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uma vez para
sempre escrita

por Jakub Jankowski
Professor de Língua Portuguesa na 

Universidade de Varsóvia

{crónica}

Janelas (cri.)- Olhos
(in Novo Dicionário do Calão)

Lá na minha terra há uma janela em que sempre te 
vou ver. Mesmo que ela esteja vazia desde aquele dia 
que me parece tão remoto... Vazia está, sim senhor, 
mas apenas para quem não lhe liga nenhumas me-

mórias, lembranças, nenhuns dias e pensamentos. 

Estou a ver aquele nascer do Sol pelas cinco da manhã daque-
le querido mês de Julho. É o meu primeiro dia de trabalho 
na apanha dos morangos. Tenho 13 ou 14 anos e estou a 
preparar-me para o primeiro dia de trabalho na minha vida. 
Acordas-nos. Preparas-nos um pequeno-almoço saboroso 
como sempre. Temos férias e estamos acordados àquela hora! 
Impensável. O Sol está vermelho hoje. Daqui a pouco vamos 
sair mas por um momento ainda gozamos a vista que a janela 
da cozinha nos oferece. Estamos lá, naquele momento.

O Sol começa a sua viagem desde a janela da cozinha, sobe ao 
telhado, deixa de acariciar o dentro de casa. Agora podemos 
abrir as janelas daquele lado matinal. O calor já não vai entrar 
para dentro. É o único momento do dia quando as janelas 
dos dois lados da casa estão abertas. Janelas abertas, entra 
mosca ou sai asneira. E normalmente não há moscas neste 
momento pois é a corrente do ar que as incomoda.

Estás a olhar para a rua da nossa vila. Tão movimentada, tão 
agitada antes da hora de almoço. E depois tudo pára. O Sol 

parece tocar o telhado, puxá-lo para cima pelos cordões de 
alcatrão. Tudo está a chiar. A barriga solar desliza, rola para o 
outro lado da casa. Agora é que vamos fechá-las, vovó?

Pouca-terra, pouca-terra, pouca-terra... é o comboio da tarde! 
Desço, estou a ir pela Rua Pocztowa, estou a dobrar esquina, 
corto à direita, dou mais alguns passos em frente e levanto a 
minha cabeça e tu estás lá como sempre. Subo as escadas... A 
luz tardia é fraca, dizes que já não consegues ler, que os teus 
olhos não prestam. E que a janela capta demasiada luz.

Tudo fica cada vez mais sossegado. A janela vespertina traz a 
notícia: vai lá ver um quadro que para sempre ficará gravado 
nas tuas retinas, o do pôr do Sol atrás da estação de comboios. 
Lembro-me, é invernal e frio mas extremamente bonito e 
memorável.

Já é noite. Acabámos de apagar a luz. A tua janela é banhada 
pela luz forte da tevê. Pela minha vejo a Lua e as estrelas. 
Amanhã saio. Repito tudo. Vais acenar-me com a tua mão. 
Mas não será de despedida. Será de presença mesmo que tu 
não estejas lá, mesmo que a janela esteja vazia... Vazia para 
quem não lhe ligue nenhumas memórias, lembranças, ne-
nhuns dias e pensamentos. 

Já podemos abri-las, vovó?

In Memoriam
23/24 de Setembro de 2009

«Nos agradecimentos do artigo "Uma fotografia e nada mais" no número 17 da nossa revista, intitulado "Pedras/Piedras", por 
distraccão pus o nome de António Julio Duarte quando deveria ter posto António Julio Aroeira. Percebi o engano já depois da 
publicação do número. Peço desculpa a ambos os senhores.» 

         Agnieszka Stępniowska.
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a janela portuguesa
por Aneta Dawdziuk

Estudante do 5º ano  
Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia

{crónica}

Este texto pretende responder a uma pergunta 
aparentemente fácil, i.e. se existem ou não janelas em 
Portugal. Depois de a ler, o leitor pode pensar que 
o que a autora está a escrever é uma simples piada. 

Garanto que não é. Para ilustrar o problema segue aqui uma 
descrição absolutamente  verdadeira do que se passou “onde 
a terra acaba e o mar começa” no Inverno de 2008/2009.

Uma estudante Erasmus chamada Aneta (a coincidência de 
nomes não é acidental, nem será ao longo do texto) estava 
muito contente com a oportunidade de passar um (provavel-
mente único) Inverno sem sentir frio no nariz, nas orelhas e 
nos pés. Ela estava em Portugal e, como todos sabemos, Por-
tugal é um país quentinho. Chegou Novembro, mas, como a 
estudante tinha esperado, não fez chuva. Antes pelo contrário 

- fez sol. Mas algo não estava certo, algo não estava a seguir o 
plano. Ela acordava com frio e muitas vezes nem lhe apetecia 
sair debaixo do edredão de manhã (e de certeza que não foi 
por ela ser uma pessoa preguiçosa!), sair do duche começou 
a tornar-se cada vez mais parecido com um suplício. A Aneta 
começou a beber mais chá quente do que em qualquer outra 
altura da sua vida, começou também a vestir dois casacos 
em casa, um par de luvas, um cachecol e um gorro. Em 
Dezembro, já quase congelada, ficou um bocadinho melhor 
quando os amigos de casa ligaram o aquecimento central. Ela 
foi salva, teve muita sorte. Infelizmente as amigas dela não 
tiveram uma sorte semelhante. Depois de terem passado pelo 
mesmo que a Aneta, a situação delas ficou ainda pior. Ten-
taram salvar-se como podiam. A Maria tinha em casa uma 
lareira, ainda bem. A lareira conseguiu matar o omnipresente 

frio pelo menos no raio de um metro. A Natalia arranjou um 
aquecedor eléctrico que se tornou o seu melhor amigo. Mas 
tudo aquilo não era suficiente. As meninas vestiam muitas 
camadas ridículas de roupa. Dois pares de meias, dois pares 
de calças, não sei quantos casacos e t-shirts... Luvas, cache-
cóis e gorros tornaram-se absolutamente indispensáveis para 
garantir a sobrevivência. Um edredão não era suficiente para 
dormir a noite toda sem acordar por causa do frio, arranja-
ram então mais alguns cobertores e sacos-cama. O pior é que 
as raparigas andavam com frio o tempo todo: em casa, na rua, 
na escola. A temperatura dentro dos edifícios e fora deles era 
praticamente a mesma (i.e. cerca de 10 graus mais baixa do 
que a temperatura habitual nos apartamentos polacos1), com 
esta estranha diferença de que fora não era preciso usar assim 
tantas camadas como em casa!

E agora, o caro leitor provavelmente já entende a seriedade 
da questão levantada pela autora. Falta só responder. Infe-
lizmente, como não sou especialista em janelas, esta tarefa 
não é fácil. Sim, todas vimos coisas montadas nas paredes 
portuguesas que até pareciam janelas. Vidro, plástico e um 
bocadinho de metal. Sim. Então, elas estão lá. Se calhar até 
estão, mas é como se não estivessem. A janela portuguesa é 
uma ilusão.

1 De acordo com a norma polaca nº PN-82/B-02402, no inverno a 
temperatura em todos os locais fechados onde permaneçam pessoas, 
mas não estejam a ser desempenhados trabalhos físicos deve estar 
entre os 20 e os 25 graus.
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as marias josés
do bairro alto

por Marek Cichy
Estudante do 5º ano  
Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia

Uma estudante do Conservatório 
Nacional passa todos os dias pelo Bairro 
Alto. A maioria dos lisboetas só conhece 
a face nocturna desta parte da cida-

de, mas ela repara que ali, de facto, mora alguém. 
Pessoas idosas habitam as casas do bairro. Alguns 
destes indivíduos são só caras, caras que ela vê do 
outro lado das janelas – e nunca na rua. 

Porquê? Começa a perguntar a si mesma. Algum 
tempo depois, decide transformar a resposta num 
filme. Entra em contacto com as instituições filan-
trópicas. Descobre, assim, que os prédios dos bair-
ros velhos não envelhecem sozinhos – dentro deles 
há habitantes sempiternos, geralmente mulheres, 
cujo universo se reduziu à própria casa. A jovem 
foi entrando no universo delas, até ao momento em 
que pôde filmá-las. Assim nasceu o documentário 

“Lisboa Domiciliária” de Marta Pessoa, que vi este 
Outubro durante o 7 o  DocLisboa. 

A autora descobre as razões da reclusão das suas 
protagonistas. Na maioria dos casos trata-se de 
fraqueza física que já não deixa descer e subir as 
escadas íngremes das suas casas. Outras pessoas, 
porém, gozam de uma saúde impecável, mas têm 
medo - medo de sair à rua, de ser atropeladas, rou-
badas... A tudo isso junta-se a desilusão com a vida 
contemporânea.

As pessoas solitárias, à janela, remetem para uma 
criação de Pessoa. Nomeadamente, para o único 
pseudónimo/heterónimo feminino deste poeta 
português – Maria José. Conhecida somente da 

“Carta da Corcunda para o Serralheiro”, Maria José 

é uma mulher com deficiências físicas profundas. “Sempre 
riram” dela, pois sofre de cifose, além de “uma espécie de reu-
matismo nas pernas”. Por isso, ela passa a sua vida à janela. O 
seu mundo limita-se à parte da rua que vê deste ponto, mais 
às “ilustrações e revistas de modas que emprestam à mãe”. 

Como diz Dionísio Vila Maior, “Trata-se de um texto onde 
um eu feminino se mede compassadamente com uma 
existência repetitiva feita de silenciosas tristezas. Maria José, 
corcunda, ama secretamente o serralheiro António. Este nem 
imagina a paixão escondida daquela que o vê todos os dias 
por uma janela da sua casa amarela, e que lhe escreve uma 
carta de amor, sem a enviar.”

O que define a vida de Maria José é essencialmente a sua pas-
sividade, a impossibilidade de desempenhar qualquer papel 
na sociedade. Ela descreve-se a si própria como “uma boneca 
com os ossos às avessas”, “vaso com uma planta murcha que 
ficou aqui à janela por tirar de lá” ou até “não mulher nem 
homem, porque ninguém acha que eu sou nada”. 

Essa autodenominação é enraizada no facto de a sociedade a 
rejeitar: “toda a gente deve produzir qualquer coisa, que sem 
isso não há direito a viver, que quem não trabalha não come 
e não há direito a haver quem não trabalhe” é a opinião das 
pessoas do seu meio. Se tentarmos encontrar uma “função” 
de Maria José na sociedade, a única possível seria a de uma 
curiosidade local: ela é a “corcunda do primeiro andar da 
casa amarela”, um espanto circense “que está para aqui a 
encher o vão da janela”.

A sociedade exclui Maria José, mas será que Fernando Pessoa 
faz o mesmo? Sem entrar numa análise detalhada da carta 
(que não é o propósito deste artigo, nem tenho competências 
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para tal), vale a pena sublinhar a escolha do autor. Se ele elege 
Maria José para a autoria de uma confissão de amor, se lhe 
atribui frases como “é a alma que me dói, e não o corpo, pois 
a corcunda não faz dor”, é para valorizar tal pessoa, e não 
escarnecê-la. 

Do mesmo modo, seria injusto aplicar a denominação de “se-
res inúteis” aos heróis de “Lisboa Domiciliária”. Uso a palavra 

“heróis” de propósito. Mesmo sem poder sair de casa, com 
dificuldades em mexer-se, a maioria delas luta contra as suas 
limitações – e com êxito. As estratégias são variadas. Uma 
delas fecha-se nas suas memórias, relembra o passado, toca 
vinis e canta as canções da sua juventude. Outra dedica-se 
à casa dos seus filhos e netos: passa a ferro, cozinha. Mesmo 
as mais doentes e menos activas encaram a sua situação com 
uma boa dose de optimismo. Marta Pessoa mostra-nos que a 
vida aos 70, 80 ou 90 faz sentido, tem as suas paixões, mesmo 
se muito pequenas.

Só me pergunto se os outros espectadores entenderam esse 
recado. Algumas cenas do documentário eram verdadeira-
mente engraçadas (uma senhora a dar uma pancada amigável 
no traseiro da assistente social), mas as pessoas riram-se mui-
to mais frequentemente. Tive a impressão de que eram risos 
da própria velhice, ante uma obra que apela à nossa reflexão.

Referências bibliográficas

Lisboa Domiciliária, documentário, realização: Marta Pessoa. Portu-
gal, 2009, 92’
MAIOR, Dionísio Vila, O Modernismo, a Mulher e o apelo ao Destino
Para questionar a Verdade. Actas do Colóquio Literatura e História: 
para uma prática interdisciplinar, Lisboa, Universidade Aberta
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vozes de uma alma-mónada
debruçada pela janela

por Anna Kalewska
Professora de Literatura Portuguesa 

da Universidade de Varsóvia

{ensaio}

"Ao entardecer, debruçado pela janela,
E sabendo por cima dos olhos que há campos em frente,
Leio até me arderem os olhos
O Livro de Cesário Verde"

Alberto Caeiro [Fernando Pessoa] O Guardador de Rebanhos, III

A monadologia – reza o Dicioná-
rio Breve de Filosofia (Antunes et al. 
2000:115) é uma teoria que adopta 
o conceito de mónada como termo 

central, empregue desde o século XVIII para 
designar a teoria das mónadas de Gottfried 
Wilhelm von Leibniz (1646-1716). Mónada 
(o termo grego aportuguesado usado também 
como ‘’mónade’’ ou “mónada”) é, por isso mes-
mo, um conceito-chave na filosofia de Leibniz. 
No sistema filosófico deste famoso filósofo 
alemão, significa substância simples e única. Na 
sua obra monumental intitulada Teodiceia (ap. 
Princípios de Filosofia ou Monadologia 1987:45) 
diz Leibniz: «a mónada, de que iremos aqui 
falar, não é outra coisa senão uma substância 
simples, que entra nos compostos; simples, quer 
dizer, sem partes». Genial, assim como a teoria 
do cálculo moderno e da regra do produto.

Como tal, uma mónada faz parte de compostos, 
sendo ela própria sem partes e, eo ipso, indes-
trutível e indissolúvel. Sendo «uma substância 
simples», cada mónada se apresenta como uma 
partícula distinta, própria também do nosso 
Mundo como unidade primordial (una e indivi-
sível) que compõe todos os corpos. A Wikipédia 

(s.v. mónade) explica que, na prática, as mónadas leibnizianas 
são consideradas átomos da natureza, isto é, elementos sim-
ples que compõem todas as coisas. São-no, sem dúvida ne-
nhuma. Uma nómada exprime o universo sob determinado 
ponto de vista, porque é dotada de percepção. Deus, ao fazer 
cada uma das mónadas, teve em conta as outras, ocorrendo 
entre elas a relação de acomodação. A natureza das móna-
das – ao contrário da índole natural dos átomos – seria então 
puramente espiritual, pelo que nos parece. A partir de saber o 
que se passa em cada uma das mónadas, Deus sabe o que se 
passou, está a passsar-se ou passar-se-á em todo o Universo. 
Estamos no trilha do pensamento idealista.

Uma mónada seria substância, átomo ou alma humana? – 
perguntava uma voz de um pensador racionalista. Este é 
o pomo de discórdia entre os intérpretes de Leibniz. As 
mónadas “materialistas”  seriam impermeáveis aos acidentes 
que vêm de fora, sendo cegas. Afirma Leibniz nos Princípios 
da Filosofia ou Monadologia, uma obra escrita em 1714 (e 
publicada postumamente pela primeira vez em 1720), para 
sustentar uma metafísica das substâncias simples: 

as mónadas não têm janelas por que alguma coisa pudesse 
entrar ou sair. Os acidentes não poderiam separar-se, nem 
passear-se fora das substâncias, como faziam outrora as espé-
cies sensíveis dos escolásticos.  Assim, nem substância, nem 
acidente pode vir de fora para uma mónada (2000:46).

O sistema das mónadas, explicado por Leibniz na obra atrás 
citada, apresenta um conjunto de átomos formais que não são 
físicos, mas sim, metafísicos. A monadologia permite, então, 
a seguinte constatação: «a alma não difere em nada de uma 
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simples mónada; mas como este estado não é durável, e 
dela se liberta, a alma é algo mais» (48). A alma é mónada, 
nómada e algo mais...

Uma alma-nómada cega (“sem janelas”) precisa de fulgu-
rações contínuas da Divindade, sendo limitada a recepti-
vidade da criatura. Se calhar as coisas não poderiam ser 
de outro modo. Nesta primeira linha de interpretação, a  
alma é uma mónada ”sem janela” e simples. Caso contrá-
rio, seria um ser metafísico composto, sendo algo mais 
de que uma simples mónada, munida, talvez, da sensibi-
lidade inteligível. Que felicidade para uma mónada poder 
comunicar através do postigo ou pela pequena porta da 
sua alma com outros espíritos!. Que panóplia tão grande 
de possibilidades para uma alma-mónada debruçada pela 
sua própria janela!

Se aceitássemos a existência da janela numa mónada •	
composta, poliédrica e multifacetada (uma mónada 
poética!) esta mesma antiquíssima fresta ogival – 
conceito-chave no pensamento leibniziano – permitia, 
segundo a lição de Alberto Caeiro (mestre de todos 
os heterónimos que jamais apareceram a Fernando 
Pessoa):

Uma leitura com os olhos ardentes, do •	 Livro de Cesá-
rio Verde (debruçando-se pela janela),

Um adeus aos meus versos que partem para a huma-•	
nidade vindoura (acenando com um lenço branco da 
mais alta janela da minha casa),

Um acto de abertura da mesma janela para ver a •	
Natureza: os campos e o rio, e os ranchos que passam 
(fitando o Mundo através da janela),

E, lógico que seja, o acto do encerramento da janela •	
para todo o mundo lá fora (instaurando-se um gran-
de silêncio que dorme como um deus pagão numa 
alma nómada).

A monadologia, pois, é a descrição do sistema de mónadas 
ou existências virtuais – sem ou com janelas, respectiva-
mente. Tudo na época quando, pela janela televisiva, José 
Rodrigues dos Santos poderá vir divagando se a Al-Qaeda 
tem a bomba atómica, na mais exemplar Fúria Divina dos 
média... Enfim, um sistema de (im)possibilidades, uma 
forma de experimentar uma realidade espiritual, a ciência 
da unidade dos seres que se fitam, sabendo talvez (na sua 

anónima viuvez) que por cima dos seus olhos - sempre se-
gundo Alberto Caeiro – há campos em frente. E muita coisa 
ainda. Essa coisa que é linda, como todo e qualquer intertex-
to filosófico e literário.

Leibniz, por sua vez, era muito mais idealista do que o poeta 
neo-pagão inventado por Fernando Pessoa, um pretenso 
guardador dos rebanhos, imaginando uma Cidade de Deus, 
«isto é, o mais perfeito estado possível sob o mais perfeito dos 
Monarcas» ( 1987:60). Seria esta, quem sabe, uma metró-
pole das almas-mónadas, uma monarquia verdadeiramente 
universal, um Mundo Moral no mundo Natural, a vida num 
sopro divino. Um outro segredo ou um outro enigma para 
decifrarmos no porvir ainda possível.  

Referências bibliográficas: 

Caeiro, Alberto [Pessoa, Fernando] (1986) ”O Guardador de 
Rebanhos”. Em: Manuel Gusmão (coord.) A Poesia de Alberto Caeiro. 
Lisboa, Comunicação: 92-159.

Antunes, Alberto et al. (2000) [1995]) Dicionário Breve de Filosofia. 
Lisboa, Presença.

Leibnitz, Gottfried (1987 [1720]) Princípios de Filosofia ou 
Monadologia. Tradução, introdução e notas de Luís Martins. Lisboa, 
IN/CM – FCSH UN.
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uma janela para
martin codax*

por Anna Działak
Estudante do 4º ano  
Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia

Cada docu-
mento, cada 
poema pode 
tornar-se numa 

verdadeira janela que dá 
para o passado. A nossa 
tarefa é saber abri-la, para 
se deixar penetrar por 
uma paisagem desconhe-
cida. Para fazê-lo é preciso 
examinar os relatos dos an-
tepassados com o cuidado 
que merecem, situando-nos 
mentalmente no passado. 
Não é um trabalho fácil 
mas vale a pena experi-
mentarmos. Uma vez a 
janela aberta diante nossos 
olhos abre-se uma outra 
dimensão que estudada 
com cuidado pode-nos 
ajudar a reflectirmos sobre 
os tempos de hoje. Não é 
por acaso que a janela é um 
símbolo de penetração e de 
consciência. Vamos nessa!

Martim Codax, conhecido como o autor das sete cantigas de 
amigo, é não só um dos mais enigmáticos trovadores galego-
portugueses (a referência à cidade de Vigo apenas sugere a 
sua origem galega), mas também um dos mais interessantes. 
A sua obra, famosa por conter a notação musical original, 
destaca-se na literatura medieval também pela sua estrutura 
muito cuidada e simbologia arquetípica. Talvez seja por isso 
que estas sete cativantes cantigas continuam a despertar o 
interesse até hoje.

Na sua obra, Martim Codax desenvolve um tema bem típico 
das cantigas de amigo. É um monólogo de uma donzela 
apaixonada que simultaneamente sofre e se alegra por causa 
do amor. Portanto, as sete cantigas podem complementar-
se, criando na íntegra uma história  visando a progressão da 

narrativa. Não é por acaso 
que os três manuscritos 
aparecem sempre na mesma 
ordem criando um ciclo 
discursivo. Por esta razão a 
existência deste conjunto es-
trutural foi reconhecida pela 
maioria dos críticos, como 
aponta Helder Macedo. Por 
conseguinte estas “(...) jóias 
verbais do século XIII(...)” 
(Macedo e Reckert 1972: 37) 
apresentam-nos uma história 
amorosa cheia de esperança, 
de alegria e de desilusão que 
aparentemente visa o desco-
brimento da alma feminina.” 

Na primeira cantiga uma mu-
lher nova e apaixonada, espe-
rando o seu amigo, dirige-se 
às ondas e pede-lhes algumas 
notícias do seu amado. É 
com certeza um tema que 
tem as suas raízes no folclore, 
ou mesmo “(...)é um topos 
da vida, quicá, muito mais do 

que da literatura (....)” (Idem: 148) como aponta Helder Mace-
do. Na segunda, a menina já tendo notícias do seu bem amado 
declara à mãe que irá esperá-lo a Vigo; o tom desta cantiga é 
eufórico e opõe-se ao tom disfórico da primeira. A terceira can-
tiga continua com o mesmo tom de festejo. A donzela convida 
a sua amiga a contemplar as ondas. Talvez à espera do navio 
em que virá o seu amigo. Afinal o século XIII foi o século das 
cruzadas. Na quarta, sozinha e ansiosa a menina lamenta não ter 
ninguém que a guarde. Recorda também o amado e chora a sua 
ausência. São as lágrimas não só de decepção, mas também de 
pavor, sublinhados pela redução do refrão. Neste sentido Laura 
Trejo sublinha que “(...) la muchacha quiere que el amigo sepa 
que está sola, esto es: no acompañada(...). Tratemos de situar-
nos en aquella época, e imaginarnos lo que una oportunidad 
semejante podía significar para una mujer que siempre estaba 

{ensaio}

Três menestréis - canto e citulom



VIRGINDADE SEXUALIDADE INTROSPEÇÃO

BANHO estado puro rito de passagem X

MAR X fonte da vida X

DANÇA X acto sexual X

IGREJA X X Introspecção

ONDAS X X tumulto interior
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rodeada, custodiada (...).” (Trejo 1975:32). Conforme a 
estudiosa, como o amigo não aparece a solidão esperada 
transforma-se em solidão triste, e é aquela oportunidade 
perdida que a donzela lamenta.  Na quinta a protagonista 
propõe o banho nas ondas do mar. Domina a ideia da 
festa e do encontro garantido com o amigo. É esta cantiga 
que Roman Jakobson escolheu para analisar a respectiva 
estrutura gramatical e fonológica. É também esta cantiga 
que contém uma simbologia muito forte, sublinhada pelo 
campo lexical aquático, relacionado com os banhos no 
mar antigamente associadas ao rito de passagem. Hel-
der Macedo sublinha a dimensão arquetípica da mulher 
surpreendida no banho, porém as meninas, segundo este, 
vão à praia para serem observadas. Encontramos o mes-
mo tom do festejo amoroso na sexta cantiga, onde o mo-
tivo predominante é a dança e o rebate amoroso. Como 
aponta Helder Macedo sobre cantiga de Pero de Viviães 

“Pois nossas madres vam a San Simion” podemos deduzir 
que dançar dentro da igreja em festas religiosas era um 
costume medieval (cf. Macedo e Reckert 1972: 145-146). 
Por isso a dança da donzela no sagrado em Vigo não tem 
nada de estranho. Porém, o que parece surpreendente é o 
uso do tempo verbal passado. Será que a mulher retrata o 
primeiro encontro com o amigo, regressando ao come-
ço da história amorosa? Não é por acaso que se associa 
a dança com rituais de fecundidade. No final, a sétima 

cantiga com o motivo predominante das ondas refere-se 
às saudades pela ausência do namorado, os ciúmes e a 
desilusão. Repetindo semanticamente os motivos da pri-
meira cantiga, constitui uma conclusão do ciclo. Face ao 
sobredito, podemos destacar três momentos significantes: 
o da primeira cantiga, o da quarta e o da última, todos os 
três com um tom disfórico predominante. As restantes 
quatro cantigas podemos tratá-las como se fossem os 
intervalos da festa, promessa ou até euforia. Contudo, é o 
tom disfórico, o de ansiedade, da ausência e das saudades 
que parece vencer. Basta destacar dois campos lexicais 
dominantes, o da euforia e o da saudade, para ver que o 
da saudade é o que prevalece.

