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uma crónica lixada
por Jakub Jankowski

Professor de Língua Portuguesa 
da Universidade de Varsóvia

Tenho de mudar de casa. Bem, fran-
camente... não sei onde moro agora. 
Vivo como se estivesse estendido 
entre a casa dos meus pais e a minha 

nova casa, um pouco em obras. Livra, já faz 
tanto tempo... 

Trabalho tanto fora de casa como dentro, agar-
rado ao computador a traduzir uns dez filmes 
numa semana ou a traduzir bêdês ou a fazer 
sei lá que qualquer coisa de jeito. Faço também 
muita coisa que não me dá dinheiro, mas faço-

-o por gostar e para ter bêdês à borla (bem, em 
troca duma ou outra crítica). Bem, a minha 
mãe disse no outro dia que na verdade eu 
posso, quando já (e finalmente e sem dúvidas 
nenhumas) tiver mudado de casa, continuar a 
vir à minha velha casa para trabalhar o dia in-
teiro. Este sistema tem muitas vantagens, bem, 
pelo menos duas: não preciso instalar internet 
na casa nova e a minha mãe é uma cozinheira  
f-a-n-t-á-s-t-i-c-a! Almoços garantidos ;-) Bem, 
há mais uma vantagem – o gato Mikan, o meu 
cúmplice no crime de qualquer tradução, não 
vai ter saudades. Francamente... eu tampouco. 
No sistema inventado pela minha mãe, claro 
está. Mas há um problema mesmo grave que 
me faz desesperar. Como é que eu consigo 
levar comigo toda a minha tralha e distribui-la 
por 29 metros quadrados?! 

Dizem que 'tou a colecionar coisas mesmo inúteis. Imaginem, 
vou mudar de casa e tenho de me sentar, ver tudo, selecio-
nar. Pôr algumas coisas dentro de caixotes, jogar outras fora. 
Vou encontrar muitas lembranças - simpáticas, horrorosas, 
tenebrosas. Vão renascer tantas recordações. Estou certo de 
que isto vai doer, vai pôr-me melancólico, triste ou, na melhor 
das saídas, pensativo para os longos dias de verão. É que eu 
não sei jogar coisas fora. Cada uma é um pedacinho de mim. 
Tenho esta atitude estranha de me acostumar a quase tudo 
à primeira vista, ao primeiro toque, ao primeiro contacto. 
Bem, isto deve ser uma doença mental, mas quando recebo 
um exemplar de livro de autor tenho de guardar este mesmo 
exemplar para mim. Se se estragar alguma coisa, p.ex. se se 
rasgar uma página, ou se o coelho estúpido da minha querida 

namorada comer a parte verde da capa (provavelmente por a 
ter confundido com uma alface), tudo isto e mais acidentes/
ocorrências/acasos/coincidências quaisquer, isto t-u-d-i-n-h-o 
não importa. A coisa é minha e pronto.

Tenho de mudar de pensamentos. Francamente, não sei por 
onde vagueiam... Algures pelas bandas da vila da minha 
família, algures pelos últimos dias (e outros nunca ocorridos, 
nunca realizados) que passei com uma e outra avô. Algures 
pelos lugares e tempos ligados com elas que nunca se repeti-
rão? Ou seja, vou projetar toda esta tralha de momentos mais 
umas vezes? Isto é, vou-a projetando? O que é que acham, 
cabe nos nossos 29 metros quadrados?

P.S.: tem de lá caber também todo o gato Iwan de 8 quilos que 
se foi... 

{crónica}
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o freeganismo 
a nova ideologia do lixo

por Małgorzata Naumczuk
Estudante do 2º ano 
Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia

Para a maioria das pessoas, 
o consumismo é uma forma 
enraizada e inevitável na 
nossa vida. Trabalhamos, 

gastamos, jogamos fora o lixo e com-
pramos novamente. É um ciclo que 
parece inevitável na nossa sociedade 
industrializada. Mas um grupo de 
pessoas que se auto-intitula freegans 
acha que encontrou uma maneira de 
sair  — uma maneira de escapar ao 
ciclo do consumo e viver para além 
destas grades. Eles vasculham em vez 
de comprar, fazem voluntariado em 
vez de trabalhar e agachamento em 
vez de alugar. Mas há um porém - para 
viver fora da prisão do consumo, eles 
têm que comer do lixo.

A maioria dos freegans vive nas cidades 
grandes onde o lixo é abundante e de 
alta qualidade. Nova Iorque, com sua 
densidade e riqueza, é praticamente a capital  
do freeganismo. 

É isso mesmo. Os freegans são uns autênticos mergulha-
dores do lixo e dele resgatam móveis, roupa, utensílios 
domésticos e até comida rejeitada por outros. Os freegans 
não são sem teto, na verdade, a maioria poderia facilmen-
te ter recursos para comprar sua própria comida. Eles 
simplesmente escolheram o que acreditam ser um estilo de 
vida melhor, mais ético, e que lhes permite dissociar-se do 
capitalismo e do consumismo.

A palavra freegan é uma combinação de “ free” - de graça, 
porque você o encontrou numa lixeira - e “vegan”, um 
vegetariano que se abstém de todos os produtos de origem 
animal. No entanto nem todos os freegans são estritamente 
vegetarianos. Alguns preferem comer a carne, os laticínios 
e os ovos que encontram em vez de os deixar estragar.

O freeganismo tem provavelmente as suas raízes na subcul-
tura vagabunda da Grande Depressão, mas é também um 
produto dos movimentos antiglobalização, que começaram 
na década de 1960. O movimento antiglobalização e anti-

guerra, Food Not Bombs, começou a recuperar alimentos 
em 1980 para fornecer gratuitamente refeições vegetaria-
nas às pessoas com fome. 

Muitos freegans estendem suas crenças para além da 
comida que comem. Além de mergulhar no lixo, alguns 
freegans fazem agachamento em propriedades abandona-
das ou cultivam jardins em terrenos vazios. Alguns optam 
por não ter trabalhos fixos e, em vez disso, fazem volun-
tariado.

Como o movimento é tão marcado ideologicamente, os 
críticos acusam os freegans de ser hipócritas. Afinal de 
contas, evitar fazer compras numa nação desenvolvida 
é essencialmente impossível. Se você está pagando pelo 
gás e pela eletricidade para cozinhar alimentos encon-
trados no lixo, você continua muito agarrado às grades. 
Os freegans, porém, sustentam que cada pequeno gesto 
importa, cada coisa reutilizada ajuda a minimizar o ciclo 
de consumo.
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o fado do lixo
Anna Działak (texto e fotografias)

Estudante do 5º ano  
Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia

Caminhões de lixo a passar pelas 
ruas de Lisboa às 2 de manhã não dei-
xam a gente dormir em paz. Contudo, 
garantem uma limpidez absoluta a 

esta cidade maravilhosa, cujo orgulho constitui, 
entre outros, a nítida e magnífica Baixa Pombali-
na, construída segundo os preceitos do Iluminis-
mo. Nota-se uma abundância de restauros, desde 
a pavimentação das ruas a intervenções de maior 
importância que apesar de causarem inconve-
niência fazem com que a capital portuguesa se 
torne ainda mais bonita. Grandes cartazes infor-
mam que os esgotos domésticos já não chegam 
ao Tejo sem tratamento (“Ano novo, Tejo limpo! 
O fado do Tejo mudou”). Um transeunte mais 
atento pode reparar na existência de espaços 
parecidos a este. Em poucas palavras, a cidade 
de Lisboa, aparentemente, cuida muito dos seus 
habitantes em termos da higiene e do conforto 
da vida. 

Ora ao passo que não se vê muito lixo nas ruas lisboetas, o 
que sim se vê muito é a pobreza. Quantas vezes é que eu não 
vi ao sair do supermercado, este que oferece preços baixos 
de Janeiro a Janeiro e está situado numa das mais fabulo-
sas e elegantes ruas da capital, que conta com a vizinhança 
de vários ministérios e na esquina tem uma das melhores 
universidades portuguesas, pessoas pobres a pedir esmola. 
Eis, o verdadeiro problema dos alfacinhas: os sem-abrigo. 
Aposto que todas as pessoas que já visitaram Lisboa ficaram 
boquiabertas ao ver o número de pessoas que comem, dor-
mem e, em princípio, vivem na rua, formando comunidades 
e pedindo esmola sempre nos mesmos lugares da capital.

Provavelmente nem sabiam que o ano 2010 foi dedica-
do, segundo as diretivas da UE, ao combate à pobreza e à 
exclusão social. Os objectivos traçados há mais de um ano 
foram vários. Portugal decidiu organizar o seu programa 
nacional apoiando-se em quatro eixos. Nomeadamente pro-
pôs: reduzir a pobreza e prevenir a exclusão social de uma 
forma efectiva; concorrer para a compreensão do fenómeno 
da pobreza e do seu carácter multifacetado dando maior 
visibilidade ao problema; responsabilizar e mobilizar toda a 
sociedade na luta contra o fenómeno da pobreza e da exclu-
são social; assumir a pobreza como um problema global que 

{crónica}
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abrange todos os países ao mesmo tempo “eliminando fron-
teiras” (cfr. www.combateapobreza.pt). Como já mencionei, 
em Lisboa a dita exclusão social é bem visível. Diria até que 
o objectivo de dar visibilidade ao problema parece um tanto 
absurdo, dado que não é possível ignorar a omnipresença 
dos sem-abrigo. A omnipresença que até pode ser chocante 
para as pessoas recém-vindas da capital polaca, onde temos 
tendência a ocultar o problema (o que não quer dizer que 
não exista, claro). 

Uma das iniciativas criadas no âmbito do combate à pobreza 
foi a Exposição Sem Abrigo Lisboa – promover a inclusão 
social. A iniciativa consistiu na mostra de treze estátuas de 
bronze, em tamanho real, que retratavam as pessoas sem-

-tecto, desfavorecidas e excluídas socialmente. Cada uma 
das figuras foi acompanhada de um breve comentário que 
revelava a história da pessoa retratada. Convém realçar 
que o autor das estátuas é, nem mais nem menos, o famoso 
artista dinamarquês Jens Galschiøt. Só para relembrar, o 
escultor ficou conhecido pela sua preocupação artística com 
os direitos humanos, materializado em Pilares de Vergonha, 
exibidos, entre outros, no Brasil. 

É difícil dizer se Portugal cumpriu com os objectivos traça-
dos em 2010. É também difícil dizer se a comunidade lisboe-
ta ficou mais sensível à pobreza ao contemplar as obras de 
Jens Galschiøt e as sumptuosas jóias de Lalique que faziam 
parte da colecção do Instituto juntamente com outras peças 
de grande valor artístico. 

A parte da Avenida Miguel Bombarda que se estende desde 
a Avenida da República até aos jardins do Instituto Gul-
benkian continua a contar com a presença notória de pelo 
menos oito sem-abrigo. Durante os cinco meses que lá vivi 
nunca vi nenhum trabalhador social ajudar esta pequena 
comunidade desfavorecida e composta, aparentemente, por 
homens de diversos países e de distintos estratos sociais. 
Quais são as suas histórias? Como é que ficaram na rua? Al-
guém os irá ajudar um dia? O seu fado mudará? Não sei, mas 
acreditemos em Lisboa. Afinal o fado do Tejo mudou. 

Bibliografia:
- www.2010combateapobreza.pt (7-04-2011)

{crónica}
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o triunfo da reciclagem
por Katarzyna Kędzierska

Estudante do 3º ano | Estudos Portugueses  |Universidade de Varsóvia

Ultimamente, a palavra “reciclagem” tem an-
dado na berra. Os debates surgem tão frequente-
mente que já todos se acham ecologistas e peritos 
nesta matéria. Temos a separação do lixo, os sacos 

biodegradáveis ou os eco-sacos de algodão – em geral ações 
em micro escala. O mundo ocidental “civilizado” acha-se no 
direito de ser protetor da reciclagem mas o que é que dirão 
todos estes especialistas quando souberem da maravilha que 
existe na Índia, e que representa o conceito da reciclagem em 
macro escala muito melhor do que qualquer outro desempe-
nho humano?

Quando no dia 15 de dezembro de 1986 nasceu o rapaz 
chamado Nek Chand, ninguém que tivesse olhado para o 
menino, podia imaginar que ele viria a ser tão genial, que no 
futuro o iriam comparar ao famosíssimo catalão – António 
Gaudi. A sua história parece impensável e mesmo que seja 
verdadeira, quem a conhece duvida completamente dela. To-
das as histórias extraordinárias que envolvem algum segredo 
atraem ainda mais as pessoas. Talvez tenha sido por isso que 
a história de Chand se tenha tornado tão popular.

A representação plena do triunfo da reciclagem encontra-se 
na Índia perto da cidade de Chandigarh. Chama-se o "Jardim 
da Rocha" e foi construído por Nek Chand, na altura, um ins-
petor rodoviário que assistia à construção da primeira cidade 
planeada da Índia – Chandigarh. No ano de 1965, depois de 
ter juntado uma coleção impressionante do lixo restante da 
demolição dos edifícios e de ter sido inspirado pelo concei-
to da cidade utópica, começou a pensar em construir o seu 
mundo paradisíaco. Na floresta perto da cidade, começou 
a fazer florescer o projeto que hoje em dia precede todas 
as formas da reciclagem. Nek Chand, embora sabendo que 
atuava ilegalmente, todos os dias depois do trabalho ia na sua 
bicicleta e trazia os materiais para o seu esconderijo. Manteve 
a sua obra secreta, ocultando-a dos olhos das autoridades. O 
jardim foi descoberto em 1973, 8 anos depois do seu início,  
e alguns anos depois as autoridades decidiram não o tratar 
como um ato criminoso e preservar as suas estruturas.  

A abertura oficial teve lugar em 1976 e o jardim tornou-se a 
segunda atração turística mais popular na Índia depois do Taj 
Mahal.

Fragmentos de cerâmica, garrafas, tampas, arames, partes de 
bicicletas – a arte ganhou uma dimensão totalmente dife-
rente, sem influências da arte contemporânea, das correntes 
europeias ou americanas, mas vindo apenas da imaginação 
pura. Nek Chand viu no lixo um potencial imenso e criou, 
sem qualquer ajuda, 160,000 m² de área artística.  Câmaras, 
túneis, pontes e cerca de 5000 esculturas – homens, animais, 
monstros - são os habitantes do seu reino reciclado que criam 
o universo lixeiro.

Porquê a referência inicial a António Gaudi? A resposta é 
fácil – o fator principal que liga os dois artistas é a utilização 
extraordinária de cerâmica doméstica quebrada como sanitas, 
lavatórios, tijoleiras – para criar os mosaicos. Nek, como 
Gaudi gosta imenso de arcos, formas suaves que se sobre-
põem aos ângulos. O que também liga o indiano e o catalão é 
a inspiração na natureza, visível através dos feitios orgânicos 
e das estruturas complexas como laços, ondas e espirais. O 
Parque Güell assemelha-se muito ao “Jardim da Rocha” e am-
bas as criações geniais podem ser descritas como um mundo 
mágico absolutamente coeso com tudo o que o rodeia. 

Tudo isto leva-nos a pensar em formas de reciclagem diferen-
tes das que são mais populares e mais simples. Talvez o que 
devamos fazer seja, em vez de separar cuidadosamente os 
pacotes de sumo das garrafas de água, usar a nossa imaginação 
para criar algo útil ou belo. Podemos, outrossim, procurar 
um artista que crie a partir do lixo e que queira receber mais 
materiais artísticos? Nek Chand provou que os sonhos das 
criações humanas não deveriam ser somente egoístas, mas 
criar elementos construtivos que resolvem o problema da so-
brelotação do espaço no mundo. Às vezes acontece que alguém 
tem um sonho cuja realização usa o que já foi usado e liberta 
as pessoas dum elemento problemático, neste caso do lixo, 
transformando-o em algo que é capaz de dar alegria aos outros.



zapatos en 
el zócalo

por José Ángel Leyva
Poeta

En la plaza mayor de 
la Ciudad de México, 
conocida como Zó-
calo, se superponen 

escombros, muchedumbres, 
cultos, manifestaciones políticas 
y sucesos fundacionales de la 
historia no sólo de una ciudad, 
una megalópolis, sino  de todo 
un país, cuyos pasos parecen 
estar  representados en un có-
dice inacabado. Pies, pisadas en 
círculos concéntricos y excéntri-

cos. Historias de la inconformidad y de la celebración, 
del juicio y de la causa.  Zapatos de multitudes que 
significan la fatiga, hartazgo, pero también el inicio de 
un final que es un principio. 

Andadura de estampidas fatales y de aglutinaciones. 
Desechos de calzado contra un mal gobierno que no 
sabe o no quiere reconocer la voluntad, la marcha civi-
lizatoria de su pueblo. Zapatos pues contra un rumbo 
equivocado.



{crónica}
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a barriga não é uma lixeira
por Magdalena Karwecka

Estudante do 3º ano 
Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia

São 11h30, a sua segunda aula acabou e tem uns 
minutinhos para comer algo antes de ir a correr para o 
trabalho. Vai ao KFC (felizmente fica tão perto da uni-
versidade!), compra um hambúrguer (cheira tão bem!), 

já está quase a mordê-lo, quase a sentir um sabor maravilhoso... 
Pare por um momento, por favor! Se soubesse o que está dentro 
desta sanduíche, deitá-la-ia no lixo e não na sua barriga.

Comida de plástico (em inglês junk food) é uma expressão 
que se refere a alimentos que contêm muitas calorias e pouca 
quantidade de nutrientes. Mesmo que todos saibam que 
evitar este tipo da comida é o melhor que podem fazer, às 
vezes, sem pensar sobre o nosso peso ou o estado das nossas 
veias, compramos o nosso hambúrguer ou a nossa piza favo-
rita. Nem todos têm consciência dos resultados do consumo 
excessivo das refeições deste tipo.

Nos últimos 20 anos, por ser barata, saborosa e de rápida 
preparação, a comida de plástico tem ganho grande popula-
ridade, especialmente entre os jovens e as crianças. A maioria 
de nós guarda esta feliz lembrança da infância quando os 
nossos pais nos deixaram comer no McDonald’s. Na verdade, 
substituir um prato balanceado e saudável por uma piza uma 
vez para semana não nos faz mal, mas, se isto acontecer com 
frequência, já pode causar doenças graves, como obesida-
de, subida do colesterol e da pressão arterial, diabetes tipo 
2, dores de articulações ou até cancro. Há também muitas 
teorias que dizem que a má nutrição provoca alegrias, astenia 
e depressão. É assustador, não é?

