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TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Jakub JankowskiJakub JankowskiJakub JankowskiJakub JankowskiJakub Jankowski

MUITO MAIS DO QUE UMA HISTÓRIA DE VITRINA

2 3

Dizem que o maior problema de hoje é a apatia. Eu digo

que não. O maior problema de hoje é ser interesseiro. Os

homens fazem muito apesar de estarem sentados no seu

cu de ferro em frente da televisão. Mas fazem-no só para

si ou porque podem ganhar algo. De outro modo não

funciona. Não sei, mas os animais parecem ser mais sábios

no assunto. O meu gato não ganha nada escrevendo esta

crónica comigo, mas mesmo assim faz-me companhia

ocupando os meus joelhos e tentando encontrar a melhor

posição para dormir um pouco.

Há num corredor da Universidade uma vitrina perdida.

Há também o livro dos visitantes. Há fotografias. Antes

não havia. Foi sugestão dum amigo mostrar fotografias

de Portugal tiradas durante as férias. O projecto foi

inaugurado no começo deste ano lectivo ( o meu gato

deixou de escrever comigo - foi comer algo). E continua.

Só para todos saberem, agora temos a nossa terceira

exposição. Perguntam se lucramos algo com isso de

colocar fotografias na vitrina. Digo agora : não, não temos

nada disso. Nem dinheiro (pelo contrário, gastamos muito

para tirar cópias de fotos, e , antecipando outra pergunta:

não pedimos ajuda financeira a ninguém para fazer o que

fazemos). Nem fama. Nem mais tempo livre. Temos uma

só coisa. Ou duas: satisfação e a oportunidade de passar

um pouco mais de tempo juntos. Mas hoje em dia isso

não importa, pois não? Deveríamos ser interesseiros.

O mesmo amigo que inventou a vitrina, no ano passado

resolveu também adornar a nossa faculdade com cartazes

de Portugal e do Brasil (estranho, toda a actividade é

lusófona...). Afixámos cartazes numa sala. Depois disseram

que era preciso tirá-los porque iam pintar a sala. Voltámos

depois e colocámos cartazes outra vez. Mas infelizmente

explodiu a Revolução Mexicana e a onda de entusiasmo

patriótico mexicano levou consigo os nossos cartazes  (eu

gosto muito do México) e lancou-os à costa.

Provavelmente o chefe dessa Revolução foi um professor...

Há também na nossa faculdade um jornal. Espero que

saibam disso. O jornal existe, de verdade. Muitos

estudantes escrevem para o jornal para ganhar fama e

dinheiro. Também para praticar a língua um pouco mais e

fazer algo interessante tanto para si como para a faculdade.

Para animar um pouco a vida entre uma e outra época de

exames. Mas isso é coisa marginal. O que na verdade

importa é dinheiro e fama. Somos interesseiros, lembrem-

se disso. E que o sejamos para sempre. Eis o nosso futuro,

lançar no limbo os seguintes: satisfação, prazer, altruísmo

e tudo o que se faz voluntariamente.

Enfim, a apatia também parece ser problema. Pois, o nosso

jornal suscitou tanta discussão e reacção do lado dos

estudantes da nossa faculdade...

E aqui acaba mais do que uma história de vitrina. Tenho

que dar comida aos gatos. Voluntariamente.�

EL ULTIMO ADIÓS DE LOS ESTUDIANTES

El 24 de enero del presente año falleció la profesora

Pierrette, catedrática de  Historia de Literatura Española

Medieval y Teoría Literaria.

En nombre de todos los estudiantes del Instituto de

Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad

de Varsovia, queremos expresar nuestro profundo pésame

por su partida y nuestras más sinceras condolencias para

su familia.

La profesora Ma³cu¿yñska siempre estará presente en

nuestra memoria como alguien que exigía el máximo y

lo mejor de cada uno. Amaba la literatura, y en un intento

de inyectarnos ese amor nos hizo estudiar mucho más de

lo que muchos hubiéramos querido. Gracias a ella El Mío

Cid y el Libro del Buen Amor, entre otros,

nos serán bien conocidos siempre, haciéndonos sonreír

de paso por todas las peripecias que tuvimos que pasar

para poder aprobar la materia. Y es que la profesora

Ma³cu¿yñska quería enseñarnos también a leer con

atención, a extraer un análisis de la lectura y saber expresar

nuestro conocimiento de la mejor manera posible, lo que

a la mayoría nos costaba mucho.

Por eso, hemos querido dedicarle este numero de la revista,

donde siempre se encontrará un rincón para las ideas

creativas: para expresar todo lo que nos carcome por

dentro, los análisis y deducciones de libros, películas,

costumbres, convivencia humana; mejor dicho, nuestra

interpretación de todo lo que vivimos con intensidad y

que causa un efecto sobre nosotros. Aquí, donde la

originalidad fluye, será recordada siempre.�

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Consejo  de EstudiantesConsejo  de EstudiantesConsejo  de EstudiantesConsejo  de EstudiantesConsejo  de Estudiantes
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DOLORES DE ROTTERDAM

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de PPPPPaweaweaweaweawe³ K K K K Kooooo³czynskiczynskiczynskiczynskiczynski´

A Dolores le era difícil hacer amistades, ya que cada amistad,

por muy falsa que resulte, debe empezar de alguna manera. En

la mayoría de los casos basta con una simple presentación: “Hola,

soy... Y tú, ¿cómo te llamas?”. Pero a Dolores esta pregunta básica

y fundamental para establecer cualquier tipo de relación

interpersonal le parecía la más difícil del mundo. Así que, para

evitar responderla, ya a los 5 años de edad, impresionada por la

historia de Robinson Crusoe, que le contaba la abuela antes de

dormir, la chica decidió que iba a llevar una vida de náufrago en

una isla desierta...

Desde aquel tiempo ha pasado casi medio siglo. Dolores es una

mujer feliz. Está casada, tiene dos hijos y vive en pleno centro

de Madrid. Después de la pesadilla de los años de la adolescencia,

tras miles de horas de psicoterapia, ya tiene el valor de decirle a

cualquier persona cómo se llama. Levanta la cabeza, respira

hondo, cierra los ojos y exclama rápidamente: “Me llamo Dolores

Fuertes de Barriga.” Sin embargo, hoy en día tiene muy pocas

ocasiones para hacerlo. Todo el mundo la conoce, ya que ha

sido invitada a un sinfín de programas de televisión para hablar

de su graciosa desdicha.

En el mundo entero hay personas castigadas por el dudoso

sentido del humor de sus padres o, como en el caso de Dolores,

por la costumbre española de llevar dos apellidos: uno del padre

y el otro de la madre.  La revista mensual “Muy interesante”

publicó hace algún tiempo la lista de los nombres más raros del

país. Entre ellos destacaron: Miguel Marco Gol,  Pascual Conejo

Enamorado, Emiliano Salido del Pozo, Amparo Loro Raro,

Presentación de Piernas y  Margarita Flores del Campo. Sin duda

alguna, cada uno de ellos ha sido más de una vez blanco de las

bromas de sus amigos del colegio. ¿Cómo es posible no sentir

por lo menos un poquito de odio hacia unos padres que te

pusieron: Pulquería, Querubina, Dositeo o Atenógenes?

Sin embargo, existe un nombre antiguo que hoy en día está

haciendo furor en toda Europa. Por muy hortera que parezca,

“Erasmus” es el apodo más deseado por los universitarios. Tanto

en España como en Portugal, a los becarios del programa de

intercambio Sócrates se les llama “los Erasmus”.

Mientras que en nuestro Instituto sólo 10 estudiantes con las

mejores notas tendrán el privilegio de poder asumir el nombre

del filósofo holandés y estudiar en una universidad extranjera,

en la mayoría de los países de la UE y en muchas facultades de la

Universidad de Varsovia hay más becas que candidatos. La falta

de conocimiento de idiomas constituye una barrera insuperable

para los que estudian, por ejemplo, Derecho o Ciencias

Empresariales.

 Cada vez más Institutos de la UV ofrecen clases y cursos en

inglés especialmente para los Erasmus que vienen a Polonia. Esto

les da la posibilidad de firmar nuevos convenios con escuelas

superiores extranjeras y así ampliar la oferta de intercambio.

Por el momento, lo único que nos queda a nosotros es hincar

los codos durante los tres primeros años de estudios, no olvidar

presentar la candidatura a tiempo y... cruzar los dedos.  Os deseo

a todos los empollones de cuarto mucha suerte.   ¡Qué pronto

podáis decir: “Hola, soy Erasmus. Y tú, ¿cómo te llamas?”�

EM NOME DO EDITORIAL TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de José Carlos DiasJosé Carlos DiasJosé Carlos DiasJosé Carlos DiasJosé Carlos Dias

Sob o nome de Editorial, sinto a pressão das palavras que

costumam ir com este tipo de título e por uma questão de

preguiça vou com elas para falar-vos do percurso até este quinto

número do ¿?. Os resultados do que começou há

aproximadamente um ano saltam à vista de qualquer um que

nos ponha a vista em cima e ainda hoje me surpreendo com a

força que ele?/ela? vingou, acolhendo todas as ideias inspiradas

da constelação de Obo¿na 8, agora menos brilhante com o apagar

da professora Pierrette Ma³cu¿yñska.

O Ponto de Interrogação para Baixo, Ponto de Interrogação para Cima

(se calhar precisamos de um nome também), para este bimestre,

reflectiu sobre nomes e decidi inspirar-me nos Monty Python

(porque há nomes que não devem ser ignorados) para intitular a

capa com O Sentido dos Nomes. Não se deixem enganar pela

aparente ausência do título e tentem descobrir a relação secreta

entre o nome da nossa capa e O Sentido da Vida dos M.P.

E o que vos traz esta nossa vossa publicação de Março/Abril de

2004? Resolvemos quase todas as ignorâncias que pudessem

existir relacionadas com “nomes”. Digo quase todas, porque

ficaram sem resolução os seguintes problemas: encontrar a

palavra única a que se pode reduzir qualquer língua; uma lista

completa de todas as palavras de todas as línguas do mundo

(por ordem alfabética) e revitalizar os nomes que habitam as

placas de orientação rodoviária, reduzidos a meros topónimos

que se limitam a apontar as localidades (pois, parece que os nomes

também reduzem). Sobre este último problema, recomendo a

leitura de The Meaning of  Liff  de Douglas Adams e John Loyd.

Para todos os outros, aqui está o nosso jornal/revista ibérica.�
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“Uma noite tive um sonho, então de manhã, ao acordar,

pus-me a amassar o barro, a fazer figuras. E hoje isso

ainda acontece, continuo a sonhar. Cada peça tem a sua

história, mas a maior parte dessas histórias vêm-me à

cabeça nos sonhos. Sou uma artista da noite” – diz Reinata

Sadimba, uma das mais conhecidas escultoras maconde,

mulher simples que nem fala português, mulher inteligente

e muito sensível .

Reinata nasceu em 1945, na aldeia de Nemu ( Planalto de

Mueda, Província de Cabo Delgado), numa família de

camponeses que lhe transmitiram uma educação

tradicional da etnia maconde, entre outras coisas, o fabrico

de objectos utilitários em barro. E também, como era da

tradição, aos 10 anos tatuaram-lhe a cara com desenhos.

Nos tempos da guerra casou-se, mas logo depois se

separou do marido. Naquela altura pediu a Deus que lhe

desse a faculdade de fazer coisas que mais ninguém faria,

para arranjar o sustento que alguém lhe negou. A sua

cerâmica começa então a ser conhecida em Cabo Delgado

pelas suas “formas estranhas”.

A obra desta artista africana não é feita para nos

entendermos, analisarmos ou gostarmos dela. A sua

escultura não representa coisas exactamente reproduzíveis,

nem faz a ligação de acontecimentos ou gestos que o dia

visível nos apresenta. A sua obra são as bonecas de barro

mandadas por Espíritos. É por isso que Reinata faz a sua

arte misturando sinais deste e do outro mundo.