Estas 7 cantigas de Martim Codax, além de serem um 
monólogo de uma donzela que canta sobre o amor ex-
pondo o seu sofrimento, possuem uma simbologia muito 
forte, ainda mais acentuada pelas repetições vocabulares. 
Quase todas as palavras recorrentes têm um significado 
arquetípico, simbólico ou de outra maneira enraizado na 
cultura europeia. Embora polivalentes, são aquelas pa-
lavras que nos transportam para o significado oculto da 
cantiga. Podemos definir três grupos lexicais dominantes: 

o da virgindade (banho), o da sexualidade (mar, dança) e o 
da introspecção (igreja, ondas). Ouçamos o que nos diz o 
dicionário dos símbolos de Juan Eduardo Cirlot sobre estes 
termos (cf. Cirlot 2000: 129-130, 178, 279-280, 408-411, 414):

Os motivos da igreja e das ondas levam-nos facilmente para 
o espaço íntimo da mulher. A igreja com o seu significado da 
introspecção, do microcosmos humano e as ondas com o seu 
significado do tumulto interior sugerem-nos que se trata não 
só de um canto de sofrimento e de lamento, mas também das 
reacções psicológicas da donzela; muito íntimas e encantató-
rias. As cantigas de Martim Codax focalizam o espaço inte-
rior da mulher apaixonada. O espaço dual pois subdividido 
entre o estado da pureza e o desejo profundo de deixar aquele 
estado tornando-se fecunda e sedutora. Aquela indecisão é 
conotada pelas ondas que reflectem o tumulto interior da me-
nina. Todavia, o simbolismo duplo do banho mostra o lado 
vencedor daquela batalha interior. Tanto Juan Eduardo Cirlot 
como Helder Macedo sublinham o forte significado erótico 
dos banhos associados a alguns rituais de fecundidade muito 
antigos e também presentes na cultura judaica em forma do 
banho antenupcial. 

A água ocorre também como uma fonte de sabedoria, po-
dendo dar resposta à pergunta obsessiva “Porque tarda meu 
amigo sem mim”. O ritmo entrelançado das cantigas serve 

então não só para mostrar as diferentes etapas do pensamen-
to da donzela, mas também para visualizar o fluxo e o refluxo 
das ondas e o fluxo e o refluxo do seu estado de espírito; de 
um lado o sonho de tornar-se mãe, mulher verdadeira, do ou-
tro lado o medo daquela passagem. A dualidade visa mostrar 
os dois estados outrora cruciais da vida feminina - virgin-
dade e maternidade - e representa a sobrevivência de alguns 
elementos pagãos no imaginário medieval, levando-nos para 
a universal tradição antiga (pois presente em várias culturas) 
das deusas femininas sempre representadas sob duas formas, 
nomeadamente a da virgem e a da mãe. Concentra ainda em 
si dois arquétipos femininos prevalecentes na Idade Média - o 
de Maria- mulher pura, e o de Eva- mulher pecadora. 

Todos os recursos utilizados, tanto as figuras estilísticas 
como as associações culturais e o vocabulário cuidado, são 
uma espécie de janela pela qual podemos admirar o espaço 
íntimo da mulher que apresenta não só o seu sofrimento, mas 
também as suas dúvidas. Sendo indecisa e insegura a menina 
acaba por falar com as ondas, tratando-as como amigas 
confidentes por serem tão agitadas como os seus pensamen-
tos. Todavia, é o trovador que dá voz à mulher, é Martim 
Codax, um homem, que controla a voz da donzela e que 
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descreve as emoções supostamente femininas. De facto, 
não se trata de uma escrita feminina, mas de textos que 
têm a voz narrativa no feminino, reproduzindo as visões 
masculinas estereotipadas sobre a natureza feminina. 
Como escreve Rómulo de Carvalho sobre as cantigas de 
amigo “(...) o que estas cantigas nos dizem relativamente 
aos sentimentos femininos é o que deseja, o que pensa e 
o que sente o homem.(...)” (Carvalho, 2006: 52). As mes-
mas ideias são partilhadas por George Duby, o autor da 
teoria do “Mâle Moyen Âge”(i.e Idade Média Masculina). 
Não é a mulher que fala por si própria, mas o homem 
influenciado pela cultura patriarcal, sendo disponente 
desta cultura. Afinal, como sublinha Johan Huizinga, na 
Idade Média toda a cultura erótica se revelou cheia de 
egoísmo masculino e de atitudes misóginas (cf. Huizinga 
1961: 173)

Bem dizem as estudiosas do assunto : “(...) a categoria 
social feminina é percebida como cingida a uma função 
social específica como é o caso da maternidade, condi-
cionada ao contexto das relações privadas e orientada 
para interdependência afectiva e sexual (...)” (Amaral e 
Macedo, 2005: 55) . Esta definição é também relevante no 
caso das cantigas de Martim Codax. A donzela representa 
todos os atributos genéricos associados às mulheres. Ela 
é passiva, submissa às paixões terrestres e às emoções 
contraditórias, capaz só de esperar o seu bem amado. Os 
seus desejos são limitados apenas a um sonho de se tornar 
uma mulher verdadeira, ou propriamente dito, em mãe. 
No entanto, o comportamento obsessivo e histérico da 
donzela seguem uma visão estereotipada e sem dúvida 
masculina. Segundo este ponto de vista o único papel 
conveniente para mulher é o da mãe e é com esse papel 
que a mulher sonha. Tal como sublinha Johan Huizinga, a 
falta do ponto da vista feminino na Idade Média deve-
se não só ao facto de a literatura ter sido criada pelos 
homens, mas também ao facto de as mulheres não terem 
precisado de tantas máscaras para falar de amor. Estas 
máscaras foram a resposta aos desejos masculinos e de 
acordo com estes apresentaram tanto a mulher como o 
homem.

A cantiga (e por conseguinte também a lírica galego-
portuguesa), aparece ainda como uma afirmação da 
supremacia masculina. Não só apresenta a mulher como 
um ser obsessivamente histérico, fraco e indeciso (os 
refrões curtos e exclamativos segundo Helder Macedo 
sublinham o lado histérico, o entrelaçamento e as duali-
dades a indecisão), mas também fortemente dependente 
do homem. É o amigo que comanda o jogo amoroso, 
pois, apesar de ele não aparecer, a mulher está sempre à 
sua espera. No entanto, a mulher encontra-se na posição 
de inferioridade que lhe era atribuída pelo sistema do pa-
triarcado. Neste sistema o papel da mulher era reduzido 
a uma função apenas de fêmea. A desigualdade dos sexos 
impossibilitava o aceso à educação e limitava fortemente 
o mundo feminino. Claro, algumas mulheres tinham a 
possibilidade de desenvolvimento intelectual, porém na 

maioria dos casos as mulheres dedicavam-se aos serviços 
domésticos. Deste modo o acesso desigual ao saber gerou um 
grande abismo intelectual entre os dois sexos. Todavia, estas 
diferenças eram desejadas pelos homens, que receavam as 
mulheres – seres incompreensíveis com um poder maravilho-
sos, muitas vezes equiparável ao da Natureza.

Costuma-se dizer que enquanto as cantigas de amor expres-
sam os padrões sociais do feudalismo e patriarcado, as canti-
gas de amigo visam retratar a sensibilidade feminina. Porém, 
o suposto enunciador feminino é apenas uma máscara. O 
trovador, controlando a voz feminina, controla também os 
sentimentos apresentados. Assim, as cantigas de Martim 
Codax apesar de apresentarem os desejos femininos, não 
deixam de ser uma expressão do poder masculino. Assim, as 
cantigas do trovador galego em vez de serem a introspecção 
da alma feminina, exprimem as ideias do patriarcado, apre-
sentando a mulher como um ser débil, indeciso e incapaz 
de se gerar por si próprio. Podemos, então, interpretá-las 
como um conjunto de preconceitos negativos e uma expres-
são perfeita das ideias medievais. A Idade Média foi afinal a 
idade dos homens e da submissão feminina, facto provado 
por George Duby, um dos medievalistas de maior relevância. 
Contudo, o texto poético pode sem dúvida servir como do-
cumento social, sendo uma janela que uma vez aberta pode 
dar para o passado. Mas, claro, é preciso olhar este território 
que se abre diante dos nossos olhos com cuidado e mente 
crítica, porque não é uma paisagem que se pode abranger 
num lance de vista apenas.
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entrevista com o fotógrafo 
português joel santos

por Agata Derdak e Karolina Kowalska
Estudantes do 3º ano  
Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia

«A fotografia é uma janela para o mundo, podemo-nos 
“encostar” a ela, abri-la com os nossos olhos e espreitar 
lá para dentro durante o tempo que desejarmos». 

{entrevista}
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Sabemos que esteve na Polónia no passado mês de Ou-
tubro. A que se deveu esta visita? Foi a primeira? 

Visitei a Polónia, pela primeira vez, para estar presente no III 
Foto Art Festival, um evento realizado de dois em dois anos 
na cidade de Bielsko-Biała, onde fotógrafos de todo o mundo 
são convidados para exibir os seus trabalhos e realizar pales-
tras sobre fotografia. Eu tive o privilégio e a honra de ser um 
dos fotógrafos eleitos e, graças ao convite endereçado pela 
Inez Baturo, mentora do Foto Art Festival, exibi 50 imagens 
do meu portfólio de paisagens naturais no formato A2. Du-
rante a minha estadia na Polónia tive a felicidade de conhecer 
pessoas muito especiais, tendo feito bons amigos polacos, os 
quais estarão no meu coração para toda a vida.

Como o tema deste número é “janelas”, deixe-nos perguntar 
já se costuma fotografar janelas, porque vimos que a foto 
que normalmente o apresenta, esta que está aqui ao lado, é 
precisamente uma em que está por detrás de uma janela. 

Curiosamente, umas das primeiras fotografias bem sucedi-
das que fiz foi precisamente de uma janela, que pertencia a 
uma casa tradicional portuguesa. As janelas são excelentes 
motivos fotográficos, não só pela sua estética muito particular, 
mas também porque possuem a capacidade nos contar his-
tórias (a forma e os materiais usados numa janela mudam ao 
longo dos tempos e variam de país para país) e de nos trans-
mitir conceitos (uma janela encerra mistérios, suscita a curio-
sidade de ver o que está para além dela, joga com a noção de 
passado/presente/futuro). Assim, sempre que uma janela me 
desperta a atenção, procuro fotografá-la, tal como faço como 
qualquer outro motivo fotográfico - paisagens, pessoas, entre 
outros. Já agora, essa imagem da janela foi feita por uma co-
lega, a Magali Tarouca - acho-a perfeita como retrato de mim 
próprio, pois “enquadra-me”, tal como eu enquadro todas as 
fotografias que faço - gosto muito dessa analogia.

Como começou a sua aventura com a fotografia? 

O meu percurso como fotógrafo começa de uma forma 
invulgar, até porque a minha área de formação é a Economia 
e nunca na minha vida frequentei um curso de fotografia. 
Assim, contando a história pelo início, em meados do ano de 
2003, quando estava a escrever a minha tese de mestrado, co-
meço a fazer as minhas primeiras fotografias, com objectivo 
de descontrair e escapar à rotina. Contudo, o que eu não con-
tava era interessar-me tanto por fotografia, ao ponto de todos 
os dias procurar melhorar a minha capacidade de fotografar, 
sobretudo porque ficava constantemente frustrado e insa-

tisfeito com os resultados (ainda hoje sou assim, sendo isso 
que leva sempre a procurar exceder os meus limites). Dessas 
primeiras tentativas resultaram algumas imagens (entre elas a 
tal da janela), que enviei para uma revista de fotografia portu-
guesa (Foto Digital), tendo elas sido publicadas em Agosto de 
2003. Como devem calcular, fiquei muito entusiasmado, pois 
nunca pensei que as minhas fotografias merecessem tal honra, 
e a partir desse momento comecei a investir muito mais em 
fotografia. O director dessa revista, José Antunes, continuou 
a apostar em mim depois desse momento, até um ponto onde 
fui convidado para escrever regularmente para essa publica-
ção, tendo a oportunidade de mostrar os três tipos de fotogra-
fia de que mais gosto - macros de água, paisagens naturais e 
retratos feitos em viagens. Mesmo quando fui trabalhar para 
Timor-Leste como professor na Universidade de Economia 
em Díli durante três anos, nunca parei de enviar artigos e 
fotografias para a revista. Ao mesmo tempo fui concorren-
do para os principais prémios de fotografia portugueses e 
internacionais, tendo vencido alguns. Foi assim que, de uma 
forma inesperada e rompendo completamente com o meu 
percurso inicial, nasceu a maior paixão da minha vida - a 
fotografia. É um sentimento maior que eu próprio, que só de 
pensar me dá arrepios, sendo para mim impensável viver sem 
fotografar.

Do seu site parece-nos que viaja muito. Qual é o país que 
acha mais interessante para tirar fotografias? Aonde ainda 
gostaria de viajar? 

De facto, por ter trabalhado três anos na Ásia e porque hoje 
em dia sou director de uma revista de fotografia, tenho tido 
oportunidade de visitar muitos países, embora, infelizmen-
te, nem sempre viaje exclusivamente para fotografar.  De 
todos os países que visitei, não consigo eleger um que seja 

“o melhor”, pois todos eles apresentam pontos de interesse 
muito fortes e diversificados. Ainda assim, se o objectivo for 
fazer fotografias de paisagens, três sítios que recomendo são 
a Indonésia (pelos seus vulcões), a China (pelas suas incríveis 
cadeias montanhosas) e, claro, Portugal (é um país pequeno, 
mas com lugares de rara beleza, particularmente em toda a 
linha de costa e no arquipélago dos Açores). Já se o propósito 
for fotografar pessoas, então a Índia e Timor-Leste são países 
fabulosos, pois as pessoas possuem uma riqueza interior e 
um poder no seu olhar que me deixam completamente ren-
dido. De resto, como eu tenho uma curiosidade ilimitada por 
gentes e locais, gostava de visitar todos os países do   mundo 

- sem excepção. Contudo, se tivesse que escolher a minha pró-
xima viagem já hoje, elegeria a Nova Zelândia, por ser o país 
antípoda de Portugal... e depois seguiria para todos os outros!

No passado mês de Outubro, o fotógrafo português Joel Santos veio a 
Bielsko-Biała participar no Festival Internacional de Fotografia desta cidade. 
Falámos com ele e ficámos a conhecer melhor um dos jovens talentos da 
arte da fotografia em Portugal.
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Lembra-se de algum momento em que não tinha máquina 
fotográfica e que dava tudo por fazer uma fotografia? Pode 
descrever essa imagem?

A minha paixão pela fotografia é tão grande que, na realida-
de, sempre que estou sem uma câmara fotográfica sinto que 
estou a perder momentos importantes. Já perdi milhares ima-
gens por não ter uma câmara, por não poder parar o carro, 
por não querer abusar da paciência dos meus companheiros 
de viagem. De facto, umas das lições que um fotógrafo rapi-
damente aprende é que todos os momentos na vida são abso-
lutamente irrepetíveis - aquele sorriso fascinante nunca mais 

acontecerá da mesma forma, aquele pôr do sol magnífico não 
voltará a ter as mesmas cores. Em suma, não consigo descre-
ver uma imagem que tenha perdido, pois quando penso nisso, 
recordo-me que são muitas e todas elas teriam sido preciosas.

Acha que de tudo se pode fazer uma boa fotografia? Por 
outras palavras, acha que tudo nesta arte depende da capa-
cidade de ver do fotógrafo? 

Sim, qualquer coisa pode dar origem a uma fotografia ab-
solutamente fantástica, com o poder de emocionar alguém 
e até mesmo de mudar o mundo. A história da fotografia 
prova-nos isso mesmo. Para conseguir uma boa fotografia é 
vital o olhar único do fotógrafo, que tem de ter a capacidade 
de ver os momentos antes de eles acontecerem, de estar no 
sítio certo na hora certa ou, nalguns casos, de construir o 
momento que quer registar. Ter uma boa câmara fotográfica 
pode ajudar (da mesma forma que, para fazer uma cirurgia, é 
melhor usar um bisturi do que um serrote), mas nada substi-
tui o olhar do fotógrafo. A fotografia que mereceu o galardão 
mais alto que obtive foi realizada com a  pior câmara reflex e 
objectiva que alguma vez tive - julgo que isto diz tudo.

O motivo da água aparece em muitas fotografias. Cer-
tamente que isso não será por acaso. De onde vem este 
interesse artístico pelo motivo da água? 

Podemos encontrar água em praticamente todo o sítio e, de 
facto, ela é um dos elementos transversais a todo o meu tra-
balho fotográfico, aparecendo nos seus diversos estados (só-
lido, em imagens com neve; líquido, em fotos com oceanos; e 
vapor, em cenas com nevoeiro). Tal acontece porque sempre 
tive um fascínio muito grande pela água, por ser um dos 
elementos principais do nosso planeta, base de toda a vida, e 
porque é um excelente motivo fotográfico, proporcionando 
uma infinitude de possibilidades artísticas. Assim, gosto de 

retratá-la na sua forma microscópica, como acontece no meu 
portfólio com minúsculas gotas de água com cores e texturas,  
mas também como elemento central nas minhas paisagens 
naturais. Nesse sentido, a título de exemplo, tenho um prazer 
enorme em fotografar oceanos, para poder testemunhar o 
pulsar da natureza, o poder das ondas, o ritmo das marés e a 
forma como a água esculpiu paisagens incríveis ao longo de 
milhões de anos. É impossível ficar indiferente a isto, espe-
cialmente quando se nasceu num país que tem uma longa e 
profunda relação com o mar – a nossa história foi construída 
através dos oceanos, sendo que o apelo da aventura e do 
infinito está bem marcado em mim.

Como chegou à ideia de mostrar o movimento nas suas 
fotografias? E como o realiza? 

No que diz respeito às fotografias de paisagens, procuro 
registar a água de forma “arrastada”, para que exista um 
contraste entre elementos em movimento (a água) e elemen-
tos estáticos (as rochas, por exemplo). Adoro esse efeito, pois 
introduz dinâmica num meio de expressão visual estático, 
tirando partido de a fotografia ser a única forma de registo de 
imagens que consegue colocar num só fotograma um soma-
tório de momentos, deixando evidente a passagem do tempo. 
Para conseguir este resultado,  faço aquilo que se chama uma 

“longa exposição”, ou seja, em termos genéricos, procuro que 
o obturador fique aberto mais do que um segundo, montan-
do a câmara num tripé para evitar que os elementos estáticos 
fiquem tremidos.

Prefere a natureza pura, a natureza tocada pelo homem ou 
retratos? Do que é mais difícil tirar boas fotografias? Qual 
o seu tema preferido? 

Eu sou apaixonado por todos os tipos de fotografia referidos. 
Na verdade, eu gosto de tudo o que me atrai o olhar, que me 
faz vibrar por dentro, seja por ficar espantado, maravilha-
do ou mesmo triste. Nas paisagens adoro sentir e registar 
o poder da natureza, testemunhar a forma como ela nos 
proporciona os mais belos espectáculos, como um pôr-do-
sol colorido, as nuvens tempestuosas a deslocarem-se no céu, 
as ondas a colidirem contras as rochas ou as cinzas a serem 
expelidas de um vulcão. Num retrato, o que me fascina é o 
olhar directo e penetrante, que é uma verdadeira janela para 
a alma da pessoa (aqui está a “janela”, enquanto conceito), 
assim como a textura da pele, que é um verdadeiro livro es-
crito pelos anos de vida. Seja qual for o tema, existe sempre 
uma grande dose de dificuldade inerente, pois muitas das 
minhas paisagens são feitas em situações de elevado risco 

Perdi milhares imagens por não ter uma câmara,  
por não poder parar o carro, por não querer abusar  
da paciência dos meus companheiros de viagem.
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físi-
co (fico 

pendu-
rado 

em falésias, fotografo no meio do mar durante tempestades 
de Inverno) e muitos dos meus retratos foram realizados em 
países socialmente complicados, exigindo que as capacida-
des sociais sejam usadas no seu máximo para que o respeito 
pelas pessoas e pela cultura nunca seja violado em nome de 
uma fotografia.

Qual é o rasgo mais importante de um bom fotógrafo? Tem 
algumas dicas e truques para aqueles que querem começar 
a fazer fotografia? 

Uma das coisas que aprendi ao longo de seis anos como 
fotógrafo profissional e quatro anos a trabalhar em revis-
tas de fotografia é que não existem fórmulas para ser um 
bom fotógrafo ou regras que permitam obter sempre boas 
fotografias. Aliás, a magia de fotografia é mesmo essa: é a 
incerteza, o inesperado, o depender do nosso interior.  Se 
existissem fórmulas e regras, as fotografias seriam todas 
parecidas e enfadonhas. Assim, só posso mesmo é dar um 
pequeno conjunto de conselhos: fotografem sempre o que 
sentem, fotografem sempre para vocês próprios, vivam a 
fotografia com paixão e sem preconceitos. Se isto acontecer, 
os resultados serão sempre especiais e únicos; a cada nova 
fotografia estarão a construir o vosso estilo e, dessa forma, 
a afirmar a vossa singularidade e a vossa passagem neste 
mundo. Fotografar é um privilégio, pois permite-nos ser 
criadores de algo, que será sempre único, uma extensão de 
nós próprios construída com base naquilo que nos rodeia e 
que nos toca. Se as fotografias agradarem a outras pessoas, 
então perfeito, pois não há nada melhor do que partilhar os 
nossos momentos mais especiais, pois só assim eles viverão 
para sempre.

Acha que a fotografia pode ser metaforicamente uma 
janela para o mundo? Quer dizer que para muitas pessoas 
dá  a possibilidade de ver as coisas que nunca poderiam ver 
ao vivo. 

A fotografia é uma janela para o mundo e para alma das 
pessoas. Podemo-nos “encostar” a ela, abri-la com os nossos 
olhos e espreitar lá para dentro durante o tempo que desejar-
mos, sempre enquadrados pelos quatro cantos que a delimi-
tam e a tornam especial. E quanto mais janelas abrirmos – ou 
seja, quanto mais fotografias contemplarmos – mais ricos 
ficaremos enquanto pessoas, tal como acontece quando lemos 
um livro (aliás, “fotografia” significa escrita [grafia] com luz 
[foto]). Em suma, a fotografia permite-nos viajar para onde 
quisermos, ver o que quisermos – e cada pessoa fará uma 
viagem e uma interpretação diferente da mesma imagem. 

