distância mais uma vez. Voltando, 
escreve a carta para o garoto, pela primeira vez é ela, 
quem é remetente, e fá-lo com prazer. Provavelmente 
nunca mais se encontrarão. A carta é também a única 
maneira de contacto com o miúdo. Com as palavras 
conservadas no papel, nunca se esquecerão. 
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Caminhando pelas ruas todos os dias, corremos 
sempre com pressa para apanhar o autocarro, o eléc-
trico, para não nos atrasarmos para as aulas (bem, 
nem todos se preocupam), e raramente observamos 
os nossos arredores. Mesmo se acontece, que não 
estamos apressados e podemos permitir-nos um 
passeio mais tranquilo, habitualmente olhamos o 
que nos rodeia sem grande reflexão. Vemos as lojas, 
os bancos, os logótipos das empresas mas, na ver-
dade, não lhes prestamos muita atenção. O símbolo 
dos Correios na Polónia, por exemplo: uma corneta 
- nada de excepcional, sempre foi assim, não foi? 
É porque na maioria dos casos, confrontados com 
símbolos diversos, nem nos perguntamos porque 
são assim. 

Quanto aos símbolos dos Correios – porque esse é 
um tema relacionado com o desta revista – se nos 
esforçarmos um pouco, podemos obsevar uma regu-
laridade bastante interessante: a maior parte desses 
símbolos retratam ou um homem a cavalo, ou uma 
variação da corneta ou uma forma que relembra um 
avião (mas nos tempos que foi elaborada provavel-
mente deveria ser a de uma ave). 

Por que é que foram escolhidos estes símbolos? 
Uma pessoa comum, que não tenta encontrar um 
sentido escondido e mais profundo em tudo o que 
considera (mas é importante fazer isso - como so-
mos ensinados na faculdade - porque nem imagina-
mos que ideias maravilhosas podem surgir...), podia 
dizer que é simples. Vamos, todavia - esforçar os 
nossos cérebros e analisar esse assunto com um 
pouquinho mais de “insight”. 

O cavalo então: claramente foi o primeiro meio de 
transporte no sistema postal, não tão rápido e con-
fortável como um carro, mas contudo infinitamente 
mais cómodo que viajar a pé. Talvez a escolha do 
homem no cavalo, no símbolo dos Correios de Portu-
gal, por exemplo, seja uma homenagem a esses car-
teiros corajosos que distribuiram antigamente o cor-
reio, independentemente do bom ou mau tempo. E 
ao mesmo tempo uma homenagem a esses cavalos 
que tinham que carregá-los. O trabalho do carteiro 
não me parece nada agradável, mesmo hoje, então 
eles merecem algum respeito, não concordam?  

cartas
Símbolos dos Correios
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Texto de Iwona Solańska

Depois: a corneta (uma variante da trombeta). É 
possível que seja emprestada da tradição da caça. 
Podemos imaginar que teria sido um meio de avisar 
que o correio se aproximava. Ou talvez um modo de 
assustar as bestas salvagens enquanto o nosso car-
teiro-ginete montava pela floresta. Podia ser. O sím-
bolo português mais uma vez proporciona-nos uma 
esplêndida simbiose dos dois símbolos já mencio-
nados. No caso das monarquias, temos uma trompa 
coberta pela coroa, como no exemplo da Espanha, 
mostrando que o monarca encabeça o estabe-leci-
mento postal. 

Finalmente: o símbolo semelhante a uma ave. A sua 
génese, provavelmente reside no facto do primeiro 
serviço postal áereo ter sido o dos pombos-correios. 
Os coitadinhos dos pombos tinham que atravessar 
centenas de quilómetros só para entregar uma men-
sagem e depois voltar pelo mesmo caminho a casa, 
coisa que supostamente, eles sabiam fazer muito 
bem. Depois, veio o transporte marítimo, que aliviou 
os pobres pombos consideravelmente. E enfim, a 
aviação que acelerou o processo completamente. 

Falar do desenvolvimento e da modernização dos 
transportes leva-nos para o tema da representação 
gráfica. Quais países optaram por um símbolo mais 
moderno; quais por um mais tradicional? Parece que 
a Espanha, a Alemanha e a Polónia, por exemplo, 
adoptaram uma versão da corneta mais tradicional, 
onde a Hungria e a Islândia preferiam uma mais 
futurística. Quanto ao símbolo da ave: os Estados 
Unidos escolheram uma representaçao mais ou me-
nos fiel à imagem da águia, enquanto o Canadá e 
a França decidiram-se por uma variação mais mod-
erna e simplística. Seria que os apoiantes da tradição 
davam mais importância à presença da história na 
vida quotidiana?  

Depois de ter passado pela história dos Correios de 
alguns países, penso que se pode ganhar um novo 
entendimento dos símbolos que os representam. 
Também, tenho a certeza, que a leitura desta peque-
na reflexão vai provocar as vossas próprias reflexões 
e que já mudou a vossa pecepção do assunto de tal 
modo que nunca poderão olhar para um marco de 
correio da mesma maneira... 
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Resgatando “As Ligações Perigosas”
Quando você escreve a alguém, é para aquela pessoa, e não para você.
Portanto, deve tentar dizer-lhe mais o que aquela pessoa gosta de ouvir,

do que o que você pensa

 Pierre Choderlos de laclos, em Les Liasions Dangereuses1

Hoje em dia não se escreve muitas cartas, a epis-
tolografia cede o seu lugar ao correio electrónico 
e às mensagens enviadas por telemóveis. Toda-
via, há três séculos atrás, um francês decidiu usar 
as cartas para mostrar a sua opinião sobre os 
seus compatriotas e... escreveu 
As Ligações Perigosas. O famo-
so livro de Pierre Choderlos de 
Laclos foi publicado em 1782 
sob o título original Les Liaisons 
Dangereuses. Já no século XX 
muitos cineatas interessaram-se 
pela obra de Laclos, entre outros 
Stephen Frears, que produziu o 
filme Dangerous Liaisons com 
Glenn Close, Michelle Pfeiffer e 
John Malkovich no elenco.

Les Liaisons Dangereuses de La-
clos é um romance epistolar do 
século XVIII. Hoje em dia, sabe-
se que o romance foi escrito por 
uma só pessoa; todavia, no iní-
cio, o autor tentava persuadir o 
público de que tinha encontrado 
algumas cartas e que decidiu 
publicá-las. O que foi bastante 
fácil para Laclos, especialmente 
pelo carácter do romance episto-
lar: sem narrador, há somente a 
troca de cartas entre os protago-
nistas. Laclos conseguiu, então, 
escrever a obra de maneira muito 
verosímil e convence até mesmo 
os leitores de hoje.

Quando o livro foi publicado, todos ficaram choca-
dos: Les Liaisons Dangereuses mostra o compor-
tamento e a mentalidade dos franceses do século 
XVIII. As pessoas, no entanto, não queriam admitir 
que realmente se comportavam assim e que La-
clos tinha apresentado uma imagem verdadeira. 
Para os franceses a obra de Laclos foi ultrajante, 
assim como o que Laclos disse a propósito do 
livro: “Vi os maus hábitos do meu tempo e de-
cidi publicar estas cartas”2 . Provavelmente Laclos 

queria motivar a sociedade a modificar seu com-
portamento, a fazer o possível para mudar aquela 
opinião negativa.

O romance fala sobre os libertinos: a Marque-
sa de Merteuil e o Visconde de 
Valmont, que decidem apostar 
numa nova aventura amorosa de 
Valmont. Mostra, também, as víti-
mas: Marie de Tourvel, Cécile de 
Volanges e o cavalheiro Raphael 
Danceny.

A Marquesa de Merteuil pede ao 
seu ex-amante, o Visconde de Val-
mont, um favor: o ex-marido dela 
planeja casar-se com uma jovem 
virgem (Cécile de Volanges) e a 
Marquesa deseja que o Visconde 
seduza Cécile antes do dia do 
casamento. No entanto, ele tem 
outros planos – conquistar uma 
bela mulher casada (Marie de 
Tourvel), sempre fiel ao marido 
e religiosa. Se Valmont conseguir 
conquistar a senhora de Tourvel, 
a Marquesa promete-lhe como 
recompensa passarem uma noite 
juntos. Mas, infelizmente, os jo-
gos de sedução fogem do con-
trole (pois, a vontade de seduzir 
pode-se transformar em amor) 
e os resultados são, para todos, 
bem mais trágicos do que se po-
dia imaginar...

Todas as personagens transformam-se em vítimas 
de tragédias. A Cécile apaixona-se pelo cavalheiro 
Danceny, que a ama também, mas ela acredita nas 
palavras da Marquesa de Merteuil e do Visconde de 
Valmont, que prometem prepará-la bem para amar 
e, por conseguinte, deixa-se ser seduzida por Val-
mont. A Marquesa e Valmont repetem sempre que 
são amigos dos jovens e que fazem tudo para lhes 
facilitar a vida. É também por causa da “amizade” por 
Cécile e Danceny que a Marquesa seduz o cavalheiro.
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Texto de Aleksandra Jackowska

O Visconde de Valmont, que pretendia só con-
quistar a senhora de Tourvel, apaixona-se por 
ela. No entanto, quando a Marquesa desco-
bre a verdade e diz-lhe para mandar uma carta 
muito cruel àquela senhora, ele fá-lo: “Adeus, 
meu Anjo, conquistei-te com prazer, abandono-
te sem pena. Se calhar um dia voltarei. É como 
o mundo funciona. A culpa não é minha.”3  As-
sim, magoa a mulher que ama e perde o seu 
amor. A senhora de Tourvel fica doente e morre, 
provavelmente por causa do sofrimento men-
tal mais do que físico. No fim, 
quando Danceny descobre que 
foi traído pelos “amigos”, mata 
Valmont. O seu amor, Cécile, en-
tra num convento.

Enfim, apesar de ter conseguido 
o que queria, a Marquesa de 
Merteuil também sofre. Embora 
se tenha mostrado insensível e 
incapaz de amar, ela tinha grande 
afeição pelo Visconde e sentiu-
se traída por ele. É por causa 
dos ciúmes que o persuadiu a 
magoar a senhora de Tourvel.

A versão mais conhecida de Les 
Liaisons Dangereuses foi filma-
da por Stephen Frears em 1988. 
Nela, Glenn Close tem o papel 
da Marquesa de Merteuil, John 
Malkovich representa o Visconde 
de Valmont, Michelle Pfeiffer 
é a bela senhora de Tourvel, 
Uma Thurman é Cécile de Vol-
anges e Keanu Reaves – o cav-
alheiro Danceny. Outra versão, 
talvez a mais curiosa, foi filma-
da em 2003 pelo coreano Lee 
Jae-Yong: Untold Scandal.4  A 
história tem lugar na Coréia no 
século XVIII, sob a dinastia Joseon. É uma adap-
tação interessante, especialmente pelas dife-
renças interculturais: a maioria das adaptações 
foram feitas no mundo anglófono e, por isso, 
não representam nenhuma novidade, ou pelo 
menos não tanto como o filme Untold scandal. 
O filme é extraordinário. Todavia, devo admitir 
que o Valmont coreano não conseguiu evocar a 
minha compaixão, enquanto lendo o livro de La-
clos não queria que o Valmont sofresse... Como 
é possível?