Como é que o consumo desta comida, aparentemente 
inocente, pode resultar em doenças mortais? A resposta não 
é complicada: a junk food contém muitos ingredientes que 
fazem mal à saúde, como glutamato monossódico (o exces-
so desta substância pode até impedir o funcionamento de 
cérebro), pigmentos como tantrazina (que provoca frequen-
temente reações alérgicas), gorduras saturadas (presentes 
em vários tipos de carne; o seu consumo excessivo pode 
resultar num enfarte do miocárdio) e açúcares. Em média, 
um adulto deveria, por dia, ingerir mais ou menos 2200 
calorias, ou mais precisamente 65g de gordura, 370g de 
carboidratos e 70g de proteínas, enquanto, de acordo com 
os dados do Nutrient Data Laboratory, uma piza média só 
com queijo do PizzaHut tem 2168 calorias, 87g de gordura, 

253g de carboidratos e 94g de proteínas. Isto significa que 
uma piza como esta já nós faz ultrapassar o limite de gordu-
ra por dia. E uma piza não é certamente a única coisa que 
comemos durante o dia, mas, no entanto, já nos dá todas 
estas calorias, com a agravante de este prato ser pobre em 
vitaminas e em fibras. 

Devido ao crescente hábito da comida industrializada, houve 
já várias campanhas que visavam restabelecer o consumo 
de alimentos saudáveis, especialmente entre os adolescentes, 
porque os hábitos adquiridos na juventude tendem a manter-

-se na idade adulta. Uma das ações mais importantes foi 
realizada pelo chefe Jamie Oliver na Inglaterra. Conhecido 
pelo seu gosto por alimentos orgânicos e naturais, o cozinhei-
ro tentou reformar o sistema da merenda escolar e propôs 
introduzir nas cantinas pratos ricos em verduras e fibras. O 
que chama a atenção é o fato de a campanha ter sido, no iní-
cio, rejeitada não só pelos estudantes, mas também pelos pais 
que não viam o sentido da mudança. No final, Jamie acabou 
por conseguir o apoio dos adultos e inventou refeições que os 
jovens aceitaram. Mas esta polémica mostra que as pessoas 
não querem que alguém se interesse pelos seus hábitos 
alimentares. É difícil mudar os hábitos das pessoas, mas ao 
mesmo tempo, é uma tarefa importante, particularmente 
para governos. Os que sofrem de doenças devido ao consumo 
de comida industrializada têm de ir ao médico mais frequen-
temente do que os outros com o dinheiro dos impostos de 
todos. Além disso, estas pessoas podem ter problemas a nível 
da concentração o que faz com que sejam menos eficientes 
no trabalho ou menos atentas na escola.

Espero que vos consiga convencer de que a comida de plás-
tico, por mais deliciosa que seja, tem mais em comum com 
o “lixo”, do que com a “comida”, e é na realidade muito pouco 
comestível. Olhe agora mais uma vez para o seu hambúrguer 
e pense se vale a pena comê-lo. Talvez haja um restaurante 
tipo SaladStory perto da sua universidade?

- O’Neill, Brendan, “Is this what you call junk food?” em: http://news.
bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/6187234.stm

- Nutrient Data Laboratory http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/
search/
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um jardim de lixo
como a arte pode emancipar

por Marek Cichy
Mestre em Estudos Portugueses  

Universidade de Varsóvia
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A 28 de Fevereiro, Tião Santos saiu de uma limusine 
e pisou o tapete vermelho em frente do Kodak Theatre 
em Hollywood para participar na festa dos Óscares. Era, 
provavelmente, a primeira vez que a cerimónia dos Óscares 
da Academia incluía a participação de uma pessoa que 
vivia à beira de uma lixeira e dela retirava o seu sustento.

Para Tião, catador de lixo (ou, propriamente dito, 
catador de material reciclável) a noite dos Óscares 
era a consequência de um longo processo de auto-

-emancipação. Em 2004, ele participou na criação da 
Associação dos Catadores do Aterro Metropolitano do Jardim 
Gramacho (ACAMJG), que hoje reúne os 2500 catadores 
deste lugar. O “jardim” é o maior aterro do mundo, no qual 
cabe virtualmente todo o lixo produzido pelo Rio de Janeiro e 
redondezas. Além de representar os catadores perante as au-
toridades e os compradores de material reciclado, a ACAMJG 
conseguiu criar uma biblioteca e um centro de informática 
para os trabalhadores do Gramacho. O próprio Tião, que 
começou a trabalhar no aterro aos 11 anos, preside a associa-
ção desde 2007.

Mesmo assim, não foi somente graças à sua determinação e 
à dos companheiros que a ascensão para o mundo da fama 
aconteceu. O catalisador desta mudança chama-se Vik Muniz 
e é, como ele próprio admite com algum desgosto, “o artista 
brasileiro que mais vende atualmente”. Fotógrafo e artista 
visual nascido em São Paulo, Muniz reside em Nova Iorque 
e é famoso por criar quadros aproveitando materiais não 
associados comumente à arte, como geleia, xaropes, terra ou 
chocolate. O seu propósito não é simplesmente surpreender 
os visitantes das galerias. O tipo de material é escolhido com 
cuidado e deve ter uma ligação com o tema da obra. Por 
exemplo, Muniz retratou os filhos dos trabalhadores de uma 
fazenda em St.Kitts, espalhando numa folha de papel preto 
grãos de açúcar – a mesma matéria que os pais das crianças 
produzem na fazenda.

Muniz chegou a Jardim Gramacho em 2007 com o intento de 
fazer retratos dos catadores através do material do seu dia-a-

-dia; através do lixo. Fotografou Tião e vários outros mem-
bros da ACAMJG, recriando obras clássicas, como Marat 
assassinado de Jacques-Louis David no caso do presidente da 
associação. Depois, o fotógrafo e os próprios catadores recria-
ram as imagens com vários objetos retirados do Gramacho: 
garrafas PET, fantasias carnavalescas, vidro partido... Os re-
tratos gigantescos (de vários metros quadrados), foram mais 
uma vez fotografados e levados a um leilão em Londres, onde 
obtiveram um grande sucesso. Todo o lucro foi destinado aos 
próprios catadores através da ACAMJG. Para o artista, que 
nasceu numa família de “classe média mesmo baixa” e sentiu 
na pele quanto custa subir a pirâmide social, o projeto era 
uma forma de ajudar os outros a fazer a mesma subida. 

Todo o processo de criação dos Portraits of Garbage é o tema 
de Lixo Extraordinário, um documentário de Lucy Walker, 
João Jardim e Karen Harley que seguiram Muniz ao longo 
dos dois anos do projeto. Este filme é a causa direta do apare-
cimento de Tião no tapete vermelho de Hollywood. 

Depois de ver Lixo..., apercebemo-nos de que para os parti-
cipantes o dinheiro não era o produto mais importante do 
projeto. O ato de Muniz provocou uma revolução na forma 
como os catadores e as catadoras eram vistos – e como se 
olhavam a si próprios. Uma das participantes confessa que 
antes tinha vergonha de admitir a sua profissão em públi-
co. Os depoimentos mostram que o trabalho de catador é 
considerado até mais vergonhoso do que o envolvimento no 
tráfico de drogas ou na prostituição. 

Ao verem os seus “retratos de lixo” exibidos no Museu de 
Arte Moderna no Rio, a auto-estima dos catadores cresceu 
amplamente. Ainda bem, considerando que no próximo ano 
o Jardim Gramacho vai fechar. Cientes disso, a ACAJMG e 
os próprios catadores estão a utilizar todo o dinheiro, auto-

-estima e determinação possíveis para encontrar um trabalho 
novo para os dois milhares de pessoas envolvidas. Felizmente, 
os moradores do Gramacho não estão sozinhos. A ACAJMG 
forma parte do Movimento Nacional de Catadores de Mate-
riais Recicláveis, uma aliança de centenas de cooperativas que 
integram 300 mil pessoas por todo o Brasil. 

Pessoas como Vik Muniz compreenderam o valor do trabalho 
dos catadores. Através de obras como esta, os próprios tam-
bém se sentiram cidadãos de primeira classe. Ao ler as notícias 
sobre o documentário, percebi que quem provavelmente não 
compreendeu o filme foram os jornalistas. Ao descreverem 
a estada de Tião em Hollywood, não deixaram de usar uma 
linguagem paternalista : “Catador de lixo quer ir aos Óscares 
de limusine e terno”, anunciava a Folha de São Paulo.

Mesmo assim, a muralha do preconceito ganhou já mais 
algumas fendas.

Leia mais em:
http://www.lixoextraordinario.net/
http://www.mncr.org.br
http://www.vikmuniz.net
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população
 reciclável

por Gabriel Borowski
Estudante do 4º ano  
Filologia Portuguesa 

Universidade Jaguelônica em Cracóvia

Tem gente que é lixo.

***

Olhe para a lixeira. Vá, dê uma olhada, agora mesmo. Tem 
medo de quê? Dê uma olhada e diga, o que tem lá dentro? 
Pois é, dentro da lixeira só pode ter lixo. Aparentemente 
não é uma grande coisa — digamos, lixo — mas...

Já reparou que a lata (ou balde, saco, seja o que for) possui 
um poder maravilhoso de transformar qualquer classe de 
objetos em «lixo», por mais abstrato e indefinido que o 
próprio conceito seja? Note, «lixo» não quer dizer mais do 
que «coisa» e, de tão vasto, não diz nada. Mais ainda, «orig.
contrv. ou obsc.», segundo o velho Houaiss. Mistério, logo 
se vê. 

Uma papelada rasgada que era para ser um poema nunca 
escrito? Um maço de cigarros, que queimaram um por um, 
mas que um dia hão de se vingar, carrascos implacáveis de 
luvas brancas? Não importa, fossem o que fossem, uma vez 
na lixeira, perderam sua função, ficaram fora de circulação, 
longe de você, longe de sua vida, longe dos olhos, longe do 
coração. Objetos tornados abjetos. Transparentes, inexis-
tentes. Lixo.

***

Tem gente que é lixo. Um lixo social. Lixo humano.

Tem uma população na periferia de «nosso» mundo. Gente 
jogada no lixo, de um certo modo: retirada ou, pior ainda, 
nunca introduzida no espaço de experiência humana, em 
função do que uns chamam de destino, e outros de deter-
minismo econômico numa sociedade desigual e classista.

O que acontece, porém, quando essa população ganha visi-
bilidade, reivindica sua voz e invade o «nosso mundo»? 

Foi para essa gente marginalizada, invisível, que foram 
apontados os holofotes com o sucesso do documentário 
Lixo extraordinário, uma produção anglo-brasileira sobre 
o artista plástico Vik Muniz, paulista radicado em Nova 
York, que resolvera realizar um de seus projetos artístico-

-sociais no maior aterro sanitário da América Latina, no 

Jardim Gramacho, bairro de Duque de Caxias, no Rio de 
Janeiro. Uma produção que não apenas tornou visível um 
enorme lixão, um espaço incógnito na periferia da Cidade 
Maravilhosa, mas principalmente aqueles que vivem das 
sobras  da vida privada de outrem, eles mesmos restos da 
sociedade, desamparados, remexendo montes da substân-
cia amorfa que brota das casas cariocas.

Vik Muniz é um artista conhecido pela tensão que cria 
entre o representado e a matéria de representação. As 
criações inspiradas em fotografias dos catadores de lixo 
de Gramacho foram realizadas com a matéria-prima que 
faz o seu dia a dia – com lixo que eles mesmos recolheram 

– de maneira que, vistas de longe, se afigurassem retratos 
deles, enquanto de perto se vissem os objetos achados no 
lixão. Evidenciar ao mesmo tempo a pessoa e a matéria 
com que trabalha, ambas excluídas da experiência visual 
do cotidiano das grandes cidades, embora indispensáveis 
para sustentá-la – foi esse o intuito de Vik, catador de 
gente.

E qual foi o conceito de Lucy Walker, a realizadora do 
filme? Segundo parece, visava conseguir o mesmo jogo de 
aproximação e distanciamento. Entrar com a câmera no 
espaço privado daqueles que não têm espaço em frente às 
câmeras. Será que, (re)colocados em foco, contando suas 
histórias individuais, os catadores de Gramacho estavam 
em vias de regressar a uma sociedade que os expulsou ou, 
em alguns casos, de ingressar num sistema que nunca dei-
xou que se integrassem? Estavam voltando para a circula-
ção, para o círculo social, para o círculo da vida?

A questão é: será que se pode reciclar pessoas, como se faz 
com os objetos?

Conheça a resposta e aguente o depoimento. Pois, você não 
vai jogá-lo no lixo, não é?

Waste Land (AKA Lixo extraordinário AKA Śmietnisko) 
Inglaterra /Brasil 2010 
dir. Lucy Walker, Karen Harley, João Jardim 
99 min.
Site oficial do filme: http://www.wastelandmovie.com/
Site oficial de Vik Muniz: http://www.vikmuniz.net/
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a música do lixo
por Magdalena Doktorska

Estudante do 2º ano
Estudos Portugueses

Universidade de Varsóvia

Rangidos, tinidos, estrépitos, golpes, cacos, 
todos eles sons produzidos durante o trabalho 
numa fábrica, distorções, marteladas e dissonâncias 
que nos parecem detritos musicais, algo que temos 

de evitar, rejeitar. Este barulho, um produto acessório do 
trabalho de qualquer aparelhagem ou máquina é conside-
rado ruído cujo efeito é, nas causas menos graves, uma dor 
de cabeça. Por isso, evitamos estes sons, parecem-nos lixo e 
queremos deixá-los nos contentores de lixo.    

Em teoria musical estas desarmonias são consideradas como 
erros dum músico, efeitos não desejados e desnecessários. 
Mas com os anos 70 do século XX, com a barulhenta revolu-
ção punk começa uma grande mudança no entendimento da 
música; toca-se mais rápido, mais alto e mais violentamente. 
Estamos também na época dos primeiros computadores e 
da grande industrialização das cidades; isto tem um grande 
impacto na vida cultural e mental. As grandes cidades são o 
cotidiano do homem. Um novo ambiente, cheio de fábricas 
e técnicas, produz novas ideias. Com o aparecimento dos 
computadores e dos primeiros sintetizadores pode-se gravar 
novos sons e reutilizá-los novamente de outras maneiras. 
Isto permite aos artistas expressar a sua alma ainda mais 
profundamente do que a ideia punk. Eles tentam usar o “lixo 
musical”, o ruído cotidiano da cidade para descrever a reali-
dade. Rapidamente se inventa um termo para os definir, um 
contentor onde os depositar: o Industrial.

As primeiras bandas que tocaram esta música foram bandas 
a que hoje podemos chamar “experimentais”, que queriam 
ultrapassar os limites, que queriam ser vanguardistas e 
desconstruir totalmente a canção. Entre eles, os mais im-
portantes foram os britânicos Throbbing Gristle, os alemães 
Einstürzende Neubauten e os australianos SPK. As suas 
composições artísticas foram paisagens ambientes cheias de 
rangidos, estrépitos, golpes e sons produzidos por máquinas 
como furadoras e instrumentos feitos de chapas de metal e 
outros utensílios em ferro. O seu alvo era experimentar com 
o som e com a sua percepção. Achava-se que a música tinha 
de causar dor e isto poderia levar à iluminação, a novas ideias 
e revolucionar a definição da música. 

Com esta música vem também um novo pensamento 
filosófico - o homem é  parte duma máquina, a vida. Não é 
importante o que ele quer, porque não passa de uma pequena 

formiga-obreira, dirigida por uma rainha que não se importa 
com os inferiores. Aparece assim uma nova estilística assente 
no fascínio pelas máquinas, pelas ruínas modernas dos cen-
tros industriais e floresce o amor por tudo o que está ligado 
com o futuro. 

Este género floresce durante a década de 80 quando o desen-
volvimento tecnológico permite usar mais e mais computa-
dores e sintetizadores na criação musical. O norte-americano 
William Gibson escreve o seu «Neuromancer»; o livro-bíblia 
do género «cyberpunk» que mostra o mundo do futuro 
depois de uma guerra nuclear, onde todos trabalham para 
grandes corporações, vigiados por poderosos chefes. Tudo 
isto provoca o nascimento da segunda geração do Industrial; 
a música é dominada por ritmos muito simples produzidos 
muitas vezes com caixas de ritmos e sons de sintetizadores. 
Como com o lixo normal, aparece também a ideia de reciclar 
o «lixo musical»; usam-se frases de filmes e programas de 
televisão, reutilizam-se sons de outras obras e misturam-se 
numa canção. 

Nas letras das canções apareçam visões pós-apocalípticas e 
comentários à política e à história atual. Também se expressa 
a insegurança do ser e do indivíduo oprimido pela socieda-
de. Os representantes mais importantes deste género foram 
os canadianos Skinny Puppy e os Front Line Assembly que 
conquistaram uma grande popularidade. No âmbito da mis-
tura dos géneros, o industrial junta-se ao sytnhpop (de onde 
descendem os Depeche Mode) e dá origem ao género EBM 
(electronic body music), uma fusão de ruído, ritmos fortes e 
vozes mais amenas. É o industrial para dançar. Um dos maio-
res representantes deste género são os belgas Front 242 que 
usam muito a estética militar, explorando os temas ligadas à 
guerra, ao terrorismo e à solidão do ser humano na multidão.  

Com a última década do século XX, o Industrial mistura-se 
com outros géneros musicais, especialmente com o rock e 
com o metal. Nasce o industrial metal ou crossover e os seus 
representantes mais conhecidos são os norte-americanos 
Ministry ou KMFDM. Com estas bandas o género cresce 
em popularidade e torna-se menos experimental e mais 
agradável para o ouvinte. Assistimos  à secundarização da 
mensagem “filosófica” e à resignação do experimentalismo no 
som. As ideias dos primeiros artistas industriais perdem-se 
na comercialização do estilo. 

{crítica > música}
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Pode-se constatar que o industrial foi a ori-
gem de vários estilos e estilísticas na música 
moderna (as suas experiências com o som 
estão no fundo do género chamado noise e 
da música de John Zorn), um fundo de onde 
nasceu uma contracultura e várias espécies 
de tribos urbanas. Hoje o industrial ainda 
vive e ainda existem algumas bandas, além 
das pioneiras que foram mencionadas neste 
texto. A forma mais popular do industrial 
contemporâneo é o Aggrotech (às vezes 
chamado Hellektro)- a musica saída da EBM 
e aliada a ritmos inspirados pelo hardcore 
techno.