Conhece o trabalho de alguns fotógrafos polacos? 

Sim, conheço. De facto, já tive o prazer de publicar alguns fo-
tógrafos polacos na revista da qual sou director – “O Mundo 
da Fotografia Digital”. O último trabalho que publiquei foi da 
fotógrafa Anna Bodnar, pois adoro a forma como ela utiliza 
a fotografia como plataforma experimental para construir 
novas realidades.

Que planos tem para o futuro mais próximo?

Continuar a fotografar, poder viver de e para a fotografia, via-
jar pelo mundo (incluindo regressar à Polónia!). É um plano 
que tem tanto de simples, como de complexo, mas lutarei por 
ele com toda a minha força e paixão.

   Praia do Abano, Sintra Cascais                       Praia da Ursa, Sintra Cascais ▶ 
     

◀
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pendurados por um fio
conversa com um lavador em altura de janelas

por Agata Derdak
Estudante do 3º ano  
Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia

{entrevista}

Sabem como é que as janelas dos arranha-céus de Varsóvia se mantêm 
limpas? Graças aos alpinistas de janelas, como o Janusz Padiaszek, que se 
penduram das alturas para as lavar. Falámos com o Janusz e ficámos a saber 
tudo sobre esta profissão arriscada.

Janusz Padiasek nasceu a 28 de Março de 1983 em Biłgoraj. Estudou fisioterapia na Academia da Educação Física 
em Cracóvia e mora e trabalha em Varsóvia há dois anos. Pratica capoeira na secção de Varsóvia do grupo UNICAR.

A tua profissão parece ser muito exigente. Não parece ser 
nada segura nem popular. Como é que começaste a tua 
experiência neste tipo de trabalho?

Quando estava no último ano da escola secundária comecei 
a praticar escalada numa parede artificial, para me distrair 
um pouco dos estudos. Por acaso o meu instrutor tinha o seu 
próprio negócio e como precisava de mais pessoas a trabalhar 
para ele, propôs-me um emprego de Verão. E assim tudo 
começou. Ao princípio não lavava janelas, apenas cortava 
ramos de árvores, montava espigões para repelir os pássaros. 
Foi só em Varsóvia que comecei a lavar janelas a sério, porque 
é aqui que há muitos arranha-céus.

Podes descrever-nos como fazes o teu trabalho?

Primeiro, vamos de elevador até o telhado e é lá que mon-
tamos os postos de descida, atiramos os cabos lá para baixo, 
sentamo-nos nos banquinhos e vamos indo para baixo e para 
baixo. Cada um de nós  tem dois cabos: o cabo de descida, 
em que fica pendurado, e o cabo de segurança, que te ajuda 
no caso de alguma eventualidade. Cada pessoa do grupo tem 
o seu próprio equipamento, monta a sua posição, pega no seu 
balde, na sua água, nos seus utensílios e começa a limpeza. 
Cada um de nós tem duas linhas de janelas, e começas por 
colocar-te no meio, entre elas. E depois é só ir descendo 
mais ou menos ao mesmo tempo. Na minha empresa somos 
vinte rapazes. Quando são edifícios grandes trabalha o grupo 
inteiro e então trabalhamos uns ao lado dos outros, porque 
senão aquele que ficasse pendurado num nível mais alto, iria 
salpicar as janelas já lavadas.

As condições climatéricas devem ser muito importantes 
para o vosso trabalho. Há momentos em que vocês não 
podem trabalhar?

Lavar janelas é um trabalho sazonal, que normalmente só 
acontece na  Primavera e no Outono. Para se poderem lavar 
janelas não pode fazer nem demasiado frio, nem demasiado 
calor, porque no primeiro caso a água poderia congelar e 
no segundo evaporar-se. Não trabalhamos quando há sol, 
porque a água depois de evaporar deixa manchas. Por isso 
limpamos à sombra, e fugimos do sol. Às vezes trabalhamos 
debaixo de chuva. É óbvio que nessas situações não temos 
tanto conforto, mas temos um fato especial, muito quente, 
que permite suportar estas condições mais difíceis. Graças 
a ele podemos trabalhar também agora, no Inverno, com 
temperaturas baixas de 10 graus até quase os 0 graus. Às 
vezes, se a temperatura   baixar dos 0 graus, fazem-se alguns 
truques como, por exemplo, acrescentar álcool para que 
a água não congele e assim podemos continuar a lavar. O 
vento é outro factor que nos afecta muito e como sabes é tão 
mais forte, quanto mais alta estiveres. Por isso, se o vento for 
demasiado forte não podemos descer nos banquinhos por-
que não é seguro, nem dá para limpar muito bem. Dá mais 
para sujar :). Nessas situações temos de esperar que o vento 
amaine e depois trabalhamos sempre na direcção favorável 
do vento.

Que outros elementos, além do tempo, podem perturbar o 
vosso trabalho?

Há prédios, por exemplo, cujas paredes não são completa-
mente rectas, têm alguns elementos salientes. Esses casos são 
uma dor de cabeça para nós. Para podermos lavá-las, temos 
de balançar-nos em direcção à janela e fixarmo-nos com uma 
ventosa. Às vezes, este trabalho requer grande concentração, 
especialmente em arranha-céus onde se tem de atirar quase 
200 metros de cabo e a descida em si demora umas 4-5 horas. 
E depois, antes de acabar, ainda é preciso fazer a recolha do 
cabo, o que é muito cansativo. Um cabo de 200 metros pesa 
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uns bons 20 quilos, quando está seco, mas quando se molha 
pesa muito mais.

E às vezes acontecem incidentes? É possível partir uma 
janela ao limpá-la?

Às vezes cai-nos alguma coisa. O outro dia, o meu amigo 
deixou cair um balde cheio de água (com mais ou menos dez 
litros) no pavimento em baixo. Felizmente, na maioria dos 
casos, o terreno sobre o qual trabalhamos está cercado. Nós 
tomamos todas as precauções necessárias. Nunca atacámos 
nenhum transeunte com um balde :). Embora todos os 
utensílios que usamos devessem estar presos, normalmente 
eles acabam por ficar soltos. E se tivéssemos umas cordi-
nhas para todas essas coisas, elas poderiam começar a ficar 
enroladas e o nosso trabalho seria muito mais incómodo. Às 
vezes, durante a nossa descida, há algum telhado ou algum 
elemento de vidro, e quando um utensílio nos cai, pode 
danificá-lo. Já vi acontecer. Temos um seguro que cobre este 
tipo de situações. Em relação a partir janelas, normalmente 
as janelas dos arranha-céus quando sofrem uma panca-
da e se partem, transformam-se numa espécie de “teia de 
aranha”. A mim aconteceu-me uma vez, felizmente, num 
edifício grande de janelas duplas. Tive de subir e descer uma 
vez mais para cobrir aquela janela com uma folha, e depois, 
claro, mudaram-na.

Esta profissão não parece nada segura. Os acidentes dos 
trabalhadores acontecem com frequência?

Na empresa em que trabalho, uma vez, um dos trabalhadores 
caiu da altura de um primeiro andar. Felizmente aquele aci-
dente causou apenas uma torcidela de tornozelo. Uma outra 
vez, um dos meus amigos não atirou cabo suficiente e, quando 
se deu conta disso já era demasiado tarde e caiu do quarto 
andar. Teve sorte porque foi amortecido por dois baldes e rel-
va que tinha fixado debaixo do banquinho. Alguns meses de 
convalescença depois, já estava a trabalhar connosco outra vez. 
Mas acontecem também alguns acidentes mais graves. Há já 
algum tempo, em Varsóvia, caiu um trabalhador de uma outra 
empresa. Naquela altura, o equipamento não era tão bom 
como é agora. Havia situações em que não havia nada para se 
fixar à parede, descia-se numa construção estranha, que pa-
recia uma tala de aço. Não era nada seguro, cedeu e a pessoa 
caiu da altura do nono ou do décimo piso e morreu. No ano 
passado em Cracóvia também morreu um rapaz. Depois do 
trabalho escorregou e caiu de um quinto ou sexto andar.

Tendo consciência do perigo e do que já se passou, o que é 
que sentes antes de descer de alturas tão grandes?

Depende. Às vezes, quando me preparo para começar uma 
descida e já há muito que não desço nenhum prédio alto, 
vêm-me umas preocupações: será que atirei cabo suficien-
te? Será que estou bem preso? É o começo da descida que é 
sempre o mais difícil, a montagem do banquinho, mas depois, 

quando já se está pendurado, é só lavar as janelas e eventual-
mente apreciar as belas vistas.

Dizes que é possível apreciar as vistas. Pode-se ver o que se 
passa dentro dos prédios que vocês limpam? Ou é proibido?

Não é proibido, mas há algum tempo ouvi dizer que no 
Warsaw Trade Tower, os coreanos que lá trabalham, durante 
as descidas dos lavadores de janelas, fecham tudo e saem da 
empresa. Mas não sei se é verdade ou apenas uma fofoca. 

O edifício mais alto que 
lavei foi o Warsaw Trade 
Tower, de 42 andares, mais 
ou menos 200 metros

E há situações contrárias, simpáticas? Já te aconteceu ver 
alguma pessoa conhecida durante o teu  trabalho?

Sim. Uma vez, quando estava a limpar uma janela uma pes-
soa saudou-me. Era um amigo meu. É muito simpático tam-
bém quando alguém do edifício abre a janela e nos oferece-
nos um chá ou um café, tira-nos fotografias ou simplesmente 
nos atiram um olá.

Há neste emprego alguma hierarquia entre os trabalhado-
res? Algo como, por exemplo, serem os trabalhadores mais 
antigos a tratarem dos edifícios mais prestígio?

Este é o terceiro ano que trabalho em Varsóvia, mas há gente 
que trabalha para esta empresa já há seis ou sete anos. Eles 
certamente que são capazes de lavar janelas melhor e mais 
depressa do que. Quando uma pessoa nova aparece no nosso 
trabalho ele  tem de se adaptar. Por isso os novos, ao prin-
cípio, recebem só uma linha de janelas, em vez de duas, ou 
ficam encarregues das janelas de baixo, que se limpa de uma 
escada de mão ou num andaime.

E qual foi o edifício mais alto que desceste?

O edifício mais alto foi o Warsaw Trade Tower, de 42 andares, 
mais ou menos 200 metros. Mas isso não foi a construção 
mais alta que desci na minha vida. Quando trabalhava em 
Cracóvia, fiz um serviço na Central Eléctrica de Cracóvia. 
Tive de fazer a conservação duma antena de rádio e desci 
duma chaminé com 262 metros.

Falas da tua profissão como se fosse uma coisa muito sim-
ples. Que características deve ter uma pessoa que queira 



Enero 2010 19¿?

lavar as janelas de arranha-céus?

Acho que para trabalhar nesta profissão, não 
se pode ter medo das alturas nem do espaço. 
Embora seja possível acostumar-se à altura, 
ela não pode paralisar-nos. O próprio medo 
está aconselhado, porque normalmente diz-se 
que uma pessoa que não tem medo é uma 
pessoa estúpida. O medo é algo que aguça 
a nossa atenção. Faz com que sejamos mais 
cuidadosos e examinemos os nossos bancos 
e os nossos utensílios. Faz-nos mais alertas e 
portanto deixa-nos mais seguros. Infelizmen-
te, como já disse, ocorrem às vezes acidentes, 
mas na maioria dos casos têm origem em 
erros dos trabalhadores. Em geral o equipa-
mento, que está comprovado e certificado, 
não falha. Mas a falta de atenção ou a má 
preparação podem causar o pior. Também 
a saúde e a condição física são importantes 
neste trabalho. Tenho amigos de 40 anos ou 
mais, que são excelentes nesta profissão, o que 
significa que ainda a poderei exercer durante 
algum tempo.

E como reagem as pessoas quando sabem a 
profissão que tens? Ficam surpreendidas?

As pessoas perguntam sempre se não tenho 
medo e dizem que elas têm medo das alturas e 
que não podiam ter um trabalho assim.

Queres continuar a trabalhar em Varsóvia?

Antes eu gostava de mudar com frequência o 
sítio onde trabalhava. Estive 3 anos na minha 
cidade natal, Biłgoraj, depois passei 2 anos 
a trabalhar em Cracóvia e agora acabo de 
começar o terceiro ano da minha estadia em 
Varsóvia. Pouco tempo depois de cá ter che-
gardo fazia intenções de ficar pouco tempo, de 
sair da Polónia, mas gosto tanto desta cidade 
que decidi ficar cá por mais tempo. 

Sabes que considero o teu trabalho algo 
extraordinário. Para acabar queria conhecer 
também a tua opinião sobre isso. Que achas 
sobre a tua profissão?

É uma profissão muito fixe, incomum, emo-
cionante, com a possibilidade de ver a cidade 
de cima. Mas quando fazes alguma coisa 
vários anos seguidos, é inevitável que a rotina 
apareça, como em tudo. Há outros edifícios, 
outras janelas para lavar, e torna-se num traba-
lho como qualquer outro, um trabalho normal.
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a janética 
ou a génese da janela na informática

por Carlos Romualdo
Professor de Língua Portuguesa 

da Universidade de Varsóvia

{informática}

o abrir de uma janela

Decorria ainda a década de 60 quando Douglas 
C. Engelbart espantou um auditório em São Fran-
cisco, durante a Fall Joint Computing Conference, 
ao abrir a primeira janela de sempre do mundo 

informático. Um pequeno rectângulo no ecrã permitia visua-
lizar e editar colaborativamente ficheiros que estavam no seu 
laboratório do Instituto de Pesquisa em Stanford a quiló-
metros de distância. Numa altura em que a caixa mágica da 
televisão deixava meio-mundo boquiaberto com o que trazia 
de outros lados, o primeiro passo para sermos nós a irmos a 
essoutros lados estava dado.

Ainda que a apresentação de Engelbart tivesse arrancado 
uma ovação geral em pé e ainda hoje seja considerada uma 
das descobertas chave da informática, principalmente por ter 
dado início ao conceito WIMP (window, icon, menu, poin-

ter), JIMP (janela, ícone, menu e ponteiro) em português, foi 
necessário esperar mais de duas década para que a interface 
gráfica do utilizador viesse a conduzir os computadores ao 
cidadão comum e nascesse o computador pessoal (PC).

Só em 1983, a jovem empresa Apple, depois de uma visita do 
presidente e fundador  Steve Jobs ao Centro de Pesquisa de 
Palo Alto (PARC) da Xerox, se interessa pelo conceito de En-
gelbart, entretanto aperfeiçoado, e lança um computador para 
uso doméstico chamado LISA baseado no inovador sistema 
de janelas. O preço exorbitante de 9995 dólares condenou-o 
ao fracasso comercial, mas chamou à atenção de investidores 
que viram nele, pela facilidade de utilização e imagem apela-
tiva, um objecto que, se até aqui estivera reservado ao uso mi-
litar e à investigação científica nas universidades,  apresentava 
agora potencial para seduzir o mais leigo cliente e tornar-se 
num sucesso comercial.
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janelas para todos

O lançamento do IBM-PC consegue, essencialmente por 
razões de compatibilidade e de rapidez de execução dos 
programas para ele desenvolvidos, hegemonizar o segmento 
empresarial e levar à quase total extinção dos concorrentes 
fabricantes de computadores. Com a unificação da arqui-
tectura IBM, entretanto clonada, começam a surgir outros 

“cem por cento compatíveis” a baixo preço que se tornam nos 
computadores mais acessíveis economicamente e com maior 
disponibilidade de software, tudo apontando para um emer-
gente monopólio sem precedentes na indústria informática.

No entanto, nem o PC-DOS, desenvolvido pela jovem 
empresa Microsoft para a IBM, nem o MS-DOS, que surge 
após o rompimento de negócios entre as duas empresas e 
como alternativa para os computadores não-IBM, seduziram 
o mercado doméstico, nesta altura dominado pelas sobre-
viventes Apple e Commodore. Ambas as empresas tinham 
apostado na intuitividade e simplicidade do ambiente gráfico 
com um sistema de janelas e triunfaram na sua forma de 
aproximar o mundo que rodeia o utilizador e o computador. 
Assim, primeiro a Apple, dando seguimento ao LISA através 
do projecto Macintosh, e depois a Commodore, com o Amiga 
1000 em 1985, surgem com o conceito de desktop (tampo da 
secretária) – normalmente traduzido para português como 
ambiente ou área de trabalho –, que reproduzia por constru-
ção metafórica a parte superior de uma secretária no ecrã do 
monitor. A Commodore levou tão a sério esta ligação que 
estendeu a imagem da oficina a todos os componentes que 
interagiam com o utilizador, como, por exemplo, os directó-
rios e os programas, que se chamavam gavetas e ferramentas, 
respectivamente.

Havia, no entanto, uma outra concorrente que não fabricava 

computadores, com pouca vontade de perder a enorme fatia 
de mercado conquistada com os compatíveis IBM. Em 1983, 
a Microsoft anuncia estar a preparar a sua primeira versão 
do Windows, que seria lançada em 1985. O  então campeão 
de vendas doméstico C64 da Commodore começava a ser 
considerado um 8-bits obsoleto e marca-se, assim, a mudança 
definitiva para os sistemas 16-bits com novas e extraordiná-
rias  capacidades gráficas.  

Todos os sistemas operativos que se fabricaram a partir desse 
momento e que tinham como alvo o utilizador doméstico 
passaram a integrar um sistema de janelas na sua interface 
gráfica. Na segunda metade da década de 80, a liderança do 
mercado de computadores pessoais disputava-se ainda es-
sencialmente entre a Apple e a Commodore, respectivamente 
com os seus modelos actualizados das gamas Macintosh e 
Amiga, ambos virados para segmentos domésticos e de lazer.

Nesta altura, Bill Gates prevê que o futuro dos PCs passa pela 
construção modular que os compatíveis IBM permitiam – a 
concorrência entre os vários fabricantes fazia baixar os preços, 
facultava a existência de opções diversificadas e facilitava a 
actualização dos componentes – e avisa a administração da 
Apple de que o seu modelo fechado de hardware lhes traria 
problemas no futuro, pois nunca se conseguiriam impor no 
mercado. Cedo se viu que Gates tinha razão e com o advento 
de placas gráficas mais baratas e potentes aos compatíveis PC, 
depressa se tornam máquinas atractivas e capazes de ombrear 
com a Apple e a Commodore no segmento doméstico, sendo 
a prova definitiva disso a subida da quota de mercado dos 
compatíveis IBM, entre 1984 e 1990, de 55% para uns esma-
gadores 80% e em contínuo crescendo.

uma janela para dominar todas as outras

Enquanto a Commodore acaba por desaparecer, em conse-
quência das dívidas acumuladas e do litígio com o seu fun-
dador, o polaco Jack Tremiel, que, entretanto, se demitira e Computador "Lisa" da Apple (1983)

O primeiro PC da IBM (1981)



Commodore Amiga 1000 (1985)
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se mudara para a Atari, a Apple mergulha na sua maior 
crise de sempre, após o despedimento de Steve Jobs, e só 
virá a ressurgir no panorama dos sistemas operativos em 
1998, já com Steve Jobs como presidente. Com a recusa 
da Apple em separar o software do hardware, a Micro-
soft vê-se, de repente, numa posição privilegiada para 
dominar o mercado, sem qualquer concorrente à altura 
nos sistemas operativos para os computadores compa-
tíveis IBM. Com a versão 3 do Windows, a Microsoft já 
conquistara o coração e a cabeça das pessoas e torna-se 
no ambiente de trabalho mais vendido do mundo, ainda 
que tecnologicamente inferior, se comparado com os 
concorrentes directos Workbench do Commodore Ami-
ga ou o System 7 do Macintosh.  

Com o lançamento do Windows 95 a Microsoft consegue 
cimentar a sua posição de líder e espoleta a massificação da 
distribuição dos computadores. Entre 1995 e 2000 a venda de 
computadores pessoais continua a subir em flecha e passa de 
40 milhões de unidades por ano para quase 130 milhões, dos 
quais apenas cerca de 3 milhões (2,5%) não são equipados 
com o sistema operativo Windows. Uma estratégia de marke-
ting muito eficiente, que promove no Windows 95 novidades 
que até já existiam noutros sistemas, como o suporte para 
nomes longos nos ficheiros e nas pastas ou a barra de tarefas, 
torna o sistema Windows em algo absolutamente revolucio-
nário e irresistível aos olhos do público.

 Seguem-se por ordem cronológica de lançamento os Windo-
ws 98, Me, 2000 e XP, lançado em 2001, que finalmente vem 
fundir as versões NT, especialmente desenhadas para o seg-
mento empresarial, e as versões para o utilizador doméstico. 
Uma das razões que terá levado a esta fusão foi a insegurança 
inerente à construção do sistema em que assentava o Win-
dows 98, ainda baseado no monolítico e inseguro MS-DOS, 
que com a explosão da Internet se vê facilmente atacado e 
corrompido por vírus. O Windows XP introduz no segmento 
doméstico o conceito de multiutilizador com permissões 
individuais de acesso a ficheiros e a pastas, tornando-se 
efectivamente mais seguro, se comparado com a geração an-
terior. No entanto, a maior parte dos utilizadores desconhece 
que ao conceder privilégios de administrador à sua conta 
(procedimento por defeito com o Windows XP e necessário 
para instalar programas), quando se executa um programa ou 
ficheiro infectado com vírus, é provável que este se alastre a 
ficheiros nucleares do sistema operativo e corrompa a estabi-
lidade e segurança do computador.

O Windows XP é o sistema operativo da Microsoft mais ven-
dido até à data e estima-se que esteja instalado em cerca de 
70% dos computadores com sistemas operativos da Microsoft, 
ficando reservados 19% para o Vista e cerca de 2,8% para o 
mais recente descendente da família Microsoft, o Windows 
7. No total, a Microsoft detém actualmente cerca de 92% do 
mercado de sistemas operativos instalados em computadores 
pessoais no mundo inteiro.

as janelas livres

Enquanto Windows e Apple desde sempre possuíram um 
sistema de janelas integrado, tornando a personalização do 
funcionamento de todos os constituintes da interface gráfica 
em geral mais controlada e restrita, outros sistemas incluem a 
possibilidade de escolher um gestor de janelas, o que permite 
maior flexibilidade e liberdade na modificação da interacção 
com o ambiente de trabalho. Para que melhor se entenda, 
ainda que seja possível mudar alguma parte do aspecto 
visual num computador com Windows, como, por exemplo, 
a imagem de fundo do ambiente de trabalho, só é possível 
mudar aquilo que a Microsoft apresenta como configurável, 
tornando-se complicado ir mais além da mudança de cor 
ou da forma do contorno da janela, sem recorrer a software 
proprietário, normalmente pago, e externo ao Windows, o 
que faz com que a aparência e funcionamento de qualquer 
computador com Windows sejam relativamente semelhantes.

Há, contudo, alternativas que fazem dessa separação entre 
o sistema operativo e o ambiente gráfico uma característica 
propositada, como, por exemplo, os sistemas operativos 
derivados do Unix, que, na sua generalidade, graças a um 
design de software modular, permitem ao utilizador escolher 
de entre diferentes programas, mediante as características 
e objectivos que se procuram implementar no computador, 
aquele que irá gerir a parte gráfica do seu sistema.

O sistema Unix foi desenvolvido em grande parte no meio 
académico e começa por ser reconhecido pela sua fiabilidade 
e leveza no segmento dos servidores e redes. O carácter livre 
e aberto deste sistema facilitou a sua propagação e desenvol-
vimento, ainda que os descendentes continuassem apenas 
a estar orientados para o mercado de serviços e, por esse 
motivo, não necessitando de ambiente gráfico, tornar-se-iam 
concorrentes tardios na guerra das janelas, obrigatórias para 
o consumidor em geral.