No entanto, há muitas outras adaptações do ro-
mance. Em 1959 Roger Vadim fez um filme Les 
Liaisons Dangereuses com Jeanne Moreau, Gé-
rard Philipe e Annette Vadim. Em 1989 Miloš For-
man produziu Valmont, com Annette Bening, Co-
lin Firth e Meg Tilly. Em 1999 foi feita uma versão 
‘teen’, intitulada Cruel Intentions. Roger Kumble 
contratou Sarah Michelle Gellar, Ryan Philippe e 
Reese Witherspoon. Houve também versões tele-
visivas, como Les Liaisons Dangereuses de 2003, 
feita em França por Josée Dayan. No elenco ha-

via Catherine Deneuve, Rupert 
Everett e Nastassja Kinski. Além 
disso, um compositor america-
no, Conrad Susa, fez uma ópera 
The Dangerous Liaisons (1994), 
apresentada pela San Francisco 
Opera e que apareceu também 
na televisão em 1994.

Les Liaisons Dangereuses, tan-
to o livro, como as adaptações, 
mostra que uma “ligação” (com-
preendida, no caso, como “rela-
ção social”) pode ser mortal. O 
perigo encontra-se no amor que 
pode levar à morte. E, para os 
leitores e espectadores, o perigo 
reside em não deixar escapar 
um momento qualquer: todas 
as versões de Les Liaisons Dan-
gereuses exigem total entrega e 
concentração. 

1 Do original de Pierre Choderlos de Laclos, 
em Les Liaisons Dangereuses: « Quand vous 
écrivez à quelqu’un, c’est pour lui et non pas 
pour vous : vous devez donc moins chercher 
à lui dire ce que vous pensez, que ce qui lui 
plaît davantage. » Todas as traduções neste ar-
tigo foram feitas por Aleksandra Jackowska.

2 Pierre Choderlos de Laclos: « J’ai vu les mœurs de mon temps, et 
j’ai publié ces lettres. »

3 Pierre Choderlos de Laclos, Les Liaisons Dangereuses: « Adieu, mon 
ange, je t’at prise avec plaisir, je te quitte sans regret : je te reviendrai 
peut-être. Ainsi va le monde. Ce n’est pas ma faute. »

4 Todas as informações sobre o flime são disponíveis no site: http://
www.tiscali.co.uk/events/2005/untoldscandal/
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ensaio
A Lição das Cartas de Amor à Portuguesa

Os factos de que a Imprensa Nacional – Casa da Moeda 
(http://www.inm.pt) acabou de lançar Mariana Alcofo-
rado. Formação de um mito nacional de Anna Klobucka 
(http://www.umassd.edu/cas/portuguese/aklobucka.
cfm), tendo como base o livro da mesma Autora: The 
Portuguese Nun: Formation of a National Myth, Bucknell 
University Press, 2000 e Anna Pietrzak defendeu uma 
tese de pequeno mestrado polaco As 
Cartas Portuguesas e as Novas Cartas 
Portuguesas – entre a história e o mito 
(IEIeI, Varsóvia 2003) não resumem a 
importância que as cartas de amor as-
sumiram na Literatura Portuguesa.

As cartas de amor que podemos ler, 
por exemplo, no Amor de Perdição 
de Camilo Castelo Branco, dirigidas 
a Simão Botelho por Teresa de Albu-
querque:

Meu pai diz que me vai encerrar num 
convento por tua causa. Sofrerei tudo 
por amor de ti. Não me esqueças tu, 
e achar-me-ás no convento, ou no 
Céu, sempre tua do coração, e sem-
pre leal. Parte para Coimbra. Lá irão 
dar minhas cartas; e na primeira te 
direi em que nome hás-de responder 
à tua pobre Teresa

e o respectivo comentário sobre o 
género da literatura epistolar e senti-
mental em causa, feito por Fernando 
Pessoa/Álvaro de Campos

Todas as cartas de amor são
Ridículas.
Não seriam cartas de amor se não fossem
Ridículas

e sobre a seriedade da mente do sujeito da fala amo-
rosa:

Só as criaturas que nunca escreveram
Cartas de amor
É que são
Ridículas

Estes exemplos levam-nos a uma série de conside-
rações.

Primeiro, todas as cartas de amor têm carácter au-
tobiográfico, reflectem a experiência de amor de 
um Simão/Ibiz/Nininho a uma Teresa/Ofelinha de 
Queiróz e integram uma série de obras que são a 

reprodução quase literal das cartas. 
Fenómeno conhecido de Ovídio, 
Safo, Heloísa e Abelardo, Pessoa. 
Na Antiguidade, uma carta de amor 
podia ser uma heróide, i. e. uma 
epístola amorosa, em verso, sob o 
nome de um herói ou de pesona-
gem notável. Hoje, escreve-a um 
solitário na rede.

Um texto do tipo das Cartas Portu-
guesas:

A minha felicidade teria sido 
grande demais se tivéssemos pas-
sado juntos a nossa vida. Mas, já 
que uma ausência cruel nos devia 
separar, parece que devo sentir-
me satisfeita por não ter sido infiel 
e por nada deste mundo quereria 
ter cometido uma acção tão per-
versa. (...) Bem vejo que te amo 
como uma louca

ou das Novas Cartas Portuguesas:

Como não recordar tuas ancas es-
treitas e jamais te dizer paixão por 

elas? Assim, amo partes de ti, a ti por essa causa e 
de mim  no entanto de as ter, me comprazer com 
elas

desenvolve-se sob o signo da solidão, da frustração 
e do abandono da mulher que escreve o seu longo 
cantar d´amigo em prosa.

Os discursos de uma Mariana Alcoforado (deixare-
mos aqui completamente de parte a polémica acer-
ca da autoria das Cartas Portuguesas), de Teresa 
de Albuquerque, de Ofélia de Queiróz e das ´´três 

O discurso amoroso é hoje em dia uma extrema solidão. 
Este discurso é talvez falado por milhares de pessoas, mas não é 

definido por ninguém. Está ignorado, desacreditado, ridicularizado.

 Roland Barthes: Fragmentos de um discurso amoroso 
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Texto de Anna Kalewska

Marias” (Barreno, Horta, Velho da Costa) são ex-
posições solipsistas ou centrados na única reali-
dade subjectiva da remetente da carta. Trata-se 
de um diálogo ilusório, um monólogo forçado, 
uma «falsa rosa», visto que todas as tentativas de 
estabelecer o diálogo com Chamilly-Simão/Fer-
nando et al. estão condenadas 
a falhar, dado que o amante não 
co/-responde. Não escreve e não 
responde. O fracasso da comuni-
cação determina, assim, o caráct-
er de auto-reflexão de uma carta 
de amor. Melhor, de um texto de 
auto-análise e tomada de conhe-
cimento.

Outro motivo das cartas de amor 
é o masoquismo: «Ama-me sem-
pre e faz-me sofrer ainda maiores 
males!» - exclama a fictícia autora 
das Cartas Portuguesas. Outro 
motivo ainda é o silêncio. Esta 
mini-unidade narrativa manifesta-
se por uma tentativa de quebrar o 
silêncio através da escrita de mais 
uma das cinco cartas. Uma carta 
só? É importante, porque Gabriel-
Joseph de Lavergne Guilleragues 
escreveu cinco cartas atribuídas 
a uma freira do convento  de 
Beja que bastaram para constituir 
um romance epistolar e um dos 
fenómenos literários mais inter-
essantes do séc. XVII. Tentativa 
que malogra, pois Mariana aper-
cebe-se de que deseja escrever 
outra carta só para mostrar ao in-
fiel amante que «estará mais tran-
quila dentro de algum tempo». A 
escrita (e a lição) das cartas de 
amor implica um processo de 
transformação íntima que torna 
impossível a autora(?)/protagoni-
sta estabelecer um diálogo.

«Já não quero escrever mais cartas!» - desesper-
am-se os amantes solitários.

É também o silêncio que provoca no ente apaixo-
nado e não correspondido nos seus sentimentos 
uma transformação que podemos definir como 
um “aprender a ver” e também um “aprender a 
ser”.  Aprendemos a ver o/a amante sob a luz 
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diferente do que o/a tínhamos imaginado no iní-
cio das nossas relações, despindo a respectiva 
imagem de ilusões. O acto de escrita em si é 
que dá origem a um aumento de lucidez de nós 
próprios.

Mariana de Alcoforado (ao con-
trário das “três Marias” e suas 
sucessoras) acabou por reco-
nhecer que não faz sentido con-
tinuar a escrever cartas. Assim, 
a evolução emocional da freira 
irá acabar no silêncio. Valeu a 
pena?

A percepção da impossibilidade 
do diálogo conduz-nos, como 
leitores de cartas de amor à por-
tuguesa, a resultados contrários 
dos originados pelos textos de 
carácter epistolar-diarístico ou 
de cunho autobiográfico. A to-
mada de consciência do carác-
ter ilusório do diálogo leva a um 
monólogo, doloroso e pungente. 
Em vez de uma carta-diálogo 
imaginado, lemos um monólo-
go como única forma de escrita 
possível na fase de aprendiza-
gem em que o sujeito se encon-
tra. O leitor/amante não assiste a 
pranto amoroso, não existe, nem 
sequer escuta. A “remetente” da 
carta passa por um processo da 
consciencialização e da dignifica-
ção de ser, através de um acto 
de escrita.

Concluindo, digamos que uma 
carta de amor pode ter função 
libertadora. A escrita vai tornar-se 
autónoma de nós e admitimos a 
hipótese de as nossas cartas não 
serem lidas.

E se o nosso texto – a própria vida? – progredir 
de novo no sentido de um possível diálogo? A 
epístola, assim como a lírica, é um dispositivo de 
expressão e sublimação de angústia. Uma carta-
recordação está também ligada à nossa faculdade 
imaginativa. O amor intransitivo, mesmo que não 
passasse do sujeito, vai gerar novas cartas de 
amor (e outros amores).   
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Totes les cartes d’amor són
Ridícules.
no serien cartes d’amor si no fossin
Ridícules.

També vaig escriure en els meus temps cartes d’amor,
Com les altres,
Ridícules.

las cartes d’amor, si hi ha amor,
Han de ser 
Ridícules.

Però, al cap i a la fi,
només els éssers que mai escrigueren
Cartes d’amor
És que són 
Ridículs.

Com desitjaria tornar als temps quan escrivia 
Sense adonar-me per això 
Cartes d’amor
Ridícules.

la veritat és que avui 
les meves memòries 
d’aquestes cartes d’amor
És que són 
Ridícules.