As ideias desta experiência sonora não esca-
param a Portugal. Temos aí vários artistas 
que seguem esta onda, como por exemplo 
os ps, Structura, Waste Disposal Machine, 
U.M.M ou Aktive Hate. No palco português 
há também um experimentalista sonoro, Luís 
Antero, que faz música ambiente, completa-
mente inesperada e surpreendente. Foi ele 
quem fez a documentação dos sons das zonas 
da Beira e da Serra da Estrela, bem como 
dos sons das florestas e dos homens que aí 
vivem. Gravou também o álbum chamado 
«Factory music» que é a gravação dos ruídos 
feitos pelas máquinas das pequenas fábricas 
de Oliveira do Hospital. Como ele diz : «with 
this sound piece, I try to draw the attention 
of the listener to a certain musicality present 
in each of the factories, through its various 
unique and dynamic sounds. We have, for 
example, considered minimal sounds from 
the machines that occupy the spaces where 
we find one of the districts’ graphics. On the 
other hand, many dynamic noises are present 
at the old component factory, i.e. metal, me-
chanics […]1» *

Como se pode ver, as tendências e as ideias 
criadas há trinta anos ainda são atraentes e 
continuam vivas, servindo para o desenvol-
vimento musical e artístico. A música do lixo 
ainda tem força para nos surpreender.

1 http://www.wanderingear.com/we016.html

* “com esta obra musical, tento dirigir a atenção 
do ouvinte para uma certa musicalidade presente 
em cada uma das fábricas, através dos seus vários 
sons, únicos e dinâmicos. Tivemos em conta, por 
exemplo, sons minimais das máquinas que ocupam 
os lugares onde encontramos um dos gráficos da 
zona. Por outro lado, há muitos ruídos dinâmicos 
presentes na velha fábrica de componentes, p. ex. 
metal,  mecanismos....”

Einstürzende Neubauten

Skinny Puppy

{crítica > música}
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spamtástico
por Carlos Romualdo

Professor de Língua Portuguesa | Doutorando em Linguística
Universidade de Varsóvia
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Quando na década de 30 aparece no mercado uma marca 
de carne processada enlatada que servia de substituto, a 
baixo-preço, para a carne de porco, mal sabia a empresa 
Hormel que, após a popularização deste alimento durante 

a 2ª Guerra Mundial, os Monty Python iriam na década de 70 criar 
um sketch a satirizar a sua polivalência gastronómica. Nesse episódio, 
o spam, ingrediente em todos os pratos do menu de um restaurante 
frequentado por víquingues e defendido como alimento de eleição por 
uma empregada com uma voz aguda e exasperante, vê-se repetido vezes 
sem conta nas vozes dos clientes do estabelecimento, como que numa 
melodia que glorifica até à exaustão a omnipresença do produto. É com 
origem nesta repetição irritante que o nome spam vai ser ligado a um 
dos mais odiados fenómenos do mundo informático global.

O spam, ainda que na maioria das vezes seja imediatamente associa-
do à receção de correio eletrónico indesejado, abarca muito mais do 
que isso por preceder o aparecimento em massa de lixo eletrónico na 
caixa de correio dos cibernautas. Os acontecimentos que definiram as 
futuras características do spam surgem na Usenet (sistema de comuni-
cação onde grupos de internautas se reúnem para discussões em fóruns 
tematicamente organizados), quando alguns utilizadores começaram a 
inundar os vários grupos de discussão com mensagens que se repetiam 
ou se alteravam minimamente no conteúdo, provocando a fúria dos 
outros frequentadores do espaço virtual. O primeiro relato de spam re-
monta a 1991, quando um jogador de MUD (uma espécie de primórdios 
dos MMORPGs, como o World of Warcraft, mas todo jogado em texto) 
resolveu criar uma linha de código que publicava o texto "SPAM SPAM 
SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM 
SPAM SPAM" cada vez que ele carregava numa determinada tecla (o que 
acontecia algumas vezes por minuto), até que um dos magos (persona-
gem com poder no jogo) decidiu expulsá-lo.

Não foi, no entanto, a vertente incomodativa do spam que o levou a 
multiplicar-se na ocorrência e a migrar para outros meios de comunicação 
virtuais. O caráter aberto e não moderado da maioria das tecnologias de 
comunicação existentes na Internet, derivadas essencialmente da filosofia 
aberta inerente à criação da rede global, aliado ao potencial de comunica-
ção massiva com fácil retorno financeiro (fraudulento ou não) e visibili-
dade publicitária e à quase inexistência de custos a suportar por parte dos 
spammers, tornam o spam numa tentadora máquina de fazer dinheiro.

Os meios de comunicação alvo de spam são variados e refletem a capa-
cidade de adaptação e atualização que a técnica tem vindo a demons-
trar ao longo dos anos de existência. Podemos encontrar spam não só 
no correio eletrónico, talvez o mais visível e conhecido de todos, mas 
também nos mensageiros (SPIM), nos faxes (junk fax), nas chamadas de 
telefone voip (SPIT), nos fóruns de discussão, nos telemóveis (spaSMS), 
nos jogos online, nos motores de busca (influenciando a hierarquia 
dos resultados de pesquisa), nos blogues (BLAM), nas wikis, nos livros 

{crítica > tecnologia}



Junio 201118 ¿?

{crítica > tecnologia}

ּ

ּ

de comentários, nos sítios de alojamento de vídeo e, mais 
recentemente, nas redes sociais, como o Facebook, Myspace 
ou Linkedin.

O correio eletrónico é a forma de spam mais visível e co-
nhecida de entre todas, ainda que a maior parte dos grandes 
servidores de correio eletrónico, como o Gmail, Live ou 
Yahoo, já estejam equipada com filtros anti-spam e consiga 
marcar e separar à chegada grande parte do correio não soli-
citado ou intrusivo. O envio de spam é feito maioritariamente 
a partir de computadores infetados com vírus ou cavalos 
de Tróia, integrantes de redes zombies (também chamadas 
de botnet), que programam as máquinas para obedecerem 
remotamente ao spammer, tornando-se por vezes difícil 
descobrir a origem da infeção e eliminá-la. Técnicas como a 
falsificação do remetente (spoofing) são comuns para tentar 
obter informação confidencial (phishing), procurando levar a 
vítima a acreditar que se trata de uma mensagem fidedigna e, 
consequentemente, a fornecer dados pessoais ou senhas que 
depois poderão ser usadas para aceder a contas bancárias ou 
cartões de crédito.

O Spamcop e a Spamhaus são organismos que procuram 
manter atualizadas bases de dados com uma lista de spam-
mers comprovados para que os servidores de email genuínos 
e autenticados possam mais facilmente bloquear os servido-
res e os computadores infetados que enviam spam, rejeitando 
todo o correio com origem duvidosa, mas a versatilidade dos 
spammers torna difícil a sua perseguição e anulação.

A mais recente botnet a ser desmantelada, em março de 2010, 
numa ação concertada da Microsoft e do FBI, tinha por 
nome Rustock e agregava cerca de 2,5 milhões de computa-
dores infetados que enviavam cerca de 46 biliões de emails 
fraudulentos diariamente. Estima-se que o nível de spam 
mundial tenha sido reduzido em 40% após esta operação 
bem sucedida.

A maior preocupação no que diz respeito ao spam atualmente 
é aquele que se combina com a engenharia social. Tal como 
no phishing, ao invés de se tentar obter dados por intrusão no 
computador, procura-se ludibriar o utilizador e conduzi-lo 
a confiar no remetente das mensagens recebidas nas redes 
sociais. Assim, normalmente após infeção de uma conta ou 
perfil de utilizador, torna-se muito fácil contactar toda a lista 
de amigos dessa conta e, passando-se por alguém conheci-
do, sugerir um clique para um vídeo interessante ou uma 
qualquer aparentemente inocente página que infetará uma 
nova vítima e assim sucessivamente. Outras vezes são mesmo 
as falhas de segurança dos programas que são descobertas 
demasiado tarde e permitem o acesso a dados pessoais, como 
recentemente se viu com o Facebook.

 É por isso importante que o utilizador se saiba proteger e a 
parte final deste artigo contempla as melhores práticas para 
evitar o spam:

1 - Proteger o correio eletrónico:

•	 Não publicar o correio eletrónico em texto pesquisável 
numa página de Internet ou sem qualquer proteção con-
tra robôs que fazem colheita de endereços.

•	 Se possível, criar diferentes contas para usos diferentes 
(pessoal, profissional, fóruns, etc.)

•	 Usar um serviço de correio eletrónico que forneça prote-
ção ativa contra o spam, com filtros atualizados e eficazes, 
como, por exemplo, Gmail, Live ou Yahoo.

•	 Nunca responder a uma mensagem de spam. Se o spam-
mer receber a confirmação de que o endereço é válido, 
então só terá mais motivos para enviar mais spam. Pelo 
contrário, sem resposta pode ser que o spam diminua, 
pois o spammer pode pensar que o endereço já não existe.

2 - Usar a internet com responsabilidade e atenção:

•	 Nunca fornecer ou trocar dados pessoais ou informação 
sensível (senhas) através de sistemas de chat ou mensa-
geiro.

•	 Nunca clicar em sugestões de ligações com origem não 
confirmada ou para sítios de Internet suspeitos.

•	 Não confiar cegamente nas mensagens recebidas sem 
confirmação de envio, ainda que aparentemente sejam as 
fotos da festa ou férias anteriores.

•	 Usar senhas diferentes e minimamente complexas para 
cada conta ou serviço

3 -  Manter o computador limpo:

•	 Atualizar o antivírus frequentemente e fazer verificações 
regulares.

•	 Usar ferramentas que protejam contra a execução de có-
digo remoto (noscript) e não aceitar cookies das páginas 
por defeito.

•	 Usar um sistema operativo e programas em versões 
atualizadas

Talvez sejam medidas um pouco incómodas, mas não tanto 
como o SPAM e os seus efeitos devastadores. O cinto de 
segurança e o capacete também não são bons exemplos de 
conforto ou de estilo, mas o seu uso é indispensável para uma 
condução segura. Claro, nada disto garante uma navegação 
sem spam ou livre de lixo informático, pois ele abunda no 
mundo virtual, tal como no mundo real, mas a probabilidade 
de ser spamado torna-se tão mais pequena quanto a de ser 
informaticamente... lixado. 
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tetris com  lixo
por José Carlos Dias
Leitor do Instituto Camões em Varsóvia

{crítica > videojogos}

O vício foi libertado em 1984 pelo cientista russo 
Alexey Pajitnov e desde então tem-se vindo a 
espalhar por todo o mundo e poucos são aqueles 
que conseguiram ficar imunes ao contágio daque-

le que é um dos videojogos mais populares de todos os tempos, 
considerado por alguns como o videojogo que marca o início 
do género causal games. Sim, é o Tetris. Esse puzzle em que 
tetraminós caem, sem parar, por um poço abaixo e que nós 
temos de arrumar bem arrumadinhos para formar linhas. Tão 
simples, quanto patologicamente viciante. Tão perturbador 
que dá vontade de paradoxalmente dizer que quem nunca 
jogou, que atire o primeiro o tetraminó1. 

Uma das variantes mais inovadoras que saiu há pouco tempo 
foi o jogo Trash Panic, desenvolvido pelos estúdios da Sony 
para a Playstation 3 e lançado em 2009. Trash Panic é basica-
mente o Tetris, mas em vez de mexermos em tetraminós, me-
xemos em lixo, o que é muito mais fixe. O Tetris nunca acabou 
por me viciar completamente. Tive o meu tempo com ele, mas 
para mim falta-lhe ação, tensão, humor, coisas para partir. E 
o Trash Panic tem isso tudo. Ora leiam. O poço, ou o fosso, do 
Tetris transformou-se num caixote de lixo visto de lado e pos-
to no fim de um tapete rolante que vai trazendo todo o tipo de 
lixo para o seu interior. O nosso objetivo é arrumar esse lixo 
de forma a conseguirmos que caiba tudo lá dentro durante o 
tempo que o nível demora. Se mais do que três itens de lixo 
caem para fora do caixote, acabou-se. Coisa nada fácil porque 
caixotes do lixo são coisas que ficam cheias em menos de nada. 

O lixo em jogo começa por ser de pequenas dimensões - lápis, 
agrafadores, violinos, barris com água, canecas, isqueiros, etc. 

- e à medida que vamos passando de nível, a escala vai aumen-
tando e no caixote cabem já barragens, colinas, autódromos, 
oásis, petroleiros e campos de golfe. Tudo pode ir lá parar e é 
o absurdo da conjugação destes elementos que tornam o jogo 
tão divertido quanto difícil. Não há nada mais lixado do que 
encaixar um escorrega dentro do caixote ou uma montanha 
bicuda. Dão-nos sempre cabo da organização. Mas são estes 
elementos que dão luta e que nos obrigam a organizar estrate-
gicamente o lixo dentro do caixote. 

Para que mais lixo caiba dentro do caixote, podemos processá-
-lo de várias formas. Há elementos que podem ser incinerados, 
há outros que podem ser decompostos por ação de umas 
bolas químicas que reagem em contacto com água. Mas a 
forma mais entusiasmante é despedaçar coisas, atirá-las umas 
contra as outras e reduzi-las a pedacinhos (não é violência, é 
pôr em prática a lição de um dos três "R"s). Arrumar o lixo 
bem arrumado não só nos permite chegar mais longe no nível, 
como nos compensa em termos de pontuação e de espectá-
culo. É uma maravilha quando temos o caixote cheiinho de 

água e lixo e vem uma daquelas bolinhas de decomposição e 
suga aquilo tudo, deixando o caixote limpinho; ou quando es-
palhamos os materiais inflamáveis de maneira a que com um 
fósforo ficamos com tudo a arder e com explosões em cadeia a 
devastar a lixarada toda. É brutal!

Mas atenção estas formas de processamento do lixo têm 
impactos ecológicos distintos e o jogo reflete isso inteligente-
mente através do seu sistema de pontuação. No final do nível, 
os pontos são contabilizados em duas categorias diferentes 
consoante a forma como o jogador se desfez do lixo - ECO 
(ecológico) ou EGO (egoísta). Se o jogador agrupou os itens 
biodegradáveis e reduziu o lixo a pedaços, compactando-

-o, então o seu nível ECO sobe. Se, pelo contrário, o jogador 
preferiu queimar a maior parte do lixo, então é o nível EGO 
que aumenta. Ser ECO ou EGO não afeta a progressão no 
jogo. Desde que consigamos chegar ao fim do nível, o jogo 
continua. Mas aqueles que preferirem ser ECOs, são recom-
pensados com mais níveis e modos de jogo.

Portanto, o jogo tem uma lição ecológica e esta é dada de 
forma adequada. Põe-se o jogador perante duas formas 
claramente distintas de resolver o problema e recompensa-se 
aquela que é desejável. E, mais importante, qualquer uma das 
maneiras de jogar é um desafio, é divertida e entusiasmante. 
Vale bem a pena experimentar Trash Panic. E só custa € 4,99!

1 Segundo a página oficial do jogo (www.tetris.com), o Tetris, consi-
derando todas as suas atuais estirpes, é actualmente jogado em 185 
países em todo o mundo, regista cerca de 11 milhões de partidas 
jogadas diariamente no Facebook e conta com mais de 132 milhões 
de descarregamentos pagos em plataformas móveis. O Tetris tem 
actualmente 8 produtos distintos só para estas plataformas. Para se 
ter uma ideia do volume do negócio em jogo, a versão clássica do 
jogo para o Iphone custa $0.99 dólares e para o sistema Android $ 
2,99. Mas, atenção, não é preciso pagar para se jogar Tetris, nem ter 
um computador específico. Há muitas versões gratuitas do jogo à 
solta pela Internet, ao alcance de um par de cliques, e para qualquer 
sistema. Ora vejam aqui http://www.freetetris.org/ 
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reciclagem zen 
no mosteiro
 do morro
da vargem 
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Quando o mestre japonês Ryohan Shingu, fun-
dou o Mosteiro Zen Morro da Vargem2 (MZMV) 
em 1974, o movimento Zen começava a ganhar 
força no Brasil, embora suas práticas fossem 

pouco conhecidas. Na década de 70 as áreas do MZMV e 
do seu entorno encontravam-se devastadas em função do 
plantio desordenado de café e da criação de gado. Os monges 
iniciaram, então, um trabalho pioneiro e intuitivo de recupe-
ração da Mata Atlântica que, anos depois, seria reconhecido 
nacional e internacionalmente por sua extemporaneidade. O 
MZMV foi considerado, em 1992, Pólo Permanente de Edu-
cação Ambiental, recebeu o prêmio Muriqui, concedido pela 
UNESCO, e foi citado pelo Ministério do Meio Ambiente do 
Brasil (MMA) como sendo “uma das cem experiências de su-
cesso em sustentabilidade no Brasil”. Foram plantadas 20 mil 
mudas de Jacarandá, Jequitibás, Vinháticos e outras espécies 
de árvores nativas de grande porte. O MZMV compreende 
hoje 175 hectares de Mata Atlântica recuperada, sendo 10 
hectares utilizados com os templos, jardins, paisagismo zen e 
agricultura orgânica para subsistência.

Além dos retiros religiosos, o MZMV realiza variados pro-
gramas de educação ambiental voltados para a comunidade 
e para instituições públicas e privadas, um deles chama-se 
COMPAZ: a ética policial e a vivencia socioambiental, progra-
ma que teve inicio em 1996 e busca sensibilizar os policiais 
para a questão ambiental, proporcionando contato com a 
filosofia e a disciplina oriental. Outro programa é o Zenzinho 
que atende a crianças e adolescentes das escolas públicas do 
Espírito Santo, este programa teve início em 1996 e desde a 
sua criação já atendeu cerca de 12.600 participantes. Minha 
história com esta instituição começou a ser escrita no inicio 
de 2008, quando fui convidada para participar, como artete-
rapeuta, do COMPAZ e, posteriormente, para assessorar o 
programa Zenzinho. Sempre me instigou ver como um local 
que recebe cerca de 30 mil visitações por ano se conservasse 
limpo, organizado e com as suas dependências preservadas. 
Acredito que esta instituição é uma usina de reciclagem  de 
(pré)conceitos e de hábitos insustentáveis, pois, as pessoas 
que ali chegam, se deixam envolver pela filosofia zen e ex-
perimentam um contato mais próximo com a natureza, (re)
conectando-se à mesma e a si mesmos. Há a sensibilização 
do olhar e os indivíduos passam a ver que a vida é uma teia 
imbricada, complexa, e que degradar o Planeta, pressupõe 
degradarem a si mesmos, vêem a emergência de modificarem 
seus hábitos, reverem seus conceitos e até, de simplificarem 
um pouco o estilo de vida, ganhando mais qualidade de 
vida. As pessoas reavaliam o significado de Ser e de estar no 
mundo, adotando práticas simples para preservar o meio 
ambiente, como a diminuição do consumo, a coleta seletiva e 
a redução da produção de lixo. 