Como escreve Julio Carrilho, os artistas maconde não são

feiticeiros, mediums ou magos. Mas a sua obra está

entranhada de uma “não explicação” perturbadora. E é

verdade que nós que ignoramos a espiritualidade africana,

que não entendemos histórias contadas em ximaconde,

emakwa ou kimwane à volta da fogueira nunca vamos

sentir a alma das figuras da Reinata como os africanos a

sentem. Não vamos ouvir a mesma voz dos Espíritos que

falam para a artista que serve então de ponte entre o sonho

e a obra. Não conheceremos este outro mundo com a

nossa mentalidade europeia, mas olhando para os bonecos

da Reinata, ficaremos pelo menos conscientes da sua

existência paralela ao nosso mundo já familiarizado.

Hoje em dia, Reinata mora em Maputo, onde o director

do Museu de História Natural lhe arranjou espaço para lá

fazer seus bonecos. Em Mueda, mulher a fazer arte não

agradou a comunidade machista maconde onde a mulher

sempre tem um papel secundário. Em Maputo, o artista

pode trabalhar sossegadamente e dizer: “Por enquanto

estou aqui, vivo bem, tenho os meus bonecos de barro.

Eles são toda a minha vida”.�

lusofonias
HISTÓRIAS NO BARRO, A ARTE DOS ESPÍRITOS

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

fotos de fotos de fotos de fotos de fotos de   Agnieszka Stepniowska  Agnieszka Stepniowska  Agnieszka Stepniowska  Agnieszka Stepniowska  Agnieszka Stepniowska
Jakub JankowskiJakub JankowskiJakub JankowskiJakub JankowskiJakub Jankowski`

Quanto prazer há em se deixar hipnotizar pelos flocos voantes, apanhá-los na

língua e sentir como assentam no nariz e nas pestanas. Em olhar a cintilação com

olhos semicerrados, ouvir o chio ao pisar e especialmente em deixar pegadas nas

supefícies lisas. É mais gostoso nas montanhas por abundância e brancura, mas a

cidade também lhe cede algum espaço. Gozem da neve porque logo desaparecerá

e outra vez será difícil imaginá-la, até que as estrelas comecem de novo a cair do

céu no Inverno próximo.

Nomes para o Inverno
texto de texto de texto de texto de texto de Branca de NeveBranca de NeveBranca de NeveBranca de NeveBranca de Neve
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guarda-rios (Jakub) montanha russa (Jakub)
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altivez (Jakub) memória (Agnieszka)
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espera (Agnieszka)  o regresso de Sansão (Agnieszka)
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exposiciones
LOS EXTRATERRESTRES DE LA PLAZA DEL CASTILLO

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Anna GajochaAnna GajochaAnna GajochaAnna GajochaAnna Gajocha

Es sábado por la tarde. Hace buen tiempo y la Plaza del

Castillo de Varsovia está llena de familias, turistas y

fotógrafos. Un niño de más o menos cinco años se queda

con la boca abierta ante una enorme cabeza de bronce

que parece cortada del cuerpo de un gigante.

-¡Papá, papá!, grita el niño. –Mira, ¡los extraterrestres han

aterrizado!

Efectivamente, desde hace algún tiempo la Plaza del

Castillo produce una impresión bastante rara. De repente

ha aparecido un verdadero yate que parece salir hacia el

centro de la ciudad y tras él, más cerca del Castillo, “los

extraterrestres”: exposición de esculturas de Igor Mitoraj

que parecen fragmentos de un monumento destruido por

un relámpago.

Algunos no saben qué pensar sobre todo esto. Se acercan

a las esculturas, leen los letreros con los títulos de las obras,

no entienden nada y se van, indiferentes. Otros

simplemente corren entre una escultura y otra haciendo

fotos, guiados por un instinto de turista japonés que se ve

obligado a eternizar todo, pero absolutamente todo en

una película. La variante polaca del “turista japonés” se

caracteriza por la obligación de sacarse una foto con algo

“interesante” en el fondo.

Una anciana con cara de niño asombrado se acerca a ‘Eros

Bendato’.

-Pero, ¿de quién es esta cabeza? –me pregunta, más bien

con los ojos que por las palabras–. ¿Será algún héroe

antiguo? Se pone las gafas y lee el letrero: “Igor Mitoraj...”

Igor: debe de ser algún ruso... –constata y otra vez me

mira con una pregunta en los ojos-. Le explico que se

trata de un escultor polaco de fama mundial...

Mitoraj nació en 1944. En los años sesenta estudió en la

Academia de Bellas Artes de Cracovia, en el taller de

Tadeusz Kantor. Desde hace muchos años vive en Italia.

Sus obras se encuentran, por ejemplo, en el Parque

Olímpico de Ginebra, en el barrio de la Défence de Paris,

delante de British Museum en Londres y en varias decenas

de museos y galerías de todo el mundo. El mismo artista

admite que Polonia es “el último país por conquistar”...

A primera vista se nota que el cuerpo humano es el tema

básico de su obra. Hasta cierto punto sus obras se parecen

a las esculturas de la Antiguedad clásica, con sus formas

bellas y regulares, rostros perfectos, piernas fuertes y torsos

musculosos. Pero esas caras ideales están envueltas en

vendas, las manos cortadas, a la ‘Gambe Alate’ le falta el

torso y su cabeza ha caído a unos pies de uñas intachables.

De vez en cuando aparece una cabecita o una máscara

pegada, por ejemplo, a la pierna de una de las figuras

grandes.El niño tiene razón: estos gigantes son

extraterrestes, parece como si fueran de otro mundo, tan

tranquilos y callados, indiferentes a la muchedumbre.

La exposición de la Plaza del Castillo está totalmente

abierta: podemos acercarnos a las esculturas, tocarlas y

hasta sentarnos en ellas, aunque algunos paseantes no lo

creen y mantienen una distancia respetuosa. Las palomas,

sin embargo, no tienen  escrúpulos y dejan sus ‘huellas’

en algunas partes. Y parece que no sólo las palomas, pues

mirando dentro de la cabeza de la Gambe Alate encuentro

unas colillas...�

Madredeus electrónico? Parece uma contradição. Será

possível que a essência do grupo, a calorosa e comovedora

voz de Teresa, não fique abafada pela frieza das desalmadas

máquinas? O que o mundo dos sons cibernéticos deixa

sobreviver à delicadeza das guitarras acústicas?

Os puristas madredeusences podem queixar-se. Mas foi a

decisão dos próprios membros do grupo convidar músicos

oriundos de vários paises, produtores, remisturadores e

Djs, para reinterpretar os seus maiores êxitos. E se alguém

gosta ou não, temos que admitir, que nos mãos deles a

música dos Madredeus consegue alcançar novas dimensões

– e novos apreciadores.

Os convidados merecem uma palavra de aprovação: sendo

exploradores de novos caminhos da electrónica e

representantes das mais vários correntes e subgéneros da

música de dança mostram um respeito raro neste tipo de

projectos. Nunca desistem do elemento fundamental do

som dos Madredeus, isto é, das emoções. O canto de

Teresa Salgueiro não deixa de ser um motivo-guia, mantido

intacto das versões originais. Surgiu uma mistura única de

sons mais tradicionais com a estética moderna, dando a

muitas das composições uma frescura surpreendente.

A diversidade da música actual permitiu aos artistas

caminhar para vários rumos. Alguns optaram por criação

MADREDEUS ELECTRÓNICO?

música
TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de MurielMurielMurielMurielMuriel

de ambientes. Os Banzai Republic da Dinamarca n”O

Mar” exploram espaços oceânicos da sua alma

escandinava, realmente dando uma impressão de nadar.

O norueguês Ralph Meyerz no lânguido “Sonho”

apresenta-nos o outro pólo: desta vez preguiçosamente

voamos, roçando sobre as influências do dub jamaicano e

da instrumentalística tipo Mike Oldfield. Com o

compositor australiano das bandas sonoras, David Birdie,

ficamos em terra: com os sons da natureza gravados em

pântanos sulamericanos, “Ainda” forma uma misteriosa

odisseia ambiental. Al  Johnson,  adicionalmente,  cobre-

-nos numa neblina,  da qual nos atinge um canto de sereia,

enriquecido dos elementos do chillout.

Outros escolheram rumos mais rítmicos. A minha peça

preferida deste disco, „A Lira”, fica reinterpretada nas

mãos dum produtor britânico, Steve Miller, como um

veraneio relaxante e nostálgico, com ritmos étnicos no

fundo. Nas palavras “onde está a alegria que eu queria

alcançar” realmente sente-se saudade por algo efémero.

As influências jazzy e trip-hop vêem-se imediatamente

no “Vem” explorado pelos britânicos Alfa – finalmente,

não sem razão, diz-se que são afilhados dos Massive

Attack. Na “Andorinha da Primavera”, retrabalhada por

Mark Bates e Rollo dos Faithless, escondidos sob o nome

Dusted, começa a patear incontrolavelmente mesmo com

a entrada da sessão rítmica. Para dançar – nada é melhor

do que “O Paraíso” na versão do belga Buscemi (realmente

– um produtor Dirk Shwartenbroex), onde predominam

os ritmos da dança latina.

O último grupo formou experiências electrónicas, como

o de Craig Armstrong, que transforma “Anseio” numa

peça numérica, programática e um pouco psicodélica,

semelhante à atmosfera do filme “Pi” de Darren

Aronofsky. Os franceses Telepopmusik são mais alegres

transmitindo “Oxalá” para um universo de pulsações

electrónicas e batidas maquinais. Podemos pesar as razões

(comerciais ou não) dos músicos de produzir um disco

bastante afastado dos quais habituaram o seu público. Mas

nenhuma quantidade das misturas pode negar a bela,

emocionante e assombrosa qualidade das canções dos

Madredeus, e este álbum parece mesmo aumentá-la. �
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O título é a citação mais mencionada nos últimos meses e o

próprio “Cidade de Deus” é um filme que já foi tão comentado

que é quase impossível escrever algo original e revelador a seu

respeito. Já se começa a inscrevê-lo nas listas das obras-primas,

mesmo que não tenha conseguido ganhar nenhum Oscar em

2004. Diz-se que falhou o sistema de divulgação ou que os

críticos americanos não entenderam a obra. Mas 4 indicações

da Academia, ainda por cima em categorias importantes

(Melhor Realizador, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor

Montagem e Melhor Fotografia), já significam um grande feito.

“Cidade” passou pelo mundo e ninguém ficou indiferente:

em qualquer lado que era mostrado, derramavam-se os

prémios, pelo menos ou sobretudo, os do público.

Para começar – alguns factos. Cidade de Deus é uma zona  do

Rio de Janeiro, construída nos anos 60 e povoada por

moradores de áreas atingidas pelas enchentes. Durante 10 anos,

Paulo Lins escreveu um best-seller sobre o bairro em que foi

criado. Em 1997, os direitos do livro foram vendidos a

Fernando Meirelles. Bráulio Montovani criou o roteiro. Da

produção, comprometeu-se o próprio Walter Salles, realizador

do já clássico “Central do Brasil”.

O filme, na sua maior parte, não foi filmado em Cidade de

Deus, por questões de segurança. Mas o actor principal – os

moradores da favela, que deram a verdadeira sensação duma

vida à margem – é o mais proximo possível da realidade.

Durante 40 dias foram realizadas mais de 2000 entrevistas e a

maioria das crianças escolhidas eram as de diversas

comunidades e favelas (até da própria Cidade de Deus) que

até àquele momento nunca tinha tido contacto com a actuação.

A única estrela no filme foi Matheus Nachtergaele (Sandro

Cenoura), ainda bastante desconhecido no momento da

atribuição do papel (1997)

O filme é uma narrativa de um grupo de amigos que, crescendo

numa favela, tornam-se bandidos. Roubam, matam, vendem

drogas, todo o tempo fazendo escolhas e chegando a saber

que o narcotráfico é lucrativo, mas pode encurtar a vida. É

um narco-mundo de excessiva violência, dos “mestres” e

“soldados”, das crianças de 12 anos de idade que andam com

“o ferro nas mãos”, se passam por   “aviõezinhos” ou avisam

a favela sobre a presença de polícia. Um mundo de um “código

de honra” absurdo que chega ao cúmulo de um dos traficantes

que manda no local, Zé Pequeno, orgulhar-se de manter „a

paz” dentro das favelas, onde não há roubos ou mortes. Em

contraposição, é-nos apresentada história de Buscapé, que

provém do mesmo ambiente mas deseja tornar-se um

fotógrafo famoso para fugir dessa vida.