(Totes les paraules esdrúixoles,
Com els sentiments esdrúixols,
Són naturalment
Ridícules.)

Traducció: Josep Antoni Clement
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Todas las cartas de amor son
Ridículas.
no serían cartas de amor si no fueran
Ridículas.

También escribí en mis tiempos cartas de amor,
Como las otras,
Ridículas.

las cartas de amor, si hay amor,
Tienen que ser
Ridículas.

Pero, al final,
Sólo las criaturas que nunca escribieron
Cartas de amor
Son las que son
Ridículas.

Quién me diera el tiempo en que escribía
Sin darme cuenta
Cartas de amor
Ridículas.

la verdad es que hoy
Mis memorias
de esas cartas de amor
Son las que son
Ridículas.

(Todas las palabras esdrújulas,
Como los sentimientos esdrújulos,
Son naturalmente
Ridículas).

Traducción: Gerardo Beltrán

Pola proximidade das linguas non se acostuma a traducir a literatura portuguesa ao galego. Fixémolo aquí por razóns estritamente comparativas e de representación.
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Maitasun eskutitz guztiak
irrigarriak dira.
Ez lirateke maitasun eskutitzak
irrigarriak ez balira.

nik ere idatzi nituen maitasun eskutitzak nire denboran
Irrigarriak,
besteak bezala 

maitasun eskutitzak, 
maitasunik bada,
irrigarriak izan behar dira.

Baina azkenean,
Maitasun eskutitzik 
inoiz idatzi  
ez duten izakiak dira
benetan irrigarriak direnak.

nork itzuliko dit 
konturatu gabe 
irrigarriak ziren maitasun eskutitzak
idazten nitueneko denbora

Egia esan,
Eskutitz hoiei buruz 
ditudan oroimenak  dira
direnak
irrigarriak.

(esdrujulak diren hitz guztiak,
sentimendu esdrujulak bezala, 
berez dira
irrigarriak).

Traducció de Aitor Arruza

Wszystkie listy miłosne są
Śmieszne.
I nie byłyby listami miłosnymi gdyby nie były 
Śmieszne.

W swoim czasie ja również pisałem listy miłosne
Podobnie jak inne-
Śmieszne.

Listy miłosne, jeśli jest miłość, 
Muszą być
Śmieszne.

Lecz ostatecznie
Tylko istoty, które nigdy nie pisały
Listów miłosnych
Są 
Śmieszne.

Ach gdyby ktoś zwróciłby mi czas gdy pisałem!
Nieświadomie,
Listy miłosnych co są
Śmieszne. 

Tak naprawdę dziś
To moje wspomnienia
O tych listach miłosnych
Są
Śmieszne

(Wszystkie słowa co zawierają ś
Podobnie jak uczucia z literą ś
Są oczywiście
Śmieszne).

Tłumaczenie: Katarzyna Hajost-Żak
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or,
Teñen de ser
Ridículas.

M
ais, ao fin.

Só as criaturas que nunca escribiron
C

artas de am
or

É que son
Ridículas.
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A verdade é que hoxe
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or

É que son
Ridículas.

(Todas as palabras esdrúxulas,
com

o os sentim
entos esdrúxulos,

son naturalm
ente

Ridículas).

Tradución: lucía R. C
aeiro

Pola proximidade das linguas non se acostuma a traducir a literatura portuguesa ao galego. Fixémolo aquí por razóns estritamente comparativas e de representación.
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cartas
Quanto vale uma carta de apresentação?
Hoje em dia, quando todo o mundo tenta conseguir 

um emprego e a concorrência enche os seus currícu-

los de cada vez mais cursos e estágios, vale lembrar 

que temos mais um tipo de arma nesta luta no mer-

cado de trabalho: a carta de apresentação.

 

Enquanto o curriculum vitae (CV) apresenta a bio-

grafia dum candidato, a carta que o acompanha fun-

ciona como uma introdução da candidatura. É, ao 

mesmo tempo um convite para que os empresários 

dêem a oportunidade de o candidato se apresen-

tar numa entrevista pessoal. “As informações sobre 

a experiência profissional do candidato no CV não 

são suficientes para achá-lo interessante e convidá-

lo para uma entrevista” – sublinha a Especialista de 

Recursos Humanos da empresa polaca Centralwings, 

Aleksandra Rychlik. “Temos de saber se o possível 

empregado sabe organizar bem os seus pensamen-

tos e expor as suas qualidades, queremos também 

conhecer as suas orientações e objectivos de car-

reira” - acrescenta a recrutadora. 

De facto, as cartas de motivação, muitas vezes, po-

dem dizer mais sobre o candidato do que o seu 

curriculum vitae, porque reflectem alguns traços da 

sua personalidade, mostrando, por exemplo, a sua 

criatividade ou o seu profissionalismo, bem como 

as suas prioridades. Vale a pena, então, conhecer 

as regras de elaboração da carta que possivelmente 

despertará o interesse do recrutador pela sua candi-

datura causando uma boa impressão logo de início.

Sobretudo, a carta de apresentação deve ser breve 
(não pode ultrapassar uma página A4) e escrita 
com linguagem simples, mas cuidadosa e formal, 
sem erros ortográficos. Por norma, devia ser escrita 
à mão, mas hoje em dia escrevê-las no computador 
torna-se cada vez mais popular. Do ponto de vista 
do conteúdo, convém que a carta na sua estrutura 
abranja alguns elementos vitais, como, por exem-
plo:

1) Lugar e a data;

2) Dados pessoais do remetente (nome, morada, e-mail 
e número de telefone);

3) Dados da empresa e nome do departamento ou da 
pessoa a quem é endereçada a carta  (caso não se saiba 
o nome exacto escreve-se ao departamento responsável 
pela gestão dos recursos humanos);

4) Referência ao anúncio e ao titúlo do posto de trab-
alho a que se candidata;

5) Apresentação da candidatura incluindo argumentos 
essenciais que provem o facto de o perfil do candidato 
corresponder às exigências da função;

6) Referências ao envio do curriculum vitae e manifesta-
ção da disponibilidade do candidato para uma entrev-
ista;

7) Despedidas oficiais;

8) Assinatura do candidato;

9) Anexo.

O objectivo principal da elaboração da carta de motiva-
ção é transmitir uma imagem profissional do candidato, 
mas ao mesmo tempo cheia de entusiasmo e de inicia-
tiva. Por isso, é essencial sublinhar todas as qualidades 
pessoais que não cabem no CV - traços da personali-
dade do candidato que provem que, se contratado, será 
um empregado de grande valor para toda a companhia.

Concluindo, a carta de apresentação serve, sobre-
tudo, para convencer a empresa e os seus recrutado-
res, de que têm uma grande oportunidade à frente: a 
de contratar uma pessoa interessante, original, mas ao 
mesmo tempo profissional e bem preparada para trab-
alhar no posto vago. 

E, quando logo depois do envio da carta e do CV ou-
vir o toque do telemóvel... Boa sorte na entrevista!! 
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Texto de Aleksandra opara

      (1) lisboa, 20 novembro 2006

(2) João Kowalski
     Av. Aberta 23
     1023 lisboa
     Telefone: 21 456 123 456
     e-mail: j.kowalski@yahoo.com

                                                      (3) director de Recursos Humanos / BRATEX
                                   Rua do Comercio, nº 17
                           3000 lisboa

Exmo. Senhor 

(4) Gostaria de apresentar a minha candidatura para o cargo de Assistente do director de Marketing que 
a vossa empresa anunciou na edição de 19 de novembro último no “diário de notícias”.

(5) Tenho 24 anos e no ano passado terminei a minha licenciatura em Gestão e Marketing na universi-
dade de Varsóvia. Presentemente estou a estagiar numa empresa MarketHouse, o que me tem permitido 
adquirir experiência prática de grande valor. 

Além de falar polaco e português, possuo conhecimento de duas outras línguas estrangeiras (inglês e 
alemão). Sou uma pessoa responsável e bem organizada, capaz de trabalhar em grupo ou individual-
mente. nas funções que tenho ocupado dei provas de flexibilidade laboral e de iniciativa. 

(6) Em anexo envio o meu currículo que apresenta, em pormenores, a minha formação escolar e aca-
démica, bem como a minha experiência prática. Contudo, gostaria de aprofundar melhor as razões da 
minha candidatura numa possível entrevista.

(7) Subscrevo-me, com a mais elevada consideração.

       (8) João Kowalski

                 João Kowalski

(9) Anexo: Currículo

eStrUtUra Da Carta Da aPreSeNtaÇÃO - MODeLO
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criação
por Manuela Teixeiro Pinto

Quando os homens se foram começaram a chegar as cartas. 
Multiplicaram-se os carteiros e as caixas de correio, muitas vezes 
apenas as mãos pequenitas, apressadas a anunciar uma carta 
do pai. Em todo o lado a vida mudava, as conversas alonga-
vam-se em histórias que ninguém conhecia e em lugares onde 
nunca ninguém tinha estado. Os homens partiram-se aos mil-
hares, fizeram-se ao mundo e demoravam-se. Sonhadores an-
tes de aventureiros e pobres antes de tudo, partiam por “uma 
vida melhor”, como se dizia, e disso fariam um credo, como 
uma jura de sangue, coisas que se prometem para sempre. 
Era dessas cartas que se enchiam os céus e os sonhos dos 
lugares que ficavam, esses lugares onde nasciam casas e mul-
heres sozinhas. E mais meninos nas mãos das mães, uma vez 
por ano, às vezes duas, entre alguns rebuçados de mentol, um 
carrinho, uma boneca de traços distantes, braços fortes e aus-
entes que se apertavam muito, como as coisas que se amam 
para sempre. 

Nessas cartas depressa os sonhos se faziam em linhas duras 
do dia-a-dia. Eram cartas diferentes. Cartas que existiam para 
“cuidar da vida”, onde a saudade era às vezes mais amarga do 
que o “livrinho das contas” no fim do mês. Não eram cartas 
de uma viagem, bilhetes postais, sem remetente, com alegrias 
e muito sol que dizem haver em certos lugares, onde aqui 
nunca ninguém tinha estado. Não, eram às vezes cartas impos-
síveis, conversas de muitas solidões que os sonhos não podiam 

descrever. Eram vidas contadas naquele silêncio das palavras 
ditas, daquelas palavras que à chegada nunca eram as mesmas 
da partida. Coisas que aqui ninguém conhecia. 

Quando vinha a carta, ela vinha, a apertar as mãos pelo aven-
tal. Abria sem demora o envelope e ali se sentava devagar, 
ali à mesa, junto à janela grande, onde guardava o cesto das 
costuras e o pão escondido dos pardais. Desdobrava a folha 
de papel e lia. Era como a conversa do fim do dia. Ouvia tudo 
e anotava na cabeça tudo a que era preciso responder, coisas 
que era preciso tratar, coisas que corriam mal, coisas que não 
podiam esperar, novidades que devia contar. Dias a fio que 
enlaçava num molhinho de salsa e alecrim. Dias imensos, entre 
as mãos pequeninas, aqui no colo a sonolentar, e aquela dor 
muito mansinha que lhe consumia todas as noites um com-
primido antes de dormir.