Das muitas variantes a que o Unix deu origem, umas 
tornaram-se proprietárias e comerciais, como, por exem-



Ambiente gráfico "Workbench" do Commodore Amiga (1985)

Sistema operativo "Windows 3.1" (1992)

Sistema operativo "Windows 7" (2009)

Sistema operativo "System 7" (1991)

Ambiente gráfico "Workbench" do Commodore Amiga (1985)
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plo, o Darwin, em que se baseia 
a versão OSX da Apple, e outras 
multiplicaram-se em distribuições 
grátis, como se pode constatar nas 
incontáveis versões de BSD e Linux 
disponíveis para descarregar gra-
tuitamente da Internet e instalar. 
Um dos pontos comuns a quase to-
das estas distribuições Linux e BSD 
é a existência de um programa 
servidor de janelas denominado X, 
que faculta o acesso à componente 
gráfica do computador através do 
programa gestor de janelas. Este 

último torna-se então responsá-
vel por desenhar e controlar, por 
exemplo, o tamanho das janelas 
criadas, os processos de maximiza-
ção e de minimização, bem como 
os botões que existem em cada 
uma das janelas que aparecem no 
monitor. Já os processos finais de 
decoração de janelas, ícones e afins 
que transmitem um determinado 
aspecto e funcionamento (“look 
and feel”) ficam ao cargo dos 
ambientes de desktop (Desktop 
Environments).

Para ajudar a compreender este 
processo aparentemente complexo, 
faça-se uma analogia entre o des-
crito e a cadeia de funcionamento 
de uma pastelaria. Imagine-se o 
servidor X como o fornecedor que 
traz os ingredientes até à pastelaria 
e o gestor de janelas como o paste-
leiro, que controla as quantidades e 
as formas a aplicar, ficando depois 
a cargo do vendedor escolher e 
organizar a forma de apresentação 
e promoção do produto final na 
montra da doçaria, i.e., o equi-
valente ao ambiente de desktop e 
como este define o que se apresenta 
no ecrã.

Dando seguimento à comparação, 
podemos dizer que com o Windo-
ws ou o OSX limitamo-nos a ir à 
doçaria comprar de entre o que a 
montra nos apresenta ou na melhor 
das hipóteses encomendar algo de 
entre as coisas que o padeiro da 
Microsoft ou da Apple, respectiva-
mente, sabem preparar, enquanto 
com um BSD ou Linux podemos 
não só escolher o padeiro com que 
mais nos identificamos, mas tam-
bém pedir-lhe o forno emprestado 
e preparar o nosso bolo preferido.     

as janelas compostas

Cada gestor de janelas tem caracte-
rísticas e potencialidades próprias 
que o utilizador pode explorar para 
personalizar e maximizar o uso 
do computador. Em Linux, pode-
mos encontrar cerca de cinquenta 
gestores de janelas que apresentam 
as mais diversas funcionalidades 
e características. Se quisermos dar 
uma nova vida àquele computador 
mais antigo que está encostado lá 
por casa, basta escolher uma parce-
ria “gestor de janelas / ambiente de 
desktop” que exija poucos recursos, 
como, por exemplo, o enlighten-
ment, o fluxbox ou o lxde, pois 
qualquer um destes tem requisitos 
mínimos muito baixos. No entanto, 
se quisermos um computador com 
efeitos visuais de última geração e 
que aproveite todos os recursos de 
uma máquina recente e de uma pla-
ca gráfica potente, será aconselhável 
usar uma parceria mais virada para 
dar na vistas e que permita o uso 
de composição, como, por exemplo, 
as duplas Metacity com Gnome, 
XFWM com XFCE, Kwin com 
KDE ou, para quem quer tornar 

O sistema Unix foi desenvolvido em grande 
parte no meio académico e começa por ser 
reconhecido pela sua fiabilidade e leveza no 
segmento dos servidores e redes



a sua área de trabalho numa máquina topo de gama com 
3D, o Compiz com um qualquer dos referidos ambientes de 
desktop e juntar-se ao grupo do cubo.

A composição surge com a introdução do gestor de janelas 
Quartz no OSX em 2001, só chegando ao Windows em 2006 
com o DWM (Desktop Window Manager) do Windows Vista. 
A grande diferença técnica entre um sistema sem e com com-
posição é que no último a imagem a visualizar no monitor é 
criada primeiro num local temporário (buffer) e só depois 
enviada para o ecrã, permitindo, assim, que nesse momento 
intermédio seja possível efectuar qualquer alteração na janela 
ou objecto do ambiente gráfico e aplicá-la antes de chegar ao 
monitor do computador.

Além de possibilitar um aspecto melhorado, com, por 
exemplo, a aplicação de efeitos tridimensionais, sombras ou 
transparências, a composição conduziu a uma melhoria da 
interacção com o ambiente gráfico, nomeadamente através do 
desenvolvimento de ferramentas de focalização e aproximação, 
as quais permitem aos utilizadores com problemas visuais 
ampliar qualquer zona do ambiente de trabalho como se pos-
suíssem uma lupa, ou ainda da introdução da possibilidade 
de visualização de janelas múltiplas e diferentes de uma forma 
fácil e intuitiva, como se de o folhear de um livro se tratasse.

Outra das possibilidades da composição é a configuração das 
transições de estados das janelas que se tornam mais próxi-
mas da realidade, isto é, em vez do típico e brusco desapare-
cer e aparecer, que tantas vezes assusta os utilizadores menos 
experientes, podemos ver janelas a desintegrarem-se lenta-
mente quando são fechadas, a encolherem e movimentarem-
se em direcção à barra de ferramentas quando são minimiza-
das ou simplesmente a tornarem-se translúcidas quando não 
seleccionadas. 

A composição trouxe ainda consigo a criação de uma camada 
invisível (“invisible layer”) sobre o ambiente de trabalho, na 
qual podem ser coladas pequenas janelas chamadas “widgets” 

– resultado da fusão do nome “window” com “gadget” – com 
funções específicas, como encerrar o computador ou desligar 
o som, ou com informações que o utilizador considere úteis, 
como as últimas notícias do dia ou a previsão do estado do 

tempo, as quais se tornam visíveis com o simples pressionar 
de uma tecla. Estas “janelas-engenhocas” já permitem, por 
exemplo, mais recentemente fazer coisas interactivas como 
publicar entradas num blogue sem iniciar o navegador de 
Internet ou gerir toda a agenda a partir de um mero calendá-
rio no ecrã.

uma janela universal e a morte do wimp
Com o crescimento da Internet e o aparecimento do software 
livre, a multiplicação de sistemas operativos gratuitos tornou-
se um lugar-comum, sendo possível encontrar mais de 300 
diferentes distribuições que podem ser descarregadas e insta-
ladas no computador. Entre os sistemas operativos grátis com 
mais utilizadores podem-se contar o Debian, o Ubuntu, o Fe-
dora e o openSUSE, como representantes baseados em Linux, 
e o FreeBSD ou PC-BSD, como representantes baseados na 
arquitectura BSD. Cada um deles segue, por vezes, filosofias 
e objectivos diferentes, mas se compararmos o cenário actual 
com o de há poucos anos, não se pode falar propriamente de 
falta de opções. A concorrência está aí, é verdade, mas, nem 
todos os utilizadores conseguem ou sabem tirar partido dessa 
liberdade, pois para que uma distribuição se possa tornar útil 
ou competitiva é preciso mais do que existir.

É, no entanto, também um facto que a distância dos níveis 
de usabilidade entre sistemas grátis e comerciais encurtou 
consideravelmente e já levou os pesos-pesados da indús-
tria, Microsoft e Apple, a reforçar o investimento nos seus 
sistemas operativos, actualizando-os com mais frequência ou 
reduzindo o ciclo de lançamento de novas versões. O desen-
volvimento de software livre proporcionou  igualmente que 
outros gigantes empresariais ligados às tecnologias entrassem 
na corrida ao domínio do mercado de sistemas operativos, 
aproveitando a boleia do expresso Linux, de entre os quais se 
destaca o Google. 

Aquela que já foi considerada repetidas vezes “a melhor 
empresa do mundo para se ter um emprego” começou por 
desenvolver serviços e programas maioritariamente na 
Internet, dos quais se destacaram o motor de busca Google 
e o Gmail. Os dois mais importantes e recentes lançamentos 
da empresa Google foram um navegador de Internet e um 
sistema operativo, chamados Chrome e Chrome OS, respecti-
vamente, ambos baseados em Linux. Em conjunto, o nave-
gador e o sistema operativo põem em prática a visão futura 
do mundo informático pela Google no computador pessoal: 
uma máquina megarrápida e com uma janela única, a do 
navegador, que se abre para um mundo coberto pela “nuvem”, 
a enorme infra-estrutura que aloja as aplicações e os dados 
dos utilizadores algures no ciberespaço.

Nesta concepção, há três formas de aceder à nuvem: com o 
computador atrás descrito, conhecido como terminal leve, 
com outros que tenham sistemas operativos instalados local-
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O desenvolvimento de software 
livre proporcionou  igualmente 
que outros gigantes empresariais 
ligados às tecnologias entrassem 
na corrida ao domínio do mercado 
de sistemas operativos



mente, também chamados termi-
nais pesados, que podem aceder 
através de um qualquer navegador, 
e, por último, com os dispositivos 
móveis presentes no dia-a-dia, que, 
munidos de ligação rápida à Inter-
net, se tornarão rapidamente nos 
computadores pessoais da próxima 
geração.

Tanto a Microsoft como a Apple, 
perceberam que algo desta visão 
bate certo e têm apontado atenções 
para o segmento da informática 
móvel, principalmente os telemó-
veis inteligentes (smartphones). A 
Apple lançou aquele que é neste 
momento um dos mais vendidos 
telemóveis no mundo, o iPhone, e 
a Microsoft continua a tentar reaver 
o mercado perdido no segmento 
empresarial pelo Windows Mobi-
le, apostando numa remodelação 
do sistema. Também a Google ao 
perceber que o futuro dos compu-
tadores passava pelos dispositivos 
móveis não se quis atrasar e lançou 
um sistema operativo próprio 
baseado em Linux, denominado 
Android.

Estranhamente ou talvez não, as 
interfaces de comunicação com os 
computadores pouco se alteraram 
em 50 anos. O teclado e o rato 
sempre existiram nos computado-
res pessoais e nenhum de outros 
sistemas de interacção homem/
computador que foram sendo 
testados conseguiu suplantar o 
duo quinquagenário. Agora que se 
completa meio século desde a sua 
invenção, já há quem anuncie a 
morte próxima do sistema WIMP. 

Recentemente Bill Gates, em fase 
final da ligação à Microsoft, teve 
mais uma intervenção na qual, 
tal como há cinquenta anos atrás, 
alertou para uma mudança de 
paradigma no mundo da informá-
tica, desta vez prognosticou que a 
interface dos computadores está 
para mudar. Curiosamente, mais 
uma vez, a história repete-se e 
quem inicia a revolução é a Apple 

com a introdução do multitoque 
(multi-touch) do iPhone, mudando 
radicalmente a forma de interagir 
com os telemóveis e software: re-
move o teclado, converte os botões 
em meros acessórios e substitui o 
apontador pelos dedos. Novamente 
a Apple apresenta uma fórmula que 
se revela um sucesso.

A tendência para a introdução de 
interfaces mais naturais e intuitivas 
para o ser humano cresceu graças 
ao desenvolvimento das capacida-
des das máquinas que mesmo em 
tamanhos reduzidos são extrema-
mente poderosas e apresentam 
uma velocidade de processamento 
crescente. Os ecrãs já suportam 
multitoque e reconhecem gestos 
complexos com facilidade, outros 
sistemas detectam e reagem à 
posição, ao movimento e à profun-
didade do corpo humano que em 
conjunto com sistemas de reconhe-
cimento de voz, também estes cada 
vez mais avançados, facilitam a uti-
lização dos aparelhos informáticos 
e ameaçam tornar o rato e o teclado 
em objectos de museu.

Uma coisa é certa, mesmo que tudo 
isto seja verdade e um dia passemos 
da ficção científica para a realida-
de, com a vulgarização dos nano-
computadores quânticos munidos 
de inteligência artificial suprema e 
um comportamento à imagem do 
ser humano, a janela parece ter che-
gado à informática para ficar pelo 
menos durante os tempos mais 
próximos. Para confirmar esta con-
clusão, basta olhar para as nossas 
próprias casas, que acompanharam 
a evolução dos homens e das tec-
nologias desde tempos imemoriais, 
e reparar que a curiosidade de co-
nhecer o mundo exterior sempre se 
sobrepôs a qualquer convenção ou 
moda. Comparem-se as casas an-
tigas com as modernas e será fácil 
confirmar-se que muita coisa muda 
com o tempo, como os materiais, as 
formas, os tamanhos, as cores ou 
o aspecto, mas as janelas sempre 
estavam lá e irão continuar.  

Sistema operativo "MacOS X - Snow Leopard" (2009)

Ambiente de desktop "Gnome" em OpenSUSE  (lançado em 1999)

Ambiente de desktop "KDE 4" com widgets 
 em Kubuntu (lançado em 2008)

Gestor de janelas "Compiz" e o efeito de cubo  
no Ubuntu com o "Gnome" (lançado em 2006)
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para-peito
para-estômago 

por Marta Machowska
Licenciada em Estudos Portugueses 

pela Universidade de Varsóvia

{gastronomia}

Se me perguntarem sobre as coisas que 
mais marcaram a minha infância, não 
tardarei muito em responder. Que foi 
comida, é mais do que claro. E as minhas 

avós terão de me perdoar, bem como as senho-
ras cozinheiras da minha escola, porque não foi 
nada das coisas que elas preparavam. Foram, por 
ordem aleatória, se tal coisa existe: bułka z piecza-
rkami na Cidade Velha de Varsóvia e zapiekanka, 
também na Cidade Velha, mas de Przemyśl. Em 
termos do conceito básico que representavam, 
eram próximas uma da outra, mas geografica-
mente estavam separadas por muitas horas de 
viagem de comboio, uma distância graças à qual 
não podiam concorrer uma com outra. 

A zapiekanka – chamemo-la, por exemplo, de 
assadinha –pode ser percebida, por alguém inex-
periente, como uma variedade polaca daquilo 
que em Portugal se chama de tosta. Normalmen-
te é pão com queijo e mais alguma coisa, aque-
cendo-se tudo isso – quem me dera – no forno. 
Mas aqui acabam as semelhanças. A diferença 
está no tamanho (o nosso produto é bastante 
maior, haha!), na composição (a zapiekanka leva 
só uma camada de pão e não é prensada) e na 

“outra coisa” que se acrescenta: pode ser fiambre, 
à moda da tosta mista portuguesa, mas na maior 
parte das vezes são cogumelos e tudo o que a fan-
tasia do vendedor escolher. Ah, e leva SEMPRE 
ketchup, uma coisa que com tostas mistas nos 
portugueses provoca uma expressão de espanto 
desaprovador. O que este tipo de comida tem de 
bom já todos os polacos sabem muito bem há 
duas décadas: é barato, bom e rápido. Rápido 
porque se vende das janelas de barraquinhas 
ajeitadas especialmente para esse fim e porque se 
come na rua, a passear ou a correr para apanhar 
o eléctrico – mais uma coisa inconcebível para 
os portugueses, que acham bárbaro comer desta 
forma. Enfim, o conceito de zapiekanka é simples 

e tão comum que durante um quarto de século da minha 
vida conseguiu encontrar muitas destas coisas que mereciam 
aqui uma menção honrosa. Por exemplo, no mercadinho em 
Jelonki (Varsóvia) onde a dona da barraquinha me surpreen-
deu com a ideia de salpicar a zapiekanka com cebolinho. Des-
de então salpico com cebolinho as minhas assadinhas, tostas 
e pizzas caseiras, e nunca me arrependo disso. Mas nenhuma 
das zapiekankas varsovianas igualou aquilo que nos anos 90 
se podia comer na praça central em Przemyśl. E não é que 
tenha sido um sonho de uma criança esfomeada depois de 
passear pelo castelo situado no topo de uma colina, que nesse 
tempo era muito alta. Durante a dita década, passei a maior 
parte das férias em Przemyśl e a zapiekanka era sempre o 
ponto mais forte do programa. Não sou capaz de dizer o que 
é que as senhoras vendedoras lhe punham, podiam ser ape-
nas cogumelos guisados com cebola, um tipo de baguete per-
feitamente normal e qualquer queijo totalmente vulgar, mas 
o resultado é inesquecível. Imaginarão o hausto de terror que 
senti quando, uns dez anos atrás, fui lá, ao mesmo sítio perto 
da fonte dos ursos, descendo um pouco da praça central, e 
descobri que a barraquinha das MELHORES ZAPIEKANKAS 
DO MUNDO tinha sido fechada. Grande tristeza caiu então 
no mundo gastronómico. 

A partir desse momento só me restou a bułka z pieczarkami 
que até hoje continua a ser vendida das janelas dos prédios 
da cidade velha. Se não me engano (e não creio que tal coisa 
me possa acontecer em relação ao tema) o melhor posto de 
vendas encontra-se na rua Nowomiejska, perto da esquina de 
Wąski Dunaj. Há mais alguns que também não são maus, mas 
é este que recomendo com todo o meu coração de criança. 
O conceito de bułka z pieczarkami – desta vez chamemos a 
iguaria de baguete com cogumelos – é igualmente simples: 
uma espécie de baguete curta, da qual se tira o miolo e que 
se recheia com cogumelos guisados. O seu preço é consi-
deravelmente acessível e a rapidez de preparação impres-
sionantemente conveniente. A bułka fazia-me sempre tanta 
impressão que, nas épocas mais frias quando não se passeava 
muito pela Cidade Velha, ou seja, não se passeava em lado 
nenhum, eu atormentava a minha mãe para ela me prepa-
rar uma bułkazinha em casa. E ela, que tem um ódio quase 
orgânico pela cozinha, punha-se a guisar cogumelos e a tirar 
o miolo da baguete. A força dos sentimentos não mudou – a 
minha mãe detesta cozinhar e eu continuo a adorar baguetes 
desventradas com cogumelos. 



O Sr. Zé Maria do Telhado, autor de receita secreta de bifanas, em entrevista para o programa da televisão portuguesa a Liga dos Últimos
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Quanto a memórias da infância – por enquanto é só. Agora 
tenho no parapeito da cozinha ervas aromáticas em vasos e, 
de vez em quando, dois gatos curiosos do mundo que tenho 
a intenção de transformar em bons herbívoros. E lá fora da 
janela, quem não é assim tão herbívoro anda de janela em 
janela a pedir kebabs, talvez a comida de janela mais comum 
hoje em dia. Bem, sobre este tema não me pronuncio, posso 
apenas confiar nas opiniões que correm por aqui e por acolá. 
Um dos kebabs mais reputados de Varsóvia vende-se numa 
das janelas ao lado do cine-teatro Bajka. Trata-se da janela 
esquerda sobre a qual ouvi sempre dizer que é mais digna dos 
nossos estômagos do que a janela direita. Por mim, simpatizo 
com este local em virtude de uma versão vegetariana de ke-
bab que lá se oferece: pão pita com beringela. Mmmm... Não 
é preciso dizer muito mais. 

O que é que se pode encontrar para lá de Przemyśl? Mais lon-
ge do que Przemyśl encontra-se Portugal. E em Portugal, meu 
Deus, também se come das janela. Vejam por exemplo um 
local imortalizado pelas câmaras dos repórteres do programa 
Liga dos Últimos, um programa que fornece uma imagem 
sincera e autêntica do, segundo as palavras do meu querido, 

“Portugal profundo”. E eis que, num dos episódios, estamos 
em Telhado, algures na zona de Braga, e assistimos a dois 

rituais importantes para a nação de Camões: um jogo de fu-
tebol e muita bifana. A bifana prepara-se numa barraquinha 
e serve-se no parapeito da sua janela. O director do local é o 
Senhor Zé Maria e a sua receita um segredo bem guardado. O 
Sr. cozinheiro dá inicialmente respostas evasivas e em vez de 
ditar a receita da sua bifana, partilha com o público reflexões 
sobre a variedade da comida portuguesa do tipo janelino: «há 
muita maneira de fazer segredo, porque há uma maneira de 
um lado e uma do outro». Finalmente deixa-se convencer e 
revela uma parte do segredo. É assim:

primeiro, o Sr. Zé Maria faz um estrugido e depois:

bota um bocadinho de alho•	
bota vinho•	
bota cerveja •	
bota água•	
bota piri-piri•	
bota polpa de tomate•	
bota loureiro•	

e depois o Sr. Zé Maria compõe a coisa a sua maneira. 

E aqui acaba porque «não se pode dizer tudo»...
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a rua das 
janelas vermelhas

por Jan Rydazk
Estudante do 3º ano  
Estudos Portugueses 

Universidade Marie-Curie Skłodowska, Lublin

No Bairro Alto, encaixada 
entre a Travessa do Cego e a Rua 
da Imprensa Nacional, há uma 
travessa calcetada que desemboca 

perpendicularmente na Rua dos Prazeres. Os 
paralelepípedos desta ruazinha fundem-se 
perfeitamente com a superfície daquela outra 
maior. A Rua das Janelas Vermelhas é visível 
apenas, para poucos, no negrume da noite, 
nunca em pleno sol. Aquelas criaturas sonâm-
bulas que sim topam com ela ao andarem a 
esmo pelas ruas são atraídas, infalivelmente, 
pelo seu poder de sedução. Embora pareça 
que umas folhas soltas que dão fé da sua 
existência possam ser encontradas, escondidas 
e esquecidas no fundo das caixas de armaze-
namento de vários alfarrabistas lisboetas, a 
verdade é que não se sabe quase nada sobre 
ela. Eu cá não achei nada a respeito, caro 
senhor, isso é certo, salvo uma dezena de 
bocas caladas e um ou outro olhar curioso de 
velhos lojistas, todos de olhos esbugalhados. 
Diz-se que a rua muda de localização de vez 
em quando, mas isto deve ser um boato tolo 
inventado por um povo com uma imaginação 
demasiado vívida e pouca razão.

O primeiro som na calada da noite foi o da 
bengala do velho a raspar os paralelepípe-
dos que se estendiam pela rua acima. Tinha 
percorrido a Rua da Palmeira e atravessado a 
Praça das Flores, cravando a sujeira, que ficava 

enterrada ainda mais nas fendinhas entre as pedras à medida 
que ele avançava, com um ar ofegante e pachorrento, entre as 
duas calçadas da Rua Nova da Piedade. Barbudo. Se bem que 
a barba dele, de um grisalho feio que parecia uma confusão 
de ramos de ulmeiro mortos, fosse despenteada e áspera, o 
vestuário era impecável, desde o lustre polido das suas botas 
até ao casaco cinzento escuro que lhe chegava aos joelhos. A 
mão que pousava no bastão de ferro estava coberta de man-
chas castanhas que revelavam a sua senilidade, pouco pior 
do que o seu contínuo tremor. Parkinsoniano? Neurológico? 
Suponho que nem o velho sabia, nem se importava, e se com 
efeito sabia ou se importava, já tinha começado a lidar com 
aquilo. Bem podia ser falta de vitaminas.

Virou à direita na Rua dos Prazeres e continuou a andar lenta-
mente no meio, flanqueado pelo silêncio oco dos edifícios. Às 
tantas da madrugada, não era provável que fosse atropelado 
nem que encontrasse uma casa de fado nocturna, e a única que 
estava aberta por aí era uma porcaria de tasca a uns centos de 
metros de distância que abrigava fadistas fracassadas cobertas 
de pó de arroz. Estava só. Pesadamente, coxeou rua acima, e o 
fôlego saía-lhe em silvos entre dentes a ranger de dor cada vez 
que o corpo lhe pressionava o joelho direito. Provavelmente o 
vestígio de uma ferida de guerra tratada mal e porcamente, ou 
uma gangrena detida bem a tempo nas trincheiras. De uns sete 
em sete passos, cambaleava e apertava as têmporas com uma 
mão trémula, como se o sangue lhe estivesse a bombear ondas 
de náusea para dentro do cérebro. A gárgula no punho da sua 
bengala estava encharcada de suor e ele mal conseguia ficar de 
pé com toda a parte direita do seu corpo a apoiar-se na benga-
la. Uma neblina delicada serpenteava por entre os seus pés em 
formas fantásticas que se enrolavam ao redor das pantorrilhas 
e formavam trepadeiras que flutuavam lentamente à flor do 
chão. Uma das lâmpadas da rua centelhou e extinguiu-se quan-
do ele passou, mas as calçadas ainda estavam banhadas naque-
la luz fria que acolhe prostitutas e cães sem dono, tinhosos os 
dois. Umas dúzias de folhas de jornal voaram com um frufru 
pela sarjeta da esquerda, levando para a névoa a nova de outro 
regulamento sobre a mudança climática.