Somos uma sociedade de consumidores, afirmou o pensador 
Zigmunt Bauman, no nosso tempo o “penso, logo existo”, de 
Descartes, foi recodificado, e agora, impera o “compro, logo 
sou”. As pessoas, enredadas nessa trama nefasta, não perce-
bem se tornarem elas próprias, também, objetos de consumo 
e, portanto, sujeitas a sua lei, como por exemplo, a lei do 
descarte. O programa de educação ambiental realizado pelo 
MZMV apóia-se em pressupostos básicos da Filosofia Zen, 
como por exemplo, o amor à vida, não apenas a vida humana, 
mas das plantas, dos animais, reconhecendo a sacralidade 
de cada elemento. O Zen repudia o desperdício, dessa forma, 
na hora das refeições, cada pessoa coloca no prato apenas a 
quantidade de comida que vai comer, cada qual arruma a sua 
cama, lava o seu prato e ajuda a manter limpos e arrumados 
os ambientes, encontra satisfação naquilo que já possui e 
procura desenvolver o desapego as coisas matérias, alcan-
çando maior autonomia de escolha e descolonizando o seu 
desejo. Segundo o Abade Daiju, responsável pelo MZMV, 
não é preciso ser ecologista por formação para ter atitudes 
ecologicamente corretas, e o conceito de sustentabilidade é 
simples: “deixar o planeta preparado para o Outro”, é “lavar o 
próprio prato”. A disciplina no MZMV é horizontalizada e as 
responsabilidades e os espaços são compartilhados. 

Desde a sua fundação o MZMV foi construindo uma peda-
gogia própria de redução de lixo a parti da simplicidade, não 
apenas reduzindo os resíduos sólidos, que são separados e 
reciclados, mas também, possibilitando ás pessoas, vivências 
que mostram que o consumo desenfreado gera muito lixo, 
mas não gera felicidade. As pessoas passam então à recicla-
gem de velhos hábitos (insustentáveis), e de (pré)conceitos. 
O Monge Daijú, ressalta ainda que: “o Mosteiro tem o seu 
trabalho centrado no crescimento do ser humano”, o que rati-
fica a nossa crença na possibilidade de mudança de hábitos 
deste: “Nós não somos ambientalistas, assim, por origem, não 
somos biólogos, nós criamos os trabalhos pelo exemplo, só com 
o coração. Nós acreditamos nesse coração bom do ser humano, 
que interage e olha o próximo como parte dele mesmo, este é o 
cerne do nosso projeto pedagógico. O verde e a fauna é o cená-
rio, nós buscamos trabalhar o ator principal, não que o homem 
seja melhor, mas é ele quem dirige as ações para o bem ou para 
o mal, é ele que interfere”. 

As ações educacionais desenvolvidas nos programas do 
MZMV privilegiam um olhar para o mundo a partir de uma 
perspectiva planetária que pressupõe a inclusão social, o 
respeito pela diversidade cultural, e o amor e cuidado para 
com o Planeta. Há o investimento no intercâmbio de conhe-
cimentos, cuja transmissão, está para além da esfera reduzida 
da racionalidade e da ciência moderna, que baniu variadas 
formas de saber do mundo elegendo-se como a única válida e 

As montanhas capixabas1 abrigam o primeiro Mosteiro 
Zen Budista da América Latina, o Mosteiro Zen Morro 
da Vargem (MZMV), em japonês, Hakuun Zan Zenkoji, o 
Monte da nuvem Branca/ Templo da Luz do Zen. 

{crítica > literatura}
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verdadeira. Esse reconhecimento é um antídoto ao individua-
lismo que ilhou as pessoas e inviabilizou o diálogo, a troca, 
dificultando que valores como a solidariedade e a compaixão 
se afirmassem ganhando a vida cotidiana.

Ao buscarmos no dicionário alguns significados para o termo 
“lixo” encontramos: “qualquer objeto sem valor ou utilidade; 
aquilo que se joga fora; coisa ordinária, malfeita, feia”. Ob-
servamos que o termo se estende dos objetos aos indivíduos: 

“pessoa sem qualquer dote moral, físico ou intelectual; a ca-
mada mais baixa da sociedade; escória, ralé.” Reconhecemos 
que o lixo é ambíguo e polifônico, podendo se tornar até um 

“Lixo Extraordinário”, quando tocado pela sensibilidade do 
artista, como mostra a vivência registrada pelo artista plástico 
Vik Muniz, em um dos maiores aterros sanitários do mundo, 
o Jardim Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro. 

O lixo é polifônico porque dele emanam vozes que denun-
ciam a incapacidade dos indivíduos de gerenciarem seus pró-
prios detritos, a sua incapacidade de reconhecer que os recur-
sos da Terra são limitados, e também, que ele próprio possui 
limites. O lixo é ambíguo, pois o que para alguns não serve 
mais, devendo ser descartado, é para muitas famílias que 
vivem à margem, na pobreza, o sustento. Contraditoriamente 
o “lixo” pode nos apontar, por meio da criatividade, possibi-
lidades e soluções para um mundo sustentável,  instigando e 
convocando a sociedade para o engajamento, como mostra 
o número crescente de pessoas que fazem a coleta seletiva, 
bem como o de cooperativas de catadores que, organizados, 
selecionam e encaminham este “lixo”, o transformado  em 

“matéria prima” para as indústrias reutilizarem.

Zigmunt Bauman aponta para o fato de que vivemos em 
uma sociedade cujos laços sociais tendem a se tornarem 

“frouxos”, onde os cidadãos, (des)ligados, precisam conectar-
-se, mas, desconfiados, buscam evitar encargos e tensões, 
o que gera uma “furiosa individualização” e “(des)engaja-
mento” (BAUMAN, 2004). É nesse cenário que a ética se 
apresenta como uma expressão do imperativo de religação, 
como preconizou Edgar Morin: “Todo ato ético é, na reali-
dade, um ato de religação, com o outro, com os seus, com 
a comunidade, com a humanidade e, em última instância, 
inserção na religação com o cosmo. O lixo não é o principal 
problema na contemporaneidade, os processo que levaram à 
produção do lixo, esse sim, o é.  O nosso modo de vida cami-
nha  na contramão da própria vida, é preciso reciclar “lixos” 
como a intolerância, o ódio, a avareza, a violência, para que, 
transformados,  se tornem matérias primas: solidariedade, 
atenção, respeito, compartilhamento, tolerância, respeito à 
diversidade, e que, a partir destes novos insumos, sejamos 
capazes de construir um mundo socialmente mais justo. 
O lixo em determinado contexto pode ter se tornado um 
pesadelo, mas, a partir dele também, é possível sonhar e dar 
forma a novas realidades. 

1 O termo capixaba vem da língua indígena Tupi e quer dizer terra 
limpa para a plantação, roça. É considerada capixaba  toda a pessoa 
nascida no Estado do Espírito Santo, Brasil.

2 Para mais informações, consultar  a página oficial em  
www.mosteirozen.com.br
  

{crítica > literatura}
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o «homem lixado» 
em a minha mulher 

de josé maria vieira mendes
 o sonho ou o medo de uma vida?

por Anna Kalewska
Professora de Literatura Portuguesa

Universidade de Varsóvia
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PAI: «Não vão nada. Ficam aqui até se lixam.»
(JMVM 2007: 49)

Em termos do conteúdo, a peça intitulada A 
Minha Mulher, cujo enredo pode ser lido na página 
oficial do TDMII (www.teatro-dmaria.pt: s.n.p.)
apresenta dois dias da vida duma família de quatro 

pessoas e de um amigo que veio com uma visita. Vamos 
conhecendo as personagens – Nuno, Laura (a sua mulher), o 
pai de Nuno, a mãe de Nuno e Alexandre, o amigo de Nuno, 
ao longo dos dois dias que passam juntos durante umas 
férias de Verão, numa casa junto ao mar. As suas falas e os 
seus comportamentos estão marcados pela grande rotina e 
pelo aborrecimento. As férias, que normalmente associa-
mos com a mandriice (ou uma Mãndria) do dolce farnien-
te, neste caso tornam-se num ciclo vicioso de repetição.  
Repetição esta diagnosticada por Kierkegaard na edição do 
Teatro de JMVM (2008) como oposição da recordação (ou 
o seu movimento oposto), «porque aquilo que recordamos, 
que aconteceu, é repetido para trás, enquanto que a verda-
deira repetição recorda para a frente» (Ibid., s.n.p. [143]). 
Para o espectador (e também leitor) da peça de JMVM o 
ambiente da obra pode parecer um sonho, ou melhor, um 
pesadelo; é-lhe difícil aguentar uma dose tão grande de 
monotonia. Contudo, as personagens nem parecem dar por 
isso. Andam como hipnotizadas e inconscientes das suas 
atitudes repetitivas.

JMVM utiliza vários elementos para criar o ambiente da 
repetitividade: as conversas misturadas umas com outras, 
cortadas a meio, tiradas do contexto; os ditados, piadas e 
expressões feitas à laia de provérbios que o pai de Nuno gosta 
de inserir no discurso1; as mesmas histórias e anedotas das 
quais toda a família está farta e são lembradas a cada passo 
pelo progenitor; Nuno quer ser diferente, mas tem de facto 
o pai «no sangue», é preguiçoso, frouxo e não sabe trabalhar. 
Como o típico representante da “geração rasca” não tem 

emprego, é sustentado pelos pais e por isso tanto ele como 
a Laura têm de aceitar tudo, o que os obriga a entrarem no 
esquema do círculo vicioso dos atos decalcados e falhados 
pelo pais. Referindo-nos à perspetiva psicanalítica consegui-
mos perceber que a repetição é tanto uma razão como uma 
consequência dos problemas da família representada por 
JMVM. A repetição é, pois, um sinal de existência de uma 
angústia inconsciente e não racionalizada, oculta no espaço 
da resistência do psiquismo: o pai guarda a memória da revo-
lução, do salazarismo e do colonialismo; em África, no dizer 
de Nuno, o pai «andava a matar pretos» (2007: 36). Por sua 
vez, Nuno sofre de um complexo de Édipo incurável, enquan-
to que a mãe esconde a sua insatisfação no casamento. Laura 
não cabe na família e todos precisam de alguém de fora para 
os despertar, deixar racionalizar o problema e combater a 
angústia. Alexandre, agente esse de fora que consegue operar 
mudanças na vida (divórcio, namoro clandestino com Laura) 
mostra à protagonista uma perspectiva de liberdade que ela 
não pode vir a ter e por isso decide incendiar a casa, sendo 
este o impulso para alertar simbolicamente (desmoronar?) 
o resto da família.

Os sentimentos negativos, as queixas e os remoques dos 
protagonistas, como clarões que se apagam antes do final de 
cada cena e que apenas voltam a aparecer já depois da cena 
seguinte ter começado, aumentam o grau de estranheza entre 
o público. 

A Minha Mulher de MJVM não é, portanto, uma peça linear, 
mas apresenta antes uma circularidade inquietante das lem-
branças, sonhos e espectativas (de um filho de Laura e Nuno, 
de um futuro mais talvez lírico se não fosse piroso como os 
jornais, a música pimba e a tv em Portugal que, no dizer do 
pai, «está uma miséria») em que temos a sensação de estar-
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mos incessantemente perante as mesmas 
cenas e os mesmos diálogos, cuja sucessão 
extrapola todos os limites da lógica humana. 
Com os mais drásticos problemas do Portu-
gal do milénio passado às costas: a pobreza, 
a imigração, a guerra colonial, o trabalho 
infantil, a precariedade, factos lembrados 
na dolorosa tirada do pai de Nuno acerca da 
sorte de um encanador incompetente, um 
«gajo que se esqueceu de fechar a torneira», 
digna de ser citada por extenso:

PAI: Esse agora deve ter emigrado que é 
o que fazem os incompetentes. Vão para 
África enganar os pretos e sacar dinheiro 
dos diamantes. Conheço muitos. Depois 
abrem uma conta na Suíça e vão viver para 
a Venezuela ou para a África do Sul onde 
acabam com um tiro nos cornos. Conheço 
muitos. Quanto mais cagas mais comes, 
quanto mais suas mais bebes e o lobo não 
nasceu ontem, não é verdade? Pois é. Se 
ficas quieto cai-te o céu em cima. Sempre 
foi assim. Eu digo-te já que enquanto tiver 
forças não me fico. E se for preciso fazer 
correr sangue, é preciso fazer correr sangue. 
Acertar no alvo. Sabes que já não tens a 
idade que tinhas. Essas coisas contam. Não se pode perder 
tempo. Eu comecei a trabalhar aos treze nos serviços flores-
tais. Muitas noites em claro, meu amigo (Bebe da garrafa). A 
idade conta muito (Mendes, 2007: 19).

Dolorosa confissão paterna esta, imbuída de falsos provér-
bios (ou falsas epígrafes que nos fazem lembrar a tonalidade 
zombeteira e antibíblica dos romances de José Saramago) 
de auto-consolação e resistência ao “pós-tudo” reinante no 
Portugal pós-25 de Abril. Gentil sugestão dos problemas com 
a imigração interna no Portugal de hoje (seria o encanador 
incompetente um cidadão ucraniano?) que se vão agravando 
com o ódio com que o pai de Nuno se vai referindo aos foras-
teiros/trabalhadores (i)legais:

PAI: Ora aí está. É preciso foder. E pôr esta gente a plantar 
árvores e depois mandamo-los para donde vieram. Temos 
muito a aprender com os chinocas. Olhos em bico, bico 
calado e chope-sói ao almoço e jantar» (2007: 61).

O pai de Nuno é mesmo o "homem lixado" à portuguesa no 
pleno sentido da palavra: prejudicado na sua história pes-
soal e tramado nas suas falas, ações e sonhos. Na primeira 
parte da peça em questão, intitulada Noite, «lê desinteres-
sadamente o jornal, sentado na sua poltrona, rodeada por 
uma pilha de jornais» (2007: 11), segundo a nota didascá-
lica. Mordido pelos mosquitos, mostra a sua portentosa 
memória histórica, a memória de um país colonial "mordi-
do" por muitos bichinhos e bicharrocos em que não muda 
nada:

PAI: Estamos enterrados nisto há quinhentos anos. É merda 
por todo o lado, a entupir os canos e as goteiras .... [Os mos-
quitos] atravessam as paredes (11).

A definição do Portugal de hoje, formulada pelo progenitor 
de Nuno, nada tem de positivo:

PAI: País de merda. Abrem o cu e apanham moscas, é o 
que fazem. (...). Olha p´ra mosquitada, todos contentes ... 
Sentem-se em casa. Não tarda ocupam-nos a dormir na rua. 
Por mim o jornal podia ter oitocentos anos. Não muda nada. 
(...) (12).

Eis o homem lixado à portuguesa. Amargo. Modesto. A falar 
por experiência própria (ostentando sempre um «saber de 
experiência feito»), morto antes de nascer. Um espírito do 
revolucionário que «andava à porrada com os Pides» quando 
tinha a idade dos seus filhos (a nossa idade?). Apaixonado pela 
nora (ou pela emigrante ucraniana do nome de Natacha?).  
A mulher dele (pois, «a minha mulher», i.e., a mulher do queri-
do leitor!) «pode ter muitos defeitos mas sempre conseguiu ver 
uma luz ao fundo do túnel. É por isso que estamos casados há 
trinta e seis anos» (33). O seu filho (Nuno?) queria «pegar fogo 
a esta merda e fugir para Cuba com o dinheiro do seguro» (25). 
Porque, enfim e no entender do pobre homem lixado,  se trata 
de um problema económico, cultural, civilizacional ... 

«O drama é a expressão literária mais verdadeira do estado da 
sociedade», «a mais verdadeira expressão literária e artística 

José Maria Vieira Mendes 
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da civilização do século» -  dizia Garrett, com a plena cons-
ciência de que o teatro não medra onde não há civilização. Ao 
contrário de Garrett, na época "lixada" civilizacionalmente há 
um excelente teatro, o de JMVM. Ouçamos pela última vez 
as sábias sensaborias do seu lixado protagonista acerca do 
alegado problema cultural no (pós) cavaquismo de automóveis 
baratos:

PAI: Porque a verdade é que não se trata de um problema 
económico, neste momento o problema é acima de tudo cul-
tural. Quer dizer, um tipo vai pela rua e dá de trombas com 
os últimos modelos, tracção às quatro rodas, cabriolés, estofos 
de cabedal e essas merdas todas. Depois olhas para dentro do 
veículo e vês uma família toda apertada com umas cabecinhas 
de fora da janela para conseguir respirar. O que é que é isto? 
É um problema cultural. Porque é que não compram dois 
Fiats 125 e dividem o mal pelas rodas? Ou andam de bicicleta 
e alimentam-se como deve ser, muitas verduras e fruta. Anda 
toda a gente com a mania que é rico. Depois um dia acordam, 
põem-se a coçar os bolsos e apertam a gravata até cairem para 
o lado. É assim que as coisas acabam. É como dizia o meu 
tio-avô Matos: a única maneira de produzir inteligência no 
espírito desta gente é enfiar-lhes o cano da caçadeira cagueiro 
acima e pô-los a dizer a tabuada de trás para a frente. Nunca 
mais cá chega a civilização. Anda tudo enfiado nas mercearias 
a roer maçãs, uns em cima dos outros, ou a cagar prosa nas 
colunas dos jornais. Este país está a precisar de um banho de 
sangue, é o que eu digo. E mais vale tarde que nunca (32-33). 

Sejamos francos: JMVM sugere e desnuda a cumplicidade 
com o regime (anti)fascista, a bebedeira, a preguiça e a igno-
rância que caracterizam a geração dos "pais" de Abril e o do-
bro destas características é observado nos seus filhos postos 
à rasca pelas realidades económicas cruas duma desenfreada 
democracia moderna em que já não há civilização incrimina-
da outrora por Garrett. Nuno sabe que o pai se sente engana-
do, não gosta dele e apega-se freneticamente ao amor da sua 
mulher, Laura, grávida de três meses. Dele? Do pai de Nuno? 
De que ideias igualmente abomináveis como a hipocrisia do 
quotidiano vivem os protagonistas de JMVM? Esperando por 
um mítico Godot/D. João de Portugal/O Encoberto que não 
virá nunca?  

O ambiente realista de que se reveste o início da peça (uma casa 
de férias, umas jantaradas com «bom peixinho» regadas com um 
vinhinho igualmente bom e alegres banhaças na piscina) vai sen-
do quebrado ao longo da peça até que nos apercebemos de que 
esta inovadora obra de JMVM preside a outra lógica que não 
é a de um realismo rígido, mas antes a uma lógica do absurdo. 
Vejamos algumas das ideias do homem lixado: 

PAI: «Trabalho é esperança» (47),

PAI: «Aliás a partir de hoje já ninguém sai desta casa» (49),

PAI: «Há coisas que nunca mudam, meu amigo, mas se tens 
medo compra um cão» (48),

PAI: «Estou cheio de ideias. Optimismo» (50), 

PAI: «Faltam árvores a este país e enquanto a água não inun-
dar esta merda ou o fogo queimar esta gente, não saímos da 
cepa torta, é o que eu vos digo» (60),

PAI: «Quando eu tinha a vossa idade, andava a lamber o chão 
e a comer pão com banha de porco» (60),

PAI: «Cantamos as Janeiras!» (61),

PAI: «Gosto de dançar. Sou o rei da pista» (63)

PAI: «Não queremos cá porcaria» (64),

etc., etc., até que, agarrando a caçadeira, o pai de Nuno vai 
buscar a Laura pirómana na última cena da peça de JMVM 
intitulada A Minha Mulher. 