E então começava a responder. Começava, invariavelmente, 

“Querido João (às vezes só João), 
Espero que esta carta te vá encontrar bem de saúde, que nós 
cá ficamos bem, graças a Deus”. E prosseguia, prosseguia, “até 
à resposta, se Deus quiser”.

E disso fazia um credo, uma jura de sangue, coisas que se 
guardam para sempre. 

Cartas emigrantes

Carta de despedida
Olá

Escrevo-te só muito depressa porque agora não tenho tempo para te dizer que era a 
verdade. Quanto às flores, não precisas de vir só por elas, seguem também pelo correio, 
talvez num pacote maior para não se perderem. Se quiseres alguma outra coisa, diz-
me, mas diz-me depressa que devo partir amanhã cedo e tenho ainda de subir pelas 
escadas, olhar se alguma coisa existe nos degraus, nem que seja apenas naqueles lá do 
fundo onde às vezes bebíamos chocolate quente. Pensei também que não devia haver 
mal nenhum nos livros que tomo a liberdade de te enviar, há lá dentro algumas coisas 
que não abri, não queria agora perder muito tempo com as palavras. Até porque esta 
noite sonhei demais e trazia sempre livros mais antigos. 
Mas volto ao que interessa, envio-te as flores pelo correio, talvez cheguem cedo e não 
te esqueças de me dizer se existe ainda alguma coisa que te possa enviar. E então, 
adeus.  

18 de Novembro de 2006

por Manuela Teixeiro Pinto



��¿?Dezembro/Diciembre

tenha
me
com
paixão
deixe
me
em
me
moria
EM CASA XIX

por carol beltrão

EM CASA XVII

todo momento
para alguém

de longe
todo o mundo

o melhor
de nós

algum momento e todo
pára o mundo

para alguém

EM CASA XVI

objeto
meu

abjeto
pensamento

vai
voar

vai
ver
vôo
alto

pensamento
vai

objetar
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tradução
Carta dum Contratado
Eu queria escrever-te uma carta 
amor, 
uma carta que dissesse 
deste anseio 
de te ver 
deste receio 
de te perder 
deste mais bem querer que sinto 
deste mal indefinido que me persegue 
desta saudade a que vivo todo entregue... 

Eu queria escrever-te uma carta 
amor, 
uma carta de confidências íntimas, 
uma carta de lembranças de ti, 
de ti 
dos teus lábios vermelhos como tacula1  
dos teus cabelos negros como dilôa  
dos teus olhos doces como maboque3  
do teu andar de onça 
e dos teus carinhos 
que maiores não encontrei por aí... 

Eu queria escrever-te uma carta 
amor, 
que recordasse nossos tempos na capopa 
nossas noites perdidas no capim 
que recordasse a sombra que nos caía dos 
 [jambos 
o luar que se coava das palmeiras sem fim 
que recordasse a loucura 
da nossa paixão 
e a amargura da nossa separação... 

Eu queria escrever-te uma carta 
amor, 
que a não lesses sem suspirar 
que a escondesses de papai Bombo 
que a sonegasses a mamãe Kieza 
que a relesses sem a frieza 
do esquecimento 
uma carta que em todo o Kilombo 
outra a ela não tivesse merecimento... 

Eu queria escrever-te uma carta 
amor, 
uma carta que ta levasse o vento que passa 
uma carta que os cajús e cafeeiros 
que as hienas e palancas 
que os jacarés e bagres 
pudessem entender 
para que o vento a perdesse no caminho 
os bichos e plantas 
compadecidos de nosso pungente sofrer 
de canto em canto 
de lamento em lamento 
de farfalhar em farfalhar 
te levassem puras e quentes 
as palavras ardentes 
as palavras magoadas da minha carta 
que eu queria escrever-te amor.... 

Eu queria escrever-te uma carta... 

Mas ah meu amor, eu não sei compreender 
por que é, por que é, por que é, meu bem 
que tu não sabes ler 
e eu - Oh! Desespero! - não sei escrever também. 

António Jacinto

1 - Tacula (ou Takula; etim. do kimbundo; bot. Pterocarpus tinctorius) 
Árvore de cuja casca se extrai uma tinta vermelha usada nos rituais da 
puberdade femininos e em cosmética; a palavra tacula designa tam-
bém a própria tinta.

2 - Maboque (etim. do kimb. Maboki) – Fruto do maboqueiro (bot. 
Strychnos spinosa), de aspecto semelhante ao da laranja mas de casca 
muito dura, contendo inúmeras sementes envolvidas por uma abun-
dante polpa gelatinosa com sabor agridoce ou sub-ácido. É tambem 
conhecido por laranja-do-natal e laranja-dos-macacos.
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List robotnika na kontrakcie
Chciałbym napisać do ciebie list
kochana,
w którym opisałbym 
to pragnienie
by cię zobaczyć
i ten lęk że ciebie utracę
tę coraz większą miłość którą czuję 
ten nieokreślony ból który mnie prześladuje
i tę tęsknotę która rządzi całym moim życiem...

Chciałbym napisać do ciebie list
kochana,
list pełen intymnych zwierzeń,
list pełen wspomnień o tobie,
o tobie,
o twoich ustach czerwonych jak tacula1 
o twoich włosach czarnych ja dilôa 
o twoich oczach słodkich jak maboque2 
o tym, że poruszasz się jak pantera
i o twoich pieszczotach
którym nic nie dorówna...

Chciałbym napisać do ciebie list
kochana,
który przypomniałby ci ten czas wspólnie spędzony 
 [w capopa
i nasze pełne pożądania noce w łanach zbóż
który przypomniałby cień spływający na nas z  
 [goździkowców
i blask księżyca rozciągający się z palm w   
 [nieskończoność
list który przypomniałby szaleństwo 
naszej namiętności
i gorycz naszego rozstania... 

Chciałbym napisać do ciebie list
kochana,
którego nie mogłabyś przeczytać nie wzdychając
który ukryłabyś przed twoim tatą Bombo
i schowała przed mamą Kieza 
który czytałabyś raz po raz bez obojętności
rozproszenia
list przy którym w całym Kilombo
żaden inny nie byłby nic wart...

Chciałbym napisać do ciebie list
kochana,
list który przyniósłby ci podmuch wiatru
list który mogłyby zrozumieć
drzewa nerkowca i kakaowce
hieny i antylopy
kajmany i sumy
i gdyby wiatr zgubił go po drodze
zwierzęta i rośliny
wspólczujące naszej dotkliwej rozłące
od pieśni do pieśni 
od lamentu do lamentu
od szelestu do szelestu
przyniosłyby ci słowa gorące i czyste
słowa palące
pełne bólu słowa listu
który chciałbym do ciebie napisać, kochana...

Chciałbym napisać do ciebie list...

Ale, och, kochana, nie potrafię zrozumieć,
dlaczego, dlaczego, dlaczego, najmilsza
ty nie potrafisz czytać,
ani ja – O! Nieszczęsny! – ani ja nie potrafię pisać.

Tłum. Anna Awdziej

1 - Tacula (lub Takula; bot. Pterocarpus tinctorius) – Słowo wywodzące 
się z jednego z rdziennych językow Angoli – kimbundu; oznacza drze-
wo, z którego kory pozyskuje się barwnik wykorzystywany w żeńskich 
rytuałach inicjacyjnych oraz kosmetyce; może się również odnosić 
do samego barwnika. W Polsce drzewo tacula znane jest bardziej 
w przemyśle pod jego nazwą międzynarodową Padouk D’Afrique.

2 - Maboque (w jęz. kimbundu Maboki) – Owoc drzewa o łac. nazwie 
Strychnos spinosa; z wyglądu podobny do pomarańczy, ale o bardzo 
twardej skóce, zawiera wiele nasion zanużonych w galaretowatym 
wnętrzu; smak od kwaśno-słodkawy; znany również jako pomarańcza 
świąteczna – „laranja-do-natal” i pomarańcza małp – „laranja-dos-macacos”.
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traducción

KOCHANA NA ODLEGŁOŚĆ

Przed ślubem z Arturo, Eulalia wyznała mu, że miała konkurenta, którego odrzuciła, a on, aby pokazać nieprzemijającą wartość swej 
miłości, obiecał pisać do niej raz w miesiącu list przez całe swoje życie. Rozbawiony Arturo, wykazał wręcz ojcowskie współczucie dla 
nieznanego korespondenta. Przez pierwsze lata czytał, jakże pretensjonalne, listy od Fidela z uśmiechem na twarzy; potem zaczęło 
kiełkować w nim podejrzenie, że chodziło o intrygę utkaną przez wyobraźnię Eulalii mającą na celu podtrzymywanie szalonej iskry 
młodocianej miłości.

Dwadzieścia lat później, Arturo doprowadzony przez sprawę listów do obsesji, zażądał od Eulalii prawdy. Ta podtrzymywała starą 
wersję. Lecz comiesięczny list przerodził się dla Arturo w nieznośną męczarnię. Krople słów, które spadały na jego głowę pierwszego 
dnia każdego miesiąca z niewzruszoną wytrwałością. „Moja kochana na odległość”, stwierdzał ze zwyczajową pretensjonalnością, aby 
następnie rozciągnąć się na dwie strony pełne ckliwych zdań rodem z taniej powieści.  

Pokłócili się i Eulalia ośmieliła się posądzić Arturo o zazdrość, co doprowadziło go na skraj wyczerpania nerwowego. Jako, że nie godziła 
się na zaniechanie krętactw, Arturo zaczął podawać jej truciznę, aby nie mogła wychodzić z domu i nie miała sposobności wysyłać 
fałszywych listów od Fidela.

Niemniej jednak listów nie zabrakło, jeden na miesiąc, jak zawsze; aż pewnego pięknego dnia biedna Eulalia umarła. Przez koleje dwa 
miesiące listy nie przychodziły. W trzecim miesiącu, list pojawił się ponownie. Tym razem zaadresowany nie do niej, lecz do niego. Arturo 
do tej pory nie ośmielił się go otworzyć. 

Juan Pedro Aparicio nació en León en 1941. Desde 1975, año en que publicó El origen del mono y 
otros relatos, ha escrito novelas y libros de cuentos. Asimismo ha cultivado el ensayo, el libro de vi-
ajes y el artículo periodístico. En 1989 obtuvo el Premio Nadal por Relatos de ambigú y en 2005 el 
II Premio Setenil de Cuentos al mejor libro de relatos publicado en el año, por La vida en blanco. La mitad 
del diablo (2006), de donde  procede el texto que aquí publicamos, es su primer libro de minificción, o “lit-
eratura cuántica”, como él mismo propone. Actualmente es director del Instituto Cervantes de Londres.  