E depois, silêncio.

{ensaio}
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O velho permanecia imóvel agora, olhando pelo 
véu do seu glaucoma, com a cabeça virada para 
a direita, para a rua que tinha aparecido a uns 
passos dele. A sua visão já não era a de anos 
atrás, é certo, mas seria esta a Travessa do Cego? 
Impossível. Aquela tinha uma horrenda estátua 
da Virgem no canto esquerdo, onde a fontinha 
já deixara de brotar água havia anos e as algas já 
esconderam as inúmeras moedas deixadas como 
tributo pelos cegos da cidade. Esta ruela desco-
nhecida não tinha nada: paredes brancas e nuas 
como as da Andaluzia, nada de enfeites, uma 
fila de postes negros assentes nas pedras como 
sentinelas sorridentes, sem a menor manchinha 
de sujidade no pristino negrume reluzente da 
superfície. Os postes, espessos e anafados como 
peões de xadrez, estavam alinhados na entrada 
de uma rua que parecia estender-se bem ao 
longe. Umas formas indistintas sobressaíam mais 
adiante das paredes dos edifícios, mas a névoa já 
tinha subido do chão e tornava a vista confusa e 
brincalhona. Não havia portas. Os edifícios, de 
um andar só, pareciam enormes blocos-brinque-
dos de um monstruoso menino-deus. Nem placa 
de rua havia: em vez de estar cinzelado na pedra 
como na maioria das velhas placas de Lisboa, o 
nome desta ruela estava gravado em alto-relevo 
e as letras ressaltavam de leve da parte lateral do 
edifício à esquerda. Proclamavam que era a Rua 
das Janelas Vermelhas. As letras lançavam 
longas sombras na parede. Pareciam garras.

E um silêncio supremo imperava ainda. A pulsa-
ção visceral da cidade parecia distante e abafada, 
como quem tenta penetrar o interior de um véu 
de algodão aos murros.

Não posso dizer o que é que passava pela cabeça 
do velho ao atravessar o limiar invisível da rua. 
Franziu a testa, e os dois sulcos que a marcavam 
enrugaram a pele numa contracção grotesca. 
Tinha um ar atrapalhado, mas os seus olhos bri-

lhavam vorazes na escuridão. Coxeou lentamente por entre 
a fila de postes, batendo com o bastão num deles e quase que 
escorregando nas pedrinhas da rua. No que pareceu uma 
eternidade, um pé passou além da linha imaginária. Ime-
diatamente o velho se apoiou na bengala e arrastou a outra 
perna para o outro lado da barreira.

E ficou ali, olhando em seu redor. Olhou, relançando este 
seu olhar pelas formas indistintas lá no fundo. Não tinha 
nenhum medo a espreitar dentro da cabeça. Nenhum arrepio 
de coelho caçado o sacudiu. Mas estava bem longe da bravata 
do lobo caçador. Continuou olhando com calma enquanto o 
colchão de névoa se estendeu, ganhou corpo, e lhe permitiu 
ver as gotinhas isoladas a embrulharem a parte baixa do seu 
corpo. Um cansaço de velho apoderou-se dele e a dor na sua 
perna dava a sensação de lá haver uma serra a trinchar o osso.

De repente, o velho entreviu alguma coisa na distância. 
Estava algo a mover-se no meio do nevoeiro, muito espesso 
já. Um vulto. Uma figura. Estava a afastar-se dele, lentamente 
engolida pela névoa. Apesar da dor, sentiu com alarme, como 
uma revelação súbita que parece óbvia já depois de manifes-
tar-se, que persegui-la era crucial, mais importante do que 
qualquer coisa que já tinha feito na vida. Com um grunhido 
encolheu-se, deu alguns passos e começou a descer a rua.

A realidade derreteu-se.

Os paralelepípedos que ele pisava transformaram-se em tábuas 
de madeira envernizadas, a brancura nua das paredes num 
corredor. Notou isso com grande admiração enquanto seguia, 
curioso, as pegadas lodosas deixadas nos soalhos. Um cheiro 
bolorento de fungo e podridão entrava-lhe pelas narinas. Mais 
adiante, dois vultos emergiram da escuridão enevoada, ilumi-
nados por um candeeiro oculto. Uma rixa. As vozes enche-
ram os seus ouvidos com um eco que lhe tornava impossível 
distinguir as palavras, e os berros pareciam filtrados através de 
um funil. Ao mesmo tempo, um zumbido penetrante ressoou-
lhe nos tímpanos, agudo e torturante, misturado com algo que 
parecia ser vozes frenéticas de crianças, e ele soltou um grito 
de dor. Uma das figuras, a mais robusta e claramente a mais 
jovem, estava a falar aos gritos e com trejeitos para o outro, 
encolhido e frágil. Enquanto o velho se aproximava para ver 
melhor, o jovem soltou um derradeiro insulto, inaudível, e deu 
ao outro um pontapé feroz no joelho. O outro caiu sobre uma 
cadeira de baloiço como uma boneca de trapos. O jovem deu 
uma volta no tacão e desapareceu atrás de uma porta lateral, lá 
onde o edifício tinha estado havia ainda uns minutos. Bateu a 
porta. O outro abaixou a cabeça entre as mãos. Soluçou baixo 
dissipou-se como cera, juntamente com tudo o que o rodeava.

O velho estava de volta à rua. Atordoado, reparou numa 
mudança na paisagem. Janelas. Duas intermináveis filas de 
janelas vermelhas claras, todas fechadas, a estenderem-se até 
ao infinito da névoa. Eram estas as formas indistintas que 
ele tinha vislumbrado? Eram silenciosas e sombrias,de uma 
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vermelhidão aguda, inquietante. A uns poucos metros do ho-
mem, lá onde uma janela se sumia no nevoeiro, uma rapariga 
de olhos vazios surgiu, aos pulinhos, e estacou quando o viu. 
Deu uma volta e fugiu e o velho levantou a mão, seguindo-a. 
E os seus pés ficaram submersos na água que iam aparecendo 
junto com um sol cegante.

Estava a vadear pela água de um lago com o sol a bater-lhe 
em cheio no rosto. Por muito estranho que pudesse parecer, 
não sentia nenhum frio mortífero, nem o vácuo a que se 
tinha acostumado depois da sua circulação morrer três anos 
atrás. O que sim sentiu foi a frescura agradável das ondas 
a marulhar em volta da sua cintura. Ainda cansado, sentiu 
chegar-lhe porém um surto de força, e ficou assombrado 
de sentir a catarata no olho esquerdo recolher e a pálpebra 
descaída reabrir. A dor na sua perna dissipou-se e, mesmo na 
água, os seus movimentos eram mais rápidos. Uma canoa va-
zia estava a boiar ao seu lado. Reuniu toda a sua força e agar-
rou na borda da embarcação. Com o esforço de músculos que 
ele nem sequer sabia existirem e uma corrente de suor bro-
tando por baixo do seu cabelo e pele, lançou-se para dentro. 
Exausto e com o coração a bater em ritmo de polca, pegou 
na bengala e meteu o punho dela debaixo da água. Serviu-
lhe de remo. A rapariga estava sentada sem um movimento 
num barquinho no meio do lago. E ele remou, remou, com o 
desejo desesperado de segurá-la nos braços. Aproximava-se. 
Aproximava-se… Mas por detrás do barquinho apareceu uma 
outra canoa, com um homem dentro. O seu rosto era uma 
mixórdia de linhas desordenadas que se moviam. Chegou 
ao pé do barquinho e o homem deu um pulo para dentro, 
levantou a rapariga, cuja cabeleira resplandecia majestosa no 
sol. Um riso. Um abraço.

Desapareceram. Mas as janelas vermelhas estavam já a trans-
formar-se, e as sarjetas nos dois lados da rua alargaram-se e en-
cheram-se de água, do azul mais belo que ele já tinha avistado. 
Passeava ao longo de uma alameda central, um caminho cheio 
de verde, com uma fila de salgueiros a alinharem os dois canais 
laterais. Um cheiro de jasmim impreganava o ar. Frescura. 
Vida. À medida que andava, o homem sentiu os músculos na 
sua perna renascer e o pulmão que tinha sido devastado havia 
anos por um acesso de pneumonia tornou a funcionar como 
dantes. Saboreou o ar limpo, respirando gulosamente para o 
sentir circular novamente por dentro. Atirando a bengala para 
um lado, notou que as manchas e os tremores tinham desapa-
recido por completo. E um casal beijava-se numa gôndola. O 
homem dentro do barco, de costas viradas, estava a levantar 
algo dourado para a luz do sol, algo que reluzia, e a mulher es-
tendeu o dedo para o objecto. A gôndola acelerou e o homem 
perseguiu-a na alameda, de passo vivo, a correr já ligeiramente, 
quase a correr, a correr a toda velocidade...

E chegou a um corredor já familiar que, uns passos adian-
te, desembocava num vestíbulo enorme com duas grandes 

escadarias a descer para ele. Um lugar grandioso, 
este. Tudo o que o rodeava parecia maior, mais 
imponente, e tinha de esticar-se para alcançar as 
maçanetas douradas das portas do corredor. Um 
rapaz estava sentado no balaústre de uma das 
escadas, de boné em tecido xadrez à escocesa, o 
seu rosto imerso na sombra. Estava a balançar a 
perna num esperar ansioso. À espera de um vi-
sitante talvez. De repente, o buzinar de um carro 
atravessou o ar tenso e o rapaz deu um pulo de 
alegria para a entrada, deslizando no balaústre, 
puxou as portas maciças e arrojou-se para fora. 
Para fora… e para os braços abertos de um 
homem que estava de pé ao lado de um velho 
Ford descapotável. E ele, o observador, chiça, ele 
também teve o inexplicável impulso de correr, 
de saltar por cima da escada do alpendre, e aba-
lou como um relâmpago... Mas caiu de bruços e 
começou a andar de rastos num mundo grande 
e esquisito, incompreensível. E agora já não era 
capaz de rastejar. Caiu de costas, olhando desde 
o chão para uma superfície pálida, aborrecida e 
chata, sacudindo os braços e as pernas impoten-
tes.

Mas de repente, a Rua estava de volta e ele 
estava de pé, a boca aberta de confusão e de dor 
excruciante, enquanto tudo, toda a sua velhice 
e a sua decrepitude e as mãos murchas e a serra 
na sua perna – tudo tombava de volta sobre ele 
como um maremoto, esmagando e torcendo-o 
sem piedade. E algum vulto fugidio se afastava 
dele na distância enevoada. E com um derra-
deiro esforço, passou além da última janela 
vermelha e lançou-se na sua perseguição.



Janeiro 201032 ¿?

a mira de marcel
por Ricardo Postal*

Leitor de Língua Portuguesa na 
Universidade de Varsóvia

{prosa}

Morar num apartamento de fun-
dos sempre é bom para se afastar 
do barulho da rua, mas, às vezes, o 
silêncio é demais. O cheiro de gor-

dura queimada já chegava, como todo domingo 
ao meio-dia, do térreo do prédio à esquerda. Al-
moço? No domingo, nem pensar. Encarou sério a 
maçã que jogou para o alto e deixou cair na mão 
num estalo, antes de mordê-la. Foi para a janela, 
que estava muito iluminada, para ver o silêncio 
da vizinhança. Na cobertura que era oposta à sua 
janela, o saco de carvão se apoiava no parapeito, 
mais um churrasco, mais um almoço de família, 
mais uma maçã. Enquanto mordia, deixou-se 
perder em pensamentos, fixando o olhar num 
terreno baldio, que sempre teve muito lixo, desde 
o tempo em que aquela velha, que vivia gritando 
com os filhos (já adultos), criava aquele monte 
de cachorros ali. Agora, depois que ela, filhos e 
cachorros haviam desaparecido, o lugar tinha 
se recoberto por vegetação, e nessa época ficava 
coberto pelas folhas secas do imponente abaca-
teiro. Certamente o velho estúpido da cobertura 
oposta (a do carvão no parapeito), que ladeava o 
terreno, sempre colaborava com mais lixo para 
o local, como fazia com o recuo do térreo do 
próprio prédio. Ainda antes das últimas denta-
das, vislumbrou algo. Não fora uma lembrança. 
Não. A maçã não era uma madelaine. Mesmo 
a seis andares acima, viu aquele vermelho com 
surpresa, não era uma flor, não era uma folha, 
era algo diferente, e ele supôs saber o que era. O 
carvão já não estava mais visível. Absorvido pelo 
vermelho que vinha do terreno do lixo, absorto 
pela fumaça pesada dos churrascos, cego olho 
com sol na cara, sim, era preciso saber de tudo, o 
que realmente era aquilo e se ele realmente via o 

que enxergava (muitas e quantas tantas vezes aquela cabeça 
lhe enganava com ilusões e perseguições que não existem). O 
vizinho do 603 tem um binóculo com o qual espia a rua e os 
prédios vizinhos atrás da mulher ruiva que ele cisma em dizer 
que o observa de algum lugar e a qual nasceu para encontrar. 
Préstimos na vizinhança, boa vizinhança, as pessoas são 
tão estúpidas aos domingos ou não o percebemos durante a 
semana? 

Quebrou ao cair da janela (não costumo usar a cordinha para 
prendê-lo no pescoço) porque a vi e me pus desesperado no 
peitoril e quase me matei, porque passou e estava olhando 
para cima, para mim, para mim, eu tenho certeza, larguei o 
binóculo para abanar e dizer que era eu sim e ele caiu. Corri 
mas quando cheguei na rua nem sinal, tinha se ido, mas sei 
que volta, vou comprar uma luneta, algo mais potente, talvez 
ela more um pouco mais longe e só venha passear no parque 
aos sábados. Contrariado observo novamente a janela minha 
e o vermelho inconfundível que tira o foco do mundo todo, 
como alguém deixaria de perceber que aquilo estava e esti-
vera ali pelo menos nos últimos cinco dias. Merda, teria que 
descer para olhar, certificar-se, a sede por certeza é algo que 
sem dúvidas impulsiona a humanidade, os macacos não tem 
certeza de nada, dela não precisam e são felizes, não pisarão 
em Marte e estão cagando pra isso, uma manga cairia bem 
agora, mas toda aquela lambuseira e os fiapos nos dentes, não 
seria possível invadir o terreno à luz do dia, o que os vizinhos 
iriam pensar, todo aquele povo olhado aquele cara revirando 
folhas secas e pneus e sacolas plásticas e garrafas e mato e 
coceira nas pernas, que merda esses mosquitos terem des-
coberto o caminho do 6º andar, vai ser um dia muito quente. 
Revisar livros de botânica atrás das possibilidades de resposta. 
Não mãe, infelizmente não vai dar pra ir na janta da Manoela, 
eu sei que não vejo o guri há algum tempo, não deu pra pegar 
no findi, não mãe, não é por causa do Lúcio, nem de Marco, 
nem de ninguém, tô precisando ficar sozinho, então tá, tchau. 
Todos tantos livros lidos de novo e novo só o que se pretende, 
saber se realmente se vê o que se enxerga, armar um bom 
plano. A fachada da casa velha da velha dos cachorros, como 
será que está agora? não a velha, a fachada. Ir até lá se quiser 
descobrir. Maldita e familiar fome, me acarinha e atormen-
ta, já vou, tarde na tarde. Certamente as lascas de carne mal 
passada estão passando de prato em prato.  Gordura e farinha. 
Lajotas, uniformes e iguais depois do decreto municipal 
obrigando todas as calçadas a serem recobertas com pedras 
uniformes e iguais, todas em todos os pedaços de terrenos, 

O tempo só serve para os que sabem servir
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mesmo baldios, abandonados, empossados, invadidos, etc, 
me perdi, seguindo linhas de calçadas iguais e sem mistério 
nem possibilidade de jogos de amarelinha com giz no chão. 
Sim, era óbvio que aqueles garotos estúpidos estariam na 
esquina, fazendo suas demonstrações púberes de poder, não 
sei por que acham porretes tão poderosos (não me venha 
com suas definições freudianas dos falos e mais falos) sim eu 
sei por que porretes são poderosos pela sua força e velocida-
de e não por parecerem caralhos. O mais velho se aproximou 
com aquele sorriso que eu conhecia e já tinha visto milhares 
de vezes. Me passa o dinheiro se quiser passar. Tão perto da 
vermelhidão que me aguçara e esse pirralho em busca de 
confusão. Os outros riam, é claro, rodeando e tentando causar 
medo. Como é que não percebe que estou só de camise-
ta, bermuda e tênis, que dinheiro, tá cego seu porco sujo? 
Pronto, cremona girada, abre-se a janela da violência, doce e 
fácil para uns, dispendiosa e cruel para outros tantos. Cinco 
garotos sangrando no chão. Porrete enfiado na boca do líder. 
Bota dele na boca de um dos outros. Deve ser perto de duas, 
o calor é muito e a paciência já tinha ido há muito. Nada de 
artes marciais, isso é coisa para garotos abobalhados, gosto de 
socos certeiros já que da rua tirei todos os aprendizados im-
portantes, salvo militares regras de comportamento de pai e 
mãe e vó e irmãos mais velhos e muitos eram os que falavam 
a respeito de tudo, tirando dos livros, comprados, roubados, 
emprestados, tidos, lidos, o que demais foi essencial como... 
Só podiam ter feito isso, essa canalha burra e conseqüente, 
todas as aberturas da velha casa da velha estavam lacradas 
com tijolos e cimento salpicado. Como chegar até lá então? 
Dar a volta na quadra com aquela cara que o fracasso mais 
simples me punha sobre e pensar nas outras possibilidades. 
De novo no bom e velho ponto de observação, minha alque-
brada janela. Lembranças, sim... uma noite, na época da velha 
senhora velha, ouvi uma gritaria tremenda e fui (e quem não 
vai? diga você que agora me observa nu nestas páginas todas, 
voyer sem vergonha, o que é redundante) ver o que acontecia. 
Lá estava a provável filha da velha, ou talvez sua nora, sobre 
o muro que dividia o terreno baldio com os fundos do meu, 
gritando feito uma louca por socorro. Pedia que a ajudassem 
e ameaçava pular para o outro lado. Do meio do terreno a 
velha (vista através da espessa trama de folhas de abacateiro) 
tentava acalmá-la e pedia para que se calasse, já que não era 
nada, eles cuidariam uns dos outros. De um lugar não visível, 
a voz grossa de um homem gritava Desce, palhaça, vou te 
encher de porrada, vadia, tu vai ver o que é bom, tu tem que 
aprender a obedecer e a garota em pânico, todas as janelas, 
camarotes ansiosos a assistir, pedia que se chamasse a polícia. 
O que foi feito. E quando chegaram ela pulou para a gara-
gem do prédio ao lado e não se ouviu mais barulho algum. 
Semanas depois havia telas sobre os muros. Do meu prédio, 
uma escada muito longa, um buraco na tela... e... Hoje, por 
definição, em definitivo, me senti só, pálido contemplando 
aquela vermelhidão que me seduz. O fracasso da primeira 
empresa me pesou, e vi quão sozinho estou, não podendo 
contar com ninguém para me ajudar (nem para me dar um 
apoio no muro). Pior que minha situação só o interior da 
minha barriga, que agora começa a produzir aqueles sons que 

nos envergonham dentro do elevador porque parecem... 
Jantar? Carla, tu não vai chamar aquele monte de gente 
que não se conhece pra colocar todo mundo a discutir que 
nem briga de cachorro de novo, né? Vou pensar. Toda vez 
que digo que vou pensar quer dizer que não vou, se digo 
que não vou, pode ser que apareça e se digo que vou, é 
porque talvez não apareça. Idiossincrático? Talvez, mas 
assim são as criaturas. Jantar que nada, esperar anoite-
cer e pular o muro. Lanterna, será que o Antônio me 
empresta a escada? Não, Dona Emengarda, é só pruma 
observação de fora da fachada dos fundos, não vou 
fazer nenhuma modificação em nada (síndica de bosta, 
dez anos administrando isso, muito bem, diga-se de 
passagem, mas podia ter uma cara mais simpática e não 
ser tão intrometida)... Amanita is the name, they cover 
over everything, Amanita... A melodia na cabeça, não 
posso nem assobiar pra não chamar atenção, sim estou 
no muro, nos fundos, segura isso direito Antônio, tela 
contra tesoura (pedra, tesoura, papel, um dois três... eu 
sempre ganho), entrando, entrando, droga, Seu Marcel, 
tudo bem? Valeu Antônio, só esfolei o joelho e arranhei 
os braços na tela, tudo bem. 

E estava lá..., finda a busca insana que me custou atenção 
e disponibilidade, a vermelhidão sedutora que quase 
fizera com que me atirasse parapeito abaixo, sim, bem 
conformado, lúcido e coeso. Deu uma dentada, estalidos 
das papilas gustosamente ativas. Vertigem, tentou fixar o 
olhar, o que tinha nas mãos... rubra... sacudiu a cabeça... 
carmim, como aquela que apodrece as outras todas do 
cesto... encarou-a sorridente, jogou para o alto e deixou 
cair na mão num estalo, antes de mordê-la. Foi para a 
janela. Luz do fim do dia, dor nas costas, um cansaço in-
comum. Dali a vida parecia tão lenta. Abriu as vidraças e 
deixou o tempo sair. 

*Houve um tempo em que Ricardo Postal pensava cometer 
literatura. Esse texto, velho de uma década, estava no fundo de 
uma gaveta digital. 
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los silines 
por Katarzyna Żak & Sylwia Jakubas

Licenciadas em Estudos Espanhóis 
pela Universidade de Varsóvia

Los silines están a punto de cumplir un año y aunque siguen en pañales ya van 
tomando forma de una niña poderosa a la que se quiere mucho. Siguen teniendo 
a dos madres: Silvia y Zak que les dan un inicio y un final, que los encierran en un 
marco temporal definido y limitado y los llenan de contenido cada una con su pro-
pia monstruosidad.  No obstante, no es tan malo el diablo como lo pintan y los que 
mejor lo saben son los pintores. Para ellos los cuadros son las ventanas del alma, 
para nosotras, lo son los silines.  

TIEMPO: UN PAR DE COPAS

 Me llamo Ana María y soy una muchacha que 
tiene que mirar por la ventana para que su hermano la 
pueda pintar. Que quede claro: estoy incómoda. Me duelen 
las piernas que no me he depilado y me da miedo que eso 
se vea en el cuadro. Además, me parece que mi culo es 
demasiado gordo y el vestido demasiado ajustado. No me 
queda otra que mirar el mar e imaginarme cosas. Pero la 
verdad es que me obsesiono con la mirada de Salvador-
nada fraterna, algo penetrante y algo perversa.

Yo preferiría pensar en el viento que acaricia mi cara, en 
la vida que tengo por delante, en una casa bonita, hijitos y 
marido que tendré un día. Seré una ama de casa perfecta, 
daré unas cenas exquisitas, tendré menos culo y más tetas 
y entonces sí-haré encantada de musa a mi hermano. 

El futuro para mí es como este mar sereno donde se ve 
sólo una barca y mucha nada.

Mirando por la ventana busco el olvido de los ojos que me 
ven.

Mirando por la ventana busco el vacío en mi mente.

Mirando por la ventana busco mi futuro en el vacío del 
mar. 