Segredos e frustrações familiares e profissionais, amores escon-
didos, dinheiro, inveja voltam a circular por entre os especta-
dores d´A Minha Mulher e das demais peças de JMVM. No 
fundo, as suas peças podem ser consideradas como metáforas 
da própria vida em Portugal. De novo, os pais e os filhos: o pai 
doente e solitário, o filho casado com uma mulher que o deixa 
para partir em viagem, um antigo amigo que regressa depois 
de alguns anos fora do país e procura uma casa que não tem 
e nunca terá. São as linhas gerais de Onde Vamos Morar e de 
muitos avatares possíveis de JMVM no futuro. Tal como queria 
Heidegger, a vida não é uma repetição, e para continuarmos 
a fazer teatro seria preciso melhorar o que tinha acontecido 
na primeira vez, esperando pelo aparecimento de um novo 
homem em apuros, também no teatro. O velho (como o pai) 
está a ficar senil, com um ramo de flores pousado no chão, 
uma caçadeira na mão e com a eterna saudade de uma bela 
desconhecida... ou com uma vigorosa vontade de dar um tiro 
nos cornos do rival! E acabar com a mosquitada. 

Referências bibliográficas:

A Minha Mulher  (2007).www.teatro-dmaria.pt (consultado em 
7.04.2011).
Mendes, José Maria Vieira (2007). A Minha Mulher. Onde Vamos 
Morar. Lisboa: Cotovia. 
Mendes, José Maria Vieira (2008). Teatro. Lisboa: Cotovia.

1 «A raposa dormente não lhe amanhece galinha no ventre» (2007: 
17),  «Saco vazio não se pode ter em pé» (24), «E assim que o sol 
pica o mar, pica o mosquito onde poisar» (34), «É redondo o mundo 
e quem não sabe nadar vai ao fundo» (37), «Pela manhã se conhe-
cem os bons dias» (49), «Repetir é recordar para a frente, e para 
trás mija a burra» (61), «Enquanto não houver água no poço há que 
acertar no buraco» (64).
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a fragmentación 
cun lixeiro sabor  

a joyce… 
Natalia Szejko

Alumna de Galego 2 
Universidade de Varsovia

Ai si, ho. E logo. E si. Non, non. Home, non sei. O que, deixa que xa. Xa lle gustaría. Había ser 
eu. O que, de que. A quen? Veña, home, veña. Que lle dean. Que lle medre. Dígocho eu. Que cho 
digo eu.  Boh, por min.  E,  eu non,  e somos ou non somos? Así  mesmo.  E pois logo… E xa ti ves. 
E pois iso. E pois ben, ata outra, ata logo.  Abur.

Polaroid, Suso de Toro

Nos anos 80. ten lugar unha popularización da 
literatura escrita en ligua galega debido a un 
aumento de interese por parte das editoriais e a 
aparición de varios premios literarios.  Grazas 

a este proceso os autores que escriben neste momento con-
taron  cunha forte base sociopolítica para a súa creación. 
A esta xeración pertence tamén Suso de Toro. Fronte aos 
movementos do realismo marabilloso e realismo represen-
tados por Álvaro Cunqueiro ou Blanco Amor as obras de 
Suso de Toro buscan o seu propio referente aludindo ao 
discurso da rúa . Neste marco Polaroid pódese interpretar 
como unha obra representativa desta tendencia e tamén do 
discurso posmoderno caracterizado pola fragmentación e 
destrución da voz narrativa onde o papel do lector é crucial.

É precisamente a complexidade e unha construción caótica 
o que fai de Polaroid unha obra representativa do decons-
trutivismo. A expresión da perda conceptual e existencial 
do ser humano no mundo moderno é un dos temas que 
repercuten na obra dos autores postmodernos. A sensación 
do desdoblamento e da busca da solución única conduce 
a reconstrución dos mundos ficcionais. Un exemplo desta 
técnica nola ofrece Polaroid, onde o autor entra nun xogo 
coa tradición literaria propondo o paso desde un caos 
epistemolóxico a  formulación dun ser humano destinado 
á despolarización, e, deste modo, a ruptura co concepto 
recompilador da realidade.

Como a proposta se basea nun novo contexto Suso de Toro 
trasládanos dende o espacio rural, tradicionalmente atri-
buído a literatura galega, ao medio urbano  que constitúe 
unha metáfora do cosmopolitismo da vida moderna na que 

a existencia está sometida a poética do caos.  Alí é onde 
o artista descompón o seu relato para dar sinal tanto da 
discrepancia interna como externa do mundo en que vive. 
Toda unha serie de personaxes que buscan desesperada-
mente a súa posición na sociedade e nas relacións interper-
soais máis básicas atopándose cunha sensación de bacío 
existencial.

Desde o mesmo título Suso de Toro remite ao discurso 
típico para a deconstrución que  o aproxima a estética do 
videoclip onde a través dunha combinación de imaxes, de 
vez en cando totalmente accidentais, constrúense novos 
significados.  Son, ademais, os ambientes que se poderían 
cualificar como postmodernos, son mundos nos que a 
literatura  vese perseguida e ameazada e nos que o home 
carece de coñecemento real do seu entorno.

O sentimento de abatemento existencial que predomina no 
discurso, tan próximo ao descrito por Albert Camus en El 
mito de Sísifo, leva aos personaxes presentados  aos bordes 
da lóxica humana, empregan, entón,  a noción da invención 
do outro, unha especie do invencionalismo que se utiliza 
co obxectivo da burla do estatuto. Este procedemento evoca 
o constante uso dos espellos e amalgamas que serven como 
a demostración do carácter caótico da personalidade.

Outro motivo que aparece no libro é a distancia irónica 
entre o mundo real e as esperanzas e, mencionado anterior-
mente, sentido do bacío espiritual descrito por Albert Ca-
mus como o divorcio entre o espírito que desexa e o mundo 
que decepciona. Este descubrimento do carácter absurdo 
da existencia ten lugar precisamente gracias á manipula-
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ción do concepto da ironía. Esta noción serve tamén como 
unha ferramenta da negación do mundo e do individuo 
pero tamén da súa creación literaria. Asimílase neste caso 
á interpretación de ironía contribuída a Kierkegaard que ve 
nela unha noción allea a  realidade existente que mostra os 
valores subxacentes dela:

[La ironía] tiene en si misma un carácter a priori, y no es 
que la sucesiva aniquilación de cada segmento de la rea-
lidad le permita obtener su perspectiva de conjunto, sino 
que a partir de ésta destruye lo particular. No es este o 
aquel fenómeno, sino el conjunto de la existencia lo consi-
dera sub specie ironiae. En este sentido se ve cuán correcta 
es la caracterización hegeliana de la ironía en tanto que 
negatividad absoluta e infinita (Kierkegaard 2000).

É a negatividade a que forma a manifestación máis profun-
da do espírito irónico na obra de Suso de Toro. Xunto coa 
desaparición constitúe o fenómeno que confirma a tese de 
Kierkegaard na que a realidade mesma empeza  a ter un 
papel secundario fronte a súa imaxe irónica. Ao mesmo 
tempo, a ironía é tratada polo escritor galego como a 
manifestación do conflito entre a complexidade do pensa-
mento e súa manifestación oral. Este problema denominao 
Kierkegaard como o dicir o contrario do que se pensa:

Ahí tenemos ya una determinación común a toda ironía, a 
saber, que el fenómeno no es la esencia, sino lo contrario de la 
esencia. Cuando hablo, el pensar, lo pensado es la esencia, y la 
palabra es el fenómeno. Estos dos momentos son absolutamente 
necesarios, y en este sentido Platón observaba que todo pensar 
es un hablar (Kierkegaard 2000).

Clara é entón a inclinación cara o nihilismo porque "en 
este momento se te revela una concepción distinta de la 
vida que parece ser la única que pueda satisfacerte, es decir, 
hundir tu alma en la melancolía y la pena." (Kierkegaard 
1959). A única esperanza é entón o reencontro co espírito 
absurdo da vida, un reencontro coa ironía.

A imaxe da descomposición é subliñada, finalmente, polos 
recursos puramente formais. Significativos son os saltos 
temporais: a miúdo o  narrador recorre á analepse. Este 
procedemento do desdobramento temporal denomínao 
Darío Villanueva como  temporalización múltiple que, en 
caso de Polaroid  ten tamén os trazos da temporalización 
intima (Villanueva 2006) tendo en conta a profundidade 
psicolóxica das análises behavioral. O estilo da narración 
é aproximado á corrente da conciencia xa que temos que 
ver cunha serie de saltos lóxicos a medida que entramos na 
mente do personaxe. Para reflectir o estado emocional  o 
autor está recorrendo á repetición, dando así as indicacións 
sobre o carácter repulsivo dos pensamentos. De acordo coa 
clasificación proposta por Miguel de Unamuno (Unamuno 
2009) os protagonistas podemos denominalos como agóni-
cos, polo tanto os que están constantemente involucrados 
na loita entre as alternativas. Na terminoloxía de Henry 
James (James 1962) serían entón os que están totalmente 
opostos aos ficelle  porque non contribúen ao desenvolver 

da acción senón están involucrados no seu propio mundo 
interior, alonxados da realidade, vivindo nunha especie de 
microcosmos fronteirizo ao surrealismo.

Moitos críticos ven nesta proposta posmoderna un retorno 
formal á narrativa modernista dos clásicos como Joyce, 
pero é realmente este o contexto da interpretación de Pola-
roid? Parece que a forma perde neste caso o seu alto valor 
artístico para representar a través dunha desacralización 
do texto a condición do ser humano que se aproxima ao 
seu propio simulacro creado anteriormente.

1 Kierkegaard, Sǿren. Escritos de Soren Kierkegaard. Sobre la con-
cepción de la ironía ([1841] 2000). Editorial Trotta: Madrid.
2 Kierkegaard, Sǿren (1959). Estética y Ética. Editorial Nova: 
Buenos Aires.
3 Villanueva, Darío (2006). El comentario del texto narrativo: 
cuento y novela. Madrid, Marenostrum.
4 Unamuno, Miguel de (2009). Como se hace una novela. Madrid, 
Cátedra. 
5 James, Henry (1962). The Art of Fiction, New York, Charles 
Scribner’s Sons.
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a linguagem obscena 
nos trovadores medievais

Anna Działak
Estudante do 5º ano  
Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia
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Do vasto legado da poesia profana galego-por-
tuguesa, que infelizmente já não consta do cur-
rículo dos Estudos Portugueses da Universidade 
de Varsóvia1, são as cantigas de amor e as cantigas 

de amigo que despertam o maior interesse. Ao passo que nas 
primeiras predomina uma linguagem codificada e cheia de 
términos convencionais do universo cortês, nas segundas 
sobressai uma linguagem aparentemente mais popular e 
simplista embora não livre de motivos simbólicos. Ora, note-

-se que tanto as cantigas de amor como as cantigas de amigo, 
apesar da sua aparente ingenuidade e alegada castidade, estão  
carregadas de fortes conotações sexuais. 

É sobretudo através dos estudos sobre o imaginário, sobre 
os códigos culturais da Idade Média e  sobre as estruturas 
simbólicas que podemos apreciar a literatura “num segun-
do grau”.2 Ora é também, graças ao empenho satírico das 
cantigas de escárnio e maldizer que podemos aceder ao 
universo erótico da lírica galego-portuguesa. Por um lado, as 
cantigas satíricas sem piedade desmascaram as intenções dos 
trovadores juntamente com uma outra, mais lasciva, a face 
do fin’amor. É por exemplo o caso da crítica ao código cortês 
que entre outros assedia a recompensa pelo serviço amoroso. 
Lamenta-se Pai Soares de Taveirós:

Como morreu quem nunca bem
Ouve da rem que mais amou,
E quem viu quanto receou
D’ela, e foi morto por ém:
Ai mia senhor, assi moir’eu
(...)

(A 35) 
(ed. Gonçalves 1983: 137) 

As cantigas de escárnio e maldizer num tom bastante cruel 
e sem falso pudor desmascaram as intenções do trovador3. 
Receber o bem da sua senhor corresponderia a um favor 
sexual.

Ora em alguns casos (se não na maioria) a linguagem irónica 
cede lugar a uma expressão mais atentatória ao pudor, embo-
ra, às vezes, escondida sob a forma do equivocatio.4 Os térmi-
nos sexuais, nas cantigas de amor e nas cantigas de amigo são 

expostos ora sob a forma de eufemismos (o já mencionado 
bem) ora escondidos debaixo da imagística simbólica, ora 
ainda referidos sem pudor como nas cantigas de escárnio e 
maldizer. José Mattoso enumera uma longa série de palavras 
do mais baixo calão que se empregam nas cantigas tanto 
dos jograis como dos trovadores, alguns deles reis e condes.5 
São entre outros: foder, arreitar (erecção), cono, pentilheira, 
caralho, pissa, culhões, cu, nadigueira, peideira (2011: 25). Se 
se trata de uma abordagem metafórica esta, às vezes, também 
entra no campo do obsceno como no caso da cantiga de Joam 
Airas Santiago que num dos seus poemas diz:

Don Beeito, ome duro,
foi beijar pelo obscuro
a mia senhor.

Come ome aventurado,
foi beijar pelo furado
a mia senhor.

Vedes que gran desventura:
beijou pela fendedura
a mia senhor!

Vedes que moi grand’achaco:
foi beijar polo buraco
a mia senhor!

(B 1464, V 1074)
(ed. Rodrigues Lapa 1970: 282)

A metáfora pouco sofisticada do “beijar polo buraco” refere 
obviamente uma das “artes de foder”6, nomeadamente 
o sexo oral. Note-se que, ao mesmo, tempo se revela a 
promiscuidade da sociedade medieval, já que o trovador 
aparentemente compartilha a referida senhor com Dom 
Beeito. Convém realçar, ainda, que uma das cantigas de Pero 
d’Ambroa, provavelmente, refere “(...) a cópula por detrás. É 
pouco provável, mas não impossível, que signifique o sexo 
anal (...)” (Mattoso 2011: 29). Portanto, graças à linguagem 
obscena dos trovadores é-nos possível elaborar um estudo 
sobre a vida sexual dos homens medievais. Uma vida, aliás, 
pelos vistos, bastante agitada e “rica”, contrariamente ao que 
se costuma pensar. 
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Note-se que algumas das metáforas sexuais que aparecem nas 
cantigas de escárnio e maldizer são mais elaboradas, dado que 
fundadas no equivocatio ou em comparações menos directas. 
Nomeadamente o próprio acto sexual pode ser escondido 
sob a denominação de: lutar, trabalhar, medir, rebentar, fazer 
uma tenda, fazer uma casa, abrir um baú, puxar uma corda, 
etc.(Ibid: 25). Como vemos a linguagem sexual dos medie-
vos é muito imaginativa, rica e sobretudo livre de pudor. Às 
vezes aproxima-se até do sacrilégio, como no caso da cantiga 
de Afonso X em que o acto sexual é comparado à paixão de 
Cristo. Note-se a forte obscenidade presente neste texto que 
refere, uma vez mais, as práticas sexuais dos medievos. “(...) 

- Fel e azedo bevisti, Senhor,/ por min, mais muit’est’aquesto 
peior/ que por ti bevo, nen que recebi (...)” (ed. Rodrigues 
Lapa 1970: 24) refere a soldadeira nos últimos momentos de 
Cristo, ao mesmo tempo, alegando uma das técnicas sexuais 
que, aparentemente, lhe provoca um certo desgosto. Note-

-se, aliás, que todo o sentido da cantiga é obsceno e bastante 
heterodoxo, dado que a situação tem como enredo a Quares-
ma em que se proibiam as relações sexuais. Daí a prostituta 
da cantiga recusar o coito, para depois, provavelmente, se 
arrepender disso (Ibidem). 

Em vista do acima dito parece-nos lícito afirmar que na 
sociedade medieval a prostituição desempenhava um papel 
importante (Carvalho 2006: 33). Daí tantas vezes terem-se 
mencionado nos Cancioneiros as mulheres que exerciam 
este ofício mais velho do mundo. Como sublinha José 
Mattoso nem sequer se silenciavam os seus nomes, já que 

“(...) o modelo social do jogral e da soldadeira (...) implica 
uma vida sexual efetivamente permissiva (...)” (Mattoso 
2011: 24). 

A falta da hipocrisia refere-se também à descrição dos hábitos 
e de certos "desvios" dos jograis. Refere-se a sua alegada ho-
mossexualidade, promiscuidade ou até impotência, às vezes, 
confessada pelo próprio autor da cantiga como no caso de 
Joam Soares Coelho:

Luzia Sánchez, jazedes en gran falha
comigo, que non fodo mais nemigalha
d’ua vez; e, pois fodo, se Deus mi valha,
fiqu’end’afrontado ben por tercer dia.
Par Deus, Luzia Sánchez, Dona Luzia,
se eu foder-vos podesse, foder-vos-ia
(...)

Deu-mi o Demo esta pissuça cativa,
que já non pode sol cospir a saíva
e, de pran, semelha mais morta ca viva,
e se lh’ardess’a casa, non s’ergueria.
Par Deus, Luzia Sánchez, Dona Luzia,
se eu foder-vos podesse, foder-vos-ia
(...)

(V 1017)
(ed. Rodrigues Lapa 1970: 356)

Repare-se que na quarta cobra os problemas do trovador 
resultam ser efeito de uma doença venérea, confessada, tal 
como a impotência, sem nenhum pudor e num tom jocoso. 

Com grande frequência o alvo dos ataques mais obscenos e 
cruéis são os representantes da Igreja. Referem-se tanto a sua 

O rei Afonso X, o Sábio, rodeado pelos seus cortesãos - iluminura do manuscrito das Cantigas de Santa Maria - (fonte Wikicommons)



Junio 201130 ¿?

vida sexual desordenada como a hipocrisia. Nomeadamente, 
a vida sexual das freiras constitui um dos temas favoritos das 
cantigas satíricas. Aparentemente, alguns dos mosteiros pare-
cem ter sido transformados em prostíbulos, nomeadamente 
o mosteiro de Arouca citado por vários trovadores (Lorenzo 
Gradín 1999: 877- 898). Note-se, contudo, que não sabemos 
até que ponto estas cantigas violentas e obscenas referem uma 
situação verdadeira, já que podem tratar-se de uma crítica 
política escondida, como no caso das cantigas de Pero da 
Ponte (Beltrán Pepió 1984: 143-148). Como sugere José Mat-
toso podia também ser “(...) uma forma de vingança contra 
uma Igreja excessivamente repressiva do impulso sexual (...)” 
(Mattoso 2011: 36). 

É crucial sublinhar que o campo do obsceno não se limita a 
assuntos ligados ao erotismo. A linguagem baixa serve também 
para satirizar pessoas concretas, muitas vezes outros trovado-
res. Igualmente se criticam os costumes da época, aconteci-
mentos históricos ou políticos. Outrossim, pode ser um méto-
do para o rei manifestar o seu descontentamento para com o 
comportamento dos súbditos. Afonso X, por exemplo, critica 
em várias cantigas vulgares o comportamento dos cavaleiros 
cristãos no campo da batalha com os mouros. 

Em jeito de síntese, é importante realçar que a linguagem 
obscena faz parte do discurso lírico oficial da Idade Média. 
A arte poética peninsular, isto é, a famosa Arte de Trovar, 
evoca as cantigas de escárnio e maldizer como um dos 
géneros legítimos do Cancioneiro medieval. E mais ainda, 
já que como sugere António Manuel Branco, o universo da 
sátira constituía um espaço do exercício literário especial-
mente culto, revelando as verdadeiras aptidões poéticas dos 
autores medievais (1990: 65-71). Note-se que a sátira era um 
género cultivado tanto pelos artistas de uma origem mais 
humilde como pelos reis e condes que sem nenhum pudor 
usam as palavras mais obscenas para revelar a realidade dos 
seus tempos. Muitas vezes trata-se de cantigas de tema eró-
tico em que se apresentam várias “técnicas” de fazer amor, 
ora criticam-se os costumes sexuais dos outros. Contudo, 
existem também cantigas jocosas de fundo político, social 
ou mais como exibição de uns simples trocadilhos. Aparen-
temente, é uma forma de expressão como qualquer outra 
de onde transparece a ausência de hipocrisia e de um falso 
recato.
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Arte de Trovar do Cancioneiro sa Biblioteca Nacional de Lisboa 
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1 Veja a comunicação de Anna Kalewska “História e prática do ensi-
no da Literatura Portuguesa na Universidade de Varsóvia (Polónia)” 
(ms) apresentada ao Colóquio Internacional Pensar a Literatura no 
Séc. XXI  na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Por-
tuguesa em Braga, 30 de Setembro - 1 de Outubro de 2010 em que, 
entre outros, apresentam-se o presente curriculo do Instituto dos 
Estudos Ibéricos e Ibero-americanos da Universidade de Varsóvia e 
os porquês da mudança.

2 Aludimos aqui o livro de Gérard Genette (1982) Palimpsestes. La 
Littérature au Second Degré, Paris, Éditions du Seuil.

3 Desmascara-se também a falta da siceridade amorosa como na 
cantiga de Pero Garcia Burgalês «Roi Queimado morreu con amor/
en seus cantares, par Sancta Maria,/ por ũa dona que gran queria;/
(...)/ mais resurgiu depois ao tercer dia! (...)» (B 1380, V 988) (ed. 
Tarracha Ferreira post. 1973: 137-138).

4 Como explica Arte de Trovar trata-se de «palavras cubertas que 
hajan dous entendimentos» (ed. Tavani 2002: 42)

5 Note-se que os trovadores habitualmente cultivam todos os três 
géneros, variando o seu estilo entre o convencional das cantigas de 
amor, o alegado popular das cantigas de amigo e o reles das cantigas 
de escárnio e maldizer.

6 Compare-se com a cantiga de Afonso X sobre um deão de Cádis: 
Ao daian de Cález eu achei/ livros que lhe levavan d’aloguer (B 493, 
V76) (ed. Rodrigues Lapa 1970: 42-43) em que o dito deão «fode per 
arte e per sen» (Ibidem) as mulheres ora «sabe d’arte do foder tan 
ben,/ que cõnos seus livros d’artes, que el ten,/fod’el as mouras cada 
que lhi praz » (Ibidem).
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el basurero siempre 
pasa dos veces

por Katarzyna Hajost-Żak
Escritora

GaTO

El coche del basurero partió al gato en dos. Pero no lo hizo bien. Se quedaron 
conectados algunos nervios entre la columna vertebral y el cerebro, así que el gato 
sigue consciente. Y maúlla. Maúlla desesperadamente porque no puede morirse. 
El basurero debería regresar y pasar otra vez por encima del gato con su camión.  
Y acabar con todo esto. Yo debería bajar y acuchillar al gato. Y acabar con todo 
esto. El gato debería tener piedad y no maullar y dejar vivir a los demás. El proble-
ma es que nadie hace nunca lo que debería. Por eso he cerrado la ventana. 

TÚ

Tú me partiste en dos. Pero como siempre, lo hiciste mal. Se me quedaron algunos 
recuerdos entre el corazón y el cerebro, así que te sigo echando de menos. Y lloro. 
Lloro desesperadamente porque no puedo perdonarte. Deberías regresar y crujir-
me de todo .Y acabar con todo esto. Yo debería tirar a la basura cualquier recuerdo. 
Y acabar con todo esto. Los recuerdos deberían suicidarse de vergüenza, desapare-
cer y dejar vivir a los demás. El problema es que nadie hace nunca lo que debería. 
Por eso te he acuchillado.

ELLa 

Todo lo que dejaste lo tiré a la basura. Y lo hice bien. No me quedé con nada, salvo 
el anillo de compromiso, así que sigo siendo comprometida. Y me engaño. Me en-
gaño desesperadamente porque quiero que regreses. Deberías regresar  y dejar que 
te pase por encima con un camión. Y acabar con todo esto. Yo debería regresar y 
acuchillarte. Y acabar con todo esto. El anillo debería ser para la otra, y la otra de-
bería dejar vivir a los demás. El problema es que nadie hace nunca lo que debería. 
Por eso la voy a acuchillar también.

BaSUrErO

Todo lo que quedó de ti y de tu amante acabó en la basura. Pero como siempre, 
alguien se enteró. Se quedaron algunas huellas dactilares en las bolsas y el basure-
ro lo descubrió. Y me temo. Me temo desesperadamente porque vendrán a por mí. 
Tarde o temprano, deberían encerrarme. Y acabar con todo esto. Yo debería tirar a 
la basura también el cuchillo. Y acabar con todo esto. El basurero debía haber sido 
acuchillado y dejar vivir a los demás. El problema es que nadie nunca hace lo que 
debería. Por eso he abierto la llave del gas. 

{criação > prosa}
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los silines
por Katarzyna Hajost-Żak y Sylwia Jakubas

 Doctorandas en la Universidad de Valencia

{criação > prosa}

Esta edición de los silines la dedicamos a Don Francisco Timoner en agradecimiento por  
mantenernos lejos de todo tipo de basura con la que la vida intenta atacarnos.  

i. tiempo: esperando la comida china

Tus promesas acabaron en la basura y tu anillo de compro-
miso también. Nunca te lo había dicho, pero era cutre, a pesar 
de haber costado muchísimo dinero. Lo tiré, aunque me ven-
dría bien venderlo y pagar a un asesino que acabaría contigo.

Entonces podría descuartizar tu cuerpo, meterlo en las bolsas 
de basura y tirarlo al cubo de los desechos orgánicos. Te 
llevarían a un vertedero de novios infieles y podrías disfrutar 
de la compañía de otros machos.

Tus poemas los tiraría al contenedor de papel para que se 
reciclaran como compresas, que eso nunca sobra.

La jaula en la que me encerraste, al contenedor de plástico 
para que fabricaran más tetas de silicona.

Mi corazón roto, lo tiraría junto con las botellas de vino al 
contenedor de vidrio, porque hace mucho que se hizo frío y 
duro como el cristal. 

Aunque si pienso en la cantidad de cabrones que hay en este 
mundo, estoy segura que no se pueden reciclar del todo y por 
eso las montañas de basura cubren las calles.

„Tus promesas acabaron en la basura”- dijiste enfadado y por 
dentro te di la razón. Por fuera, mantuve la compostura y te 
di una bofetada. Te la merecías de todas formas, además me 
pareció una reacción adecuada ante un insulto tan directo. 

„Que esperabas”- me pregunto, pero tú no. 

„Que te prometí?”- no me acuerdo, pero tú sí, aparentemente. 

Tu basura ya no cabe en mi casa, me inundó hace tiempo y 
ha llegado la hora de sacarla. Reciclo tu basura aunque dudo 
de su condición de reciclable. Me acuerdo de mis promesas 
y las meto en un saco aparte. No tengo la conciencia limpia. 
No las tiraré al contenedor de vidrio para que no renazcan en 

una botella de vino que tome. No las tiraré al contenedor de 
papel para que no se transformen en el próximo periódico 
que lea. Tampoco las puedo tirar al contenedor de plástico 
porque, seguramente, volverán en forma de un mechero que 
me quemará los dedos. Tal vez, deje de reciclar de una vez 
por todas. Dejaré el saco de las promesas en la calle, que se 
lo lleve alguien, como si fuera un televisor viejo o un sofá 
sin pata. Sí, allí estarán bien. Nadie se dará cuenta. De todos 
modos, las montañas de basura cubren las calles.

ii. tiempo: acto ii de carmen
“El tesoro se esconde entre la basura”- es el lema de todos 
los chatarreros que rebuscan entre las toneladas de desechos. 
Cada uno de ellos persigue a su Santo Grial y lo bueno es que 
muchos lo encuentran. Resulta, que la historia escrita por el 
mundo de los residuos es menos cruel que la de los cristianos 
y que los tesoros están al alcance de los plebeyos. Basta con 
tener un detector de metales por 30$ y uno puede explorar 
su El Dorado todo el tiempo que le apetezca. Por supuesto 
hay que competir con otros conquistadores pero la vida sin 
adrenalina es como Carmen con marido e hijos.

En un vertedero hay de todo. Los chatarreros lo saben mejor 
que nadie y por eso buscan el Paraíso Perdido entre la basura 
de los demás porque el hombre es el cubo y la bolsa de la 
basura al mismo tiempo.

El tesoro se esconde entre la basura apestosa de un vertede-
ro. Como la tacita de porcelana sin asa, que todavía sirve pero 
ya no es elegante. O el vestido de novia sucio, lleno de barro 
y manchas de vino. Todo acaba en la basura pero no todo se 
descompone. Retrovisores de coches muertos reflejan la luz 
del sol y no se oxidan, por ser de plástico. Entre la basura y 
la chatarra viven los recuerdos marchitos, tranquilamente y 
sin pretensión, dejan pasar el tiempo para ser olvidados. Para 
llegar al tesoro se necesita un guía, o al menos un mapa. Hay 
que atravesar toneladas de restos malolientes, producto del 
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{criação > prosa}

hombre moderno. Son siniestros sobre todo por su volumen 
y la vida inútil que representan. Inundan, violan y asustan a la 
naturaleza por su incapacidad de absorber lo que el hombre 
se empeña en necesitar. Aparatos, recibos, flores de plástico y 
sofás de cuero. El vertedero no tiene vergüenza en juntar las 
cosas más disparatadas. Es un vivo reflejo de que el hombre 
es el cubo y la bolsa de la basura al mismo tiempo.

iii. tiempo no malgastado

Harto de tanta basura, salió de casa y no volvió nunca. Es 
que veinte años en la mafia de las afueras de Nueva York 
desgasta mucho. Dinero, armas, putas, muchos italianos y 
muchos espaguetis; comer, matar, rezar, comer, matar, rezar…
De repente, Don Francisco se sintió cansado, por eso cogió 
la pistola y el sombrero del mejor terciopelo que se podía 
encontrar al sur de Nueva York, y cerró firmemente la puerta. 
Se dirigió al puerto. Sabía que lo único que podía encontrar 
allí a las cuatro de la madrugada eran los cadáveres de los 
hombres que desobedecieron a alguien como él.

No se equivocó: junto al muelle flotaba el cadáver de Don 
Petruccio que antes era el mejor amigo de la familia y el pa-
drino de su tercer hijo. Después de veinte años, la traición de 
Don Petruccio fue un trago demasiado amargo. Don Antonio 
puso la pistola en la sien y apretó el gatillo. Al día siguiente, el 
comisario Jameson, identificando el cuerpo  de Don Francis-
co, encontró en su sombrero del mejor terciopelo al sur de 
Nueva York una imagen de Jesús Misericordioso que detrás 
tenía escrito: “La basura es un negocio que no avergüenza”.

Harto de tanta basura, salió de casa y no volvió nunca. 
Pasó el día pensando que la basura era un negocio que no 
avergonzaba. Esta frase era el lema de su familia que durante 
cinco generaciones gestionó los deshechos de los pueblos de 
la costa oeste. Se dio cuenta, de que no estaba de acuerdo 
con el lema familiar y no podía seguir viviendo entre los 
deshechos de los demás. Todo le olía a basura, a putrefacción, 
y el mal olor siempre le daba vergüenza. Se sentía engañado. 
Cogió la pistola y se pegó un tiro, en medio de un vertedero, 
viendo de lejos el lema de la familia en el almacén de reciclaje 
de plástico “La basura es un negocio que no avergüenza”.
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sobre la 
ecología del amor

por Gerardo Beltrán
Poeta, traductor, pepenador del amor 

{criação > qué bonito es el amor #18}

i 
EL aMOr nO ES nECESariaMEnTE BiOdEGradaBLE

Podría pensarse que el amor desaparece con los cuerpos 
que lo contienen, para así volver a la tierra y luego renacer 
como pastura, eventualmente acabar en uno de los cuatro 
estómagos de una vaca lechera y de ahí –no directamente, 
claro– pasar al de un niño o una niña que muy probablemen-
te se enamorarán un día –no necesariamente uno del otro– y 
otro día morirán –no obligatoriamente al mismo tiempo– y 
volverán a la tierra. Este sería un ciclo amoroso ideal que 
podría continuar ad infinitum, siempre y cuando –desde 
luego– siga existiendo la tierra y siga habiendo en ella vacas 
y niños que luego crezcan, se reproduzcan y mueran (por lo 
pronto, resulta sorprendente darse cuenta de lo bien que está 
planeado el universo).

Sin embargo, hay también en el amor sustancias recalcitran-
tes como los recuerdos, sobre todo si estos quedan escritos, 
filmados, fotografiados y, peor aún, en el disco duro o en el 
espacio virtual, donde, a pesar de poder llegar a ser no visi-
bles, permanecen para siempre (el cerebro es biodegradable, 
el ciberespacio no –o, cuando menos, su tiempo de descom-
posición es infinitamente más largo).

Quedan también todos aquellos objetos: anillos, pulseras, 
pendientes, corbatas, carteras, envolturas de regalos, mu-
ñequitos de peluche, cajitas de todo tipo con todo tipo de 
cosas dentro, objetos que llenan el tiempo y el espacio para 
no abandonarlos jamás: la basura del amor, por decirlo de 
forma clara, aunque no necesariamente despectiva, pues a 
quién no le gusta embasurarse, cuando menos un poquito, en 
cada ocasión diseñada específicamente con este fin. Desde 
esta perspectiva, y tomando en consideración la naturaleza 
humana, lo mejor, en todas estas ocasiones, sería adoptar la 
costumbre de regalar sólo flores y piedras –las primeras por 
ser biodegradables y las segundas por no tener que serlo.

ii
EL aMOr nO ES nECESariaMEnTE rECiCLaBLE

Hablando de naturaleza humana, hay cosas difícilmente 
reciclables, que son lo que son y que siempre lo seguirán 
siendo. En este caso, un cambio de amante no implica auto-
máticamente un cambio de naturaleza (cambia el envoltorio, 
eso sí, y muy probablemente el cesto de basura –sin excluir, 
claro está, los casos recurrentes y los gustos fijos). Hay, como 
sea, casos afortunados, debidos sobre todo a la energía solar, 

la hidráulica, la eólica, la geotérmica, la marina y hasta la 
mágica y la humorística. Los psicoanalistas tendrían mucho 
qué comentar sobre el asunto, pero preguntarles resulta caro 
y terriblemente tardado, es decir, anti ecológico. Se les puede 
preguntar también a los poetas, pero sus respuestas, además 
de incomprensibles, resultan generalmente poco prácticas. 

iii
EL aMOr nO ES nECESariaMEnTE SaLUdaBLE

Y hablando de poetas, qué mejor demostración de lo conta-
minante y poco saludable del amor y sus múltiples efectos se-
cundarios, que van desde las depresiones profundas y la falta 
de apetito, hasta el alcoholismo, el tabaquismo, el ostracismo, 
el paroxismo, el vanguardismo y hasta el suicidismo (real o 
figurado), además de todos esos millones de árboles cortados 
en aras de libros qua nadie lee –salvo las anti ecologías musas 
(no todas, sólo las más vanidosas), madres (las más abnega-
das) y algunos amigos (nada más los verdaderos –que gracias 
a eso pueden dejar de serlo) de los poetas. 

Una solución parcial es la poesía digital, pero cuidado: un día 
todos esos terabytes nos pasarán la cuenta.

Tres recomendaciones:

1) Consultar a su médico, a su fisioterapeuta y la norma 
europea EN 13432 antes de producir, consumir y desechar 
cualquier tipo de amor.
2) Vaciar el Recycle Bin y desfragmentar el disco duro cuan-
do menos una vez a la semana.
3) En ningún caso comer manzanas.

iV 
EL aMOr nO ES Un rECUrSO rEnOVaBLE

O en principio lo es, pero, como todos los recursos renova-
bles, puede dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta 
que evite su renovación. Esto es, llegará el momento en que el 
amor no podrá ser producido, cultivado, regenerado o reuti-
lizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo, 
existirá en cantidades fijas que serán consumidas mucho más 
rápido de lo que la naturaleza pueda recrearlas.

COnCLUSión

Desgraciadamente, ninguna.
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trem branco 
pela noite escura e suja

por Daniela Capillé
Professora, escritora, andarilha & amiga, brasileira, jornalista, etc.

{criação > que bonito é o amor #18}

Com as janelas do quarto fechadas, era im-
possível suportar o calor lá dentro. Ainda não 
havia chegado junho, mas já fazia um mês que 
os prédios pseudo-elegantes de Buenos Aires 

haviam ligado a calefação central. Júlia acordou com 
o corpo mole, a boca seca e meio rachada pela falta de 
humidade, tateando a cama em busca do corpo ao seu lado 
e já pensando no que se fazer no meio de tanta desorgani-
zação.  Porque morar com alguém não é apenas ter quem te 
abrace durante a noite e te acorde no meio de um pesadelo. 
É também fazer limpeza por dois. E às vezes cansa. E ela se 
sentia sufoca pelo calor artificial da casa e por estar sempre 
no nível máximo das emoções, como se há meses estivesse 
com o coração tão cheio, tão cheio, que já estava ao ponto 
de explodir.