É o próprio Buscapé que é o narrador de Cidade de Deus. Este

artifício – explicações dos factos que vemos – dá ao filme um

ar de ser meio-documental. Semelhante função tem

a fotografia de César Charlone: câmara firme, imagem

minimalista, limpa e sem riscos dá-nos uma sensação de crua

realidade. O que mais nos encanta é a montagem, de valor

inegável. Por um lado, a rápida troca de imagens  assemelha o

filme a um videoclipe, por outro – quebras surpreendentes da

linearidade da história, que começa a formar círculos

engrenados, forçando o espectador a manter plena atenção

ao que está a acontecer. Não é de esquecer a música (de

Antônio Pinto e Ed Côrtes) que em Cidade de Deus também

tem o seu papel: bastante variada, forma parte inseparável de

numerosas sequências dramáticas, dando à totalidade um certo

ritmo.

Mesmo que trate duma questão ultimamente banalizada, como

é a violência, em Cidade de Deus não há nada de banal. Chocante

e realista, sem sensacionalismo, mas, ao contrário, com um

humor cinzento – sabe prender a atenção. A violência atinge

o seu nível  inadmissível, até o ponto em que começamos

desvendar nela uma certa poeticidade. O que não significa

admissão – significa compreensão. Também não cai nos clichés

como é o costume da maioria dos filmes sobre o narcotráfico:

Cidade de Deus nem aprova nem tenta moralizar como Steven

Soderbergh no seu Traffic. Não dá soluções. Estas temos que

encontrar nos mesmos.

O filme toca numa ferida que não é apenas brasileira: as

sociedades periféricas, entregues a si mesmas – um outro lado

do abismo. Desenvolvem-se à margem das riquezas do

primeiro mundo que não as consegue enxergar. É já uma

questão global que está à espera de ser descoberta. Toda as

outras interpretações cabem ao espectador. Mas os factos falam

por si mesmos: a favela começou a viver a sua própria vida,

não fílmica (mesmo que Meirelles ache que a  sua obra tem

imensa influência para tal). No dia 24 de Fevereiro os governos

federal, estadual e municipal anunciaram um programa de

atuação na Cidade de Deus. Em vez de investir em armas e

polícia, vão ajudar financeiramente as escolas, as actividades

culturais e a geração de empregos. Talvez uma lição aprendida?

�

“DADINHO É O CARALHO, MEU NOME É ZÉ PEQUENO!”

“La Ciudad de Dios” es la nueva película del director Meirelles

y su codirectora Katia Lund, en la que más que el esperado

cielo que nos podría indicar su nombre, nos muestran la cruda

realidad de una favela de las cercanías de Río de Janeiro. La

película está basada en el libro “Ciudad de Dios” de Paolo

Lins, quien narra su propia vida, y nos presenta las historias

de 120 personajes, habitantes de esta favela, la mayoría de los

cuales son niños que matan a la edad en que deberían empezar

a leer.

En la película destacan  dos personajes, que logran lo que

tanto soñaron. Uno de ellos es Dadinho,  luego (en su

adolescencia) llamado “El pequeño Zee”, quien se entrega a

una vida llena de violencia desde los 10 años, comenzando

con robos y pequeños trabajos para delincuentes locales, para

después dedicarse al tráfico de drogas, convirtiéndose así en

la persona más poderosa y temida de la favela. El segundo

personaje, el principal, diría yo, es Budape, un niño que cuando

el resto dispara pistolas, se dedica a disparar su cámara

fotográfica para lograr la perfección y convertirse en un

fotógrafo profesional. Toda la narración es contada a través

de este niño: lleno de esperanzas e ilusiones, delicado y tímido,

inepto para el crimen y por ello tan diferente a la mayoría de

los demás niños duros de su barrio. Él va madurando junto

con sus compañeros de juegos, colegio, familia, vecinos, y su

historia está muy bien entrelazada con la historia de toda la

favela. Budape consigue la fama  mediante unas fotos que

toma a los capos de su barrio mientras trabaja como repartidor

en un periódico. Ningún otro fotógrafo ha podido entrar antes

a la Ciudad de Dios, por lo que logra promover su tan anhelada

carrera como fotógrafo en poco tiempo y sin necesidad de

violencia.Así como las historias contadas, esta enorme favela

ampoco es producto de la imaginación: es una especie de

ciudad satélite creada por el gobierno de Brasil en los años 60

para amparar una multitud de familias sin techo del interior

del país. En poco tiempo, se convierte en una ciudad marginal,

regida por sus propias leyes, impenetrable para los que no

son sus residentes y casi sin salida para sus propios habitantes.

Es por esta razón que Mereilles y Kati Lund no pudieron

filmar en la propia Ciudad de Dios -demasiado peligrosa- y

tuvieron que pedir permiso a los narcotraficantes de la zona

para poder hacerlo en una favela cercana -no tan peligrosa-

de Ciudad Alta.

Para agregarle más realismo a la película, contrataron a los

mismos habitantes de las favelas; este es el caso de los dos

personajes principales, el pequeño Zee, y Budape, personas

sin previa experiencia, que pudieron darle mucho realismo a

las escenas, muy parecidas a lo que vivían diariamente.

Cada una de las historias que vemos en esta película nos

muestra que las personas que allí viven no son muy diferentes

a nosotros: tienen ambiciones, sueños, esperanzas, luchan por

lo que quieren, son capaces de amar profundamente y de

sacrificarse por alguien. Sólo su escala de valores es diferente.

Aquí el poder es lo más importante y hay que conseguirlo a

toda costa. La vida humana no tiene ningún valor, ni la de los

otros ni la propia, que al final muchos sacrifican por una guerra

inútil que no lleva a ningún lado. Así, la muerte se convierte

en algo normal, cotidiano, que no sorprende ni asusta a nadie.

Hay escenas bastante fuertes, como cuando un niño es

obligado a dispararle en el pie a otro para luego matarlo;

escenas así no cesan en toda la película, por lo que no se

puede esperar salir del cine de buen humor.

Para alguien que pasó muchos años en América Latina es duro

enfrentarse a una imagen tan negativa de un lugar que sólo les

trae recuerdos maravillosos. Pero no se puede negar que así

es la realidad allí, donde las diferencias entre los estratos

sociales son abismales y la necesidad de supervivencia hace

que domine la barbarie.Salí deprimida de la película, pero

reflexioné mucho sobre la violencia que se vive a diario ¿Dónde

está el límite entre la delincuencia y la vida honesta? ¿Qué

actos se han convertido para nosotros en repugnantes y que

hemos llegado a considerar como algo normal, cotidiano?

¿Dónde comienza y dónde termina la violencia? �

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Aleksandra KAleksandra KAleksandra KAleksandra KAleksandra Kopytkoopytkoopytkoopytkoopytko

LA CIUDAD DE DIOS
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O NOME QUE TENS
«Ó Elias! Ó Melias! Ó Melandes!»
«Ó Restitua da Piedade Sardinha!»

 Raul Brandão

O NOME QUE TE DERAM E

Como é possível ter relação amorosa com os próprios

nomes, lembrando-se dos nomes próprios da antiga

burguesia baionesa, do jardim da nossa infância (onde

se deram alguns episódios de sexualidade infantil...), das

ninhadas suplementares de gatinhos ali enterrados e dos

dois avós que não tinham qualquer discurso? A filhada

de nomes muito franceses constituía uma grinalda de

significantes estranhos para os ouvidos do autor de Sade,

Fourier, Loyola (sem nos esquecermos de O grau zero

da Escrita, seguido de Elementos de semiologia e de

um Prazer do Texto). Uma parte da sua infância foi

absorvida por uma escuta particular: a dos nomes

próprios da antiga e venerada população de Baiona, que

ele ouvia repetir, dia fora, à avó,

apaixonada pelos mundanismos

provincianos. Ouçamos: os

Leboeuf, Barbet-Massin, Delay,

Voulgares, Poques, Léon, Froisse,

Chantal, Lacape, Henriquet,

Labrouche, de Lasbordes, Didon, de

Ligneroles, Garance.

Depois veio uma vida: estudos,

doenças, nomeações. E o resto: os

encontros, as amizades, os amores, as viagens, as leituras,

os prazeres e os dissabores, as crenças e as mistificações,

as felicidades e as quedas emocionais, as indignações e

as angústias: numa palavra: as ressonâncias de nomes e

pessoas, as mitologias, os signos banidos do seu império,

a escrita ... Nem rasto de metonímia: os senhores

Michelet, Racine, Sade, Fourier e Loyola não eram

graciosos, nem sequer apetitosos. Sonhador de uma

identidade, nunca se assemelha a si próprio.

A metonímica alteração do sentido natural dos nomes

parece impossível dentro do meu próprio texto que se

apropria do meu tempo narrativo. «O texto nada pode

contar; transporta o meu corpo para outros lugares,

longe da minha pessoa imaginária, rumo a uma espécie

de língua sem memória que é a do Povo, da massa

subjectiva (ou do sujeito generalizado), embora eu ainda

dele esteja separado pelo meu modo de escrever.» O

imaginário dos nomes baioneses termina quando surge

un outro imaginário: o da escrita, de um texto sem

imagens, objecto de um prazer imediato. E um amor, o

amor verdadeiro ao próprio nome precisava da loucura,

de uma outra língua, de incarnação libertadora de ser

num outro ser, que o protagonista de Roland Barthes

não experimentou, nunca entrando numa língua

estrangeira, confessando pouco gosto pelas literaturas

estrangeiras, um pessimismo permanente em relação à

tradução, um pânico perante as personagens de

tradutores. O horror absoluto à

conotação. Perde-se o próprio

sentido de um nome, por um medo

instintivo de corromper como que

a parte do seu corpo. «Todo este

bloqueio é o avesso dum amor» -

diz Barthes. Amamos os nossos

nomes dentro da língua materna que

é a língua das mulheres; nela

existimos, significamos,

experimentamos o léxico puro e

infantil – imagem e demonstração (ora uma

demonstração sem imagem).

Libertação de um nome sem aquilo que Barthes chamou

«o temor da linguagem» será o mesmo que inventar um

outro idioma, sem se sentir culpado do uso de gíria,

sem medo de um «richochete da energia linguageira»

que o português consagrou no seu primeiro grande

romance inovador e extraordinário: Húmus (1917) de

Raul Brandão: mais do que uma novela, mais do que

um diário romanceado, mais do que «um poema em

prosa da dor dos humildes e esmagados» (no dizer dos

dois historiadores da Literatura Portguesa), mais do que

o testemunho da frustração e o remorso burgueses. Mais

do que o nada da escrita barthiana, mas sim, um

romance-tese, uma obra poderosa de intenso pendor

metafísico e rasgos existenciais, uma profunda

meditação filosófica, um livro de memórias incoerentes

e brumosas, um anti-romance que antecipou por metade

de século as aventuras romanescas de Nathalie Sarraut,

Michele Butor, Alfredo Margarido e a pós-modernidade

alegórica imputada a Todos os Nomes (1997) de José

Saramago.

As personagens de Húmus têm nomes metonímicos

que as reduzem a ideias ou atributos: a D. Pelintrice, a

D. Inocência, a D. Desidéria, a D. Perpétua, a D.

Penarícia, a D. Fúfia, a D. Engrácia,

a D. Restituta, a Teles e a Reles,

nomes que sugerem outros nomes

(«cheguei a ser Eleutéria da Fonseca,

Balsemão, Elias de Melo ou Melias

de Melo») num tropel irónico e

absurdo, as machucadas

metamorfoses do grotesco – todas

elas não passam de meras sombras,

à margem de qualquer acção, vagas

aparições na corrente ininterrupta

(ou intermitente, à bergsoniana ou

à pessoana) da consciência do

narrador-autor, de um Outro

chamado Gabiru. Um Outro que deixou de ter um nome

que lhe deram e adquiriu um nome que tem, de uma

beleza terrível para mostrar o reverso desse mundo

insignificante e oco, venenoso e mexeriqueiro/

mexeriquento da suspeitada respeitabilidade burguesa,

em que – perguntava Barthes - será o tédio a minha

única histeria? Levado pelo profundo desprezo por um

quadro de seres fantásticos mas quotidianos confessava

um autor contemporâneo um fastio de pânico que vai

até angústia existencial: o mesmo que sente agora, talvez,

nos colóquios, conferências, noites de fado,

divertimentos com roupagens cada vez mais diferentes.