 Me llamo Ana María y no quiero ser la musa de 
nadie. Abro la ventana y miro el mar, tomando un café 
amargo como la inspiración que no llega. Encerrada en 

una casa con ventanas azules, observo mares azules y anhelo 
que una barca me llevé lejos de aquí. Tierras remotas siempre 
cautivan, las montañas parecen más verdes y el canto de los 
pájaros más dulce. Sola y libre, quiero aquello que está lejos. 
Harta de aguantar las perversiones tan artísticas, levanto una 
pierna para irme. Me acabo el café y salgo, que se quede a 
medias el cuadro, o que él se invente cómo es mi espalda y 
dónde cae la luz por la mañana. ¿Quiero, no quiero, me voy 
o me quedo? Subjetiva e indecisa, mirando por la ventana, 
busco mi futuro en el vacío del mar. 

TIEMPO: UN PAR DE COPAS MáS

Me llamo Salvador. Hace treinta años pinté a mi hermana 
mirando por la ventana. Un cuadro dulce, realista y bonito y 
cualquiera puede confirmarlo. Pero a Ana María no le gustó. 
Se inventó una historia de locos acusándome de ser un per-
vertido que quiere sodomizar a su propia hermana. 

Pues toma bonita. ¿A ver quién de los dos es un pervertido?

¿Una joven virgen, una Lolita infernal que dice no, pero en el 
fondo grita sí, una muchacha inocente a la que le encantaría 
que le pillara desprevenida una manada de penes?

¿O un pintor a quien le gusta la ausencia de una mujer que 
posa de espaldas?

Yo te miraba como a una musa, tú a mí como a un monstruo.

Y ahora todo el mundo está mirando a mi hermana sodomi-
zada por su propia castidad.

{prosa}
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Me llamo Salvador y pinté mucho hasta entender que la úni-
ca vía para salvar el arte era el surrealismo. El impresionismo 
es para los románticos que se quedan mirando el mar en vez 
de coger una barca y explorarlo. La indecisa de mi hermana 
tardó en escapar, pero finalmente se fue con el barquero. Es-
pero que no se lo haya gastado todo y pueda pagar un óbolo 
por el pasaje. Ya no está aquí para que la pinte y lo que único 
que me queda es imaginarla. La imaginación traiciona a veces 
pero no me abandona nunca. Era morena pero la prefiero pe-
lirroja. El vestido tan ceñido, que nunca le gustó, se lo quito. 
Dejo la ventana, pero la pinto surrealista. Hago añicos la ba-
randilla opresora,  pero el cuadro se me va de las manos. La 
odio por haberme dejado solo con mis perversiones. Se creía 
tan casta y despreocupada mirando el vacío del mar. Acabo el 
cuadro y me quedo mirando a mi hermana sodomizada por 
su propia castidad. 
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a fiestra 
por Diego Alfonsín Rivero

Lector de galego 
da Universidade de Heidelberg

a fiestra 
por Diego Alfonsín Rivero

Lector de galego 
da Universidade de Heidelberg

Hai un buraco na parede por onde ás veces entra a luz e podo ver o outro lado 
do muro. Chámanlle o mundo. Cando a luz se esvaece goberna outra vez ab-
soluta a escuridade. Non sabería establecer unha mecánica precisa dos tempos 
que rexen a aparición da luz ao outro lado. A noite era o mundo ata o día en 

que esa aura branca e transparente que todo o envolve revelou unha existencia de estrañas 
formas de vida, contornos definidos e voces que exhiben rostros e movemento. 

Agora, habito unha fiestra. Os meus días son esa luz que me posúe avanzando a través do 
seu exacto buraco na parede. Hai tempo xa que eles deixaron de vir. As horas, agora, son o 
tránsito dos ceos, o peso das sombras que dende a altura silenciosa se espallan anchas pola 
casa. 

Estou soa. Probablemente estarei soa xa para sempre. O mundo entra en min atravesando 
os vidros sen tocalos e coma un ollo intacto anégame por dentro e quente se me expande 
nos adentros. Paso as horas á xanela, aliméntome da luz que navega o cristal, das voces dos 
corpos que ao lonxe estremecen o ar. A fiestra habítame o interior e ilumina a intimidade 
deste farrapo en que lentamente me deixo ser e estar. 

Non van volver. Ninguén volverá. É tarde xa para regresos. Tampouco eu quero volver. Só 
a luz, cos seu pés matinais, acende cada mañá a fiestra que agora habito. Só a luz. Só ela 
sabe da miña ausencia e volve. 

Adormezo. A cabeza déixase levar pola maré branca do sono. Déixase facer entregada e cae 
unha e outra vez nun baleiro oco e sen fondo coa branda precisión do balance insomne 
dunha gamela á deriva. Acordo co queixo mergullado no peito e enchoupada da luz mine-
ral que atravesa o cristal. 

Agora sei que os meus días só coñecerán este lugar, este oco por onde entra a luz atravesan-
do a parede. Isto é todo o que me queda. A paisaxe da luz envolvendo o mundo. Aquí me 
deixaron, pousada nunha cadeira, entregada á espera.

Coido que eles non han volver de ningunha das maneiras anteriores á noite da que eu vol-
vín. Mais andan ao redor. Eu síntoos andar á miña volta. Limpan un corpo que xa deixou 
de me pertencer e utilizan palabras que eu xa non ouso  descifrar. Aliméntanme mais eu 
xa decidín por eles dende o meu regreso. Están, mais están desaparecidos. Veñen, pero 
non volven. Ven mais non reparan. Falan. Non entenden.

A  soidade que agora habito ten a transparencia da fiestra. Do outro lado dos seus vidros, 
unha mañá xurdiu o reverso da noite e eu volvín. Unha fiestra é un mundo que entra den-
tro dun e xa nunca esmorece. Os meus ollos coñecen cada pormenor dese buraco aberto 
na parede. Ese é agora o meu lugar. A miña ollada non coñece outra latitude. 

Algún día, tralo derradeiro amencer, permanecerá a noite. Mais a luz e mailas súas voces, 
esas, acompañaranme, tamén a transparencia e as súas sombras. A fiestra, seino, virá 
comigo.

{prosa}
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rutinas: 
o vello que fuma e 
a vella que asexa 

por Ana Somoza Cornes
Lectora de galego 

da Universidade de Varsovia

Son as dez da mañá e seguen na cama. Levan sesenta 
anos xuntos e dende hai vinte fan todos os días o 
mesmo. Espertan ás cinco ou ás seis, co galo. Mais 
quedan na cama. A falar.

Parece que vai frío hoxe, eh?

Bah, frío frío… non vai. 

(silencio)

Que queres para comer?

… hmmm

Vou ir á praza… unas sardiñas?

Bueno…

Érguense. Mentres ela prepara o almorzo, el bota un pitillo.

Xa estás fumar! Has de morrer! – berra ela.

Paraaaa baraaa baraaaá… - indiferente cantaruxa el.

Ela marcha á praza de abastos. Polo camino non para a falar 

con ninguén, e se para, dous minutos, que ten présa, tantas 
cousas por facer! Non vaia selo raio que pensen que non é una 
muller de ansia.

El, tranquilo, vai dar un paseo ata o bar. Sempre co pitillo na 
boca e cun conto preparado. Vai xogar a partida. Vai rir. Vé-
selle na cara que viviu moito, moita miseria, moito apuro, pero 
tamén se ve que foi un home con sentido do humor. As enru-
gas son o diario da vida de cada un, cada xesto vai quedando 
marcado nos nosos rostros.

Ela volve á casa e limpa. Ou fai que limpa, porque non hai 
nada que limpar. Mira a novela. E como todos os días, vai á 
ventá. Deixa as contras medio abertas e asexa. Dende fóra non 
a ven. Está atenta a todos os que pasan. Aquela non leva présa, 
seguro que ten a casa coma un cortello. E a filla de Adelina… 
coma a nai, con esa saia tan curta. Meu Deus. E o home de 
Herminia… que trompa leva. Que vergonza! E así pasa o día. 
A criticar, soa.

Ás dúas chega a casa o home para comer. E o de sempre, que se 
é un bandallo, que qué horas son estas, que a comida está fría. 
Paraaa baraa baraaá… 

Durmen a sesta. Ela mira a televisión. El vai á horta. Ao serán 
miran a tele. Non comentan nada.

É noite, dá igual se son as oito ou as dez, é noite e van durmir.

{prosa}



Aitor Arruza Zuazo

GALBIDEA

Txolarreek udazkenean hiltzen direla esaten dute.
Gure leiho itxien beiren kontra zanpatuta hiltzen dira.
Laster elduko den neguko hotzaren aurkako babesa eta epeltasuna eskaintzen dieten leiho 
traidoreen aurka zanpatuta.
Inozoak.
Ni bere aurka zanpatuta udan hil  nintzen.

PERDICIóN

Dicen que los gorriones mueren en otońo.
Mueren estampados contra los cristales de las ventanas de nuestras casas.
Ventanas traicioneras que les prometian calor y cobijo ante el inminente invierno.
Infelices.
Yo me estampe’ contra ella en verano.

HEROIEN GALERA

Nire bizitzako egunik tristeena 
etxeko lehiotik begiratzean nire aita sudurretik ateratzen zituen mukiak jaten ikusi nuenekoa 
izan zen.
Leiho madarikatu horretan bukatu zen nire haurtzaroa, han galdu  heroiak.
Hortik aurrera ni neu izan nintzen.

LA PERDIDA DE LOS HEROES

El dia mas triste de mi vida 
fue aquel en el que al mirar por la ventana de mi casa vi a mi padre hurgarse en la nariz y 
llevarse a la boca lo que sacaba de ella.
En esa maldita ventana terminó mi infancia, perdieron mis heroes.
Desde entonces fui yo mismo.

fotografia de Agnieszka Stępniowska



Kirmen Uribe

ATSEGIN DITUT

Atsegin ditut zelai berdeak zabaltzen dituzten leihoak, 
ezagutzen ez ditudan hiriak, ezagutzen nauten drogak.

Atsegin ditut erreboltak, bizikletak, kantuak, aintzirak, 
etxe zaharrak, gorputz biluziak, betiko zalantzak, elurra.

Atsegin ditut atsegin direnak, egur usaina, negu portuak, 
lehengo kontuak, begirunea, egunez erditzen diren gauak.

LUBIę

Lubię okna, które wychodzą na zielone pola, 
miasta, których nie znam, i znane mi narkotyki.

Lubię rewolucje, rowery, piosenki, jeziora, 
stare domy, nagie ciała, wieczne wątpliwości, śnieg.

Lubię tych, którzy lubią sami siebie, lubię zapach drewna, zimowe porty,  
dawne sprawy, szacunek i noce, które rodzą dnie.

(tłumaczenie: Aitor Arruza Zuazo, Anna Milak, Anka Steliżuk)

Alberto Caeiro

 NÃO BASTA ABRIR A JANELA

Não basta abrir a janela 
Para ver os campos e o rio. 
Não é bastante não ser cego 
Para ver as árvores e as flores. 
É preciso também não ter filosofia nenhuma. 
Com filosofia não há árvores: há ideias apenas. 
Há só cada um de nós, como uma cave. 
Há só uma janela fechada, e todo o mundo lá fora; 
E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, 
Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. 

 de O Guardador de Rebanhos

NIE wySTARCZy OTwORZyć OkNA

Nie wystarczy otworzyć okna
Aby zobaczyć pola i rzekę.
Nie wystarczy nie być niewidomym
Aby zobaczyć drzewa i kwiaty.
Należy również nie mieć żadnej filozofii.
Z filozofią nie ma drzew: są jedynie idee.
Jest tylko każdy z nas, jak jaskinia.
Jest tylko zamknięte okno i cały świat na zewnątrz;
I sen o tym, co można by ujrzeć, gdyby okno się otworzyło,
Co nigdy nie jest tym, co się widzi, kiedy otwiera się okno.

    (trad. Agata Derdak)



ZUZANNA ANCZEwSkA*

w oknach całego miasta 
te same obrazki 
podwórka, psy, ulice, 
nogi, miliony nóg 
stuk. 
      stuk. 
a w moim oknie 
kokon i konno, oko, 
no, 
O.K.

Natalia Nagler*

Okno naszych dusz

Za okiennicami zwykłego zapomnienia 
Ukrywa ma tęsknota swój nieobecny wzrok 
Tyle w nim wspomnień, tyle w nim ciszy i cienia 
Za oknem już wyłącznie splecionych echo rąk.  

Przez zasłonięte okno zamkniętych naszych dusz 
Ulecą niewyraźne tamtych dni kontury 
Tylko pamięć nieśmiało będzie prosić o klucz 
Choć niepamięć nigdy nie poruszy kurtyny   

A cóż jeżeli okna nie ranią w dwie strony? 
Czy mogę ujrzeć ciebie nie będąc ujrzaną? 
Ta szyba podzieliła mój świat na połowy 
Zimny dotyk rani, gdy łzy mnie ku niej pchają  

Wiem, że się nie odważę, i że ty nie zdołasz 
Ni spojrzeć w okno, które czas pokrył kurzem lat 
Lecz gdybyś kiedyś ujrzał zamgloną w nim mą twarz  
Wiedz, że ja pierwsza chciałam zobaczyć tam twój ślad 

*estudiantes de 4º curso



en las ventanas de toda la ciudad 
las mismas imágenes 
patios, perros, calles, 
pies, millones de pies 
tap. 
      tap. 
y en mi ventana 
venta de viento, avientan, 
ven, tú, 
vente. 

Traducción de Abel Murcia

la ventana de nuestras almas

Tras las contraventanas del común olvido 
Esconde mi nostalgia su mirada ausente 
Tanto recuerdo ahí, tanto silencio y sombras 
Y un eco fiel que nuestras manos entreteje 

El cristal cubierto de unas almas cerradas 
Deja huir el vago contorno de esos días 
Sólo la memoria suplicará la llave 
Aunque nunca el olvido corra las cortinas 

¿Y si las ventanas no hieren a ambos lados? 
¿Es posible mirarte y que tú no me veas? 
El vidrio ha cortado mi mundo en dos mitades 
Y duele el frío tacto, el cristal que se acerca 

Yo no seré capaz y tú no verás nunca 
la oculta ventana que polvo y tiempo sellan 
Pero si un día encuentras mi empañado rostro  
Sabe que siempre quise ver en él tu huella 

Traducción de Gerardo Beltrán

fotografia de Agnieszka Stępniowska
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{traducción}

PRZy OkNIE 

 
Wiem... Siadłaś teraz przy oknie  
I patrzysz...  
Kasztan pożółkły przed Twym oknem stoi  
I liście roni... jesienne liście...  
Deszcz kropi... kasztan moknie,  
Wiem: siadłaś teraz przy oknie,  
Jesienią Ci się w dobrych oczach smutki,  
Te twoje smutki: dziwne... przypomniane...  
Lecą, lecą z kasztanu liście,  
Powiędłe, obłąkane,  
Szelestnie naziem się kładą,  
Żałobnie... złociście...  

- A może świeci słońce?  
 
A ja wiem, że Ty myślisz o mnie,  
Bo byłem u Ciebie wczoraj...  
Pamiętasz? smuciłem się ogromnie,  
Bom miał od Ciebie jechać,  
(...Cichości, cichości jesienna...)  
Bom miał od Ciebie jechać,  
Nie patrzeć już w Twe dobre oczy,  
Ani do Ciebie się uśmiechać,  
(...Cichości... cichości jesienna...)  
Uśmiechać się, jak Pani chora,  
Co w wielkiej sali kona...  
Ja byłem u Ciebie wczoraj,  
Ja wiem...  

- A może świeci słońce?  

AO CARóN DA VENTá 

Sei… que sentaches ao carón da ventá 
e que estás ollando… 
o castiñeiro dourado que enfronte está 
e que está a derramar follas… follas de outono… 
Está orballando… o castiñeiro estase mollando, 
Sei… que sentaches ao carón da ventá 
Outónanse as tristezas nos teus doces ollos, 
As túas tristezas, estrañas… lembradas… 
Caen, caen do castiñeiro follas, 
murchas, tolas, 
póusanse no chan murmurando, 
de loito… douradas… 

- Quizais brille o sol? 
 
Pero eu sei que estás a pensar en min, 
porque estiven na túa casa onte. 
Acórdaste? Estaba tristísimo, 
porque tiña que marchar 
(… silencio, silencio outonal…) 
porque tiña que marchar 
Non mirar máis eses teus ollos doces, 
nin tampouco sorrir para ti 
(… silencio, silencio outonal…) 
Ese sorrir de doente 
que nun gran cuarto agoniza… 
estiven na túa casa onte 
Xa o sei… 

- Quizais brille o sol? 
 

as xanelas
de julian tuwim 

por Milena Górnicka e Magdalena Duszczyk
Alumnas de Galego 2 

Universidade de Varsovia
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JULiAn TUwim, nado en Łódź o 13 de setembro de 1894 e finado en Zakopane o 27 de decembro de 1953, foi un dos grandes poetas polacos do século XX.De orixe xudía, críase no 
seo dunha familia de clase media emigrada a Polonia dende Lituania.En 1918 colabora na apertura do café literario Pod Pikadorem en Varsovia e a partir de 1920 é o principal animador do 
movemento poético Skamander, que fundara xunto con Antoni Słonimski e Jarosław iwaszkiewicz.A poesía dos seus anos mozos caracterízase pola vitalidade, optimismo e loanza da vida 
urbana, neses primeiros poemas amosa a vida cotiá, a de cada día, coa súa trivialidade e vulgaridade. mais co paso do tempo volverase agre e escribirá apaixoadamente sobre o baleiro da 
existencia na cidade.Fascinado polo expresionismo alemán e o futurismo soviético, denuncia o auxe do fascismo e, ao comenzo da guerra marcha cara a Francia, Portugal e, finalmente, a 
Estados Unidos. Ao regresar ao seu país publica a súa obra mestra, Flores de Polonia (1949), longo poema no que expresa o amor hacia a terra natal e a nostalxia do exiliado.

 
Na ulicy nikogo nie ma,  
Ciche, ciche jest twoje miasteczko,  
Tylko lecą z kasztanu liście,  
A kasztan moknie, moknie...  
Siedzisz, moja miła, przy oknie,  
Siedzisz, moja dobra, przy oknie,  
Moje jasne, kochane słoneczko;  
Moje smutne, nienazwane szczęście!  
...W pokoju zegar cyka,  
Jak co dzień, jak co chwila,  
(Lecą, lecą z kasztanu liście...  
...Cichości, cichości jesienna...)  
Takaś ty już zmęczona,  
Senna,  
Główka na bok się przechyla,  
Łza w oczętach zalśniła  

- Ach, o czymźeś się zamyśliła?  
- Ach, czemużeś się zasmuciła?  
I ja tu taki samy...  
Ja też...  
Tak się już dobrze znamy,  
Tak się już dobrze znamy...  

- Wiesz?  
- Lecą z kasztanu liście,  
Żałobne, obłąkane,  
Naziem się kładą złociście  
A kasztan moknie, moknie,  
Siedzisz, moja dobra, przy oknie,  
Siedzisz, moja miła, przy oknie...  

- A może świeci słońce? 

Na rúa non hai ninguén 
silenciosa, silenciosa é a túa vila  
do castiñeiro só caen follas  
o castiñeiro estase mollando, mollando… 
Estás sentada, meu amor, ao carón da ventá, 
estás sentada, miña rula, ao carón da ventá, 
o meu brillante e querido sol, 
a miña triste, indescritible felicidade! 

… no cuarto o reloxo fai tictac 
como cada día, cada instante 
(caen, caen do castiñeiro follas  

… silencio, silencio outonal…) 
Estás xa tan cansada, 
tes sono, 
cáeche a cabeciña, 
unha bágoa brilla nos teus ollos  

- Ai, en que estarás a pensar? 
- Ai, por que estarás tan triste?  
e eu aquí tan só 
eu tamén… 
coñecémonos tan ben xa, 
coñecémonos tan ben xa 

- Sabes? 
- Caen do castiñeiro follas  
de loito… tolas… 
douradas póusanse no chan. 
E o castiñeiro estase mollando, mollando…… 
Estás sentada, miña rula, ao carón da ventá, 
estás sentada, meu amor, ao carón da ventá, 

- Quizais brille o sol?
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mArEk HŁASko  (Varsovia, 
1934-wiesbaden, 1969) o feito 
de pasar a súa nenez durante a 
segunda guerra mundial marcaría, 
segundo palabras do propio escri-
tor, a súa vida e as súas obras. os 
seus libros de tono realista descri-
ben a amargura da xuventude da 
súa época, as penurias e tristuras, 
a fame, o desánimo. “A xanela” 
(okno, 1956) é un conto modé-
lico do seu estilo xa que mostra 
perfectamente a suciedade e o 
desencanto, a miseria, a tristeza e 
a soidade, dunha sociedade e un 
país desgastados pola guerra.

{traducción}

Nikt prawie nie przychodził do mnie; 
mieszkam sam, od lat w tym samym brudnym 
i brzydkim domu przy jednej z bocznych ulic 
naszego miasta. Do okna mego pokoju nie 

zagląda nigdy księżyc, nigdy też nie widzę stąd nieba i 
gwiazd; mogę oglądać tylko kawałek podwórka i przeciwległą 
ścianę drugiego domu — bardzo wysoką, po części obrośniętą 
dzikim winem. Są tam dwa okna. W jednym — jak z czasem 
wywnioskowałem — mieszka tapicer, w drugim jakieś młode 
małżeństwo z dzieckiem; od czasu do czasu widywałem 
jasny łebek tego dziecka, nie wiem nawet po dziś, czy był to 
chłopiec, czy dziewczynka; potem dowiedziałem się, że dzie-
cko umarło. I straciłem ochotę do oglądania przeciwległej 
ściany; kiedy zrozumiałem, że nigdy już nie zobaczę tego 
dziecka, zauważyłem, jak doprawdy ohydna jest ta ściana.

Bardzo rzadko odwiedzał mnie pewien urzędnik z pierwsze-
go piętra; ja sam mieszkałem na parterze. Był to jeden z 
tych poczciwych świntuchów, w których ustach nawet 
przekleństwa diabłów brzmią zgoła niewinnie i tracą barwę, 
a którzy biją nas co chwila w kolano i mrużąc oko, pytają: 

„No, jakże? Podobało się panu? Prawda, że to znakomite?” Z 
początku nie znosiłem tego człowieka i jego jurnych opowia-
danek. Wydawał mi się obmierzły i głupi ponad wszystko; z 
pewną nawet przyjemnością myślałem, że z jego dowcipów 
śmiano się już chyba za czasów Franciszka Józefa. Lecz 
potem przestał mnie drażnić, a nawet stał mi się potrzeb-
ny, rozumiałem bowiem, że ten człowiek, mieszkający na 
pierwszym piętrze, jest takim samym biednym i samotnym 
człowiekiem jak na parterze ja. Zapragnąłem zrobić mu 
jakąś przyjemność: z nie byle jakim trudem wyuczyłem się 
kilku dowcipów i gdy przyszedł do mnie — powtórzyłem mu. 
Pamiętam, że milczał i nie powiedział już nic tego wieczora. I 
przestał mnie odwiedzać. Doprawdy, nie wiem dlaczego.

Przed moim oknem rosło drzewo akacji. Było bardzo 
stare i uschło: pamiętam, że ostatniej wiosny kwitła już 
tylko jedna gałąź. Wtedy to po raz pierwszy ujrzałem tego 
chłopca: siedziałem w pobliżu okna i zobaczyłem w pew-
nej chwili, że ruda głowa usiłuje zajrzeć do mego pokoju. Z 
początku przestraszyłem się, lecz zaraz potem rozumiałem, 
iż jest to główka dziecka, i postanowiłem czekać. Patrzyłem 

Case ninguén viña á miña casa; vivo só, 
dende hai moitos anos, no mesmo sucio e feo 
edificio nunha pequena rúa da nosa cidade. O 
luar nunca entra pola ventá, tampouco vexo 

nunca o ceo nin as estrelas; só podo ver un cacho do 
patio e a parede do bloque de enfronte, moi alta e parcial-
mente cuberta por viñas silvestres. Alí hai dúas fiestras. 
Nunha –como deducín– vive un tapiceiro, e na segunda, 
un matrimonio novo cun meniño; de cando en vez vía 
a súa cabeciña loura e ata hoxe non sei, se era neno o 
nena. Logo entereime de que o cativo morrera e perdín as 
ganas de mirar a parede de enfronte. Cando entendín que 
xamais volvería ver ese neno, fixeime no noxenta que era 
a parede.