Traducción de Katarzyna Hajost-Żak

AMADA EN LA DISTANCIA

Antes de casarse con Arturo, Eulalia Ie confesó que tenía un pretendiente al que habia rechazado, quien, dispuesto a mostrar la 
calidad insuperable de su amor, había prometido escribirle una carta al mes durante toda la vida. A Arturo le hizo gracia y hasta 
mostró una paternalista conmiseración hacia el desconocido corresponsal. Durante los primeros años leyó las cartas de Fidel, tan 
cursis, con una sonrisa; luego empezó a crecer en él la sospecha de que e trataba de un montaje urdido por la fantasía de Eulalia 
para mantener encendida la llama loca del amor juvenil. 

Ahora,veinte años después, el asunto había lIegadoa obsesionarle y exigió de Eulalia la verdad. Ella mantuvo la versión de siempre. 
Pero la carta mensual se había convertido en un auténtico martirio chino para Arturo. Una gota de palabras que caía cada primero 
de mes sobre su cabeza con inamovible persistencia. «Mi arnada en la di tancia», decia can la cursileria habitual, para alargarse en 
dos cuartillas lIenas de empalagosas frases de novela barata. 

Discutieron y Eulalia osó Ilamar celoso a Arturo, lo que Ie puso en un disparadero fatal. Puesto que ella no se avenía a terminar 
con la superchería, Arturo la fue envenenando poco a poco para impedir que saliera a la calle y no tuviera la oportunidad de seguir 
enviando la falsa carta de Fidel. 

Las cartas no faltaron, sin embargo, una al mes, como siempre; hasta que un buen día la pobre Eulalia murió. Los dos meses que 
siguieron no hubo carta. Y el tercero, allí estaba otra vez. En esta ocasión no iba dirigida a ella, sino a él. Arturo todavía no se ha 
atrevido a abrirla.

Amada en la distancia
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traducció
Carta a Vimala Devi

Traducció de Jan Chojnacki, Karolina Franaszc-
zuk, Katarzyna Samoń, Magdalena Czyżewska, 
Clara Jativa, Maja Reguła.

Si algú pot sintetitzar millor el lligam entre les cultures de la Península Ibèrica aquest és, sens dubte, el creador de 
la Pell de Brau. Espriu és un dels nostres grans escriptors que ha representat aquest concepte d’unitat i agermana-
ment entre els pobles ibèrics. Aquesta traducció al polonès d’una carta dirigida a la poetessa de Goa Vimala devia, 
esposa de Manuel de Seabra qui fou traductor al portuguès del ja esmentat llibre del poeta de Santa Coloma de 
Farners, vol ser un petit homenatge a la tasca que duu a terme el nostre benvolgut company lisboeta Jose dias a 
l’hora de mantenir en vida aquesta revista i la pertinent convivència de les llengües que han perviscut al nostre espai 
geogràfic comú. 
És, per tant, un reconeixement en polonès de la capacitat creadora portuguesa. Muito obrigado. 

SALVADOR ESPRIU
        _____

Barcelona, 16 de gener de 1963.
Sra. Vimala Devi.
Lisboa.

Molt distingida senyora,

   M’ha complagut moltíssim la tramesa del vostre llibre solar, 
“Súria”, tan gentilment dedicat. Sóc ben sensible a l’honor que 
el vostre obsequi suposa i a la vellutada harmonia dels vostres 
versos, del vostre sonor i delicat portuguès. Jo el llegeixo prou 
bé, però no goso escriure’l. Per això m’adreço a vós en el meu 
català, convençut que també l’haureu d’entendre.
   No he après mai el concani: només una mica de sànscrit, 
que he oblidat, en els meus ja molt llunyans anys universitaris. 
De la vostra traducció portuguesa del vostre poema “Anga 
than Goean”, m’atreveixo a fer-ne en la meva llengua la 
següent no gens inspirada versió:

“Record de Goa.”

Dintre meu,
El més suau perfum
És et teu record.

En contemplar Súria,
Descobreixo la teva imatge
En una breu meditació.

Avui les teves cançons 
Es perden en la nit,
Com somnis.

    Accepteu aquest petit exercici com un modest homenatge 
a la vostra terra, a la vostra gent i a la vostra poesia.-Disposeu 
del vostre agraït afm.

     Salvador Espriu

                                                            SALVADOR ESPRIU
        _____

  Barcelona, 16 stycznia 1963
                                                             Pani Vimala Devi
                                                                           Lisbona

Wielce Szanowna Pani,

   Jestem niezwykle wdzięczny za przysłanie mi Pani książki pod 
tytułem „Súria”, z uroczą dedykacją. Bardzo wzruszył mnie Pani dar, 
aksamitna harmonia Pani wersów oraz dźwięczność i subtelność 
mowy portugalskiej. Czytam już dość dobrze, ale pisać nie mam 
odwagi. Dlatego zwracam się do Pani po katalońsku, będąc prze-
konanym, że mnie Pani zrozumie.
   Nigdy nie nauczyłem się konkańskiego, tylko trochę sanskrytu 
w odległych czasach studenckich, który i tak już zapomniałem. 
Na podstawie portugalskiego tłumaczenia Pani wiersza „Anga 
than Goean”, ośmielam się przedstawić skromną wersję w moim 
języku:

„Wspomnienie z Goa”

W moim wnętrzu,
Najdelikatniejsza z woni 
Wspomnienie o Tobie.

Kontemplując Súrię,
Odkrywam Twoją postać
W chwili zamyślenia.

Dziś Twe piosenki
Gubią się w nocy
Niczym sny.

   Proszę przyjąć tę krótką wprawkę jako skromny hołd oddany pani 
ojczyźnie, rodakom i poezji.

Szczerze Pani oddany,

                         Salvador Espriu
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traducció
Stanisław Lem (1921-2006) 

Traducció de Josep Antoni Clement i Maja Reguła

Enguany ens ha abandonat el mestre dels escriptors de ciència ficció i d’aqueta manera ja s’esvaeix el seu periple 
creador. És per això, que no pot finir el dos mil sis sense que des de la nostra facultat no se li reti l’homenatge 
pertinent. En aquest cas, fruirem de les últimes ratlles que escrigué en la seva genial obra Solaris que tan acertada-
ment adaptà al cinema el director rus Andrei Tarkowski. Es recomanen ambdues creacions. de moment, us arriben 
fragments de lem en català. 

Cartes de més enllà de l’espai estel•lar.

Durant l’última setmana vaig mantenir-me amb 
l’ús de la raó intacte, i la desconfiant  mirada de 
Snaut acabà finalment de perseguir-me. Exte-
riorment estava tranquil, en el meu interior no 
m’adonava d’això clarament i esperava quelcom. 
Què? El seu retorn? Com podia ésser així? Cadas-
cú de nosaltres sap que és un ésser material sota 
el jou de les lleis de la fisiologia i la física, i les 
forces de tots els nostres sentiments juntes no 
poden lluitar contra aquestes lleis, poden només 
odiar-les. La fe secular dels enamorats i els  po-
etes en el poder de l’amor, el qual perdura més 
enllà de la mort, i la frase  “finis vitae sed non 
amoris” que ens persegueix a través dels segles, 
són mentida. Però aquesta mentida és mancada 
de raó, i gens divertida. Ésser, pel contrari, el rel-
lotge que mesura el pas del temps, una vegada 
destruït i reconstruït, el mecanisme del qual el 
constructor empeny i comença amb el seu primer 
moviment a anar cap a la tristesa i l’amor, i saber 
que és el repetidor del patiment, i que cada cop 
és més profund quan amb la multitud de repeti-
cions esdevé més còmic? Repetir l’existència hu-
mana està bé, però repetir-la així com un borratxo 
repeteix una suada melodia tot llençant cada veg-
ada noves monedes a la fondària d’una màquina 
tocadiscos? Ni tan sols durant un instant creguí 
que aquest Colós líquid, el qual provocà la mort 
a centenars de persones i amb la qual des de 
fa centenars d’anys la meva raça tracta d’arribar 
a un acord sense resultats, si mes no un acord 
molt petit, tot portant-me immobilitzat com un 
gra de sorra es commogués a causa de la tragè-
dia de dues persones. Però el seu funcionament 
es dirigia cap a algun objectiu. És veritat, fins i tot 
d’això mateix no n’estava completament segur.
 
Marxar, malgrat tot, implicava esborrar, potser fer desaparèixer, 
aquesta oportunitat que existeix només en la imaginació que 
amagava el futur. Així doncs, els anys entre les maquinàries, 
elements els quals tocàrem junts, són en l’aire que recorda 
encara la seva alenada? En nom de què? De l’esperança del 

seu retorn? No tenia cap esperança. Però vivia en mi ma-
teix, en l’espera, l’última cosa que quedà després d’anar-se’n. 
Quines satisfaccions, quines burles, quins patiments en-
cara m’esperaven? No sabia res, em mantenia en la fe con-
stant que no han passat els temps dels cruels miracles. 
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***

Zmarli są zagranicą
Za murem
Za żelazną kurtyną
Listy stamtąd nie dochodzą
Ani widokówki
Nie wiemy nawet czy żyją
Czy zdrowi
Jak im się wiedzie
Nikt tam jakoś nie jeździ
Na wycieczki ani służbowo
Nie ma nikogo
Kto mógłby 
Coś o nich opowiedzieć
Przynajmniej nikogo
Godnego zaufania.

Leszek Engelking

traducción

***

Los muertos están en el extranjero
Detrás del muro
Detrás de la cortina de hierro
Desde ahí no nos llegan sus cartas
Ni sus postales
Ni siquiera sabemos si viven
Si están sanos
Qué tal les van las cosas
Por alguna razón nadie va por esos rumbos
Ni de excursión ni de trabajo
No hay nadie
Que pueda
Decirnos algo sobre ellos
Cuando menos nadie
Digno de confianza.

          trad. Gerardo Beltrán

Carta de los muertos
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tradución
Longa Noite de Pedra

CARTA Á MIñA MullER

Querida, non o esquezas, hai palabras 
que é pecado decilas niste tempo.
Palabras que non debes pronuncialas,
nin xiquera pensalas, cavilalas,
tatexalas, gabalas, escribilas...
Moito menos berralas.
Esposa, toma nota e non esquezas:
non digas libertá palabra triste
con peligro de morte e calivera.
Si é certo que me queres nunca digas
esta palabra estúpida
que ten dentes e morde coma un lobo.
Non digas tan xiquera
as verbas derivadas,
por moi lonxano e vago
que sexa o parentesco etimolóxico,
como son, verbigratia, libertino,
liborio, liberata, libre cambio. 

En troques di cadea, viva, viva,
si señor, moitas gracias, Dios llo pague.

¡Xa verás que felices imos sere! 