O nosso mundo mental povoam as sombras

fantasmáticas, solitárias e escarnecidas, filosofias caseiras

de águas-furtadas e os «nomes forjados» para a

necessidade de momento, conotações de «essas

pequenas coisas sem existência que chegaram a ter um

lugar mais importante que muitas outras a chamamos

reais», transidas desse espanto letal e perene de que fala

Inspirações:

1.   Barthes, Roland: Roland Barthes por Roland Barthes

(tit. orig.: Roland Barthes par Roland Barthes), trad. J.

Constante Pereira e I. Gonçalves, Edições 70, Lisboa,

1976.

2. Brandão, Raul: Húmus, Vega, Lisboa s.d.

3. Lopes, Óscar; Saraiva, A. J.: História da Literatura

Portuguesa,16a ed., Porto Editora, Porto s.d. (1994?).

4. Saramago, José: Todos os Nomes, Caminho, Lisboa,

1997.

Raul Brandão. «O drama supremo é tu seres ao mesmo

tempo, D. Leocádia 29-3º e D. Leocádia do infinito» -

diz o escritor português, evidenciando uma verdadeira

mágica demonstrativa (imagem e demonstração, ora

uma imagem demonstrativa) por redução de um nome

ao absurdo.

Neste frémito do sentido engendrado pelo nome que

se tem (fojado histórica e ideologicamente como as

«escritas forjadas» de Barthes), no círculo vicioso de

fragmentos onomásticos como ilusões de erudição e

perícia interpretativa (Fourier ou Flaubert? Pessoa ou

Brandão? Barthes ou eu/et alii),  do

«se eu tivesse lido...», do

inquestionável imaginário da solidão

de um só nome que  nos deram a

única certeza que se pode ter é o

regresso fantasmático de todo o

imaginário da escrita para o próprio

texto, texto/nome que se apropria

(felizmente, diz Barthes) do meu

tempo narrativo, do meu corpo e da

minha memória. Num primeiro

tempo, o regresso dos nomes

alheios, e, num segundo tempo (da

maturidade?) aextracção de uma

segurança ontológica desta proximidade. Pois o nome

que me deram é o meu próprio nome. Não é preciso

matar segunda vez os nomes. A morte é absurda, e não

um nome.  Nenhuma linguagem mo pode roubar – a

não ser muito antiga...�

AMAMOS OS NOSSOS NOMES

DENTRO DA LÍNGUA

MATERNA QUE É A LÍNGUA

DAS MULHERES; NELA

EXISTIMOS, SIGNIFICAMOS,

EXPERIMENTAMOS O LÉXICO

PURO E INFANTIL – IMAGEM

E DEMONSTRAÇÃO
LIBERTAÇÃO DE UM NOME

SEM AQUILO QUE BARTHES

CHAMOU «O TEMOR DA

LINGUAGEM» SERÁ O MESMO

QUE INVENTAR UM OUTRO

IDIOMA

ensayo
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sobre nomes
POETAS ESTÃO NO AR!
Estimados Leitores, com certeza, viajam muito. E até, às vezes,

de avião – não é? Se não para  férias, então fazendo algum

negócio. Se não apenas pela Europa, também para outros

continentes. E sempre escolhem as passagens mais baratas, não

é? Neste caso, vão escolher Air France ou a KLM holandesa,

estou certo! Mas esperem... Tinham noção de que viajando

com as linhas aéreas portuguesas ou espanholas podem

experimentar uma lição de cultura muito interessante? Ou de

geografia e história, hein? Nada difícil – basta, antes de entrar

no avião, olhar um pouco mais atentamente à esquerda, na

direcção do cabine dos pilotos. E vão ver o nome – a palavra-

chave para animar a imaginação dos passageiros, fazê-los cismar

um pouco sobre a personalidade com a qual o nosso avião foi

“baptizado”... Se não conhecemos o nome, mas ao mesmo

tempo estamos curiosos sobre quem foi ele, não é proibido

verificar depois do voo! Mas não vou incomodar-vos e podem

considerar este texto como uma introdução leve para viajar

“conscientemente” sobre os céus ibéricos, mostrando os casos

mais particulares e interessantes.

A história é simples – uma linha em homenagem a uma pessoa,

um sítio ou qualquer objecto importante para a nação, decide

dar um nome . Nem todas as linhas aéreas practicam isso (por

exemplo a transportadora polaca – LOT, que se limitou apenas

a cinco nomes de cidades velhas) mas, ( graças à Deus!) a TAP,

Transportes Aéreos Portugueses, tem uma tradição muito longa

e bonita de chamar os boeings e os airbuses de Coimbra ou até

Amália Rodrigues. Assim sendo, viajando nesses dias com os

portugueses, digamos, de Paris para Lisboa, podem sentar--se

no Fernando Pessoa (que tarefa dificílima conhecer os seus

heterónimos ...) ou até no Alexandre Herculano! Já que a história

das ciências humanas no país de Luís Vaz de Camões (claro, ele

também tem o seu avião) é riquíssima em figuras magníficas,

podemos escolher entre poetas, escritores, descobridores

antigos, pintores, pensadores, cantores ou dramaturgos, o que

faz um verdadeiro panteão da cultura portuguesa. Por terem

muitos aviões para nomear, as possibilidades são quase infinitas

e, por isso, cada um é baptizado logo depois de entrar no registo

português.  Então, além dos já mencionados, temos outros

exemplos de literatos voadores: há Eça de Queirós, Miguel Torga
(que morreu apenas em 1995), Almeida Garrett, Camilo Castelo
Branco, Antero de Quental, Almada Negreiros, Aquilino Ribeiro, Teófilo
Braga, Florbela Espanca, Vitorino Nemésio... ufa! Mas não são todos

– de quem se trata? Cesário Verde ou Júlio Dinis não estão

ainda presentes, embora sejam nomes igualmente importantes

(com certeza não por razões políticas ou outras, apenas não

 há lugar para eles). Só podemos esperar que, com o próximo

avião, os dois (e ainda outros mais) comecem a sua segunda

vida. Temos também dramaturgos, Gil Vicente e Natália Correia,

o pensador António Sérgio, e ainda uma pessoa menos famosa

(pelo menos por cá), e, por isso, ainda mais interessante.

Vejamos: sabiam quem foi Venceslau de Morais (ou Wenceslau
de Moraes, como está no avião)? Segundo a Enciclopédia

Universal – “poeta português, em 1899 nomeado cônsul em

Kobe (Japão), onde veio a casar e a converter-se ao budismo.

Em 1913, pouco depois de ser nomeado cônsul-geral, demitiu-

se e retirou-se para a ilha japonesa de Shikoku. Foi um dos

representantes do exotismo na literatura portuguesa, fascinado

pelo Japão e pela sua cultura, reflectidas nas obras com um

estilo fortemente visual e fresco, vivo, em obras como Dai-
Nippon (1887), O Culto do Chá (1905), O Bom-Odori em Tokushima
(1911), O-Yoné e Kó-Haru (1923) e Osoroshi (1933).” Para mim,

ele é incrivelmente fascinante! E não o conhecia antes de ver o

seu nome na parte dianteira de um avião...

Ele é comparado a Fernão Mendes Pinto, já que ambos são

honrados por viajarem nos maiores airbus para e nas rotas mais

distantes, Brasil, EUA ou Canadá (o Japão ainda não). Podemos

chegar à conclusão de que a distância das viagens percorridas

por esses aviões é directamente proporcional à importância

dos nomes que possuem. Por isso, para outros continentes

podemos também voar sob a protecção dos navegadores e

descobridores ilustres como Pêro da Covilhã (Abissínia), Pêro
Vaz de Caminha (autor do relato do descobrimento do Brasil),

Bartolomeu Dias (dobrou o cabo da Boa Esperança) e, claro,

Fernão de Magalhães e Vasco da Gama. Temos ainda o grande

matemático seiscentista e cosmógrafo-mor do reino, Pedro
Nunes, que deu cursos de náutica aos marinheiros lusitanos.

Quanto aos outros nomes dados, há um caso interessante. Nas

rotas para África “voa” um papa, sim, verdadeiro, mas um

pouco antigo – conhecem João XXI, que viveu no século XIII.

Por que ele foi tão especial? Por duas coisas: primeiro porque

morreu oito meses depois de receber a dignidade papal; segundo

porque foi um grande filósofo, criando a obra-base Summulae
Logicales, traduzida até para o grego e hebraico.

Mudando outra vez a área cultural, mas continuando nas épocas

históricas, viramo-nos agora para as Belas Artes lusitanas, que

apresentam um quadro bastante rico e concentremo-nos na

pintura. Começamos então pelo mais antigo – desenhista e

arquitecto Francisco de Holanda (em homenagem a ele um

avião da TAP recebeu o nome Francisco  d’Ollanda,

 Lourenço Marques, explorador português da época colonial, que

chegou até o rio Limpopo, cujo nome serviu mais tarde para

chamar a capital de Moçambique (hoje Maputo), e também

um dos aviões nos anos sessenta. Junto com a Cidade de Luanda,

Bissau, ou Cabo Verde, a glória do império lusitano com  sede na

Lisboa salazarita era espalhada pelos mares e oceanos. Com a

queda do sistema, as linhas aéreas nacionais decidiram  dedicar-

se só às personagens politicamente correctas, ou visivelmente

melhor adequadas ao Portugal moderno. Então temos Gago
Coutinho, primeiro piloto que fez uma viagem aérea pelo

Atlântico Sul, de Lisboa para o Rio de Janeiro em 1922, e

Humberto Delgado, militar oposicionista nos anos sessenta que

se candidatou às eleições presidenciais, mas que, perseguido,

fugiu para o Brasil sendo por fim assassinado pela PIDE em

1965.

Mas vocês devem se lembrar que em Portugal há três

transportadoras aéreas, entre quais a maior é a TAP, de carácter

internacional, e as duas restantes são a PGA, Portugália, uma

linha mais pequena e de alcance regional, e a SATA, Air Açores,

centralizada nas ilhas. E também estas duas baptizam os seus

aviões. A primeira escolheu aves, mas não pensem que os

nomes são de galinha, pato, ganso ou peru. São aves nobres,

que voam  alto e que correspondem bem à ideia fantástica de

Aves de Aço e de Homem no Espaço. Os nomes não devem

ser muito bem conhecidos aos leitores polacos, então vou

acrescentar a tradução para melhor compreensão: temos Melro
[kos], Pardal [wróbel], Cuco [kuku³ka], Gaio [sójka], Rola
[synogarlica] e mais Albatroz, Pelicano, Flamingo, Condor e Gavião.
Embora os aviões não cantem, nem sejam parecidos aos

pássaros, provocam uma simpática impressão ao serem

chamados assim. Enfim, falando sobre o segundo caso da

SATA, eles têm uma ideia simples: um avião – uma ilha.

Dispõem poucas ilhas e por isso, depois de chamarem todos

os seus aviões por Santa Maria, Graciosa, Corvo, Flores, Faial, São
Jorge, Terceira e São Miguel, quando receberam novos aviões

encontraram-se num impasse. Não queriam inventar ilhas ou

descobrir novas, então um dos airbus chama-se desde Maio de

2003... Autonomia (sic!).Nunca achei os Açorianos tão

politicamente activos, mas, enfim, têm sua autonomia e têm

razão para celebrá-la.

Para acabar este artigo sobre a agradável política de dar nomes

à obra de arte mais bela em toda a humanidade – isto é, o avião

– e desejando-vos boas férias de verão sob o sol do sul europeu,

recomendo-vos a linha espanhola Spanair, que nos evoca a

época de “vacaciones”. Sundream. Sunshine. Sunflower. Sunflash.
Sunjet. Sunbeach. Suntrek. São apenas exemplos da criatividade

castelhana, mas isso é um tema para outra ocasião…�

provavelmente seguindo a transcrição renascentista), famoso

pela fachada da igreja de Nossa Senhora da Graça, em Évora.