Ás veces visitábame un funcionario da primeira planta; 
eu vivía na planta baixa. Era un deses vellos verdes pero 
con corazón, deses en cuxos beizos ata as peores bocala-
das soan inocentes e perden forza, deses que a cada pou-
co che dan palmadiñas na perna e que chiscándoche o 
ollo preguntan: E que? Gustoulle? Verdade que é excelente, 
eh? Ao principio non aturaba ese home e os seus chistes 
verdes, parecíame repugnante e, sobre todo, moi parvo; 
e pensaba, con certo pracer, que dos seus chistes rían xa 
nos tempos de María Castaña. Pero logo deixou de mo-
lestarme e ata necesitaba a súa presenza, entendín que ese 
home da primeira planta era igual de pobre e estaba igual 
de só ca min. Sentín ganas de agradalo dalgunha forma 
e, non con pouca dificultade, aprendín de memoria uns 
contos que lle contei un día que veu á miña casa. Lembro 
que calou e que non volveu abrir a boca en todo o serán. 
E deixou de visitarme. De verdade, non sei por que.

Diante da miña xanela había unha acacia. Era moi vella 
e secou. Recordo que na última primavera xa só florecía 
unha rama da árbore. Foi entón cando vin por primeira 
vez aquel rapaz. Estaba sentado ao carón da ventá e vin, 
nun momento dado, unha cabeza rubia tentando asomar-
se. Ao principio asusteime pero pronto caín na conta de 
que era a cabeciña dun neno e decidín agardar. Aguantei 
a respiración e ollei para el, o pobriño quería asomarse 
un pouco pero non lle chegaba. Eu pensaba: Axúdolle? 
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Pregúntolle que quere?  Pero logo desistín porque pensei que 
así podía desanimar o neno e espantalo.

A tarde do día seguinte, vin outra vez que o dono da cabeza 
rubia quería subir e botar unha ollada ao meu cuarto. Efec-
tivamente era demasiado pequeno e non podía conseguir o 
que quería. Foi daquela cando decidín asomarme pola fiestra. 
Vino e si, a verdade é que non era moi grande, o roxo pavero, 
pero levaba un sable tremendo. Recordo que me sorprendeu 
que un rapaciño tan pequeno tivese unha arma tan grande. 
Atrevinme e gritei:

- Ei, cativo!

Deu a volta pero saíu correndo. Pensei con tristeza que o es-
pantara e que seguro que non ía retornar. Pero non; ao serán 
vin de novo a cabeciña roxa que subía un pouco máis. Entón 
entendín que o que o atraía era o cadro que había na miña 
parede. Era unha trapallada de cadro que mostraba unha 
batalla naval: navíos coas velas estragadas, ondas escumosas, 
naufraxios, etc. O meniño ollaba o cadro dende fóra e vía só 
un pouquiño, ou sexa, a punta dos mastros e o ceo, un ceo de 
cores realistas no que o pintor descoñecido non escatimara 
en pintura. Decidín axudar ao rapaciño e cando veu pola 
noite asomei a cabeza de súpeto e gritei:

- Queres ver o meu cadro, non?

Miroume un instante, logo tragou a saliva e respondeu con 
valentía:

- Si.

Ofrecinlle a man e coa habilidade dun mono sentou no ante-
peito. Lémbrome aínda do brillo de entusiasmo nos seus ollos. 
Pero despois duns minutos decateime de que xa non miraba 
só para o cadro, botaba unha ollada tamén ao meu cuarto. 
Vin como se esvaía ese entusiasmo na súa cara. Entristeceu, 
púxose serio e quedou caviloso, como se durante ese curto 
momento que pasara sentado no antepeito se lle botaran 
enriba moitos anos e pesadume. Estivo calado e coa cabeza 
baixa moito tempo. E logo dixo:

- É igual en todas partes? 
- Si – dixen –. É igual de todas partes. 
- Non e diferente noutros lados? – preguntou–. 
- Non – respondín–. 
- Mesmo moi, moi lonxe de aquí? Tamén o mesmo? 
- Si. Alí tamen hai cuartos así. En todo o mundo hai cuartos 
así. O mundo é precisamente unha morea de cuartos coma 
este. 

- De todos xeitos seguirei a buscar –dixo–. 
Deu un brinco e fuxiu. 

Ao día seguinte voltei tarde á casa. O primeiro que vin en-
trando no cuarto foi un obxecto debaixo da xanela. Collino e 
resulta que era o sable que aquel día chamara a miña atención.

Pero o rapaz non volveu xamais.

wstrzymując dech; biedaczek, chciał zajrzeć nieco dalej, lecz 
nie mógł się wspiąć. Myślałem: „Pomóc mu? Zapytać, czego 
chce?” Lecz po chwili przestraszyłem się: przyszło mi do 
głowy, że mogłoby to zniechęcić go i spłoszyć.

Następnego popołudnia znów zauważyłem, że właściciel 
rudej głowy pragnie wspiąć się i zajrzeć do mego poko-
ju. Widocznie był jednak bardzo mały i nie mógł wykonać 
tego, co pragnął. Wtedy ja sam zdecydowałem się wyjrzeć 
i zobaczyłem go; tak, był to rzeczywiście nieduży, bardzo 
śmieszny rudzielec. Za to przy boku miał potężny pałasz; aż 
mnie to, pamiętam, zdziwiło, że taki malutki chłopiec ma taki 
duży pałasz. Odważyłem się i zawołałem:

 - Hej, mały!

Odwrócił się, lecz pobiegł dalej. Pomyślałem ze smutkiem, 
że spłoszyłem go i na pewno już nie będzie chciał tu zajrzeć. 
Lecz nie; wieczorem znów ujrzałem jego rudą główkę, nawet 
nieco wyżej. I wtedy zrozumiałem, co go przyciąga: obraz 
na mojej ścianie. Był to nędzny bohomaz, przedstawiający 
bitwę morską: okręty ze strzaskanymi żaglami, spienione fale, 
rozbitków i tak dalej. Mały patrzył na ten obraz z podwórka 
i widział tylko trochę, a więc czubki masztów i prawdziwego 
koloru niebo, któremu tak nie pożałował farb ów nieznany 
mi malarz. Zdecydowałem się dopomóc chłopczykowi i 
kiedy przyszedł wieczorem, wychyliłem znienacka głowę i 
krzyknąłem:

 - Chcesz zobaczyć mój obraz, prawda?

Patrzył na mnie chwilę, potem przełknął ślinę i rzekł mężnie:

 - Tak.

Podałem mu rękę. Usiadł na parapecie ze zręcznością małpki: 
pamiętam jeszcze krótki  błysk zachwytu w jego oczach. Lecz 
po chwili spostrzegłem, że nie patrzy już wcale na obraz: 
rozglądał się bacznie po moim pokoju. Widziałem, jak gaśnie 
zachwyt na jego twarzy. Zobaczyłem, że posmutniał: był teraz 
poważny i skupiony, jakby w ciągu tych chwil, kiedy siedział 
na parapecie, przybyło mu wiele lat i troski. Bardzo długo 
milczał opuściwszy rudą główkę. Potem rzekł:

-Wszędzie jest tak samo. 
-Tak! — rzekłem. — Wszędzie jest tak samo. 
-Nigdzie nie ma inaczej? — zapytał. 
-Nie — odparłem. 
-A gdyby tak bardzo daleko stąd? Też tak samo? 
-Tak. Tam też są takie pokoje. Na całym świecie są takie poko-
je. Świat to jest właśnie kilka takich pokoi. 

-To ja jeszcze zobaczę — rzekł.

Zeskoczył i uciekł. Następnego dnia wróciłem później do 
domu. Pierwsze, co zobaczyłem wszedłszy do pokoju, to 
leżący pod oknem jakiś przedmiot. Podniosłem go; był to ów 
pałasz, który budził moje zdumienie.

Lecz sam chłopczyk nie zajrzał do mnie już nigdy.
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{tradução}

PADRÃO

O esforço é grande e o homem é pequeno, 
Eu, Diogo Cão, navegador, deixei 
Este padrão ao pé do areal moreno 
E para diante naveguei.

A alma é divina e a obra é imperfeita. 
Este padrão sinala ao vento e aos céus 
Que, da obra ousada, é minha a parte feita: 
O por-fazer é só com Deus.

E ao imenso e possível oceano 
Ensinam estas Quinas, que aqui vês, 
Que o mar com fim será grego ou romano: 
O mar sem fim é português.

E a Cruz ao alto diz que o que me há na alma 
E faz a febre em mim de navegar 
Só encontrará de Deus na eterna calma 
O porto sempre por achar.

D. SEBASTIÃO

Rei de Portugal

Louco, sim, louco, porque quis grandeza 
Qual a Sorte a não dá. 
Não coube em mim minha certeza; 
Por isso onde o areal está 
Ficou meu ser que houve, não o que há.

Minha loucura, outros que me a tomem 
Com o que nela ia. 
Sem a loucura que é o homem 
Mais que a besta sadia, 
Cadáver adiado que procria.

Já sabemos que traduções nem 
são como pedras- imóveis, in-
transferíveis, imutáveis-, nem 
são como sombras- bidimensio-
nais, escuras, ilusórias. E será que 
também não são como janelas? 
Vejam bem: pode-se olhar por 
uma janela para fora e ver uma 
pequena parte do mundo. E esta 
vista pode encantar-nos, pode 

fazer-nos sonhar e sair à procura 
de aventuras. Ou nem por isso. Às 
vezes o que vemos dá apenas von-
tade de ficar cá dentro e escrever. 
Ou traduzir. Tal e qual é o mun-
do lá fora que nos afecta e  nos 
enriquece em todos os sentidos 
possíveis, sejam estes dolorosos, 
sejam alegres, sejam impossíveis. 
Quem está dentro parece fecha-

do. Quem está fora, parece querer 
entrar e comprender. E mesmo 
que uma janela seja perfeitamen-
te transparente (aliás não creio 
que uma vez na sua existência 
esteja tão limpa...), nunca vamos 
conseguir ver todos os porme-
nores daquele quarto pequeno, 
lá dentro. E da mesma maneira: 
quem está dentro, nunca vai con-

seguir ver todos os pormenores 
daquele grande mundo lá fora. 
Mesmo assim há neste mundo 
rainhas, princesas e navegadoras 
que querem sonhar e espreitar 
pela janela dentro. E é possível 
espreitar a não ser que o quarto 
fique no décimo quarto, no déci-
mo quinto ou no vigésimo andar 
dum prédio antigo e sombrio...
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de fernando pessoa, Mensagem, Assírio & Alvim, 2002
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PADRÃO 
(wersja: Henryk Siewierski/Agostinho da Silva)

Trud jest wielki, a człowiek tak mały. 
Ja, żeglarz, Diogo Cão, pozostawiłem 
Ten znak u stóp piasków śniadych 
I dalej przed siebie z wiatrem płynę.

Dusza jest boska, a dzieło tak niedoskonałe. 
Ten kamień mówi do wiatru i nieba, 
Że z tego, com zamierzył, część tylko wykonałem; 
Tylko do Boga należy, co jeszcze do zrobienia.

Do ogromnego, bezkresnego oceanu 
Mówią te Piątki, które tutaj widzisz, 
Że morze z końcem dane Grekom i Rzymianom: 
Morzem bez końca Portugalia płynie.

A krzyż na górze mówi, że to, co w mej duszy, 
Co rozpala gorączkę we mnie żeglowania 
Znajdę dopiero tam, gdzie pokój Boży, 
Gdzie port, co wieczną będzie mi przystanią.

PADRÃO 
(wersja My: estudantes do 2o ano, 
 Secção Luso-Brasileira da Univ.de Varsóvia)

Wysiłek jest wielki, a człowiek tak mały. 
Ja, Diogo Cão, żeglarz, zostawiłem 
Na skraju pustyni ten znacznik ze skały 
I dalej w nieznane strony ruszyłem.

Dusza jest boska, a dzieło niedoskonałe. 
Ten kamień wskazuje wiatrom i niebom, 
Że z mym udziałem powstało dzieło śmiałe: 
Resztę zawierzam wyrokom Jego.

Pięć Tarcz, które widzą twe źrenice, 
Głosi bezkresnym, wielkim oceanom: 
Morze Greków i Rzymian ma swe granice, 
Morze bez granic jest dane Luzytanom.

A krzyż me myśli do niebios wznosi 
I gna mnie w dalszą drogę 
Lecz dusza wiecznego spokoju prosi 
Który w wyczekiwanym porcie odnaleźć mogę.

(variante da última estrofe) 
A krzyż na szczycie mówi o tym, co duszę mą urzeka 
I napełnia gorączką żeglowania 
Że tylko w wiecznym spokoju na odkrycie czeka 
Ta przystań niezmiennie pożądana.

SEBASTIAN

Król Portugalii 
(wersja: Henryk Siewierski/Agostinho da Silva) 

Szalony, tak, szalony, bo chciałem wielkości, 
Jakiej nie daje Los. 
Ta pewność przerastała moje możliwości; 
Dlatego w piasku pustyni zostało, 
Czym byłem, nie czym jestem wciąż.

Niech to szaleństwo biorą ode mnie 
Inni, ze wszystkim, co miało w sobie. 
Człowiek bez szaleństwa jest zaledwie 
Bydlęciem zdrowym, 
Niedoszłym trupem, co się mnoży.

SEBASTIAN

król Portugalii 
(wersja: My: estudantes do 2o ano,  
Secção Luso-Brasileira da Univ. de Varsóvia)1

Szalony, ponieważ chciałem wielkości, 
Której poskąpił mi Los. 
Zbyt wiele miałem w sobie pewności; 
Pustynia bezkresna stłumiła mój głos 
Jestestwu zadając ostateczny cios.

Szaleństwo moje niech innych omota 
Wraz ze wszystkim, co się w nim zrodzi. 
Bowiem czym bez szaleństwa jest istota, 
Za zdrową bestię tylko uchodzi 
Bezwładne ciało, co kolejne płodzi.

1 Estas traduções nasceram de mais do que uma aula de língua portuguesa e 
participaram as seguintes rainhas, princesas e navegadoras da tradução: Agnieszka 
Bielecka, Marta Bocianowska, Maja Boruszewska, Jagoda Dolińska, Antonina 
Gugała, Estera Jaros, Magdalena Karwecka, Katarzyna Kędzierska, Maria Kozak, 
Agata Marciniak, Magda Mazur, Magda Misiorny, Anna Myślińska, Marika 
Płaczkowska, Kinga Rożej, Sylwia Rytel, Karolina Skirzyńska, Marta Stebnicka, 
Kamila Szadurska, Agata Szymusiak, Marta Tarnawska.
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FINESTRES

Una pluja de massa dies, el cel encapotat,
les teranyines que es fan més espesses, negres,
amb el pas de les busques que no aconsegueixen
trencar-les. Hi esperem com insectes al seu botxí.

Els llums encesos a totes les habitacions, bateries
que assenyalen un camí, sense sortida d’emergència.
Déu, per què ens has donat la foscor total? Hi ha cap
sentit en els foscos corredors constant-grisos del cel?

I rere les finestres, un sol reflex, una línia de l’horitzó,
la darrera línia de la teranyina que és el salt al buit.
Les finestres, reflectint els llums encesos, el truc
en el trajo d’un mag que es fon amb el brut color de fora.

Vull mirar enfora, però les finestres m’obliguen 
a girar cua. Agafo la direcció contrària, vertigen com 
en una autopista, un kamikaze que comprèn tard la tria.
La teranyina t’atrapa a les entranyes. Llums a les finestres.

{poesía}

Xavier Farré és traductor i poeta. 
Lector de català a la UJ de 
Cracòvia

Xavier Farré
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Silenci rere les finestres, només algun tren
amb el seu xiulet, com el crit d'un infant,
t'arriba. Per anunciar-te la multiplicació
del silenci. Per sumir-te en els pensaments.

La tv emet imatges mudes. Una realitat
fingida, unes boques que es mouen a destemps.
El llum a l'habitació ageganta les ombres
de les meves mans buscant-te arreu.

Les passes, en el trajecte del bany al llit,
ressonen com campanes en una plaça buida.
Totes busquen el seu camí. I els peus el saben.
Poder arribar fins a la línia del teu cos.

Silenci rere les finestres, imatges mudes,
un xiulet, unes boques obertes, unes passes,
unes campanes, un llum, una plaça, un crit:
m'omplo fins a vessar en la teva presència.



Janeiro 201050 ¿?

VENTANAS

Abro una ventana 
y te busco
en la red 
que amortigua mi caída
después del enésimo
salto
de página
web

nada

Tanto amor en esa caída
inexpresable
en 160 caracteres
por segundo
tercero
y cuarto 
 menguante
y creciente la marea
que llena
la luna
y se marea
cuando abro
la quinta ventana
después
de navegar
sin rumbo
por un ciclo solar
casi completo

Pero siempre tendremos 
skype
me digo
tan íntimo a pesar de todo
aunque un tanto limitado
emoticónicamente hablando

Y siempre una ventana más
para cambiar de tarifa
y llamarnos 
simplemente

por teléfono 

Gerardo Beltran es poeta y traductor. 
Profesor del Instituto de Estudos 
Ibéricos e Iberoamericanos, de la 
Universidade de Varsovia.

Gerardo Beltrán

{poesía}
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HISTORIA EN TRES ACTOS

I

Tras una nube
voraz y agazapada
la luna llena

II

Golpe de viento
constelación propicia
se abre la noche

III

E irrumpes tú
relámpago certero
por mi ventana

LA VENTANA

a)
Para la ventana
lo importante no es lo real,
sino lo transparente.

b)
Hay ventanas
que miran hacia adentro
y hacia afuera de las cosas,
que dejan pasar la luz
pero no el viento,
que separan la noche
y dan lugar a la nostalgia,
que permiten descubrir lo oculto,
ver lo prohibido.

Ventanas
para envidiar lo luminoso
y alejar el ruido,
para apoyar la nariz
y escribir en el vaho
cualquier palabra,
para acompañar la espera,
para romperse a veces.

Hay ventanas
que hacen el mundo más pequeño,
que enmarcan el tiempo y el paisaje
y hasta sirven
   veladamente
como espejos.

Ventanas que se confunden con la lluvia
y ventanas que pasan a la historia.

Pero también hay ventanas
por las que nunca mira nadie.



a

a la ventana 
agazapada llega 
la luz del día

ante

ante la puerta
lejos de la ventana
reunión de sombras

bajo

bajo el felpudo
ventana de los suelos
rastros de polvo

cabe 

cabe los muros
el silencio se adentra
por las ventanas 

con

con la mañana
la ventana se abre
muere la noche

contra

contra el olvido
la ventana es un muro
de transparencias

haikus ventanalmente  
preposicionales

a Gerardo Beltrán 
por abel murcia*

俳
句

* 呩句另史吱启吏名呇吨 

呩叵史吋吠后叨呞呇 

呈召吵吩呫呦吡呦吧吻

{poesía}



a

a la ventana 
agazapada llega 
la luz del día

ante

ante la puerta
lejos de la ventana
reunión de sombras

bajo

bajo el felpudo
ventana de los suelos
rastros de polvo

cabe 

cabe los muros
el silencio se adentra
por las ventanas 

con

con la mañana
la ventana se abre
muere la noche

contra

contra el olvido
la ventana es un muro
de transparencias

de 

de largos brillos
se visten las ventanas
urante el día

desde

desde este lado
las ventanas son formas
de ver el mundo

en 

en las ventanas
retozan los reflejos
luces y sombras

entre

entre silencios
el tiempo deja huellas
en las ventanas

hacia 

hacia dos mundos
conducen las ventanas
afuera adentro

hasta

hasta el invierno
necesita ventanas
donde mirarse

para

para los sueños
la ventana es la puerta
de toda  infancia

por 

por la ventana
entra y sale la vida
desde la calle

según

según se mire
la ventana está abierta
o está cerrada

sin

sin las ventanas
la casa no respira
muere de asfixia 

so
so estricta pena
de no ver más el cielo
abrir ventanas

sobre 
sobre el alféizar
se extienden los dominios
de las ventanas

tras
tras el cristal
la ventana es paisaje
sin ser distancia

a Gerardo Beltrán 
por abel murcia*





Ewa Maria 
Sobolewska

janela
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una ventana para ti
por Gerardo Beltrán
Professor, Tradutor, Poeta, Super-Herói  

{qué bonito es el amor #15}

A partir de la lectura del Génesis 
 no queda del todo claro ,(ספר־בראשית)
cuándo es que el Eterno creó las ventanas. 
Puede suponerse, sin embargo, que fue 

hacial el final del día seis. Probablemente fue inclu-
so lo último que hizo ese día, justo antes del Sábado 
-para, una vez encendidas las velas por prime ,(שבת)
ra vez, servirse una copa de buen vino1, tumbarse 
en su enorme sofá y, con una satisfacción también 
enorme, mirar por la ventana todo lo que había 
hecho, como quien ve todo lo que se ha inventado 
desde un penthouse en Manhattan (מנהטן)2.

Hay que tomar en cuenta, desde luego, que debido 
a la naturaleza –o más bien sobrenaturaleza– del 
Creador –y también por el tamaño de la creación–, 
más que por una, el Uno y Único  habrá mirado si-
multáneamente por una cantidad infita de ventanas 
cada una de Sus hechuras desde todos los puntos de 
vista posibles (un poco a la Picasso).

Miró seguramente la primera estrella de la tarde, 
la sombra del mar, la noche entera, el séptimo 
amanecer y todas las rosas: la de los vientos, la de 
Sharón, las que verían Milton y Borges, la de un 
pequeño planeta y la de un ramo entregado 5770 
años después.  

Y sigue mirando, claro está, cuando menos una 
vez a la semana, porque el resto de los días estará 
ocupado con otros asuntos.

Uno de esos días de entre semana, por ejemplo, 
tuvo que ajustar cuentas con los constructores de la 
Torre de Babel (מגדל־בבל) por no haberle puesto su-
ficientes ventanas ni de la forma y dimensión ade-
cuadas. El Arca de Noé (תבת־נח), en cambio, tenía 
sólo las indispensables para que entrara un poco de 

luz, pero para que no se metiera el agua. Para compensar, al 
bendito Baruch Spinoza (ברוך שפינוזה) le dio las lentes de los 
telescopios, como pequeñas ventanas desde las que se puede 
mirar muy, muy lejos –hacia fuera y hacia dentro3.

Cuando se mira por un infinito número de ventanas al 
mismo tiempo, por simple ley de probabilidades en alguna 
tiene que estar pasando algo interesante. Pero seguramente 
no es éste el lugar para hablar del primer voyeur del Universo. 
Y quizá tampoco sobre el primer defenestrado, aunque es 
evidente que el Ángel Caído tuvo que caer por algún lado (y, 
muy probablemente, empujado por alguien)4.

Pero volviendo al Principio (בראשית), lo que sí que queda 
claro es cuándo apareciste tú: al final de todo, porque eres lo 
más perfecto. 

Y por eso, creado a imagen y semejanza del Mismísimo, tou-
tes proportions gardées, y de acuerdo con mi propia y limi-
tada naturaleza (¡nunca mejor dicho!), yo sólo necesito una 
ventana(חלון־האהבה), hecha a la medida, para mirarte a ti. 

Notas 

 

1 Los viñedos estaban listos desde el día tres y la producción no era 
nada mala. Ver Libro del Génesis 1:11-13: ;וי אמר אל הים, תדשא הארץ 
 דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי ע שה פרי למינו, אשר זרעו־בו על־־הארץ; ויהי־כן׃
 ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע, למינהו, ועץ עשה־פרי אשר זרעו־בו, למינהו;
וירְא אלהים, כי־טוב׃ ויהי־ערב ויהי־בקר, יום שלישי׃
 

2 Mi amigo Simón suele decir que lo que no hay en Nueva York es 
que simplemente no existe.

3 A cada vampiro del mundo le dio también su ventana, todas con 
dos lados: uno para entrar y uno para salir, pero esa es otra historia.