LiST DO mOJEJ żONy

Najdroższa, nie zapominaj, że są słowa,
które grzechem jest dziś wypowiadać.
Słowa, których nie powinnaś wymawiać,
nawet o nich myśleć, roztrząsać je,
mamrotać, wychwalać, pisać…
A tym bardziej wykrzyczeć.
Żono, uważaj i nie zapominaj:
nie wymawiaj smutnego słowa „wolność”
zwiastującego śmierć w cierpieniach.
Jeśli naprawdę mnie kochasz, nigdy nie wymawiaj 
tego głupiego słowa,
które ma zęby i gryzie jak wilk.
Nie wymawiaj nawet
wyrazów pokrewnych,
żeby nie wiem jak odległe i niejasne
było ich pochodzenie etymologiczne,
jak verbigratia, uwolniony,
wolnomyśliciel, wyzwolona, wolny rynek.

Lecz powiedz kajdany wiwat! wiwat!,
tak proszę pana, dziękuję bardzo, Bóg zapłać.

Jeszcze zobaczysz, jacy będziemy szczęśliwi!

Celso Emilio Ferreiro (1912 - 1979) na Guerra Civil estivo condenado a morte e, nas catro noites que pasou na cadea até a familia 
conseguir o indulto, escribiu o poema “longa noite de pedra”, núcleo central do libro do mesmo título, publicado en 1962. A 
muller do poeta, Moraina, de tanta importancia na súa obra poética, é a destinataria deste poema sobre a libertade.

lonGA noITE dE PEdRA
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho

tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.

Carlos Drummond de Andrade

O teito é de pedra.
De pedra son os muros
i as tebras.
De pedra o chan
i as reixas.
As portas,
as cadeas,
o aire,
as fenestras,
as olladas,
son de pedra.
Os corazós dos homes
que ao lonxe espreitan,
feitos están
tamén
de pedra.
I eu, morrendo
nesta longa noite
de pedra.

DłuGA NOC Z KAMIENIA
W połowie drogi miał kamień
Miał kamień, w połowie drogi

Miał kamień
W połowie drogi miał kamień.

Carlos Drummond de Andrade

Dach jest z kamienia 
Kamienne są mury
I mrok.
Kamienna podłoga
I kraty.
Drzwi,
Łańcuchy,
Powietrze,
Okna,
Spojrzenia
Też są kamienne.
Serca ludzi,
Którzy wypatrują z daleka
Wykute są 
Także
W kamieniu.
I ja, umierający,
Tej długiej, kamiennej
Nocy.

Tradución de  Magdalena Gazda, Małgorzata Hanh, Marlena Kalińska,Katarzyna Sitarska, Anna Trzcianka

Tradución de  Ewa Oknińska, Anna Rojek





��¿?Dezembro/Diciembre

tradución
Carta desde o Cárcere

                    List z więzienia

Córeczko miła, ja z więzienia
do ciebie piszę list.
Ponuro wieczór w noc się zmienia,
od dworca słychać świst,

za oknem szare szmatki nieba
w żelaznej ramce krat
i wróble dziobią kruszki chleba,
nim dalej fruną w świat.

To nic, córeczko, nic, że ciężko
za ciosem spada cios:
ja jestem z tych, co zimne męstwo
ciskają w twardy los.

Ty nie wiesz, że tu czas upływa
jak krew z otwartych żył...
Bądź zdrowa, miła, bądź szczęśliwa,
mnie musi starczyć sił,

bo dziś Pielgrzymów jam rówieśnik,
Wygnańców depczę ślad
i muszę donieść ciężar pieśni
na tamten brzeg mych lat.

Carta desde o cárcere

Eu desde o cárcere, filliña querida,
unha carta  para ti escribo.
Pola noite cambia a tarde sombría,
da estación vén un asubío,

grises farrapos do ceo trala ventá
en reixas de ferro enmarcar  
e os pardais depenican as migas do pan,
antes de polo mundo voar.

Dificilmente, isto ren, filliña, ren
tras dun golpe outro golpe cae:
eu son un deses que a fría intrepidez 
lanzan sobre o destino grave.

Coma o sangue polas veas abertas...
Ti non sabes que aquí vai o tempo.
Tes que estar sa, querida, estar contenta,
que ter abondo forzas teño,

hoxe da época dos Peregrinos son,
sigo  o rastro dos  expulsados
e que levar teño a carga da canción
naquela ourela dos meus anos. 

Wladysław Broniewski, Bagnet na broń, 1943 (Armar a baioneta)

Władysław Broniewski (1897-1962) encóntrase entre os escritores máis destacados da literatura polaca contemporánea e 
caracteríaze pola súa poesía revolucionaria. Entre as súas obras atópanse Dymy nad miastem (1927), Baget na broń (1943), 
Nadzieja (1951).

Tradución de  Lucía R. Caeiro
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Cousas da vida

tradución
Alfonso daniel Rodríguez Castelao (1886 - 1950), figura sobranceira do panorama, cultural, literario e político de 
Galiza, é o autor dunha longa serie de dibuxos coñecidos baixo o nome de Cousas da vida, á que pertencen os que 
aquí chegamos.

COUSAS DE NENOS

- ¿Qué me das e son teu mozo?
- ¿Eu? Eu dóuche unha labazada.

DZIECIECE SPRAWY

- Co mi dasz jak będę Twoim chłopakiem?
- Ja? Dam Ci w twarz.

Tradución de Marlena Kalińska
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- ¿E pará volverá rico?
- Abonda que veña san, meu fillo.

–A tatuś wróci bogaty?
-Wystarczy by wrócił zdrowy synku.

Tradución de Ewa Oknińska

- ¡Gandulo! ¡Lacazán! ¡Borrachón! 
- Boeno... ¡Xa empezamos con indireutas!...

- Darmozjad! Obibok! Pijak!
- No tak... zaczęły się aluzje!

Tradución de Karolina Franaszczuk
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- Disque van subir os sellos das cartas.
- ¡Que ben fixemos en non saber escribir!...

-Podobno mają podrożeć znaczki.
-Jak dobrze że nie nauczyłyśmy się pisać!

Tradución de Karolina Franaszczuk

- Anque lle chamen burros e porcos a 
certos homes, vos non vos incomodades 
pola comparación ¿ei?

- Choć niektórych ludzi nazywają osłami 
i świniami, wy nie obrażacie się za te 
porównanie, prawda?

Tradución de Ewa Oknińska
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- ¿E se ó dar a volta a terra caese a i-augua do mar enriba do sol?

- A jeśli obrócimy ziemię i morze zaleje słońce?

Tradución de Marlena Kalińska
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viaxes
Unha viaxe por Galicia: O Baixo miño

Comarca galega situada no sudoeste da provincia de Pontevedra 
que asoma ó Océano Atlántico ó pé do monte de Santa Tegra, 
na Guarda. Detrás, cara ao interior, temos as serras da Groba 
e o Galiñeiro onde se atopa o Parque Natural do Monte Aloia. 
Desde aquí o terreo descende cara ás terras  baixas e os vales, 
caracterizados por un microclima que propicia o cultivo do famoso 
viño do Rosal, concello que conta coa presenza de numerosos 
muíños. A comarca ábrese ao Atlántico no concello de Oia co seu 
excepcional mosteiro. A histórica cidade de Tui, coa súa catedral 
dominando o fermoso centro histórico, olla de fronte ás irmás 
terras portuguesas da outra beira do Miño.

o RoSAl: oS MuÍñoS do PICÓn E do FolÓn

No concello de O Rosal atópase este conxunto de 60 muíños 
declarado “Ben de interese Cultural” no ano 1998.  Xa mencionados 
en documentos do século XVII, a partir dos anos 90 comezou a 
súa reconstrución, converténdose nun lugar de visita obrigada se 
nos achegamos até estas terras. A duración deste percorrido é de 
aproximadamente 2 horas.

Esta ruta comeza no Folón onde, ascendendo pola ladeira do monte, 
camiñamos ao carón de 36 muíños, podendo descansar na subida 
á beira de regatos ou fervenzas. Alcanzando o cumio descubrimos 
o nacemento dun manancial encargado de subministrar a auga 

necesaria para poñer 
en funcionamento os 
muíños.
Neste itinerario circular 
duns 3 quilómetros, 
antes de comezar o 
descenso pola vertente 
do Picón con 24 muíños, 
deleitámonos dunha es-
pléndida panorámica do 
Rosal, acompañamos 
no seu decorrer ao Río 
Miño ao carón do amigo 
Portugal ata velo ao 
lonxe desembocar entre 
A Guarda e Caminha no 
Atlántico.

Continuamos o noso 
percorrido polo camiño 
empedrado onde cir-
culaban antano os carros 
que levaban o gran 
ata os muíños. Esta vía 
garda as pegadas nas 
rochas deixadas polas 
súas rodas. 

Un lugar incríbel onde 
podemos gozar da natureza namentres contemplamos unha 
fermosa vista, escoitamos o son da auga ao correr polas pedras, 
pedras seculares destes fogares de traballo e lecer que foron os 
muíños.

A GuARdA: SAnTA TEGRA

A Guarda encóntrase na desembocadura do Río Miño no Atlántico, 

Muíños do Picón e do Folón
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Texto de Joanna Wołdarczyk e lucía R. Caeiro

formando fronteira 
con Portugal.
O lendario Monte de 
Santa Tegra (tamén 
chamado Santa Te-
cra) está situado 
a 341 metros e 
é coñecido polas 
espectaculares vistas 
panorámicas, a súa 
citania e riqueza 
arqueolóxica. No 
cume hai miradoiros 
naturais sobre a lo-
calidade, a desem-
bocadura do Río 
Miño, o val do Rosal 
e sobre o veciño 
Portugal.

Neste lugar ubícase 
tamén a ermida 
dedicada a Santa 
Tegra, importante pola 
antigüidade do culto que alí se celebra.

O Castro de Santa Tegra descubriuse en 1913 por casualidade, 
durante a construción  dunha pista forestal no monte e chegou 
a ser un dos máis importantes xacementos arqueolóxicos de 
Galicia. O mesmo ano empezáronse os traballos de investigación 
realizados pola sociedade “Pro Monte”. Os arqueólogos lograron 
rescatar un importante poboado prerromano. 

O Monte de Santa Tegra constitúe por si mesmo un espazo 
xeográfico de excepcional beleza. A partires dos 200 metros 
de altura  configúrase un gran poboado amurallado. A maioría 
destas construcións é de forma oval ou circular, pertencentes 
á Cultura Castrexa (séculos V- IV a.C. até o IV d.C.).

Segundo as lendas debaixo dos castros viven uns seres 
máxicos, chámanse os mouros e teñen tesouros agochados. 