Outro artista renascentista é Vasco Fernandes, mais conhecido

pelo nome Grão-Vasco, de Viseu, deixando muitos trabalhos de

carácter sacro. Já do século XVII vem Josefa de Óbidos – pintora

influenciada pelas tradições flamenga e espanhola, reconhecida

pelas suas naturezas-mortas, paisagens e visões religiosas.

Enfim, temos duas personagens mais contemporâneas, Amadeo
de Souza Cardoso e Maria Helena Vieira da Silva, que criavam na

primeira metade do século passado e  caracterizavam--se por

influências cubistas e futuristas. Foquei a pintura com o

propósito de mostrar aos Estimados Leitores que além da

literatura, profundamente estudada aqui, também vale lembrar

que Portugal tem ainda artistas plásticos apreciados. Mas não

só! Em 1948 morreu Viana da Mota – pianista e compositor

português, aluno de Liszt – que deu o seu nome, em 1956, ao

Concurso Internacional de Piano. E, para concluir a cultura

portuguesa recordada nas fuselagens dos aviões, vou apenas

mencionar Calouste Gulbenkian que, graças ao museu da sua

Fundação, é conhecido por todos que já visitaram uma vez

Lisboa,

Como todos os heróis nacionais acima relembrados estão

mortos e não é costume dar nomes de pessoas contemporâneas

a nós aos navios ou aviões,  não vamos encontrar entre eles,

por exemplo, José Saramago, António Lobo Antunes ou Mário

Soares. No entanto, desde há pouco tempo, existe uma excepção

sob a forma de... Eusébio, o melhor goleador em toda a história

do futebol português, marcando 733 golos em 746 jogos, até

hoje reconhecido internacionalmente como o símbolo máximo

do futebol deste país (sim Senhoras, há ainda melhores que

Luís Figo!). Eusébio da Silva Ferreira nasceu em Moçambique

em 1942 e marcou a época dos anos sessenta e setenta jogando

nos clubes lisboenses, sendo considerado em 1966 o melhor

jogador do mundo, ano em que ganhou o título da Bola de

Ouro. Além disso, recebeu quatro Bolas de Prata por quatro

anos consecutivos (entre 1964 e 1968). Claro, a sua escolha

não é acidental – pois daqui a quatro meses haverá em Portugal

a grande festa do Euro  2004. Por esta ocasião, um dos aviões

portugueses foi baptizado, em Dezembro, com o nome do

jogador e até recebeu umas cores muito especiais, que

promovem por toda a Europa os jogos que acontecerão em

Portugal. No verão, durante as viagens pelo continente, tenham

a vista mais aguçada, por favor, para não perderem a ocasião

de verem esta obra de arte... A título de curiosidade posso ainda

dizer  que o antes mencionado Viana da Mota teve de ceder o

lugar a Eusébio, pois  não  havia “espaço livre” para o atleta. O

músico “mudou-se” para outro avião, o que prova que os

honrados não “possuem” os aviões e podem ser “expulsos” a

qualquer momento... Foi o caso de
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Seu Marcelinho, grande empresário, dono de uma

companhia de aluguel econômico de ônibus, janta

tranqüilamente, elegantemente vestido com seu terno

Armani de três mil dólares. Saboreia um delicioso robalo

assado com um chope geladinho enquanto assiste pela

televisão a um filme muito legal sobre uma aeromoça que

sonha em trabalhar nos bondes amarelos de Lichtenstein.

De repente, seu Marcelinho percebe que o robalo tem

um gosto estranho. O garfo cai de sua mão. Ele não

consege se mover e pega no seu celular e liga:

- Alô, alô, operadora, me dê o número 190. –  mas ninguém

responde.

Entretanto, nem a sua mulher, que vestida com seu maiô

novo faz ginástica à beira da piscina, nem a filha que, ainda

de camisola, está ocupada limpando o chão do banheiro

com água sanitária, são capazes de ouvir o seu apelo.

Sua garganta fecha-se. Seu Marcelinho não pode mais

respirar. O seu filho chega com uma xícara de café na

mão e com um amigo da equipe de futebol e encontram

Seu Marcelinho, azul e curvado, mortosobre robalo ainda

pela metade.

O amigo grita de horror e de maneira inesperadamente

feminina salta estendendo os braços. Involuntariamente

empurra o filho do Marcelinho que deixa cair a chávena.

O aroma do café vertido chega aos narizes de ambos os

rapazes oferecendo-lhes as suas forças consoladoras.

Acalmam-se um bocadinho e até ficam um momento a

olhar inconscientemente a aeromoça esbelta de cabelo

ruivo a repetir com graça extraordinária umas frases em

alemão numa escola de línguas. A sua camisola de alças

azul os força a olhar de novo na cara do pobre Marcelinho.

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Agnieszka StepniowskaAgnieszka StepniowskaAgnieszka StepniowskaAgnieszka StepniowskaAgnieszka Stepniowska
`

ESTIMADOS LEITORES, TOMAMOS  A LIBERDADE DE VOS APRESENTAR UMA PEÇA LITERÁRIA INCOMUM. O TRECHO INTRODUTÓRIO FOI ESCRITO

ESPECIALMENTE PARA UM EXAME DA LÍNGUA PORTUGUESA COM O OBJECTIVO DE VERIFICAR O CONHECIMENTO DE DIFERENÇAS VOCABULARES

ENTRE O PORTUGUÊS DO BRASIL E O DE PORTUGAL. É PORTANTO O EFEITO DE UMA TENTATIVA DE COMPÔR UM TEXTO COM O NÚMERO

MAIOR POSSÍVEL DE PALAVRAS QUE CONSTAM DA LISTA DE PARES DE VOCÁBULOS (SUBLINHADOS) NAS DUAS VARIANTES DADA NAS AULAS.
APRECIAI A INVENÇÃO DA AUTORA.O DESENVOLVIMENTO DA NARRAÇÃO É PRODUÇÃO DE UMA ESTUDANTE DURANTE ESSE MESMO EXAME,
CRIADA PORTANTO SOB UMA PRESSÃO DE TEMPO E MUITO ESPONTÂNEA. EIS A HISTÓRIA DO SENHOR MARCELINHO, QUE VOS EMOCIONE.

Passado o primeiro momento do choque, o filho lança-se

para o seu pai e pega na mão dele, fria e imóvel com os

dedos apertados no telemóvel.

O rapaz sente que não tem mais força para nada, senta-se

pesadamente no chão ao lado do pai, não livrando da mão

a mão, nem o telemóvel dele e começa a chorar

amargamente, as suas lágrimas a manchar o fato Armani

de três mil dólares.

O outro rapaz consegue dominar-se, aliás com esforço

enorme, e corre à casa de banho para falar com a irmã do

amigo. O chão da casa de banho está molhado com lixívia

e o rapaz perde o balanço. Se não o tivesse agarrado a

Maria, menina robusta e de bom reflexo, tería caído sem

dúvida. Assim salvo, anuncia à rapariga em poucas palavras

a morte inesperada do pai dela.Para não perder tempo, a

Maria lança o jovem futebolista aos seus ombros de

alabastre e vão os dois chamar a esposa do infeliz.

Surpreendida com a visão extraordinária , a mulherperde

conta dos saltos que estava a fazer. Incapaz de lhe passar

a novidade espantosa, a Maria pega na sua mãe, deixando

manchas imposíveis de tirar de lixívia no seu fato de banho

novo.

Quando chegam à sala de jantar, a mesa, o desgraçado

Marceliho e o seu filho estão a flutuar num charco de

lágrimas. E no prato com os restos do jantar está,

despercebida por todos, uma outra família também em

desespero profundo. A família do vespa que desapareceu

na cave da boca do senhor Marcelinho, tão destraído com

o sabor delicioso do robalo que não se apercebeu do

perigo.�

sobre nombres

Decidi confrontar-me. Decidi lutar, preparada para saber

tudo, o que supostamente não devia e voltar a perguntar

quem sou, sabendo sempre que esta pesquisa é uma das

mais banais mas também das mais difíceis no mundo

inteiro. Todos a fazem, todos perguntam, ninguém sabe,

então para quê perguntar? Esta questão tem algo de

misterioso, algum vestígio também de um thriller de terceira

classe em que vemos quem matou e sabemos que todo o

sangue é falso. Mete medo e a resposta é sempre a mesma

– não vou voltar a ver isto, a pensar naquilo, e volto, e

vejo, e fico cada vez mais, cada vez menos, cada vez.

Mas decidi confrontar-me com o meu passado que não

era só o meu. O passado de todas as Catarinas, o passado

de muito mais palavras ligadas ao nome, que por acaso ou

por azar, ficou materializado em forma de mim.

Sinto-me a filha de todas as Catarinas. O que é mais

estranho é este sentimento de ter tanto em comum, sem

ter em comum totalmente nada. Procurei-me no google.

Encontrei um município de Santa Catarina, perto de

Wroc³aw, e senti-me em casa. “Tou em casa!”, pensei, sem

olhar as fotos. Eu simplesmente sabia que este município

era o mais lindo do mundo, sem nunca ter estado lá.

Esta certeza é certa demais.

Alguém disse, e muitas pessoas repetiram, e eu acreditei –

sou katharos, quer dizer limpa, com uma alma sem pecado

nenhum. Sou katharsis. Não sabia, mas sou. A pureza total,

um grande oceano de uma pureza qualquer. Pureza – sem

pecados; pureza – sem pensamentos; pureza – sem pureza.

Outra informação ligada à minha antecedência é que: sou

grega. O meu gosto esquisito para tzatziki foicu explicado

para sempre. Sou grega. Metaxa. O meu nome grego dá-

me direito a sentir-me filha da mitologia. Não sou

verdadeira. Uma pureza lendária.

Uma vez sonhei com Santa Catarina de Siena. Era um

desses sonhos dos quais se quer fugir e não se pode; um

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de KKKKKatarzyna Piwowarczykatarzyna Piwowarczykatarzyna Piwowarczykatarzyna Piwowarczykatarzyna Piwowarczyk

CATARINA
O meu nome é o meu amuleto. Uma coisa sem sentido, cheia de mensagens.

Livro das Questões Básicas

sonho tão doce, mas que nos lembra da realidade, cheia

de temor e de uma solidão qualquer.

E por que é que não posso deixar de me sentir como um

alter ego dela? Uma gêmea perdida, uma filha esquecida.

Como os meninos amigos do Peter Pan que foram

perdidos pelos pais quando caíram dos carrinhos. Criados

fora da família, solitários sem lembranças. Eu vivo sem

chaves de casa e laços de sangue, sem memória, só com

um platónico ressentimento que não me deixa respirar

nos momentos de crise.

Giacomo de Benincasa, seu pai, era um tintureiro bem estabelecido,

um homem simples, leal, temente a Deus, e cuja alma não estava

contaminada por nenhum vício. Piedoso e trabalhador, criava sua

enorme família (teve 25 filhos de um só casamento!) no amor e no

temor a Deus. Catarina, a penúltima da família e a caçula das

filhas, teve a predileção de todos e cresceu num ambiente moral puro

e religioso.

Isto não parece meu, não parece mau, mas meu com

certeza não é.

O que me fez? Fui feita por Catarina? A Catarina foi feita

por mim? É verdade o que dizem? Que o nome é

predestinado, o futuro e o fado, o fado e o futuro e sou

uma idiota que ainda não perguntei a ninguém sábio: o

que significa o meu nome? Dá-me uma resposta pronta

para vestir, para que saiba que não posso casar com alguém

do signo de aquário, porque uma Catarina não ficaria bem

assim.

No ano da graça de 1347, Lapa Benincasa deu à luz duas gêmeas

em seu vigésimo quarto parto. Uma delas não soberviveu após o

batismo. A outra, Catarina, tornar-se-ia a glória de sua família, de

sua pátria, da Igreja e do género humano.

(citações: www.lepanto.org.br/HagCatSiena.html - uma Lenda Áurea

em versão contemporânea).�

SEU MARCELINHO

sobre nomes
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Qué bonito...
El amor no existe, ni siquiera el amor propio

Daniela Capillé

Há dias que não foram feitos para acontecer. Você abre

os seus pequenos olhos míopes e não consegue acreditar

que é o despertador que já soa. Não é cedo, mas é inverno

e tudo o que você quer é comer e dormir. Hibernar como

um urso gordo e glutão. Uma espécie de complexo de

Winnie the Pooh. Seu corpo todo dói, nenhuma roupa

lhe serve e lá fora neva, neva, neva.