4 Otro caso que permanece oficialmente irresuelto es el de la tercera 
defenestración de Praga, cuando, el 10 de marzo de 1948, Jan 
Masaryk fue hallado muerto bajo la ventana del cuarto de baño del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Habrá que recordar que Masaryk 
era en ese momento el único ministro que no pertenecía al partido 
en el poder.



janela fechada 
para férias

por Daniela Capillé
Professora, Escritora, Andarilha, Actriz de telenovelas 

{como é bonito o amor #15}
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joseba sarrionandia 
uribelarrea

por Aitor Arruza
Professor de Língua Basca 

na Universidade de Varsóvia

El protagonista de este acto no se 
encuentra entre nosotros por razones 
obvias.» De este modo comienzan 
todas las presentaciones de los libros 

y conferencias sobre Joseba Sarrionaindia 
(Iurreta,1958), uno de los poetas vascos mas 
prolíficos y reconocidos  de nuestros tiempos.

El motivo es más que obvio para los conoce-
dores de la literatura vasca, pues en 1985 es-
tando en la carcel de Martutene cumpliendo 
un condena de 27 ańos por pertenecer a E.T.A, 
firmo uno de sus momentos más novelescos 
al escapar de la carcel junto a otro compańero 
escondidos en los altavoces del cantante 

“Imanol” que acababa de  un concierto en la 
misma.

Dicha acción unida a la fama de poeta y 
escritor labrada antes y durante su encierro 
(ganó tres premios literarios el mismo ańo de 
su encarcelamiento, en 1980) hicieron que su 
figura alcanzara cotas casi mitológicas, siendo 
muestra de esto la canción “Sarri,Sarri” del 
grupo KORTATU que aun hoy en dia se puede 
escuchar frecuentemente.

Joseba sarrionaindia empezó pronto su carrera como poeta 
y escritor en euskera, colaborando con las revistas y publi-
caciones más importantes de finales de los setenta, como 

“zeruko Argia”, ”Jakin” o “Anaitasuna” formando ademas parte 
del consejo de esta última.  Fue miembro además del grupo 
literario “Pott” del que formaban parte entre otros Bernardo 
Atxaga o Jon Juaristi. 

Sin duda alguna, ha sido la poesía el genero más trabajado 
por Joseba Sarrionaindia, pero no desmerece en nada el resto 
de su obra que va desde la traducción al euskera de poetas 
gallegos y  portugueses como, Alberto Cunqueiro, Luis 
Amado Carvallo o Fernando Pessoa , pasando por el cuento 
(narrazioak,1983), del que fue un gran impulsor en los anos 
80, hasta llegar a un estilo propio que podemos denominar 

“híbrido”, pues auna en ellos varios generos. Exponente de 
este último sería su obra “Ni ez nai hemengoa” (Yo no soy de 
aquí,1985), una especie de diario de su estancia en la carcel 
que reune poemas,opiniones,reflexiones,noticias testimo-
nios...etc. un complejo puzzle en forma de periódico.

Quizá ningún autor vasco ha sido tan cantado como él. 
Muestra de ellos es el libro-disco  “Hau da nire ondasun 
Guzia” (Estos son todos mis bienes) que recoge los versos de 
Sarrionaindia en la voz de Mikel laboa, Ruper Ordorika, Mi-
kel Errazkin, Imanol Larzabal, Fermin Muguruza y el grupo 
Oskorri.

Hoy en dia Joseba Sarrionaindia sigue huido y se ignora com-
pletamente su paradero. De vez en cuando, en la presentación 
de su nueva obra  podemos escuchar las palabras que dan 
título a este artículo.

Dice que algún dia volverá. Cuando se sienta verdaderamente 
libre. 

«

{poesía}
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MUNDUA BEGIRATZEkO LEIHOAk

Ez ezazue leihotik so egin,  
esan ziguten leihoak gilotinak dira. 
Leiho hertsirekietatik, leiho 
betubelduetatik 
kanpora begiratuez gero burua 
gal dezakezue: 
 
Botoia sakatu eta begira egizue telebista, 
begi erakuslea: 
Zu izan zintezkeen haurra gosez 
hiltzen ari da Absinian, 
Zanussi garbigailuak arinago eta 
garbiago, 
 
eguraldiak, oskarbi lainoaldi eta  
aterraldiak 
Ez leihotik so egin, zaparroek 
kristalak hautsi arren. 
Bizi zaitezte intsektu domestikoekin, 
zaudete hor zeuen hilarekin. 
 
Kanpoan ez dago deusere, so egileen 
buru ebakiak salbu 
eta autoak, alarma sistema gertu, 
baina deskantsuan,  
euripean. Ez egizue leihotik  
begiratu: 
 
ez ikusi ortzean hegats arraunka doan 
basahate ubea, 
letra hori ez dago gure alfabetoan.

„Hnuy illa nyha majah yahoo (Poemak 1985-1995)”. 
Elkar, San Sebastián, 1995
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varsovia
o el martirio de santa bárbara  

por Giancarlo Alberti 
Cónsul de Chile en Varsovia

I.
Las ventanas de la ciudad vieja

Bárbara, hija de Dióscoro, sátrapa de Nicomedia, fue encerrada por su padre en una torre para 
que los hombres no perdieran el juicio ante su belleza y no fuera seducida por el cristianismo 

temprano del siglo III.
Bárbara, recibiendo la revelación cristiana, ocultó de su padre su fe mandando construir tres 

ventanas en la torre, que simbolizaban la Santísima Trinidad. 

Cada alma mira a través de sus ojos cuadrados
No hay nadie dentro
No
Oh, sí, una luz
Una vela sobre la mesa
Barbara - ¿sí? - Alcánzame el pan
Dobrze

Vamos a sentir la noche y su frío
Es tiempo
De dejar las ventanas rojas
Donde nadie vive dentro

El pan y la lluvia
Flores quemadas y sauces al viento
Contra las ventanas
Los dedos nocturnos

Tres hermanas sobre tres camellos
Una flor para el desierto y acá
Esta tierra de hielo y plegaria
Vamos a sentir las cuerdas vibrando contra el vidrio

Cada ventana es un espíritu oscuro

{poesía}
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II. 
En la caverna

Al enterarse su padre del simbolismo de las ventanas, se enfadó y quiso matar a su hija por su 
traición. La muchacha huyó, llegando a ocultarse en una cavidad rocosa que se abrió milagro-

samente para ella. Su padre la encontró y la condenó al martirio.

Las paredes rocosas caen por encima de nosotros
Las paredes verdes del Trópico han quedado atrás
Hoy, una amplia tierra lejana
En su cercanía de ir corrompiendo
De dejar el testimonio del lado oscuro
De entrar como daga en la coyuntura de los árboles retorcidos
De este bosque de almas en pena
Y de graznidos
Los pájaros celestes que anunciaban el otoño
Ahora son estas costras de plata y de anhelo sobre las caras del tiempo
Son estos chillidos de noche encima de las causas
Rigiendo alfabetos cerrados
Infecundas cavilaciones 
En una lengua extraña se olvida pronto
Todo lo que no tiene que ver con el corazón 
Las paredes de noche encima de los cementerios judíos
Cambian sin cesar de colores y de formas
Las paredes de la selva las dejamos atrás
Puedes verlo, Barbara, ¡oh Varsovia!
¡Oh infrecuente y voluble!
Sales desde los rincones de la música
Y te ofreces nauseabunda para alimentar pesares
Y las alas de los hombres que se replegaron bajo los esqueletos
Y las calaveras
Y las flores tristes pero rojas encendidas
De púrpura y el color del paraíso
Antes de que llegáramos tú y yo 
Ese jardín precioso
Sobre el que más tarde hice llover
Antes de echarme encima la cólera de los individuos
Mira esa fuente
Siente ese aire
Así era antes de nosotros
Y por eso debería esperarnos ahí
Suave y salvaje como una primera vez
Encima de la torre
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III.
El martirio

Bárbara fue atada a un potro, flagelada, desgarrada con rastrillos metálicos y quemada con hierros.
Finalmente, su padre la decapitó en la cima de una montaña. Al hacerlo, un rayo lo alcanzó y le dio muerte a su vez.

Bárbara, virgen y mártir, fue convertida en Santa Bárbara por la Iglesia Católica.
[Leyenda de Santa Bárbara, tradición martiriológica cristiana]

Salgamos a sentir los acordeones
Prendamos fuego a las bancas de otoño
Bailemos con los perros
Bajo Zygmunta
Frente al Castillo
De esta ciudad demolida
Por la cuádruple gamma
Y levantada por lo dioses
Que sintieron celo por la tozudez 
De un despuntar de tribus bárbaras
Las palabras brotaron con las lluvias
O brillando frutos 
De primavera entre los zubr

Los supremos lanzaron el rayo
A los ejércitos medievales
Guiando su camino por llanuras y Tatras
Rechazando a mogoles, selyúcidas y teutones
Otrora

Yace limpia, Carthago
Tu corona lavó las piedras
Crujientes del hierro
En el pecho que las manos levantaron en cruz
Repeliendo al enemigo
Siempre

- Bárbara, un par de zapatos rojos
Para caminar entre las tumbas
La vela
Detrás de tus ventanas

- Mira:
La bella Varsovia yace bajo la otra,
Hundida, la de piedra y cemento
Cubierta por la gravedad del martillo

Una sinfonía silente para la asunción de Bárbara
Gesta de unos pocos
Y testigo del derrumbe
Espacio vacío 
O lugar del rey 
Bastidor o
Cifra absoluta, acontecimiento incorpóreo
Casilla que se desplaza entre los bandos

Eso es lo que queda, cuando todos se han ido
Y la niebla se abre sobre tus ventanas
Eso es lo que habla
El silencio
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Janela para a Didactica
Ventana a la Didáctica

´

Una sinfonía silente para la asunción de Bárbara
Gesta de unos pocos
Y testigo del derrumbe
Espacio vacío 
O lugar del rey 
Bastidor o
Cifra absoluta, acontecimiento incorpóreo
Casilla que se desplaza entre los bandos

Eso es lo que queda, cuando todos se han ido
Y la niebla se abre sobre tus ventanas
Eso es lo que habla
El silencio

´
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Actividade 1 – Nivel A2
 
Resolve o encrucillado con partes da casa.

Abertura feita nunha parede para permiti-lo acceso.1. 

Obra levantada verticalmente, que forma o exterior dun edificio ou serve para cerrar un 2. 

espacio ou para dividilo.

Terreo onde se cultivan árbores e plantas ornamentais.3. 

Abertura na parede para deixar entra-lo aire e a luz, xeralmente cerrada con vidros.4. 

Construcción formada por un conxunto de pasos ou superficies planas situadas en niveis 5. 

sucesivos, que serve para subir e baixar por ela.

Abertura feita desde o chan na parede dun cuarto, polo xeral cunha pequena plataforma que 6. 

sobresae cara a fóra, amparada por unha varanda.

Conducto por onde sae o fume das cociñas, dos fornos, das máquinas, etc., ó exterior.7. 

Cuberta superior dunha casa, edificio ou outra construcción, formada por unha estructura 8. 

de trabes en pendente, recuberta con tellas ou, por extensión, con outro material.

Palabra chave: Panel móbil formado por uns listóns de madeira ou plástico, que se coloca 9. 

nunha ventá para deixar pasa-lo aire protexendo do sol e da chuvia.

DiDáCTiCA DA LínGUA GALEGA

ACTiViDADES DE LéXiCo 1/3
c Ana Somoza Cornes, 2009
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Actividade 2 – Nivel C1
 
1- Na seguinte lista de palabras hai dez que se corresponden con partes dunha fiestra, 
 atópaas na sopa de letras.

Beirarrúa, bisagra, beiril, vidro, compartimento, contraventá, persiana, cama, asento, torna-

chuvias, respaldo, marco, pararraios, lintel, limiar, cortina, peldaño, fachada, soportal, cancela.

DiDáCTiCA DA LínGUA GALEGA

ACTiViDADES DE LéXiCo 2/3
c Ana Somoza Cornes, 2009

2 - E agora ponas no lugar que corresponda no debuxo.



DiDáCTiCA DA LínGUA ESPAnHoLA

EXPLoTACiÓn DiDáCTiCA  
DEL PoEmA “CErTEZA” DE CArmEn mArTín GAiTE

c Cándida García Prieto, 2009 
instituto Cervantes de Cracovia
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MUJERES VENTANERAS

EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA  
DEL POEMA “CERTEZA” DE CARMEN MARTÍN GAITE

1 - Para empezar, un cuadro.

a) Fíjate en el cuadro que tienes arriba. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es el autor? 

b) ¿Qué te sugiere el cuadro? Compara tu respuesta con la de tu compañero.

c) Ahora nos vamos a centrar en la figura de la mujer y vamos a imaginar su historia. De nuevo con tu 
compañero y con la ayuda de las preguntas del recuadro  imagina cómo es ella: 

¿Dónde vive?

¿En qué época vive?

¿Con quién vive?

¿A qué se dedica?

¿Qué deseos, sueños tiene?

¿Cómo crees que se siente?

¿A dónde quiere ir?



DiDáCTiCA DA LínGUA ESPAnHoLA

EXPLoTACiÓn DiDáCTiCA  
DEL PoEmA “CErTEZA” DE CArmEn mArTín GAiTE

c Cándida García Prieto, 2009 
instituto Cervantes de Cracovia
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2) A continuación vamos a trabajar con un poema de la escritora española Carmen Martín Gaite.

Para empezar vamos a fijarnos solo en el título “Certeza”. ¿Sabes qué significa esta palabra?  a. 
¿Qué palabras crees que aparecerán en un poema con ese título?

Las palabras que tienes en el siguiente recuadro aparecen el poema. ¿Sabes qué significan?  b. 
Trabaja con tu compañero y pensad cuál creéis que es el tema del que nos va a hablar la poeta.

Lee ahora el texto y responde a las preguntas: ¿Quién crees que habla en el poema: un hombre o una c. 
mujer? ¿Por qué lo crees? Al lado del poema tienes un recuadro con diferentes sentimientos ¿Sabes 
qué significan? ¿Con cuál o cuáles relacionarías a esta persona?

3) La autora del poema habla en una carta que le escribe a un amigo de un tipo de mujeres que 
podemos llamar “ventaneras”. 

¿Qué crees que significa este término?a. 

Lee el fragmento extraído de una carta que le escribió la autora del poema  a un amigo y que nos ayuda b. 
a saber lo que para ella significa “ventaneras”. ¿Tiene relación con lo que habías pensado?

“Estaba mucho más allá, en ese más allá ilocalizable adonde precisamente ponen proa los ojos de todas las mu-
jeres del mundo cuando miran por una ventana y la convierten en punto de embarque, en andén, en alfombra 
mágica desde donde se hacen invisibles para fugarse. Nadie puede enjaular los ojos de una mujer que se acerca 
a una ventana, ni prohibirles que surquen el mundo hasta confines ignotos”.   

Señala parecidos y diferencias entre la mujer que imaginaste en la actividad 1 y la mujer del poema de c. 
Martín Gaite. ¿Era tu mujer una mujer ventanera?

empujar, piedra, amurallar, acostumbrarse, fuga, ranura, señalar

CERTEZA

Habéis empujado hacia mí estas piedras. 
Me habéis amurallado 
para que me acostumbre 
Pero aunque ahora no pueda 
ni intente dar un paso, 
ni siquiera proyecte fuga alguna, 
ya sé que es por allí 
por donde quiero ir, 
sé por dónde se va. 
Mirad, os lo señalo: 
por aquella ranura de poniente.

Dolor  Desesperación

Seguridad Esperanza

Paciencia Miedo

Amargura Añoranza

Resignación Determinación

Impotencia Valentía

Agobio  Otros:



DiDáCTiCA DA LínGUA ESPAnHoLA

¿VEnTAniLLA o PASiLLo? 
níVEL A1

c raquel Horche Lahera, 2009 
Profesora de español del i. Cervantes
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¿VENTANA o PASILLO?

Ésta es la pregunta con la que nos asaltan cada vez que vamos a coger un avión y 
que hace referencia a nuestra preferencia de asiento. En este número no vamos a 
hablar de ventanas o ventanillas, sino de los medios de transporte. Hay ejercicios 
para todos los niveles, así pues, elige tu nivel y viaja con nosotros.

(se queres as soluções para estes exercícios, 

escreve-nos para revistaiberica@gmail.com)

Nivel A1

1. Encuentra diez medios de transporte en la siguiente sopa de letras.

T R A N V Í A T A E
S R F R E T A H V R
D S E W T J I A I C
R O H N C A M I Ó N
H U P S H M T Y N G
M E T R O V O M R T
C L I K D W Y T I J
O K Z G B A R C O K
C B I C I C L E T A
H N W S W E D G H J
E B A H J L Ñ O P F
G V Q A U T O B Ú S

2. Completa las siguientes frases con los medios de transporte del ejercicio anterior.

a. El/La ________ es más rápido que el/la ________.

b. El/La ________ es más ecológico que el/la ________.

c. El/La ________ es menos cómodo que el/la ________.

d. El/La ________ es menos económico que el/la ________.

e. El/La ________ es tan peligroso como el/la ________.

f. El/La ________ es tan moderno como el/la ________.
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3. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro y usando los comparativos  
      “más… que”   “menos… que”   “tan…como”.

a. El metro es ________  __________________ _________ el tranvía.

b. El avión es ________  __________________ _________ el autobús.

c. El coche es ________  __________________ _________ el barco.

d. La bicicleta es ________  __________________ _________ el camión.

e. El tren es ________  __________________ _________ la moto.

Nivel A2

1. Une las dos columnas relacionando cada verbo con las palabras adecuadas.

Un taxi

Coger El metro

El tren

Tomar En bici

En moto

Montar Un barco

El avión

Ir En metro

En autobús

Viajar En avión

En barco

andando

2. Ordena las letras y encontraras algunos lugares relacionados con el transporte. ¿Qué vehícu-
lo podemos coger en estos lugares?

PATAARCMNIOE 
RGJAEA  
AEÓSTICN  
UATEOPEROR 
ORUPET 
DPRAAA 
OABC ED RMTEO
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Nivel B1

1. Relaciona las siguientes palabras con su definición:

a. Pasajero 1. Pieza rectangular, de cartulina o de otro material, que lleva algo 
impreso o escrito y que debe poseer un pasajero al embarcar en 
un avión.

b. Tripulación 2. Conjunto de cosas que se llevan en los viajes.

c. Viajero 3. Conjunto de personas que van en una embarcación o en 
un aparato de locomoción aérea, dedicadas a su maniobra y 
servicio.

d. Pasillo 4. Introducir personas, mercancías, etc., en una embarcación, 
tren o avión.

e. Asiento 5. Plaza en un vehículo.

f. Ventanilla 6. Dicho de una persona: Que viaja en un vehículo, especialmente 
en avión, barco, tren, etc., sin pertenecer a la tripulación.

g. Equipaje 7. Separarse del suelo, agua o cubierta de un barco al iniciar el 
vuelo.

h. Facturar 8. Pieza de paso, larga y angosta. 

i. Tarjeta de embarque 9. Posarse tras una maniobra de descenso, sobre tierra firme o 
sobre cualquier pista o superficie que sirva a tal fin.

j. Embarcar  10. Que viaja.

k. Despegar 11. Abertura provista de cristal que tienen en sus costados los 
coches, vagones del tren y otros vehículos.

l. Aterrizar 12. Registrar, entregar en las estaciones de ferrocarril, aeropuertos, 
etc., equipajes y mercancías para que sean remitidos a su destino.

2. Relaciona cada verbo con su correspondiente sustantivo.

Ir 
Salir Un vuelo
Llegar El equipaje
Hacer Con retraso
Recoger Escala 
Subirse Las maletas 
Bajarse De un avión
Anunciar 
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Nivel B2

1. ¿Qué diferencia hay entre las siguientes palabras?

a. Autovía – Autopista 

b. Carretera nacional – Carretera secundaria

c. Cruzar la frontera – Pasar la aduana

d. Autobús urbano – Autobús interurbano

e. Vuelo chárter – Vuelo regular

f. Vuelo directo – Vuelo con escalas 

2. Relaciona cada una de las siguientes palabras con su definición correspondiente.

a. Remolque 1. Que tiene capota plegable.

b. Furgoneta 2. Automóvil, generalmente de pequeño tamaño y de dos plazas, 
diseñado para que alcance grandes velocidades y sea fácil de 
maniobrar.

c. Camioneta 3. Se dice de un tipo de automóvil de turismo en el que el motor, los 
asientos de los pasajeros y el maletero ocupan un solo espacio.

d. Deportivo 4. Vehículo automóvil menor que el camión y que sirve para transporte 
de toda clase de mercancías.

e. Limusina 5. Que sirve para circular por zonas escarpadas e irregulares.

f. Descapotable 6. Vehículo automóvil cubierto, más pequeño que el camión, destinado 
al reparto de mercancías.

g. Todoterreno 7. Automóvil lujoso de gran tamaño.

h. Monovolumen 8. Vehículo llevado por otro.
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Nivel C1

1. Relaciona cada una de las siguientes palabras con su definición correspondiente.

a. Hacer cola 1. Inspección Técnica de Vehículos que sirve para comprobar 
que, tanto el estado general como los elementos de seguridad del 
vehículo, se encuentran en unas condiciones que le permitan seguir 
circulando sin que represente un peligro para sus ocupantes, el 
resto de usuarios de la vía pública o el medio ambiente.

b. Asistencia en carretera 2. Construcción protegida por los lados y cubierta, destinada, en 
las paradas de transportes públicos, a guardar del sol y la lluvia a 
quienes esperan.

c. Marquesina 3. Conjunto de servicios ofrecidos por las entidades aseguradoras 
y empresas de gestión de asistencia, en los cuales un equipo 
de profesionales actúa las 24 horas para solucionar cualquier 
incidente que dé lugar a una inmovilización del vehículo o que 
interrumpa el viaje.

d. ITV 4. Máquina que, previo pago, proporciona billetes para viajar en un 
transporte público.

e. Bajada de bandera 5. Es una expresión referida a la tarifa que hay que pagar en un taxi 
por el hecho de subir e iniciar el viaje. 

f. Área de servicio 6. Derecho de tránsito.

g. Máquina expendedora 7. Esperar vez, formando hilera con muchas personas, para poder 
entrar en una parte o acercarse a un lugar con algún objeto.

h. Peaje 8. Zona habilitada junto a las autopistas y autovías, dotada con 
gasolineras y otras instalaciones de ayuda a los viajeros, como 
cafeterías, tiendas, etc.

2. ¿Cuál de las siguientes palabras están relacionadas con el coche? ¿Qué significan?

Motor; Camarote; Compartimento; Acelerador; Luz de posición; Brújula; Retrovisor; Faro; 

Casco; Freno; Vagón; Petrolero; Palanca de cambio; Luna delantera; Portaviones; Embrague; 

Claxon; Intermitente; Caja negra; Avioneta; Volante.

a. 
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.
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Nivel C2

1. Relaciona el principio de cada colocación con su final correspondiente.

a. Estar 1. a la deriva
b. Conducir 2. un vehículo
c. Hacer 3. un aterrizaje forzoso
d. Matricular 4. tierra
e. Llevar 5. el vuelo
f. Cambiar 6. a bordo
g. Tomar 7. en obras
h. Tirarse 8. el timón
i. Hacer 9. en paracaídas
j. Botar 10. en picado
k. Subir 11. a toda pastilla
l.  Levar 12. a la mar
m. Hacerse 13. de rumbo
n. Ir 14. anclas
o. Caer 15. un barco
p. Levantar 16. una maniobra

2. ¿Qué significan cada una de las colocaciones anteriores?

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.
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