Castro do monte de Santa Tegra
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que bonito...
Carta al prójimo1

Texto de Gerardo Beltrán

   Varsovia, 24 de diciembre de 2006

Querido(?) Prójimo:

Hacía tiempo que no te escribía. O quizá más bien hacía no-
tiempo, pues me parece que nunca lo había hecho. Ahora, sin 
embargo, se me ocurren un par de cosas que quisiera comen-
tarte, así nada más, de pasada, aprovechando el ánimo que 
pretende imperar en estas fechas, y dado que yo mismo acabo 
de recibir una carta de nuestro prójimo común TR, que repro-
duzco más abajo. Pero antes, como corresponde, algunos an-
tecedentes:

Alrededor de 1250 a.C., cuando iba de camino a Egipto con su 
pueblo, Moisés recibió una carta (vía aérea y a la velocidad, y 
temperatura, del rayo –es decir, verdaderamente exprés) escrita 
de puño y letra del Mismísimo e Impronunciable Y2 . Como 
todavía no había papel, la carta venía escrita en dos grandes 
bloques de piedra, por lo que el envío debe de haber resultado 
crísimo. La carta contenía una lista de órdenes que los israelitas 
debían respetar. Parece ser que las órdenes se llaman “man-
damientos” precisamente porque Y se las “mandó” al profeta 
por correo, pero no todos los estudiosos de las Escrituras están 
de acuerdo con esta teoría (de hecho creo que ninguno). Pero 
aquellos antiguos e impacientes señores estaban más intere-
sados en hacer becerros de oro que en obedecer órdenes o 
mandamientos, por lo que Moisés, en uno de sus arrebatos 
iconoclastas rompió la carta –que a pesar de su brevedad se 
había tardado cuarenta días y cuarenta noches en leer- y tuvo 
que subir de nuevo al monte Sinaí para pedirle a D (=Y) que le 
mandara una copia. Quizá para no recargar demasiado el pre-
supuesto divino, D le dijo que mejor comprara él el papel (es 
decir, las piedras) para que Él le dictara la carta (aunque no que-
da muy claro si al final se la dictó o le mandó por firewire una 
copia al carbón de la primera, que luego Moisés reimprimió).

Originalmente, la lista contenía unas 613 órdenes, que después 
de largas negociaciones se convirtieron en 10 (Ex 20,1-17 y Dt 
5,6-21) y que finalmente Mateo (Mt 22,37-39) resumió en dos. 
El sagaz resumen de Mateo nos permite concluir que, además 
del amor a D, que no vamos a discutir aquí, el único obligatorio 
es el amor al prójimo (el amor a la vecina, a la prima del amigo, 
a la chica del tranvía, del bar del otro día o a Miss Polonia 2006 
–o sus equivalentes masculinos- es meramente opcional y su 
falta no es castigada por la Ley Divina, aunque sí por la natural). 
Esto, desde luego, nos coloca ante un dilema, pues amar algo 
tan abstracto y poco atractivo como el prójimo resulta un tanto 
incómodo y poco deseable, sobre todo tomando en cuenta que 
no tenemos mucha experiencia y no sabemos muy bien cómo 
hacerlo. Y es aquí donde entra en escena la carta de TR3 , de 
la que te hablé más arriba, con algunas propuestas prácticas 
para comenzar, ya que, parafraseando a cierto gran filósofo de 
Oxford: “el prójimo es un caníbal para el prójimo”:

CARTA A LOS CANÍBALES

Queridos caníbales
no miren como lobos
al hombre4 
que pregunta si está libre
un sitio en el vagón

comprendan
los demás tienen también
dos piernas y trasero

Queridos caníbales
esperen un momento
no pisoteen a los más débiles
no rechinen los dientes

comprendan
hay mucha gente y habrá todavía
más así que muévanse un poquito
cedan el lugar

Queridos caníbales
no compren todas
las velas las cintas y la pasta
No digan volviendo las espaldas:
yo a mí mío míos
mi estómago mi pelo
mi huella mi vestido
mi esposa mis hijos
mi opinión

Queridos caníbales
no nos devoremos Vale
porque no resucitaremos
De verdad

Desde luego, hay otras opciones, pues, como decía Lec: 
Ludożerca nie gardzi człowiekiem”, o lo que es lo mismo: “a 
buen hambre no hay hombre duro”.

     Amantemente,

      Tu Prójimo

1  Cualquier hombre respecto de otro, considerados bajo el concepto de la 
solidaridad humana (RAE, 1992).
2  Abreviatura del Tetragrámaton YHVH, con que se le conoce en los círculos 
oficiales.
3  Tadeusz Różewicz, “List do ludożerców (Formy, 1958). 
4  Traducción dedicada a Thomas Hobbes (“nie patrzcie wilkiem / na 
człowieka” en el original).
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... es el amor
Amores impossíveis

Texto de Manuela Teixeira Pinto

Na carta dizia: 

Gosto de sair cedo e andar pela cidade, ainda adorme-
cida e ensonhada, andar devagar pelas calçadas e respi-
rar o silêncio das vielas, onde ainda a esta hora não há 
ninguém. Penso talvez nesses momentos poder descobrir 
algumas coisas, daquelas que se passam por aqui, como 
essas histórias, inesperadas, que um dia talvez gostasse 
de contar. 

Por exemplo, parece que é mais fácil 
sonhar ao fim da tarde. Ainda não sei 
bem porquê, mas diz-se por aí que 
foi sempre assim. Contam mesmo 
histórias muito antigas de sonhos que 
se alongaram tanto que nunca mais 
queriam acabar e de mulheres muito 
brancas e bonitas que existiam apenas 
para os sonhar. Parece que há também 
dias impossíveis, mas que ainda assim 
vão acontecer. São dias em que se ol-
hando muito o mar, de um certo lugar, 
os olhos se fazem muito azuis e nunca 
se sabe o que pode ser.

É certo que há depois coisas mais co-
muns, as mesmas notícias nos jornais, 
com diferenças pouco relevantes, e que 
em todo o caso vão passar depressa, o 
cheiro fresco do café pela manhã, os 
mercados nas praças mais antigas e ali 
ao fundo, ao virar da esquina, uma sala muito pequenina, 
onde às vezes passam filmes. Eram ontem histórias de mul-
heres enroladas umas nos sonhos das outras. E eu chorei, 
era do vento. E depois uma fita muito antiga de Florença. E 
lembrei-me que há algum tempo desejo tanto ir a Florença 
e nem deve ser, confesso, por razões muito originais. São 
talvez os olhos do David, as graças, os telhados. Sim, pode 
ser. 

Lembro-me disto tudo agora e, em bom rigor, não sei bem 
porquê. Em verdade, tenho a cabeça cheia de ti. É talvez 
por isso que me entretenho a pensar noutras coisas. Ou 
talvez por me sentir assim mais com vontade de fechar os 
olhos e sentir muito, vêem-me estas coisas todas à cabeça 
e dá-me vontade de escrever sobre elas. Deve ser disso. 

Mas é assim, há algum tempo tenho a cabeça cheia de ti 
e quando respiro muito sinto o teu cheiro, o cheiro dos 
teus olhos e dos sonhos. Sim, tento às vezes lembrar-me 
desse dia em que os teus olhinhos temerosos deixaram de 

ser pouco relevantes e as horas se tornaram muito longas 
e eu esperava sempre que viesses. Penso que foi assim 
devagarinho, não sei bem. 

Às vezes penso-te tanto que deixas de ser esse silêncio que 
existe dentro das memórias, e então ouço o teu sorriso. E 
às vezes, em certos dias, levanto-me mais cedo para ter 
a certeza de estar mais bonita e menos dormida, se por 

acaso aparecesses pela manhã. Se por 
acaso, as tuas mãos viessem assim um 
dia sem me avisar e eu fingisse que não 
te esperava. Se tu viesses. 

Às vezes passas-me, como as outras 
coisas todas que passam por aqui. E 
creio mesmo que um dia vais passar de 
vez e não sei bem se isso me alivia ou 
se me aperta mais o coração. 

Outras vezes, não consigo, ficas-me 
na cabeça o dia inteiro. Nesses dias 
gosto de descer ao mar, pelo caminho 
estreito, ao fundo da colina e ficar por 
ali um bocadinho, a fazer coisas pouco 
relevantes, como, por exemplo, arrastar 
devagar os pés pela areia. Gosto mais 
da areia quando está molhada, sabe-me 
bem e respira-se melhor, assim como 
no vento. Nesses dias, creio que te son-

ho o dia inteiro, talvez pense, se calhar mesmo sem saber, 
que nesses dias podias acontecer. 

E então escrevo. Há já algum tempo que te vou escre-
vendo, mas acabo sempre nessa gavetinha, que tenho 
junto à janela  alta, de onde vejo a cidade inteira ao fim 
do dia. Sabes que gosto dessas janelinhas de onde me 
posso escrevinhar em distâncias muito azuis, como no mar. 
Em verdade, queria agora tanto ter-me nos teus braços e 
deixar-me assim descansar em ti. Assim como se tu fosses 
verdade. 

Vou talvez ficar aqui por alguns dias. Não sei bem, talvez 
até descobrir algumas coisas. Hoje está tudo dourado e 
muito azul, a desmaiar-se  ao vento pelas pontes, pelos 
frescos, nos mosaicos. Na janelinha, fecho muito os olhos. 
Em Florença há muitas coisas para ver. Queria agora pen-
sar: tenho a cabeça cheia de Florença. É talvez por isso que 
me entretenho a pensar noutras coisas, assim devagarinho, 
não sei bem. 

Há já algum tempo que te 

vou escrevendo, mas acabo 

sempre nessa gavetinha, que 

tenho junto à janela  alta, de 

onde vejo a cidade inteira ao 

fim do dia.

¿?

talvez/encontrar de algum modo (mas Oh graciosamente) um 
nós, inteiro cuja menor/respiração nos surpreenda

                                                      E.E. Cummings
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Le io 
como 

se respi-
r a . 

Leio num trago. Apago estrelas. Sou deusa. Começo a cri-
ar ... Concebo. Choro. Recomeço.  Arrependo-me de não 
ter existido o suficiente. Renasço. E porquê? Porque sou 
testemunha de amadurecimento em letras duma Amiga 
e Companheira de muitas aventuras, da inesquecível 
Fátima Fernandes que leccionou Língua e Literatura Por-
tuguesas na Universidade de Varsóvia em 1997-2002, 
como leitora do Instituto Camões. Presenciei uma auto-
consciencialização e uma tomada de conhecimento do 
´´eu´´ feminino segundo os melhores padrões de poesia 
e prosa portuguesas. Não é fortuito que o volume Exor-
cismo acompanha a tese de doutoramento da Fátima, 
defendida na Universidade de Varsóvia em 2002 e publi-
cada recentemente (em Agosto de 2006) pelas Edições 
Chá de Caxinde em Luanda, como A Bruxa e a Poesia. A 
Bruxa e elementos do seu Universo na Poesia Feminina 
Portuguesa do Século XX. São duas, manas e cúmplices: 
a tese académica e a poesia irreverente, multiplicando-se 
sempre no feminino: na capa (concebida pela irmã-pin-

tora, Isabel Sampaio) vêem-se 
dois rostos femininos, imersos 
no mar-oceano até à linha dos 
olhos. São iguais. O(s) agente(s) 
masculinos ficaram longe, no 
fundo do inconsciente. Goradas 
esperanças. As duas mulheres 
parecem almas-gémeas, olham 
para o futuro com olhos cegos 
duma estátua de bronze, aju-
dam-se e redimem uma a outra: 
a professora, a poetisa, a bruxa, 
a pintora, a leitora, a Angelina 
que «corre com os lobos» e «in-
verte as regras e valores morais, 
assume o domínio e o poder» 
(citando do primeiro poema e 
da capa da tese). Os exorcismos 
poéticos da Fátima Fernandes 
fazem ecoar nos nossos ouvidos 
as treze poetisas portuguesas 
em análise (das mais conheci-
das: Florbela Espanca, Natália 
Correia, Maria Teresa Horta, 
Irene Lisboa) bem como as vinte 
páginas da Bibliografia, algumas 
quadras ao gosto popular ou 
medievo, múltiplas referências 

antropológicas, culturais e existencialistas.

Eva, Virgem Maria, a Grande Deusa, Iemanjá, Erzilie, irmã 
de Shakespeare e de Camões. Lady Macbeth. A Sibila. 
As Novas Cartas Portuguesas. A Bruxa de Edmonton. Lua 
nova, Lua cheia e Lua minguante. As três parcas, as três 
bruxas em Macbeth. Alice, Kitty, o Capuchinho Vermelho. 
Sylvia Plath e Wislawa Szymborska. Eu e tu. Ela e Ela. 
Dialéctica, academia, poética, humanamente. Humanís-
simas.

Deusa quer, a mulher sonha, a obra nasce.

Quem é Ela, a protagonista e a narradora do Exrocismo? 
Um suave ser feminino, uma fada e feticeira  ou uma bruxa 
energúmena e selvática? Ambas. A primeira, fala com can-
dura, numa voz suave, porque sabe que todos a olham, 
todos a avaliam e apreciam – como professora, aluna, 
amiga, irmã, neta, uma mãe mítica florbeliana «grávida de 

ensaio
A Bruxa e a Poesia e o Exorcismo de Fátima Fernandes
ou a revelação da escritora toda-poderosa, transgressora e criadora
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estrelas», enfim, uma «mulher madura de olhos abertos», 
um ser vivo! Este (esta) ser não tem medo de falar sobre 
o lado mais escuro de si própria, tratar da «loucura assas-

sina», da terrífica vontade de matar, esquartejar, mutilar 
outros seres para se ver livre «no meio dos cadáveres». A 
confissão do ´´eu´´ cândido e perverso duma mulher do 
poema E todos me olham pode ser lida junto de O lado 
mais escuro de mim. Primeiro, a fúria, depois, o alívio. 
Porcela, tempestade, ventos alísios, serenidade do uni-
verso, lumosidade solar, crepúsculo. Repetição dos ciclos 
míticos de Natureza. Disfórico e eufórico. Estremeci ao ler 
as seguintes estrofes:

E todos me olham
Todos apreciam

A minha figura
A minha candura

A voz suave
O meu tom grave

Como caminho
Como me domino

Como me comporto
Como me importo

E ninguém vê
Que por dentro sou um tremendo desejo de matar
Uma fúria
Um ódio negro
Uma loucura assassina
Um desejo de ficar sozinha
Rodeada de corpos esquartejados
Mutilados
Esvaindo-se em sangue
Embaladas pelas minhas gargalhadas!

E dei-me conta das cores pardas do lado mais escuro da 
bruxa que se confessa, incantando o seu segredo em em 
verso paralelístico, cantarolando:

O lado mais escuro de mim
De presas de sangue
De medo covarde
Quer despedaçar, matar,

Destruir tudo
Para poder ficar só, então
No meio dos cadáveres
E chorar chorar chorar
De alívio

Já sem medo
Já sem medo

O meu segredo. Chorei quando percebi que a bruxa-po-
etisa soube também amar, soube desvendar uma porten-
tosa ternura para com o seu «anjo adormecido»:

Ouve ouve, meu anjo adormecido
É o vento que sopra em nosso redor
Sente a minha mão sobre o teu cabelo
E o meu corpo deslizando sobre o teu
Sente-me serpente escorregadia e fria
Sibilante entre os teus dedos.
Chiiiu, dorme querido
Coloco um ovo na tua mente
É só uma pequena semente
Que despertará contigo
E te trará até mim
Quando o teu pesadelo terminar
E o teu corpo deixar
De estar tão agitado.

O teu corpo tem medo.

Acorda cedo meu amor.
Espero-te num mundo que fiz
Só para nós dois
Esquece os outros
Esquece a vida, meu amor.
Chiiiu, calma, não te mexas tanto
É só um ovo pequenino
Não te fará mal
Eu preciso tanto de ti

Estou só, só.
Salva-me.

Mas agitas-te.
O teu corpo tem medo.
Não, não te fará mal.
Devagar, pronto, já está.

Texto de Anna Kalewska
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Podes acordar, meu amor.
Sai do pesadelo.
Acorda.
Vem.

A bruxa coloca os ovos quentes de poesia no coração 
de quem lê. Banal? Verdadeiro, como a vida, o amor, a 
morte.

Mais do que muito carinhosa e meiguinha por vezes, a 
bruxa-poetisa não está feliz, é capaz de gritar de medo, 
pede um beijo, implora um simples gesto de protecção 
e amor:

Quando eu estiver sozinha, algures,
Busca-me com a tua mente
Procura-me com o teu coração
Porque não estou feliz.
Abraça-me então e conta-me
Estórias de fadas e de bruxas distantes.

Não me deixes dizer-te
Que quero proteger-te
Porque não é verdade.
Eu quero um porto seguro
Onde possa deixar o meu navio
Onde possa ter paz
Sabendo que ninguém me fará mal
Porque tu estás comigo.

Quando eu gritar de medo
Sozinha
No meio de um pesadelo
Procura-me na escuridão
Agarra a minha mão
Acorda-me com beijos
Sussurra-me segredos
Diz-me

Eu amo-te
Já não precisas de fugir
Eu fico contigo para sempre
Ou enquanto quiseres
Que olhe por ti.

Porque, então, não a busquei com a minha mente, não a 
procurei no meu coração, não lhe contei contos de fadas? 

Pois seria o mesmo que levar nos braços o Menino Jesus 
dum poema de Fernando Pessoa e colocá-Lo numa cama 
que não é minha. A bruxa liberta-se, deixa a pele como 
uma serpente, sai do casulo como um bicho-de-seda, 
voa… Sobre este voo correram já rios de tinta.

Não pude continuar a leitura de poemas de Fátima Fer-
nandes. Tive que parar, enxugar os olhos, reencontrar-
me. Os poemas em causa são demasiadamente huma-
nos, dilaceradamente sinceros, densos em evocações 
mítico-psicológicas (seria grosseiro dizer que ´´retirados 
do fundo de um ventre feminino, pois não se escreve 
com as entranhas), cultos e selvagens ao mesmo tempo, 
doutos e apedeutos, redentores, purificadores  e irónicos, 
capazes de pregar partida ao leitor no momento menos 
esperado. Levanta-se o mar desta poesia ... e a Angelina 
um dia voltará!

Senti, de repente, na flor da pele que «nasci fria e cega», 
que nunca vivi em pleno e nunca amei verdadeiramente, 
sendo uma «mulherzinha chata» a tentar exorcismar 
uma sereia lusitana, agrilhoando-a num rol de etiquetas 
teórico-literárias pequeno-burguesas. Odiei-me, detestei 
o eterno controlo exercido sobre o corpo, a mente bem 
como a grelha do universo, transformada em nada das 
grades e dos grilhões. Sou nada. Nunca escrevi nada. Só 
criei Infernos.

Assim opera a poesia da Fátima Fernandes em quem lê 
com paixão.

O(s) Exorcismo(s)  põe(m) de joelhos, lança(m) por terra, 
arrebata(m), extasia(m), ajuda(m) a sonhar, largar os me-
dos e deixar as amarras para além do ´´aqui e agora´´. Ob-
rigada, Fátima! Obrigada por teres existido. Contigo, não 
poderei morrer nunca. Haverá ainda uma Primavera e «os 
odores das flores» que sentiremos juntas, sem medo de 
perpetrarmos  de novo (às duas!) a morte ritualística de 
um rei desconhecido de todas as Bavieras. Esconjurando 
a escrita académica e a poesia, porque, enfim, há só uma 
écriture. A nossa. (D)ela e (d)ela. Cumpriu-se o Destino. 
Nasceu a Poetisa. A Bruxa espreita. A Deusa age.

É a hora do sabat poético! 

Varsóvia, 6 de Janeiro de 2007
 (Epifania do Senhor ou o Dia dos Reis Magos)     

ensaio
A Bruxa e a Poesia e o Exorcismo de Fátima Fernandes (continuação)



��¿?Dezembro/Diciembre



Dezembro/Diciembre�� ¿?



��¿?Dezembro/Diciembre



Dezembro/Diciembre�� ¿?

Director: 
José Carlos Dias
Coordinadora da Sección Galega: 
Lucía Rodríguez Caeiro
Coordinador de la Sección Española: 
Gerardo Beltrán
Coordinador de la Secció Catalana: 
Josep Antoni Clement
Coordenador da Secção Portuguesa: 
José Carlos Dias
Cronistas/Columnistas: 
Jaukub Jankowski, Josep Antoni Clement 
Jornalistas/Periodistas: 
Anna Awdziej
Anna Rojek
Aleksandra Jackowska
Aleksandra Opara
Barbara Lech
Clara Jativa
Ewa Oknińska
Iwona Cellary
Iwona Solańska
Jakub Jankowski
Joanna Włodarczyk
Johnathan
Katarzyna Samoń
Karolina Franaszczuk
Magdalena Czyżewska
Magdalena Gazda
Małgorzata Hanh
Magdalena Smorczewska
Maja Reguła
Marlena Kalińska
Katarzyna Sitarska
Anna Trzcianka
Colaboradores:
Anna Kalewska
Ana Carolina Beltrão
Josep Antoni Clement
Katarzyna Hajost-Żak
ColaboraçãoEspecial:
Manuela Teixeira Pinto
ColaboraçãoInaugural:
Ricardo Barbosa, Aitor Arruza
Design Gráfico:
José Carlos Dias
Capa:
BarbaraSzlachta e Jakub Jankowski
Fotógrafos:
Lucía R. Caeiro, JoannaWłodarczyk
Cartonista:
Jakub Jankowksi, Jasiek
Páginas de Internet: 
Outra vez por actualizar. Que vergonha!!!
Quem não fez nada:
El ursito e uma amiga sua
Tiragem:
200exemplares
Impressão: 
Zaklad Graficzny uniwersytetu Warszawskiego
Editora:
Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-americanos 
da universidade de Varsóvia