Você sai atrasada de casa, seu casaco acabou de rasgar.

Tudo muito perfeito. Você chega até a estação de metrô

Wilanowska. Apressada. E eis que não consegue passar a

catraca. Sua karta miejska acabou de vencer. Você se irrita

e procura na bolsa o dinheiro para comprar um bilhete. E

então se lembra daquela nítida imagem de alguns minutos

atrás: a carteira em cima da cama, enquanto você batia a

porta de casa...

Ela passou a mão pela testa e seus olhinhos oblíquos

cravaram-se no chão numa mirada desolada e vaga.

Procurou na bolsa algumas moedas pequeninas que, soltas,

estavam por ali em festa, dançando e já um pouco bêbadas.

Pescou 1,66 z³oty, insuficiente para um bilhete. As pessoas

passavam por ela, que calculava ter sido aquele o terceiro

trem que perdia. O tempo fugia-lhe com pernas de gatuno

e não havia a mínima possibilidade de voltar para casa e

buscar a carteira esquecida.

Tinha que estar na Universidade em vinte minutos, sentada

e pacientemente aberta às novas sensações que a arte

contemporânea portuguesa tem a oferecer. Ou ao que as

estações de metrô de Lisboa têm a ensinar. Já não sabia

ao certo. De qualquer forma, desistir seria humilhante e

pequeno demais. Além disso, ainda não havia perdido as

esperanças...

(...)

... E então ela entre-sorriu, divertida e um tanto

constrangida com sua própria idéia. Esperou que passasse

alguém jovem, que parecesse simpático e bem disposto.

E do sexo masculino, é claro, mas tão somente porque os

homens poloneses estão sempre dispostos a ajudar

mocinhas em apuros. E quando ele passou, alto e loiro,

ela perguntou- lhe se falava inglês. “Um pouco...” Entre

desculpas e explicações ela contou que precisava de um

z³oty. “Você pode me dar?”. Ele ficou surpreso. Meu Deus,

me acha uma louca! Depois riu-se, divertido. Meu Deus,

ele tem um sorriso lindo!

Teve vontade de desistir da palestra. Dane-se a arte

portuguesa contemporânea! Não quer tomar um café? Mas

ela é estranhamente contraditória e naquele momento seu

lado ousado (ou cara de pau) de pedinte de metrô deu

lugar à sua segunda personalidade, recatada e enrubescida,

fazendo com que perdesse a coragem. E ela foi-se.

Já chegava a Rac³awicka ou Politechnika e, sentada e

arrependida, pensava em como fora prudente, estúpida.

O que havia de mal em pedir-lhe o telefone se já havia

mendigado um z³oty?

Quase se iniciava uma batalha entre suas duas personas,

quando, do nada, ele entrou em seu vagão. Surpresa, ela

abriu os olhos além da conta, como num desenho japonês.

“Poderia me dar seu telefone para sairmos?” Ela olhou-o

de resvalo, hesitante e sádica. Como alguém com um

sorriso tão bonito pode acreditar no fracasso? E baixou a

cabeça, procurando na bolsa um papel.

Quem se sentasse numa poltrona de uma sala empoeirada

e escura e, entre uma pipoca e outra, visse aquilo, riria da

obviedade da cena. Mas ela estava de fato ali. Aquela era a

história de sua(s) vida(s). E fora a ela que ele procurara de

vagão em vagão, de estação em estação.

 É estranho o mecanismo da ironia. E ela, doce e perversa,

sorriu com os olhos apertados, verdadeiramente feliz por

aquela mudança de rumos e por todos aqueles clichês

baratos.

Desceu na estação Swiêtokrzyska, alguns minutos atrasada,

com o casaco rasgado, os bolsos vazios, um encontro

marcado e alguns quilos mais leve. �

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de DDDDDaniela Capilléaniela Capilléaniela Capilléaniela Capilléaniela Capillé

ESSE COMBOIO DE CORDA
QUE SE CHAMA CORAÇÃO
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                         esto es amor: quien lo probó lo sabe
Lope de Vega

NOMINA SUNT OMINA...
SED OMNIA VINCI AMOR

ANÓNIMA

(PERO MUY PERSONALMENTE)

El nombre es arquetipo de la cosa

J.L. Borges

I

Tantas veces te encuentro en los pasillos,

te metes por mis ojos y te llevo

conmigo en la memoria y no sé cómo

llamar a tu mirada, a tu sonrisa

y a ese tu sombrero cuando van

todos juntos pasando por mi mente,

así, tan aparentemente anónimos,

pero tan claramente personales.

Podría usar cualquier apelativo,

mas prefiero nombrarte propiamente,

moldear tu contenido hasta encontrar

la palabra que te hace diferente

a la suma de todas esas cosas

que caben en las letras de tu nombre:

II

Signo, mujer, imagen, arquetipo,

trauma, placer, dolor, locura, edipo,

karma, tabú, pulsión, naturaleza,

ánima, tú, delirio de belleza.

Principio, fin, origen y destino,

fuente, jardín, eterno femenino,

clara obsesión, historia imaginada,

simple ilusión, ensueño, espectro, nada.

Lo que importa es la luz y no el lucero:

La rosa que se ve en todas las rosas.

La cosa que no está en todas las cosas.

El tiempo y el destiempo que te afinan.

Lo importante no es cómo te definan.

Lo que importa es tu nombre verdadero.

III

(...)

...es el amor

Según afirma cierta pensadora brasileña de los bajos

mundos (me refiero a los subterráneos del metro)-, el amor

no existe, lo cual, sin embargo, no parece impedirle ser

bonito. Si no al amor propio, cuando menos sí al ajeno, y

sobre todo, precisamente, en el metro.

Alguna vez volvíamos de cumplir con nuestras rudas tareas

académicas, cuando más o menos a la altura de Rac³awicka

la susodicha pensadora llamó mi atención sobre una pareja

de adolescentes que iban de pie a escaso medio metro de

nosotros. Él le acercaba a ella una botella de coca-cola de

un litro para que bebiera un poco, mientras ella le limpiaba

de la comisura de los labios las migajas de una galleta

común después un beso alimenticio: un tenue hilo de saliva

entre las dos bocas era la materialización evidente de eso

que la mencionada filósofa de los sentimientos dice que

no existe. Esa frágil hebra, esa milagrosa y alcalina cadena

de bacterias mostraba claramente la unión entre sus almas,

como una breve línea del metro con sólo dos estaciones:

la de partida y la de llegada; línea que estos dos

ensimismados pasajeros recorrían de ida y vuelta sin que

el submundo alrededor los perturbara en lo más mínimo.

Qué bonito es el amor, ¿verdad poeta?, me dijo la sofista

con  su dulce acento paraguayo (de la frontera entre Brasil

y Paraguay, quiero decir). Yo, desde luego, no pude más

que estar de acuerdo.

Pero ¿cómo puede ser bonito algo que no existe?, me

preguntaba, sólo para recordar todas las cosas que yo

mismo me había imaginado y que, a pesar de no tener un

referente exacto en el mundo real –o quizá por eso-,

resultaban tan hermosas. “Basta nombrar las cosas para

que existan”, reflexioné con toda la ontología y el

optimismo de que soy capaz (mientras mi presocrática

compañera seguía observando a la pareja y sacando sus

propias conclusiones), el problema es dar con el nombre

apropiado. Pero vaya problema, me respondí a mí mismo,

ya menos animado, mirando la estación por la ventana,

pensando en pasillos y escaleras de mundos más elevados

(me refiero a los de la educación superior), evocando a

Lope y a Virgilio y buscando en mi memoria una serie de

sonetos que yo mismo había escrito un día para alguien

que sé que existe, pero no sé de qué manera:
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dabliudabliudabliupontopêtê

A internet  é uma enorme colectânea de informações úteis quanto a pesquisas literárias. As páginas mais bem

organizadas são as brasileiras, então às vezes ficamos quase sem informações sobre literatura portuguesa. Sente-se

esta falta. Até o próprio Instituto Camões nem sempre ajuda nisso.

A internet não vai nós livrar de ler tantos livros obrigatórios para as aulas. Mas o que importante, pode facilitar

muito a nossa vida na universidade. O que é importante para nós, são as leituras. As páginas onde se pode baixa-las

(o downloadar, como dizem os brasileiros), surgem e desaparecem, sempre por causa da illegalidade delas. Pena,

porque é muito mais fácil imprimir uma pequena obra de esperar e depois lê-la rapidamente porque há só um

exemplar na biblioteca. Mas a policia internautica não dorme! Sim, senhor. Então a página que tinha a maior

coleção dos livros no formato “zip” para carregar agora não está disponível, mas dou o endereço caso surja de

novo: - http://www.aliteratura.netropole.com.br Uma outra para substituir, que funciona, mas tem uma base de

livros muito menor, é esta:- http://www.bibliotecavirtual.org.br. Pode-se encontrar aqui livros também portugueses.

Use a “busca geral”, porque a janelinha supostamente feita para a procura é apenas um adorno – não funciona.

- http://www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/literat.html - poucos livros, mas bem escolhidos. Não para carregar,

só se pode imprimir ou ler no computador.

A coisa mais popular quanto as leituras na internet, são os resumos. Nem sempre bons, as vezes têm erros. Não

aconselho lê-los em vez de leituras, mas podem facilitar muito a vida antes do exame, quando queremos lembrar-

se de factos mais importantes. Um tesouro quanto aos resumos é: - http://www.feranet21.com.br/livros/livros.htm,

chamado “O Animal Racional da Educação Virtual”. E mais uma fera, porque contém em 619 resumos de livros!

Pode-se tambem encontrar aqui umas dicas como escrever. Quanto aos resumos vejam também:-

http://educaterra.terra.com.br/literatura/index.htm. Consiste em muito boa e pormenorizada análise das épocas,

mas – cuidado! – só da literatura brasileira.

Ha também páginas onde mais de resumos, características das épocas, pequenos textos encontram-se mais coisas

interessantes, são as curiosidades, como na:http://www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/index.htm, onde

podemos encontrar também analises dos poemas (“ponto com poesia”) e até das canções da MPB (por exemplo

das famosas “Águas do Março”).

Nunca se pode esquecer uma das melhores páginas quanto a cultura portuguesa. Isto é uma base de dados sobre a

literatura. Não e muito ampla, pois é, mas sempre temos a certeza de encontrar aqui melhores trabalhos sem uma

sombra de erro nem dúvida:

- http://www.instituto-camoes.pt/bases/literatura.htm. Aqui encontramos artigos de imprensa sobre os grandes

autores da literatura portuguesa.- http://www.instituto-camoes.pt/paginas/literatura.htm. Consulte para ver a lista

dos links interessantes. As páginas oficiais dos autores, endereços das editoras, bibliotecas.

Por fim, queria mencionar a página do José Saramago, O Noblista Português. Vale a pena visitar:- http://

www.caleida.pt/saramago/. Biografia, bibliografia, entrevistas... tudo o importante para um lusófilo, como nós,

não é?

Porque, o que é muito importante, nas páginas feitas pelos estudantes e amadores, não sempre encontramos

informações verdadeiras. Temos de lembrar disso cada vez que lemos. E se queremos usar informação da net num

trabalho (cuidado –não todos o aceitam!), sempre confirmem quem é o autor da pagina por uma simples pesquisa

google.

Boa viagem literária!�

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de Ana CalesAna CalesAna CalesAna CalesAna Cales

O QUE SIGNIFICA PERTENCER AO MESMO NOME?

sobre nomes

Amélia nem notou que já estava em sua casa. Meteu a

mão no bolso e procurou a chave. Não foi preciso: a

porta estava aberta. Entrou e, após o primeiro passo,

assustou-se. Então, ele deixara a porta aberta? Ou

fechara? Já não se recordava. Logo abandonou tal

preocupação e, nervosa, marchou, de ponta de pés, para

o quarto. Não queria despertar seu marido com fortes

ruídos.