Então ela tinha que saltar da cama naquela manhã de 
domingo de fim de outono para acalmar-se, afastar-se da-
quela sensação constante de desabandono. Porque quando 
alguém te ama muito é quase tão assustador como estar 
sozinho. Ela tinha que enfrentar a fria luz dourada da rua 
para tentar respirar o ar de uma cidade que te dá muitas, 
muitas coisas que fazer, entre todas as atividades culturais 
e feira do livro, muitos tangos e peñas de folclore, museus, 
cafés, teatros e livrarias da rua Corrientes, que vão até mui-
to tarde, todo o ano. Mas que também é uma cidade que 
te toma muito tempo entre viagens de subte ou nos ônibus 
que acendem suas luzes azuis durante a noite e trens que 
atravessam a cidade por pouco mais de um peso. Porque 
em Buenos Aires tudo é meio subsidiado e se você prestar 
atenção nos pequenos bilhetinhos impressos nos ônibus vai 
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ler que são um "pasaje com subsidio del Estado Nacional" e 
a verdade é que ao final você paga aproximadamente um 
terço do que custam, enquanto os preços dos táxis sobem 3 
vezes ao ano.

Júlia contou as escassas moedas no bolso da jaqueta de 
couro e viu que não chegavam para a viagem de ônibus 
(porque antes os ônibus só aceitavam moedas e há pouco 
tempo passaram a operar também com uma espécie de 
cartão magnético que ela obviamente ainda não tem) e 
decidiu andar até a estação Ministro Carranza para pegar 
o trem a Villa Urquiza e visitar o melhor amigo, Augustín, 
ver algum filme gay friendly juntos, discutir alguma teoria 
psicoanalítica desde um ponto de vista ácido e profundo, 
ou seja, uma típica tarde porteña de domingo. 

Em geral não há ninguém que revise os bilhetes de trem 
dos passageiros, a não ser nas estações de partida e com-
prar a passagem é algo quase que opcional para quem viaja 
entre as estações intermediárias. Nos dias de domingo e 
feriado, no entanto, geralmente não há ninguém no guichê 
de vendas e você acaba viajando de graça mesmo que seja 
contra os seus princípios. 

Ali, em pé na plataforma da estação, olhando as árvores 
amareladas de Palermo, Júlia se deu conta de que alguma 
vez havia escutado que houve uma época em que esse trem 
fazia um estranho percurso noturno. O chamado "trem 
branco" começou a circular em uma época escura, há quase 
10 anos, quando a economia do país se partiu totalmen-
te. É uma época dessas que marcaram a história e agora 
todos falam daquele tempo como "cuando fue lo de la crisis" 
como um ponto marcado em vermelho na cronologia dessa 
geração. 

Uma certa vez Júlia entrou em uma discussão política 
quase sem querer ( logo ela, tão apolítica) quando se riu de 
um jovem peronista que disse que havia tido que se exilar 

"cuando lo de la crisis. Era uma longa noite de vinhos e 
discussões em seu apartamento estratégicamente locali-
zado na rua Perón, perto do Congreso, e Júlia e seu grupo 
de amigas brasileiras simplesmente pensaram que, bueno, 
aquilo tudo era só um exagero de um menino de família 
bem de vida que não pôde suportar a queda súbita daqueles 
tempos. A verdade é que não estar no meio de uma crise 
que marca um país e uma geração te tira toda a possibili-
dade de rir-se de uma situação como essas, por mais que 
pareça ridícula, e ao final nos calamos todas sem saber 
muito bem que tipo de exílio havia sido aquele.

Mas o trem branco nada tinha que ver com jovens peronis-
tas doutorandos em Sociologia na UBA.  Quando a Argen-
tina se quebrou por inteira, as fábricas foram fechadas e 
os que perderam seus empregos não puderam, por alguma 

razão, exilar-se na Europa. Foi então que se deu o "boom" 
dos cartoneros. 

Se você andar pelo Microcentro de Buenos Aires depois 
das sete da noite, quando toda a atividade comercial do 
coração da cidade já parou e os executivos começam ir para 
suas casas, verá que a população noturna que circula pelos 
arredores da Florida, em meio aos turistas brasileiros, é 
composta pelos catadores de lixo. Diferente do Brasil, onde 
o lixo mais precioso são as latinhas de alumínio, quase 
100% recicladas no país, em Buenos Aires a atividade está 
concentrada no recolhimento de papelão, cartón em caste-
lhano, por isso cartoneros. 

Quando tudo isso começou, esse homens e mulheres 
vinham com suas crianças desde a província. Chegavam 
quando já era noite, reviravam as montanhas de lixo pelo 
centro da cidade e partiam ainda de madrugada, antes que 
se fizera claro. Por anos o governo manteve então um ve-
lhíssimo trem, sem assentos, caindo aos pedaços. Eram os 
vagões brancos que de tão velhos haviam sido aposentados 
fazia anos e que levavam os cartoneros de volta para casa 
em uma viagem secreta e escura. Era como ser invisível, 
com todas as luzes apagadas, cruzando a cidade, passan-
do pela mesmíssima plataforma onde agora Júlia, parada, 
esperava ao trem para Villa Urquiza, pensando como se 
fazia para chegar até Suárez em um trem fantasma, sem ter 
onde se apoiar. 

É aí então que o coração de Júlia para por um segundo e 
ela não sabe como fazer para chegar até o fim da viagem. 
Como seguir de olhos fechados e não cruzar a linha, não 
fazer nada, simplesmente viver como se nada passasse. E se 
sente vazia e inútil. É um desses momentos em que ela se 
afoga em culpa e quer chorar, enquanto ouve alguma músi-
ca setentosa que o namorado lhe passou ao iPod, tentando 
finalmente educá-la musicalmente. Porque já não somos 
crianças e os dias de domingo são frios e meio tristes por 
todos lados e em algum momento você tem que saber em 
que se agarrar para não ser hipócrita todo o tempo.  

Quando chegou o trem, Júlia se sentou na janela e observou 
a paisagem, as casas de Colegiales, a estação antiga de Bel-
grano, os pontos ricos de uma cidade que tem de tudo e da 
qual ela não vê nada, nada além do que quer.  Quando des-
ceu em Villa Urquiza, em meio a todo aquele movimento, 
seu coração já havia voltado a estar outra vez muito cheio. 
Porque é o processo natural e ela já não sabia o que era es-
tar vazia por muito tempo, apesar de não saber muito bem 
o que fazer com tudo aquilo. Augustín lhe abriu a porta de 
casa reclamando que ela estava atrasada para o almoço. Ela 
só pôde dizer “Che, e se tomamos vinho e discutimos uma 
coisa que andei pensando?” enquanto preparava mental-
mente seu vocabulário bilíngue de emoções a flor da pele.

{criação > qué bonito es el amor #18}
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Escritora, profesora de E/LE  
(Instituto Cervantes de Cracovia)

María Martín Serrano

EL PRÓXIMO INVIERNO

Basura es cerrar los ojos y pensar en cualquiera,
ignorar miradas que gritan un futuro imperfecto,
ser sincera esta noche, escapar de aquí.

Basura es mirarme al espejo y volver a verme,
depilarme las cejas en el último metro, 
escupir preguntas, intentar seguir.

Basura es ordenar los libros que me regalaste,
tomar poleo menta en la barra de un bar,
oír tu silencio, perderme en Madrid.

Basura es llegar pronto a todas mis citas,
abrigarme en espaldas ajenas el próximo invierno,
latir con retraso, llorarme por ti.

Basura es llover en agosto, comprar en rebajas, dormirme sin sueño.
Basura es ayer, casi nunca, pasado mañana.
Basura es follar con tu ausencia,
volver a sentir…

     (inédito)

{criação > poesia}
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Gerardo Beltrán es poeta, traductor
y profesor del Instituto de Estudios
Ibéricos e Iberoamericanos de la
Universidad de Varsovia.

Gerardo Beltrán

NO ME DEJES MANZANAS

Por favor
no me dejes manzanas
sobre la mesa,
en la nevera,
debajo de la cama.
Sé que son rojas,
redondas,
saludables.
Sé que sin ellas
no existiría la Biblia,
la discordia,
la parte inferior de la garganta,
y que sería más difícil
comparar algunas cosas:
el sol crepuscular,
tus mejillas post factum
y aquellos pechos jugosos
y duros.
Pero toda manzana
tiende a descomponerse,
a producir gusanos,
a transmitir bacterias.
Puede también
prolongar una vida sin sentido
y quitarnos el hambre
para siempre.
Así que por favor,
no me dejes más manzanas:
no me gustan las manzanas,
no soporto ver como se pudren
y tener que tirarlas después
a la basura.

(Con el imán de la memoria y otros poemas, 2004)

{poesía}
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SIMONIANAS

para Simón Bross, el gran Simón

{poesía}

III
(Por cierto que el magenta no está en el Diccionario:
es un color que no le gusta a la Academia.
Tampoco el cian, el zurzubí y algunos otros
que nunca ambicionaron la pureza.)

IV
Verdad es que no hay nada en este mundo
que no haya calculado el infinito;
si acaso esa mujer de nuestros sueños
que viene del edén todos los días,
nos cubre de calor y de ternura
y no hace de nosotros vagabundos
ni monos que se mueven con hilitos
ni cajas de regalos navideños
que esperan desgarradas y vacías
la vuelta del camión de la basura.

V
¿Recuerdas cuando todo era seguro:
lo bueno, lo no bueno, lo imprevisto,
que existen el Mesías y el Anticristo,
y todo lo que cabe en el futuro?

Ahora todo es más complicado:
los días de la semana son más tristes,
no es fácil encontrar fino y ducados,
ni tapas de jamón ni buenos chistes.
Ahora todo es más complicado:
lo único seguro es que tú existes,
que existo yo y todo lo añorado,
y algún lugar común 
   inesperado.

(Con el imán de la memoria y otros poemas, 2004)

I
¿Te acuerdas, Simón, de los orfistas
y aquello que decían sobre las almas?
¿Te acuerdas de Buñuel y de Descartes,
del binomio de Bejart y del cuadrado perfecto,
de lo difícil que era ir del cero al uno
o calcular una ecuación para la espuma
en un vaso de cerveza?
¿Te acuerdas de un trasero portentoso
y lo que dijo de los cuerpos Epicuro?

Pues bien, nada ha cambiado,
el mundo sigue en movimiento.

II
Hace veinte años
querías haber nacido
hacía veinte años.
Ahora,
tal vez hace cuarenta.
Eso es congruencia.
Así el mar y las montañas.
Así la luz.
Así la arena.
Así los tangos de Gardel y de Piazzola,
los cuadros necesarios por segundo,
el Rioja de ayer y Casablanca, 
Woody Allen caminando por Manhattan,
Manhattan,
el cian, el amarillo y el magenta, 
la rubia de la página central y su trasero,
aquel trasero celestial,
aquel trasero.

Ya ves, nada ha cambiado,
las cosas tienen su momento.
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Durango, México. Poeta, 
narrador, periodista, editor
y promotor cultural. Ha dirigido 
importantes revistas nacionales, 
entre las que destacan Alforja y 
La Otra, revista de poesía,+artes 
visuales+otras letras. Actualmente 
dirige la Coordinación de
Publicaciones de la Universidad 
Intercontinental.

José Ángel Leyva

Hay un aire infame que el lugar del viento 
ocupa
Una espesa sustancia allana los pulmones
recorre indiscreta los andamios del cerebro
el nerviosismo incontrolable de los nervios
las paredes blancas porosas de los huesos

Oye un rumor de multitudes hoscas
de víctimas ingenuas
del destino impreso en el papel periódico
que lleva apresurado la noticia de ayer
entre desechos
entre zapatos indiferentes a las letras
o a las cosas que gritan silenciosamente

{poesía}
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{poesía}

El viento cesa
y en su lugar las bocacalles tragan humo
Los pájaros se alejan de una ciudad
que desmorona el aire
o escupe enferma su lluvia
sobre el canto bucólico del árbol

El viento cesa y la ciudad se inflama
con la niebla ascendente del pasado
con el vapor de una laguna
colmada de agua en otros tiempos
donde la sal purificó la tierra
y el mito surgió incorruptible
como algas de aquel puño de mar
atrapado en la llanura del Anáhuac

El viento cesa
y un antiguo rumor de océano calla
Un ruido depredador quiebra cristales
gotas
burbujas de humedad salina
todo el sudor
toda la savia

(de Catulo en el destierro, 2006)
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PaLabRas 78

este Poema é un Poema infinito de
amor

gárdoo na miña cabeza chea do pó

as masas infinitas de aburrimento de teas de arañas de teas 
de arañas de morriña de pan de metal de metal de area da 
praia emburbullada de telarañas de _

chucho o caramelo e mastigo as horas

de teclado plástico vídrico plástico-vídrico

quérote meu Monequiño de plástico
por iso te agarimo para sentir a túa calor artificial

este Poema é un Poema infinito de 
amor

PaLabRas 8

reloxo na rúa de
BOLBORETA

o meu reloxo

Natalia Szejko é estudante de galego e 
español na Universidade de Varsovia

Natalia Szejko

{poesía}
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uN POEMa VERtIcaL

non sei escribir un poemA verticAl

diAgonAl é mÁis fermoso porque podo contemplAr
o meu pAi nA terrA fermosA A súA sombrA largA e fermo-
sA
nA lArgA e fermosA trAnquilidAde dos seus membros 
superiores
que non me fAlAn fermosAmente

o exilio dA Alma do corpo chAmAdo gordo chAmAdo 
podre chAmAdo drogAdo chAmAdo bebido chAmAdo 
estupefActo chAmAdo doente chAmAdo degrAdAdo chA-
mAdo patolóxico chAmAdo esquecemento

polA xente que sabe 

non sei escribir un poemA verticAl
bótote de menos bótote

The cock crew
The sky was blue:
The bells in heaven
Were striking eleven.
Tis time for this poor soul
To go to heaven.

Ulysses, James Joyce

{poesía}
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LIXONEtO

Lixo é uma parte do dia-a-dia. 
Não se muda muito quando é usado 
Mas sempre se torna indesejado 
E já não existe mais harmonia

Naquilo que era bom na teoria. 
Se fora de casa não for jogado
Um projeto que seja bem pensado 
Se pode transformar em fantasia

Só precisa um pouco de vontade. 
Para deixar a Terra elegante 
Vou lembrar a você uma verdade, 
Que no mundo é conhecida bastante 

E que já ganhou forma de ditado:
Todo o objeto pode ser reciclado.

   (inédito)

Małgorzata Naumczuk está no segundo ano 
do curso de Estudos Portugueses do Instituto 
de Estudos Ibéricos e Ibero-americanos, 
Universidade de Varsóvia

Małgorzata Naumczuk

{poesia}
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***

Saludando a su compañero muy bueno
Un hombre alto, mayor ya, canoso
Levantó la mano con un gesto ameno
Difundió un olor asqueroso

Lo notó cada uno a su alrededor
Especialmente una joven tirando la basura
Metió la pata, no acertó en el contenedor

¨Lo va a recoger alguien, estoy segura¨

Mucha polémica levantó entre los viejos del banco
La negligencia insolente de la jovencita
Amenazaron con bastón, gritaron muy alto
Arrojaron al césped las cáscaras de pipas

El perro más mono de todo el barrio
Emprendió con calma su ardua tarea
No hubo especial interés de su propietario
Mientras cagaba/lo hacía en la acera

De la presencia del perro los niños de la esquina
Muy pronto se advirtieron
Lo acariciaban y los envoltorios de golosinas
Dejaron justamente donde estuvieron

El camión de basura que por allí pasaba
En contra del coraje de tres abuelos
Recogió menos deshechos que pensaban
El resto lo dejó para la próxima vez en el suelo

Cada uno que responda a dos preguntas concretas
Independiente de su posición o salario
¿Cómo debes contribuir en el bien del Planeta?
Y ¿por qué haces justo lo contrario?

     (inédito)

{poesía}
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{tradução}

śmieci, odśmiecone
tradução de Weronika Gwiazda*

ilustração de Joanna Tomkiewicz-Gwiazda**

Continuamos com a tradução de grandes autores africa-
nos de língua portuguesa, desta feita, com o moçambicano 
Mia Couto e um dos seus contos menos conhecidos "Lixo 
Lixado". Tanto quanto sabemos o conto ainda não foi publi-
cado e de momomento anda em roda viva pela Internet.

* Estudante do 4º ano de Estudos Portugueses da Universidade de Varsóvia
**Artista e Mãe de uma estudante do 4º ano de Estudos Portugueses da Universidade de Varsóvia
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{tradução}

LIXO, LIXADO

Orolando Mapanga não tinha onde cair vivo? 
É a impura verdade. Dele se fica sabendo que não 
existe pobreza de espírito. O que há é miséria 
sem espírito. O caso sendo universátil merece as 

tantas linhas. Pois o que importa não é o acontecimento mas 
a gente que há no não-acontecer da vida. Lugar de viver de 
Orolando era na lixeira, lá no interior, primeira transversal, à 
direita. Com boas vistas para o mar, mesmo na vertente de 
um monte de desperdicio. Apanhando boa brisa, mau grado 
os péssimos odores. Ali ele despachava os seus afazeres. Ao 
fim da tarde, saía a procurar restos de comida, gordurazinhas, 
singelas putrefacções. Raspava o fundo das latas, auscultava o 
ventre dos sacos. Ao ler seu constante sorriso, dir-se-ia que a 
felicidade é coisa encontrável mesmo na imundície. Orolando 
bem que defendia as vantagens do lugar:

- Aqui não chega nenhum bandido.

Lugar seguro de viver, isso ele garantia. Sossegado, também. 
Só no fim da madrugada o silêncio se sujava com os camiões 
trazendo o lixo. Mas, para ele, aquele barulho era o anunciar 
da mantimentação. Nunca se aproximou dos camiões. Ele 
não queria mostrar a sua vivência a ninguém, chamar a inveja 
dos outros. Essa gente quer coisas completas, cheias. A mim 
me basta o bocadinho da metade era o pensar dele enquanto 
empurrava um velho carrinho de mão pelas ruelas da lixeira. 
Outra vantagem era a guerra morar longe. É verdade que ali 
sempre se escutavam disparos. Mas era coisa da distância, lá 
no lugar dos citadinos. Certa noite, ao buscar adomercimento, 
Mapanga escutou um ronco.

- É um porco, isso.

Sabia, o campo  lhe ensinara. Voz de bicho era sua sa-
piência. Pelo cantar de uma só galinha ele adivinhava 
o tamanho de toda a criação. Pelo balido do cabrito ele 
sabia a cor do bicho. Desta vez, porém, ao invés da doce 
lembrança dos campos, seus olhos se nevoaram de ódio. 
Afinal, havia outro ser disputando as sobras. E ali mesmo 
jurou morte ao intruso. Desde então se dedicou a perse-
guir o suíno. Saía manhã cedinho à procura dele. A lixeira 
nunca lhe parecera tão grande. Ele conhecia os recantos, 
os fedores, os charcos. Porém, não havia maneira. O bicho 
esburacava nos monturos, sacana, não ficava nem rasto do 
cheiro. Vantagem do porco é ter um focinho polivalente, dá 
para escavar também. Até que, numa madrugada, Orolan-
do despertou com um bafo que se despejava em seu rosto. 
Berrou, borrou-se.

- Maiuê, as hienas me comem o nariz!

Palpou  o escuro, deu de mãos numa pele lisa, agarrou com 
força. Foi como se espremesse um saco cheio de gritos. Era o 
porco em aflição. Segurou a presa com força, que a bicheza é 
inteligente há muito mais tempo que os homens. Amarrou-

-lhe as pernas e ficou-se longo tempo a contemplar a berraria 
do prisioneiro. Primeiro, lhe chegou um sentimento que 
há muito tempo não experimentava. Ali estava um vencido 

ŚMIECI, ODŚMIECONE

Czyżby Orolando Mapanga nie miał gdzie podupadać za 
życia? Oto brudna prawda. Osoba Orolanda uświadamia 
nam, że nie istnieje ubóstwo duszy. Istnieje tylko bezduszna 
nędza. Ten powszechstronny przypadek zasługuje na te parę 
słów. Bo nie zdarzenie jest ważne, ale ludzie, którzy trwają 
w nie-zdarzeniach życia. Orolando mieszkał na wysypisku 
śmieci, w samym jego środku, przy pierwszej poprzecznej 
w prawo. Z pięknymi widokami na morze i zbocze góry 
odpadów. Korzystając z lekkiej bryzy, pomimo najgorszych 
zapachów, tu załatwiał swoje sprawy. Pod wieczór wychodził 
na poszukiwanie resztek jedzenia, tłuszczyków, poczciwej 
zgnilizny. Oskrobywał denka puszek, osłuchiwał brzuchy 
worków. Jego nieustanny uśmiech mówił, że szczęście moż-
na znaleźć nawet w śmieciach. Orolando zawzięcie bronił 
zalet tego miejsca:

- Tu nie dotrze żaden bandyta.

Bezpiecznie się tu żyje, to gwarantował. I spokojnie. Do-
piero u schyłku świtu ciszę zakłócały ciężarówki dowożące 
śmieci. Ale jemu ten hałas obwieszczał zaprowiantowanie. 
Nigdy nie zbliżał się do ciężarówek. Nikomu nie chciał 
pokazywać swojego bytowania ani wzbudzać niczyjej 
zazdrości. Ci ludzie pragną rzeczy kompletnych, pełnych. 
Mnie wystarcza cząsteczka połowy, myślał popychając 
stary wózek uliczkami śmietniska. Inną zaletą było to, że 
mieszkał z dala od wojny. Docierały do niego, co praw-
da, odgłosy strzelaniny, ale była to rzecz odległa, tam w 
mieście. Pewnej nocy, zapadając w sen, Mapanga usłyszał 
chrząkanie.

- Ależ to świnia.

Znał ten dźwięk, wieś go nauczyła. Głosy zwierząt były jego 
mądrością. Po samym pianiu kury odgadywał wielkość całej 
hodowli. Po beczeniu koźlątka rozpoznawał umaszczenie zwie-
rzęcia.  Tym razem jednak, zamiast słodkim wspomnieniem 
wsi, jego oczy zaszły mgłą nienawiści. W końcu pojawiło się 
inne stworzenie, z którym będzie musiał spierać się o resztki. Z 
miejsca poprzysiągł intruzowi śmierć i od tamtej chwili poświę-
cił się ściganiu wieprzka. Wyruszał na poszukiwania wcześniu-
teńko rano. Wysypisko nigdy nie wydawało mu się tak ogrom-
ne. Znał jego zakątki, fetory, błota. Ale nie znajdował sposobu. 
Zwierzak przekopywał się przez góry śmieci, aż nie pozostawał 
po skubańcu nawet ślad zapachu. Atutem świni jest wielofunk-
cyjny ryj, którym potrafi nawet kopać. Aż pewnego poranka 
Orolando obudził się sapiąc przerażeniem, które wysypywało 
mu się na twarz. Wrzasnął i mało nie zesrał się ze strachu. 

- O biada mi, hieny zjadają mi nos!

Pomacał ciemność, natrafił na gładką skórę i mocno ją 
chwycił. Jakby rozerwał worek krzyku. To była świnia w 
udręce. Kurczowo trzymał zdobycz, bo wiedział, że byd-
lęta są inteligentne od dawniejszych czasów niż człowiek. 
Związał jej nogi i zadumał się na jakiś czas, kontemplując 
kwik więźnia. Najpierw nawiedziło go uczucie, którego już 
od dawna nie doznawał. Pokonana błagała o łaskę. Napa-

śmieci, odśmiecone
tradução de Weronika Gwiazda*

ilustração de Joanna Tomkiewicz-Gwiazda**
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implorando as clemências. Gozou aquele poder, em 
desconhecimento fundo de sua alma. Afinal, agora ele 

era proprietário, não de restos mas de uma 
vida inteira e recheada. Enquanto 

matutinava este sentimento, de 
quando em quando, despachava 

uns pontapés no bicho. Nesse 
dia, nem saiu a procurar 
abastecimento. Só ficou ali, 
olhando o novo habitante, 
escolhendo o destino a lhe 
aplicar. Indecidia-se morte 

haveria de ser. Mas o porco 
merecia ser comido? Deixou o 

despacho para mais tarde aquela 
era sentença que năo viria do pen-

samento. A noite chegou, cansada do 
seu trabalho na outra face do mundo. Orolan-

do Mapanga anotou o frio, juntou velhos jornais à sua 
volta. Mas o cacimbo lhe trouxe arrepios, esgotados que 
estavam seus agasalhos. Então ele se chegou ao porco, 
abraçou-lhe como  só merece uma mulher. E, aos poucos, 
se foi contagiando com o quentinho  de uma outra vida. 
No seguinte dia, ele se polemicava mais vale a fome ou o 
calor de uma companhia? Pelo sim pelo talvez, deci-
diu adiar a sentença do bicho. E quando, entre os lixos, 
descobriu uma velha corda, lhe deu uso de trela e levou 
o suíno a passear. Mesma coisa os brancos fazem com os 
cães. O bicho de estimação mereceu até nome téksman-
ta*. Agora, quem passar pela lixeira pode ver um porco, 
com dignidade canina, encaminhando seu dono pelos 
detritos, oferecendo seu faro para a escolha da migalhas 
da sobrevivência. Dizem o Mapanga se vai esquecendo 
da língua humana, soletrando só a fonética do bicho. 
Afinal, vivendo na porcaria ele combina melhor com 
o idioma dos porcos é o parecer dos trabalhadores do 
lixo quando se despedem dos domínios de Orolando 
Mapanga. 

* Texmanta - nome de uma fábrica têxti 
 em Moçambique

wał się tą władzą, nie rozumiejąc za grosz 
głębi swojej duszy. W końcu to on był teraz 
właścicielem, nie resztek, ale całego i obło-
wionego życia. Kiedy tak rozkoszował się 
tym stanem, raz za razem posyłał zwierzęciu 
kopniaka. Tego dnia nawet nie wyszedł na 
poszukiwanie zaopatrzenia. Tylko pozostał 
tam, wpatrzony w nowego mieszkańca, i 
zastanawiał się, jaki los mógłby mu prze-
znaczyć. Nie wiadomo było, czy śmierć musi 
nadejść. Ale czy świnia zasługuje na to, by ją 
zjeść? Odłożył decyzję na później, taki wyrok 
nie mieścił mu się w głowie. Przyszła noc, 
zmęczona swoją pracą po drugiej stronie 
świata. Orolando Mapanga zmarzł,  zgro-
madził więc dookoła siebie stare gazety. Ale 
mgła przyniosła mu dreszcze, bo jego okrycia 
się wyczerpały. Przysunął się więc do świni, 
objął ją tak jak obejmuje się tylko kobietę. I 
powoli zaczął zarażać się ciepełkiem inne-
go życia. Następnego dnia dywagował: czy 
więcej wart jest głód czy ciepło towarzystwa? 
Tak czy owak zdecydował się odłożyć wyrok 
zwierzaka. A kiedy znalazł w śmieciach stary 
sznur, użył go jako smyczy i zabrał świniaka 
na przechadzkę. Tak samo robią biali z psa-
mi. Zwierzę tak godne szacunku zasłużyło 
nawet na imię téksmanta*. Teraz każdy, kto 
przechodzi przez wysypisko, może zobaczyć 
świnię o psiej godności, która prowadzi 
swego pana przez odpadki, oferując mu swój 
węch przy wyborze okruchów przetrwa-
nia. Mówią, że Mapanga powoli zapomina 
ludzkiego języka i literuje tylko fonetykę 
zwierzęcia. skoro żyje w tym całym chlewie, 
bardziej pasuje mu język świń – takie zdanie 
wygłaszają śmieciarze, kiedy żegnają się z 
posiadłościami Orolanda Mapangi.

*Texmanta – nazwa fabryki włókienniczej w 
Mozambiku
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Fruto do 
encontro de 
três gigantes 
de poesia, 
um professor 
reconhecido 
e um grupo 
de jovens 
tradutores da 
Universidade 
Jaguelônica, 
a antologia, 
lançada em 
maio de 201, 
visa dar mais 
um passo no 
sentido da 
aproximação 
das culturas 
pelo ato de 
tradução.

O livro já disponível no site da editora:
 http://www.bibliotekaiberyjska.pl

Em breve na Livraria Espanhola ELITE:
 http://ksiegarniahiszpanska.pl/
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la basura
traducción por Katarzyna Hajost-Żak y Sylwia Jakubas

 Doctorandas en la Universidad de Valencia

La BaSUra

Yo saco la basura a la calle
envuelta con papel y cuidado.
Quedan allí mezcladas, las sobras de la vida,
cáscaras del tiempo y recortes del alma.
Las dejo en la vereda con tristeza
porque son restos de fruta, de comida,
y de literatura
con las cuales
uno jugó a vivir, o se creyó existente.
Y también porque, acaso sin nosotros saberlo,
alguien nos haya envuelto
con papeles de cielo, con nubes de cuidado
y estamos a la orilla del universo
y nadie nos despide.
Yo saco la basura, la dejo en la vereda,
y le digo: Adiós.

 (Libro de Poemas, Alianza, Madrid, 2000)

ŚMiECi

Wynoszę śmieci na ulicę
zawinięte w papier i troskę.
Pozostają tam wymieszane, resztki życia,
łupiny czasu i wycinki duszy.
Zostawiam je ze smutkiem na chodniku,
bo to przecież resztki owoców, jedzenia
i literatury,
którymi człowiek bawił się w życie, albo uważał, że 
istniał.
A także, bo być może nie wiemy, że
ktoś nas zawinął
w papier z nieba, w chmurę troski
i jesteśmy na brzegu wszechświata
i nikt nas nie żegna.
Wynoszę śmieci, zostawiam je na chodniku,
i mówię im: Adiós.

la presente traducción corresponde al poema "La basura" de Jorge Calvetti.

{traducción}
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dzieci - śmieci
traducción por Małgorzata Naumczuk

Estudante do 2º ano
Estudos Portugueses

Universidade de Varsóvia 

la presente traducción corresponde a la canción "Dzieci-śmieci" del grupo polaco 
T.Love. Tiene música de J. Knorowski y letra de Z. Staszczyk y J. Knorowski. Pertene-
ce al album Częstochowa 1982-85.

{traducción}

dZiECi - ŚMiECi

Gdy zarosną nas łodygi wieżowców 
Niebo nam zasłonią chmury bombowców 
Gdy zasypią nas góry śmieci 
Gdy będziemy rodzić anormalne dzieci

Dzieci-śmieci 
Niepotrzebne są nikomu 
Dzieci-śmieci 
Bez przyszłości

Na bruku naszych miast nie ma radości 
Na bruku naszych miast nie ma miłości 
Na bruku naszych miast szukamy ocalenia 
Na bruku naszych miast nie znajdziemy pocieszenia

Dzieci-śmieci 
Niepotrzebne są nikomu 
Dzieci-śmieci 
Bez przyszłości

CriaTUraS-BarrEdUraS

Cuando nos cubran tallos de rascacielos 
El cielo se pueble de nubes de bombarderos 
Cuando nos inunden cerros de barreduras 
Cuando demos a luz anormales criaturas

Criaturas-barreduras 
Que no le sirven a nadie 
Criaturas-barreduras 
Sin futuro

Sobre el asfalto de nuestras ciudades no hay alegría 
Sobre el asfalto de nuestras ciudades no hay amor 
Sobre el asfalto de nuestras ciudades buscamos salvamento 
Sobre el asfalto de nuestras ciudades no encontraremos aliento

Criaturas-barreduras 
Que no le sirven a nadie 
Criaturas-barreduras 
Sin futuro
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LA TIERRA TIENE FIEBRE
NIVEL B2

1.  ¿Qué te sugiere el título La tierra tiene fiebre? ¿Qué puede estar provocando esta 
fiebre? ¿Qué tipo de enfermedades se puede relacionar con la tierra?

2. Fíjate en las siguientes imágenes. Son imágenes que representan las diferentes ca-
tástrofes que están sucediendo en la tierra. Anota las palabras e ideas que te sugieran 
las diferentes fotografías. Háblalo con tu compañero.
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3. En el recuadro siguiente puedes leer los nombres de los fenómenos, catástrofes y 
comportamientos  anteriores. Relaciónalo con las fotografías.

deforestación, contaminación (basura), guerra, maltrato, calentamiento global, lluvias tor-
renciales, terremotos, inundaciones.

4. Lee la letra de la canción y luego en parejas, relacionad cada una de las fotografías 
con la parte de la canción que corresponda y pensad en una justificación para esa 
relación.

5. Escucha la canción.

6. En grupos de tres,  haced una lista de las razones que hacen que existan estos prob-
lemas.

7. Poned  en común  las diferentes razones que habéis pensado cada uno de los grupos.

8. En grupos de tres, pensad en qué propuestas o sugerencias podríais hacer para que 
estos problemas se puedan solucionar en alguna medida,  teniendo en cuenta las 
razones que habéis señalado en la fase anterior. 

a. Haced una lista de  los recursos que podemos usar para hacer propuestas y sugerencias. 

b. Poned en común y toma de notas en la pizarra.

c. En grupos de tres,  elaborad vuestra  lista de propuestas y sugerencias. 

d. Poned en común de las propuestas y sugerencias de cada uno de los grupos.

9. En grupos de tres vais a elaborar un reglamento con cinco puntos en el que aparezcan 
las obligaciones que tendremos  todos con respecto al medio ambiente y estableceréis 
los plazos en los que se empezarán a cumplir esas obligaciones. 

10. Poned en común vuestro reglamento y elegid entre todos los cinco puntos que creáis 
más importantes.
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La TiErra TiEnE fiEBrE

La tierra tiene fiebre, necesita medicina
y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.

ahhh ahhh

La tierra tiene fiebre, necesita medicina
y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.

ahhh ahhh

La tierra tiene fiebre, tiembla, llora
se duele del dolor más doloroso

y es que piensa que ya no la quieren.

La tierra tiene fiebre, tiembla, llora
se duele del dolor más doloroso

y es que piensa que ya no la quieren.

Y es que no hay respeto por el aire limpio.
Y es que no hay respeto por los pajarillos.

Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos.
Y es que no hay respeto ni por los hermanos.

Y es que no hay respeto por los que están sin tierra.
Y es que no hay respeto y cerramos las fronteras.

Y es que no hay respeto por los niños chiquininos.
Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos.

La tierra tiene fiebre, necesita medicina
y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.

ahhh ahhh

La tierra tiene fiebre, necesita medicina
y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.

ahhh ahhh

La tierra tiene fiebre, tiembla, llora
se duele del dolor más doloroso

y es que piensa que ya no la quieren.

La tierra tiene fiebre, tiembla, llora
se duele del dolor más doloroso

y es que piensa que ya no la quieren.
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Y es que no hay respeto y se mueren de hambre.
Y es que no hay respeto y se ahoga el aire.

Y es que no hay respeto y yo y lloran más madres.
Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares.

Y es que no hay respeto por las voces del pueblo.
Y es que no hay respeto desde los gobiernos.

Y es que no hay respeto por los coches minimos.
Y es q no hay respeto y algunos se creen diooooooooooooooooos...

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh

La tierra tiene fiebre, necesita medicina
y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.

ahhh ahhh

La tierra tiene fiebre, necesita medicina
y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.

ahhh ahhh

La tierra tiene fiebre,
La tierra tiene fiebre,
La tierra tiene fiebre,
La tierra tiene fiebre,

La tierra tiene fiebre necesita medicina
y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.

Y es que no hay respeto por el aire limpio.
Y es que no hay respeto por los pajarillos.

Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos.
Y es que no hay respeto ni por los hermanos.

Y es que no hay respeto por las voces del pueblo.
Y es que n hay respeto desde los gobiernos.

Y es que no hay respeto por los coches minimos.
Y es que no hay respeto y algunos se creen diooooooooooooooooos

nivel B2
OBJETIVOS: 

 Hacer  sugerencias y propuestas. Expresar obligaciones y prohibiciones. Establecer plazos de tiempo.
DESTREZAS: 

 Comprensión oral, interacción oral, expresión oral y expresión escrita.
CONTENIDO GRAMATICAL: 

 Habría que/se debería+infinitivo; Proponer, ser conveniente+infinitivo/que+Presente de subjuntivo/imperfecto de subjuntivo.  
Perífrasis de obligación: deber+infinitivo Marcadores temporales: desde hoy mismo, a partir de ahora...

CONTENIDO FUNCIONAL: 
Hacer propuestas y sugerencias. Expresar obligaciones y prohibiciones. Establecer plazos de tiempo.

CONTENIDO LÉXICO: 
Relacionado con el medio ambiente.

MATERIAL: 
 Letra de la canción Ska de la tierra, La tierra tiene fiebre Canción Ska de la tierra  recogida en el disco Pafuera Telarañas.  

También disponible en el siguiente enlace http://www.youtube.com/watch?v=2O3Di9FJBVk

DIDáCtICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

LA tIERRA tIENE FIEBRE 
NIVEL B2

c Cándida García Prieto, 2011 
Instituto Cervantes de Cracovia
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