No quarto – um espanto! – tudo estava desarranjado: a

cama vazia, molhada e ainda quente, o travesseiro jogado

à distância e pelo chão, gotas de suor no ar, pingos de

sangue. Era incrível, mas, apesar da escassa iluminação

da vela acesa sobre a mesa, ela

conseguia ver tudo em precisos

detalhes. Seus olhos, assustados e, ao

mesmo tempo, incadescentes, como

tochas de desespero, pareciam

clarear o ambiente. Aquela cena

invadia - como um pesadelo - o seu

peito e sangrava a sua alma. Milhares

de vultos informes foram gerados na

sua memória e, num instante, reviveu

o que se passara ali, enquanto seus olhos se enchiam de

lágrimas. A um lado da cama torpe e imunda, morto

sobre o chão batido que nem uma estepe da Ucrânia

calcorreada pelos cascos de cavalos cossacos, estava o

cadáver do seu marido; junto a ele, desfigurada e com

os seios a descoberto e os olhos esbugalhados no

assombro do imprevisto, o corpo de uma mulher

singularmente loura jazia morto com o punhal cravado

no coração.  Quem seria? Porque tudo aquilo acontecera?

Aproximou-se e não o reconheceu: era o homem de

olhos azuis, zombateiros e irónicos, imagináveis debaixo

das pálpebras caídas. Tudo ficou claro como um dia. A

voz do Mestre soou perfurante como lâmina de punhal:

Se nos casámos, se nos divorciámos, se ficámos viúvos,

se tornámos a casar, à Conservatória é indiferente

se, no meio de tudo isso, fomos felizes ou infelizes, A

felicidade e a infelicidade são como as pessoas famosas,

tanto vêm como vão, o pior que tem a Conservatória

Geral é não querer saber quem somos,

para ela não passamos de um papel com uns quantos

nomes e umas quantas datas. Amélia, então, chorou

baixo ante os corpos.

- Enganou-me a mim, enganou-me a mim, enganou-

me a mim – ouviu em si como que a citação de uma

epígrafe conhecida. Mas não se apercebeu que algum

engano poderá haver nesta morte. A noite começou a

espalhar o seu encanto, rasgando a mortalha do céu

com uma chuva em espasmos e convulsões de

trovoadas.

Amélia pensou que não podia mais habitar aquele

mundo de conservatórias,

repartições e secretarias falsas e

lisonjeiras. Fez um rápido

movimento da língua sobre os seus

próprios lábios mornos e sentiu um

estranho gosto do sabor  de sangue

a descer até ao estômago com a

saliva quente que fora obrigada a

engolir. Como pressentiu seus lábios

roçando um no outro, lembrou-se

dos do amado e os beijou ao ar livre, de olhos fechados.

Viu que ele ainda permanecia na cama na mesma

posição que o uniu à jovem, agora morta, coma cabeça

apoiada no fofo dos travesseiros. Os mesmo travesseiros

que recebiam a insone cabeça de Amélia por uma dúzia

de anos!

O delírio era agora o único conforto de que

possivelmente desfrutava ... Lentamente, Amélia  sacou

do corpo desarmado e indefeso da mulher agora

murchada e transida de frio letal um punhal

ensanguentado e com ele serviu-se na escuridão ...

- Se a senhora fosse funcionária da Conservatória Geral

saberia que não é possivel enganar a morte – ouviu-se

uma voz de debaixo de alvos lençóis e panos mornos

do tálamo. Amélia, caída no chão, nada percebeu. Ali

deixaria toda sua vida, resumida numa estranha imagem:

um corpo de mulher sobre a cama, mais outra cabeça

apoiada num fofo travesseiro, junto do homem que

levava o mesmo nome.�

AMÉLIA PENSOU QUE NÃO

PODIA MAIS HABITAR AQUELE

MUNDO DE CONSERVATÓRIAS,

REPARTIÇÕES E SECRETARIAS

FALSAS E LISONJEIRAS.
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TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de MurielMurielMurielMurielMuriel

sección galega
Na Polonia a idea da música

tradicional provoca

asociacións bastante malas.

Normalmente ligámola a

velliñas do campo que

cantan en coro, como

grupos Mazowsze ou Œl¹sk.
Outras veces equivocámola

co folk de Bratanki ou, se

falamos de música de

categoría máis elevada, coa

música irlandesa. Esa última

ata gañou considerable nivel

de popularidade: cómpranse

discos, fanse concertos,

organízanse cursos de baile.

Mentres, non se sabe que no

noroeste da España se sitúa unha fonte dun dos máis belos

e máis vigorosos sons do mundo. Na pequena Galicia desde

séculos atrás cultívase música e danzas da mesma orixe céltica

que as de Irlanda, enriquecidas pola alegría e espontaneidade

do pobo local.

Nos principios de decembro tivemos en Varsovia unha

oportunidade excepcional de escoitar un grupo de música

popular ó vivo. Gracias ó esforzo do Lectorado de galego no

Dom Sztuki, en Ursynów, o Domingo 7, tivo lugar un

concerto dun grupo concretamente de Santiago de

Compostela, „Os Estalotes”.

O grupo xorde a partir duns mozos que se atopan en

“Cantigas e Agarimos” (unha das agrupacións históricas de

Galicia dedicadas á música tradicional, con máis de 80 anos)

alá polo 1990, e tocan especialmente nos bares, onde todos

cantan, bailan e quen ten instrumento e vontade – pode unirse.

Son máis de 15 persoas, de diversa idade e varias profesións

(desde médicos ata políticos). O que os xunta é a paixón pola

música, o sentimento que cada venres os forza para ir a unha

taberna na Rúa de San Pedro en Santiago, e tocar toda a noite.

A Varsovia chegaron 6 músicos, traendo instrumentos

tradicionais, como gaitas, tambor e pandeireta, e para

quentarse – o non menos tradicional, licor café. Os estudantes

de galego presentaron os seus talentos culinarios: despois do

sinal de que se podía comer, primeiras desapareceron as tortas,

as filloas e as orellas. Os licores  foron bebidos últimos

soamente por causa da falta de vasos.

Apareceu numeroso público, e calmamente,  sentou no chan.

Pero co decorrer do tempo  cada vez máis persoas vencían a

súa timidez e comezaban a danzar. Había un curso de bailes

irlandeses que presentaba as súas enormes capacidades, había

tamén persoas soltas improvisando: todo o mundo se ría e

divertía, tal vez os licores comezaban a actuar ☺.

Unha sorpresa foron os novos músicos polacos que chegaron

de Gdañsk para ve-lo concerto. O grupo tamén toca música

galega e querían  aproveita-la posibilidade de aprender dos

mellores. Ó remate do espectáculo, xunto cos galegos, deron

fenomenal exemplo da improvisación. Os aplausos non

tiveron fin.Todo o bo ten o seu fin: Dom Sztuki deixou a sala

ata as 22 horas. Pero para „Os Estalotes” o concerto de tres

horas era soamente o comezo da animación desa noite. Os

acontecementos despois das 22 horas non deberían ser do

interese do noso periódico serio, pero en secreto podo revelar

que o “silencio nocturno” foi moi perturbado e que hai en

Varsovia clubs onde se poden tocar instrumentos toda a noite.

Na segunda parte da súa estadía en Polonia os músicos foron

a Cracovia para tamén alí anima-los amantes da música. Os

habitantes da nosa capital cultural ata hoxe lémbranse desa

visita. Ós resultados do invernal encontro cultural podemos

sumar estatisticamente: 6 galegos contentos, 83 horas de

canto, 81 e media da danza, 1 grupo musical de Gdañsk
perseguidor, un instrumento polaco exportado para Galicia

e -3 grados de frío. E multitude de persoas cansadas de bailar

pero felices. �

MÚSICA QUE QUENTA AS NOITES EN VARSOVIA
Como todavía nadie sabe si la primavera llegará por fin a Polonia, hay que hacer todo lo posible para huir de la

depresión invernal. Por ejemplo, visitar un país que se encuentra en la zona climática más amistosa para con el

hombre, es decir, organizar un viaje, de momento virtual, a España.

¿Y por qué no?

Vale la pena comenzar por la página www.hiszpania-online.com. Redactada en polaco, nos ofrece las informaciones

más importantes sobre el objeto de nuestra visita, con fotos, opiniones y diferentes curiosidades.

En cuanto a la prensa española, hay que consultar www.virtual-spain.com/periodicos.html. Encontramos aquí los

periódicos principales, divididos ya en secciones para acceso rápido. Si todavía no nos sentimos satisfechos con las

actualidades, queda www.rne.es, página de la radio nacional, o www.rtve.es (Televisión Española). Después podemos

disfrutar con www.cnnenespanol.com, es decir con CNN en español.

Equipados ya con el conocimiento sobre los acontecimientos actuales, pasamos a la cultura. En el caso del cine,

existe www.galeon.com/carpleg/ que presenta a algunos de los cineastas españoles más destacados (por ejemplo a

Alejandro Amenábar, Luis Buñuel, Carlos Saura o Pedro Almodóvar, que tiene también su página oficial

www.pedroalmodovar.es).

Si preferimos la literatura, en www.ucm.es/info/especulo/bquijote encontraremos textos breves sobre el Quijote

-de Borges a Unamuno–, información importante para todos los aficionados a la obra de Cervantes (no sólo los del

tercer curso). Además, vale la pena acceder a www.cervantesvirtual.com/catologo.shtml, biblioteca virtual que nos

salvará si ya no es posible encontrar un libro que necesitamos ni en la biblioteca de nuestra facultad, ni en la del

Instituo Cervantes.

A la hora del almuerzo (y de la siesta), recomiendo aprovechar  www.karlosnet.com, página oficial de Karlos

Arguiñano, estrella de la cocina española: Kuroñ, Mak³owicz y Bikont reunidos en una persona. Aquí no sólo

aprendemos cómo preparar alcachofas a la vinagreta, huevos fritos Adria o batido de chocolate; también tenemos

la oportunidad única de ganar una pierna de jamón ibérico enviando la palabra JAMON al 5300. Ya con un hambre

feroz, pero sin alcachofas ni chocolate en la nevera, y para ocupar nuestros pensamientos en otras cosas y enterarnos

de las últimas noticias sobre el fútbol español, debemos entrar en www.realmadrid.es (y sabremos que es lo que

tiene Beckham en la cabeza), o www.fcbarcelona.com. Y si a pesar de todo seguimos siendo hinchas de los clubes

polacos, nos queda  Juan Carlos Ferrero en http://ferrero.iespana.es/ferrero; éste, de momento, no tiene rival en

Polonia.

La música está represantada por www.terra.es/ocio/musica. En caso de necesitar alguna información sobre Operación

Triunfo, lo que resulta ser útil durante una estancia en España

(no virtual, sino real, ya que es difícil pasar un día sin oír algo sobre las estrellas de este programa), buscamos ayuda

en www.portalmix.com/triunfo/. Esta página ofrece tanto las letras de las canciones de los concursantes como un

foro del programa para compartir opiniones.

Además, siempre vale la pena tener en cuenta la página oficial de la Real Academia Española (www.rae.es), el

templo, la instancia mayor en el campo de idioma. Tampoco hay que olvidarse de www.cervantes.es, con su

información general sobre diversas actividades. Y si todavía, aunque ha llegado ya la noche con su temperatura

polar, nos faltan  informaciones sobre nuestro país preferido, entramos en www.searchenginecolossus.com/

Spain.html o www.google.es (y hacemos clic en directorio).

Con el clima polaco nunca se sabe: a lo mejor mañana nos despierta un calor insoportable. En este caso, con

www.tourspain.es hay que empezar ya a preparar las vacaciones. En España, claro.�

uvedobleuvedobleuvedoblepuntoeese
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O NIVEL SINTÁCTICO

As pintadas son textos de variada complexidade: poden

estar formadas por unha única palabra, un sintagma, unha

frase simple, unha oración coordinada, subordinada, ou

combinacións destas unidades.

As constituidas por unha única palabra aparecen case

exclusivamente nos servicios de mulleres e refírense a

nomes propios da autora ou da persoa á que se apela. As

pintadas formadas por un sintagma son en xeral pintadas

de contido político. Destacar que as mulleres utilizan máis

oracións subordinadas e, ao mesmo tempo, de maior

extensión que os homes. Isto pode ter relación co feito

de que as mulleres adoitan falar máis que os homes das

súas vivencias.

En relación ao anterior, constátase que as mozas fan máis

esforzos por explicar o contexto dos feitos, mediante o

uso de construccións sintácticas máis complexas.

O NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO

A maioría das pintadas caracterízanse polo uso de xerga,

da linguaxe coloquial e dos tacos: ‘trullo’ (cárcere), ‘molar’

(gustar), ‘mogollón’ (moito), ‘pirarse’ (irse), ‘cona’ (vaxina),

‘follar’ (copular), ‘folladora’ (nínfómanas), ‘facerse unha

palla’ (masturbarse), ‘carallo’, ‘puta’, ‘ostia’, ‘cagarse en

(alguén)’, ‘sodes unhas prinjadas’, etc. Isto débese á

informalidade da situación comunicativa e, moitas veces,

tamén ao afán de provocación. Apréciase que eles recorren

máis aos tacos ca elas. Nos servicios de mulleres, aparte

de léxico coloquial e xergal, atopamos máis vocábulos

cultos ou técnicos ligados a conceptos filosóficos, dentro

dos que se inclúe o amor ou o sexo:

A Facultade é un espacio que adoita asociarse coa ciencia

e co academicismo. Nembargantes, neste contorno

prodúcense outros moitos eventos comunicativos, como

é o caso das pintadas nas portas dos servicios.

Este artigo ten un triple obxectivo: buscar unha definición

das pintadas entendidas como ‘microactos’ da fala;

expoñer as diferencias entre as dos servicios de mulleres

e as dos homes; e comparar as temáticas que máis

frecuentemente aparecen en galego en relación co castelán,

habida conta do bilingüismo de Galicia.

TTTTTexto de exto de exto de exto de exto de WWWWWojciech Lojciech Lojciech Lojciech Lojciech Lewandowskiewandowskiewandowskiewandowskiewandowski

A FORMA GRÁFICA DAS PINTADAS

As pintadas das portas dos servicios están moi

condicionadas polo soporte no que se executan: unha

superficie vertical de dimensións limitadas, sobre a que

non se pode escribir facilmente. Isto ocasiona, entre outras

cousas, que as palabras aparezan moitas veces separadas

dun modo incorrecto.

O mesmo ocorre cos signos de puntuación: en moitos

casos faltan as comas, os puntos e os signos de

interrogación e exclamación ao principio da unidade

sintáctica. Debido á brevidade e á expresividade das

pintadas isto non afecta á súa comprensión e, polo tanto,

tampouco á súa efectividade.

En canto ás estratexias ortográficas, priorízase a brevidade,

empregándose o mesmo código que se utiliza nas

mensaxes dos teléfonos móbiles – ‘que’ pasa a ‘q’, por

exemplo-. A despreocupación pola corrección ortográfica

ou o seu descoñecemento, son outros tantos factores

característicos das pintadas.

En xeral, o único código que se emprega é a lingua, pero

ás veces esta vén acompañada de iconos ou pictogramas

cos que se busca unha maior expresividade: nos  servicios

de mulleres aparecen con frecuencia debuxos de corazóns,

e nos de homes, falos, o que tamén podería servir para

analizar as diferentes actitudes cara ao amor e o sexo dos

dous sexos.

AS REFERENCIAS TEMPORAIS E PERSOAIS

As precisións temporais son máis frecuentes nos servicios

femininos e son sempre exactas (doutro xeito serían

incomprensibles para o receptor, que non conta cun

contexto interpretativo), expresadas por medio de datas

completas (dd/mm/aa), e chegando incluso a conformar

elas mesmas unha pintada. Co fin de acadar unha maior

liberdade de expresión, a maioría das veces o autor non

desvela nomes propios: cando estes aparecen, limítanse

ao nome de pila, ou ao nome máis a inicial do/s apelido/

s, para conseguir que os protagonistas queden agochados.

Chama a atención que os homes se identifican menos que

as mulleres.

ANÁLISE DAS PINTADAS EN GALEGO NAS PORTAS DOS SERVICIOS DA

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ColabColabColabColabColaboración de oración de oración de oración de oración de YYYYYolanda Folanda Folanda Folanda Folanda Ferroerroerroerroerro

O material que se analizou neste traballo recolleuse entre

o 10 de xaneiro e o 26 de febreiro de 2004 en varias

facultades da Universidade de Santiago de Compostela.

Tratábase de recoller unha mostra suficiente que permitise

distinguir os rasgos máis típicos das pintadas, mais non

construír modelos estatísticos.

Durante a recollida do material constatouse que nos

servicios da Universidade de Santiago de Compostela a

inmensa maioría das pintadas están en castelán, incluso

cando respostan a outra inicial en galego. En liñas xerais,

o galego empregado non segue a norma oficial, e en moitos

casos inclúe rasgos ‘lusistas´, sobre todo naquelas

mensaxes de contido claramente reinvidicativo.

 ‘relaçcons sexuais mais precenteiras’, ‘igualdade’, ‘o amor

absorve e subordina / diferença e assasina’, ‘explotaçom

económica’, ‘síndrome de castraçom freudiano’, ‘disciplina

estética imposta polo mercado’, ‘mecanismos

inescrutables’, ‘encauzar’, etc. En canto á temática, chama

a atención que as pintadas en galego soen tratar, moito

máis frecuentemente que as castelás, temas político-sociais:

pros e contras da independencia e nacionalismo de Galicia;

reivindicación da igualdade dos sexos; pacifismo; crítica

aos partidos políticos, nomeadamente aos considerados

de dereitas –Partido Popular-; etc. A maior ou menor

presencia de contidos políticos é a diferencia máis notoria

entre os temas das pintadas en galego e das pintadas en

castelán respectivamente.

Outro tema que aparece con moita frecuencia é o sexual:

crítica ou reinvidicación da homosexualidade, incitación

á práctica do sexo (copulación, masturbación…), etc. Por

último, en canto ás temáticas, destacan tamén, aínda que

máis no caso dos homes, as pintadas relacionadas cos

beneficios do consumo de drogas.

Proponse, por último, a seguinte definición de ‘pintada

de baño’: é un enunciado de variada complexidade

sintáctica, en xeral breve (debido ás limitacións espaciais,

temporais e ás prohibicións ao respecto), monologal ou

dialogal (en contra do que ocorre cos graffiti, que soen

ser monologais), ás veces combinado con iconos e/ou

pictogramas, na maioría dos casos anónimos, en xeral sen

presentación (apertura) nin despedida (peche) e a súa

linguaxe adoita ser coloquial e a lectura in absentia, sendo

moi común a transgresión das regras de puntuación e

ortografía.

sección galegasección galega
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Não posso negar que a observação deste encontro tenha

sido um prazer. Um destes quando, depois de uma longa

escalada, ao atingir um passo entre duas montahas e ao

olhar para o outro lado deste limite, abre-se diante de nós

uma perspectiva completamente nova, muitas vezes

imprevisível e até surpreendente. Nestes momentos

compreende-se que o esforço valeu a pena. Também para

espreitar a Lua e o Sol foi preciso esforço. O de levantar-

-me muito cedo no sábado.

O encontro deu-se entre as 5:00 e as 6:30, no dia 31 de

Maio de 2003. Foi um encontro um pouco errado, isto é,

o eclipse não foi total, porque a Lua não conseguiu cobrir

toda a face do Sol.

Foi assim: O Sol

entrou no céu já

p a r c i a l m e n t e

escondido detrás da

Lua mas os que não

sabiam do eclipse –

não o viam;

brilhava como

sempre e para olhar

directamente eram

precisos óculos

especiais.

Eu emprestei os

que tinha a um dos

poucos homens

que passaram

naquela hora

madrugal e ele

ficou admirado

vendo o eclipse. O

movimento aparente dos dois astros pelo céu não é igual

e o Sol, mais “rápido”, começou a livrar-se do abraço

envejoso da sua amante. O crescente do Sol tornava-se

cada vez maior e esse mesmo fenómeno eu pintei na minha

fotografia.

Na verdade são cinco fotografias sobrepostas. Como é

que eu fiz? Coloquei a máquina no tripé, tapei a objectiva

com um filtro especial que inventei: o disco de uma

disquete, e pronto. A primeira imagem já estava feita. A

máquina, segundo eu ajustei, não enrolou o filme.

Quando o Sol cresceu um pouco e se deslocou eu fiz a

segunda imagem. Depois mais duas da mesma maneira.

Estas quatro imagens são as quatro fases do eclipse na

fotografia. Parecem ser colocadas em duas pares mas na

verdade deviam desenhar uma linha mais que menos recta

– assim como o Sol caminha pelo céu – não em

ziguezagues! Esta perturbação é devida a um pontapé

involuntário que o tripé sofreu entre a segunda e a terceira

imagem.

Antes de fazer a

quinta e última

imagem eu

afastei um pouco

a disquete da

objectiva para

cobrir somente o

Sol, já redondo, e

deixar registar-se

no filme o resto

do quadro.

Tive sorte que

todos os quatro

Sóis couberam

na mancha preta

da disquete; fora

dela eles

estragar-se-iam

no branco do

céu da quinta

imagem. Foi um risco fazê-la, mas eu não queria ter só os

quatro Sóis pequeninos sem nada mais.

A fotografia seria certamente mais interessante se o filme

tivesse sido a cores. A disquete oferece uma forte e

específica colorização vermelha. E com o verde fresco

das árvores de Maio?�

ENCONTROS DE ECLIPSE

sección galega

I

Ile razy mo¿na umrzeæ z mi³o¶ci

Pierwszy raz to by³ gorzki smak ziemi

Gorzki smak

Cierpki kwiat

Go¼dzik czerwony pal±cy

Drugi raz- tylko smak przestrzeni

Bia³y smak

Ch³odny  wiatr

Odzew kó³ g³ucho dudni±cy

Trzeci raz czwarty raz pi±ty raz

Umiera³am z rutyn± mniej wznio¶le

Cztery ¶ciany pokoju na wznak

A nade mn± twój profil ostry.

I

Cantas veces é posible morrer de amor

A primeira vez foi o sabor amargo da terra

sabor amargo

 flor acerba

Queimante caravel roibo.

A segunda vez- só o sabor do espacio

 sabor branco

 vento frío

a resposta das rodas que troula xordamente.

A terceira vez a cuarta vez a quinta vez

morrín coa rutina menos sublimemente

as catro paredes do cuarto de costas

enriba de min, o teu perfil cortante.

II

Wychodzê ci naprzeciw

Skorupa ¶limaka

Ma tyle domy¶lnych

Skrêtów

Wychodzê ci naprzeciw

D³oñ moja

zwiniêta do zewn±trz

Wychodzê ci naprzeciw

Rozgwiazdy

Wzesz³y na oceany

Umar³ ksiê¿yc

W ciemny noc

Ostatniego witania

Wychodzê ci naprzeciw.

II

Sálgoche ao paso

A cuncha do caracol

Ten tantos cóbados

Astutos

Sálgoche ao paso

A miña man

Arillada cara fóra

Sálgoche ao paso

as estrelas de mar

xurdiron no océano

morreu a lúa

na noite escura

do derradeiro encontro

sálgoche ao paso

TTTTTraducción de raducción de raducción de raducción de raducción de Victoria VVictoria VVictoria VVictoria VVictoria Veiguelaeiguelaeiguelaeiguelaeiguela

WSZYSTKIE MOJE ¦MIERCI -

Halina Po¶wiatowska

TÓDALAS MIÑAS MORTES

Halina Po¶wiatowska

VICTORIA VEIGUELA NACEU O 11 DE XANEIRO DE 1979 EN LÉON, MAIS DESDE OS DOUS ANOS ATA REMATAR O BACHARELATO VIVIU NA VEIGA

(ASTURIAS), POLO QUE PERTENCE AOS FALANTES GALEGOS DA TERRA EO-NAVIA. ESTÁ LICENCIADA EN FILOLOXÍA ESLAVA. PRESENTAMOS

A PRIMEIRA PARTE DAS SÚAS TRADUCCIÓNS PARA O GALEGO.
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MAIOR NOVIDADE: UM ACTO DE CENSURA POR ATENTADO AO PUDOR

EDITORA:

INSTITUTO DE ESTUDOS IBÉRICOS E IBEROAMERICANOS

DA UNIVERSIDADE DE VARSÓVIA

ZARZ¡D
SAMORZ¡DU
STUDENTÓW

 UW

COM O APOIO DE:


