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E
m casa de Álvaro Rosendo, quando a conversa à 

volta de um jantar se esgota, as folhas de contacto 

com fotografia entram em cena. “Há quem mos-

tre colecções de moedas, colecções de borbole-

tas… eu mostro o meu trabalho de fotografia.” 

Foi assim que Luís Gouveia Monteiro, curador 

de Aos Meus Amores 2.0 (Galeria Cisterna, Lisboa, até 29 

de Fevereiro), viu muitas das imagens que Álvaro Ro-

sendo vem fazendo há 40 anos. A quantidade e a quali-

dade do que encontrou “obrigaram” Rosendo a “mostrar 

ao mundo” um núcleo de trabalho que reverbera sobre-

tudo o frenesi artístico lisboeta do final dos anos 80 e 

primeira metade dos 90. Por entre as mais de 600 foto-

grafias de pequeno formato pregadas nas paredes per-

passa uma alegria de viver, aqui e ali uma folia extasiada, 

pessoas que se entregam à câmara. A ideia que fica é 

que se por absurdo se se tentasse fugir deste traço, a esta 

joie de vivre, ele viria sempre à tona no trabalho de re-

trato de Álvaro Rosendo, alguém que, em meados dos 

anos 90, decidiu hibernar das exposições individuais, 

concentrando-se noutras artes que já praticava ou que 

veio a praticar — o desenho, a ilustração, o design grá-

fico, a infografia. 

Aos Meus Amores 2.0 é justamente o segundo tomo da 

exposição através da qual, em 1994, Rosendo anunciou 

que se retirava de cena, “chateado”, “saturado” e “farto” 

de atirar bolas contra paredes, sem condições para viver 

da fotografia, o seu “fascínio”. Neste regresso nota-se 

ainda alguma mágoa por causa desse percurso interrom-

pido na fotografia (pelo menos publicamente), mas já 

sem a amargura que sentiu no passado. “Diria que esta 

segunda parte é mais para me perdoar. A mim e a todos, 

mas, se calhar, sobretudo a mim.” 

À excepção de uns quantos retratos de pendor mais 

formal, percebe-se que a esmagadora maioria das foto-

grafias de Aos Meus Amores 2.0 só podia ter sido feita por 

alguém próximo ou pertencente à tribo, de tão forte que 

é o sentido de comunhão e de partilha. Álvaro, ligado à 

criação da Galeria Monumental (1986) e depois à escola 

de fotografia Maumaus (1991), ambas em Lisboa, não se 

sente “o cronista” de qualquer geração. Vê-se mais como 

um diarista gráfico, como alguém que vai apontando 

notas visuais de um tempo ou de um espírito do tempo, 

uma ambiência que nesta exposição se torna palpável, 

Aos Meus Amores_2.0 interrompe um silêncio 
de mais de duas décadas. A fotogra a afectiva 
e tribal de Álvaro Rosendo saiu de um circuito 
restrito de comensais para se mostrar viva, 
vibrante, apaixonada. Estão lá os anos 80 e 90 
mundanos, mas também a família e o trabalho. 
Um diário grá co total

Sérgio B. 
Gomes

“ Esqueci-me  
que era artista”

que assume densidade, coisa concreta. Mais do que nos-

talgia ou enternecimento, ver o que está nas paredes da 

Cisterna provoca comoção e uma vontade inusitada de 

estar dentro daquelas imagens, de estar ao lado de Álvaro 

Rosendo e, através dele, junto da sua pandilha, nas mes-

mas festas, a jogar PlayStation, partilhando o sofá com 

os seus amigos. 

Num exemplo raro na fotografia portuguesa de teste-

munho íntimo de uma comunidade (também pela sua 

dimensão de tempo e diversidade de protagonistas), 

Rosendo consegue mais do que o “retrato de uma 

época”, exercício que vem acorrentado a todo o tipo de 

armadilhas arqueológicas. O que faz é tornar dinâmicas 

imagens que estão pregadas na parede, insuflando-as 

com renovada energia, cujo principal combustível pode 

muito bem estar na vibração que as boas amizades e os 

momentos despidos de artifícios podem provocar. Sa-

bemos que são de outro tempo, claro, mas sentimos 

estas imagens como intemporais, capazes de sobreviver 

a soluços, interrupções ou pausas para almoço. 

Por falar em almoço: a certa altura, a meio desta en-

trevista, a mãe de Álvaro Rosendo apareceu na galeria e 

disse: “Tens aqui uma bifana.” Meio atrapalhado, ele, 

que não é muito de bifanas, aceitou. Depois da bifana, a 

conversa continuou. 

 

Estive a googlar o seu nome. Para um fotógrafo que 

já não fazia exposições individuais há mais de 20 

anos, aparecem imensos resultados. Entre as 

actividades mais antigas, surge a sua ligação aos 

Encontros de Fotografia de Coimbra. Como foi essa 

colaboração? 

Aconteceu em 1997. E foi quando conheci a minha mulher. 

Fui designer gráfico dos Encontros num ano em que se 

fizeram sete livros. Com o dinheiro que o Albano Silva 

Pereira [fundador dos Encontros] gastava para fazer um 

catálogo foi possível trabalhar com ele durante um ano, 

não só fazendo todos os materiais gráficos desses Encon-

tros, como, em vez um livro, fazer sete belos livros. 

Costuma googlar-se? 

Nem por isso. Mas já o fiz uma ou duas vezes, uma das 

quais encontrei uma fotografia minha da Amália de que 

já não me lembrava. Essa sessão foi muito intensa. Estive 

um dia inteiro com ela. Era uma senhora. Antes das e
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fotografias tomámos chá e comemos uns pasteli-

nhos de Belém. Ela estava desgastada com o que tinham 

dito dela depois do 25 de Abril. Teve uma luta intensa para 

recuperar não só a sua figura como o fado em Portugal. 

Acho que sempre tive jeito para aproveitar bem os momen-

tos em que estive com essas figuras. Sabia que não era 

todos os dias que se ia a casa da Amália. Fotografei o Sér-

gio Godinho, eu e ele ficámos amigos por causa disso. Para 

esses primeiros encontros tive um bom intermediário, o 

[designer gráfico] Jorge Colombo… 

Encontrei um blogue dedicado aos Olivais que 

publicou várias fotografias suas. Uma das tags com 

que são classificadas chamou-me a atenção: “O 

fotógrafo que em vez de conduzir pilota.” Faz ideia 

do que isto significa? 

[risos] Sei! É que adoro conduzir! Por acaso já pensei des-

pedir-me da Visão [onde trabalha como infografista] e ir 

trabalhar para a Uber. Fazer grandes viagens é especial. 

Gosto de passear, mas de carro. Não sou fã de caminhadas, 

para desgosto da minha mulher. 

Então, essa tag foi inventada por alguém que o 

conhecia bem. 

Sim. Essa expressão é da Patrícia San Payo. Ela tinha um 

Honda 600 amarelo e eu estava sempre a tentar cravar-lhe 

o carro e a pedir-lhe: “Deixa-me conduzir o teu carro.” E 

ela: “Não deixo nada, porque tu não conduzes, tu pilotas!” 

[risos] 

Qual foi a sua primeira tribo? 

“Este é o meu momento mais próximo do Zé 
Pedro. Eles convidaram-me para ir a Vigo. E 
fizemos lá um concerto… tenho a mania de dizer 
‘fizemos’… eles é que fizeram! A certa altura eu 
dizia que era o 21.º Xuto, depois dos roadies, dos 
técnicos de luz, de som. Isto é um momento de 
intimidade em que estávamos num hotel. É uma 
imagem que serve para as pessoas verem que 
não era só basófia, que havia trabalho”

“O Miguel Portas era uma pessoa que muito admirava. Neste dia o 
Miguel telefonou-me a dizer que precisava de umas fotografias 
para a campanha dele para as europeias. E avisou logo que não 
queria nada formal. Resultado: andámos por Lisboa o dia inteiro e 
foi muito divertido. Não só pusemos a conversa em dia, como 
fizemos dois ou três bons retratos, em que ele aparecia com aquela 
simplicidade, aquele sorriso genuíno. Era alguém muito querido, 
uma pessoa extraordinária”

“Há a ideia errada de que a câmara intimida, mas eu consigo o efeito inverso – as
fazem… tudo o contrário do que pode resultar da intimidação. Há uma partilha, um
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Foi a do grupo do Manuel San Payo e de outros amigos nos 

jardins da Gulbenkian. 

Cresceu em Lisboa? 

Sim. Sempre em Lisboa. 

O primeiro mural da exposição, onde estão oito 

fotografias de amigos e artistas que fotografou, 

pode ser visto como um preâmbulo da exposição? 

Sim. São momentos de êxtase. 

São as imagens de que mais gosta? 

Eu gosto de todas as imagens da exposição. Felizmente 

passei a vida a mostrar as minhas provas de contacto a 

muitas pessoas — tenho muito orgulho no meu trabalho. 

Há quem mostre colecções de moedas, de borboletas… 

eu mostro o meu trabalho de fotografia. Muitas pessoas 

foram conhecendo a minha fotografia assim, embora ape-

nas nas provas de contacto. Mas felizmente que isso acon-

teceu, porque levou o Luís Gouveia Monteiro a obrigar-me 

a fazer esta exposição, quando me disse: “Já me mostras-

te a mim, agora tens de mostrar ao mundo.” 

Foi ele quem mais o incentivou? 

Ele não me incentivou. Ele obrigou-me, primeiro a mim 

e depois à mãe dele, que é a dona da galeria. 

Decidiram incluir também trabalho que não está 

tão ligado ao retrato mais espontâneo… 

Quando comecei a ficar mais crescido, fui perdendo 

espontaneidade… Costumo dizer na visita guiada que faço 

aos sábados à tarde que quando somos novos somos 

espontâneos e, depois, à medida que vamos perdendo 

e
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“Esta é a minha filha Julieta, que quer ser pintora. 
Desde pequenina que manifesta esta veia. Não 
tem problema nenhum em representar seja o que 
for. Ontem à noite esteve entretida a fazer um 
coração – é lindo, não tem nada a ver com a 
representação tradicional do coração”

grosso desta exposição, sente-se o cronista de uma 

geração? 

Não. Isto é o meu diário. Até porque não estou a contar as 

vidas das pessoas, estou a contar momentos que elas tive-

ram comigo. 

São imagens da tribo da qual fazia parte? 

Exactamente. As pessoas muito conhecidas que aqui apa-

recem e que eu só fotografei uma vez ou duas são aqueles 

ídolos que eu tinha, que eu queria imenso conhecer, con-

tactar, ter algum momento com eles. Coisa que consegui 

graças ao que fazia. As outras são as pessoas com quem 

eu lidava todos os dias — os meus amores. 

Então isso significa que com umas houve 

momentos de mais intimidade… 

Não necessariamente. Este trabalho é todo muito íntimo. 

É importante ter a possibilidade de estabelecer uma dife-

rença entre o que é trabalho e o que é pessoal. Mas eu 

nunca consegui fazer isso. 

Mas tentou? 

Tentei. Tentei com organização, com dossiers. Mas… por 

exemplo, num rolo podia haver metade de fotografias de 

trabalho e outra metade fotografias de família. Quando 

começo a olhar, pergunto-me: isto vai para o arquivo do 

trabalho ou vai para o arquivo mais pessoal? A certa altu-

ra é difícil separar uma coisa de outra. Sobravam sempre 

umas pontas, uns pachecos pereiras no meio da família. 

Mas eu acho interessante encontrar o Pacheco Pereira 

dentro do meu diário. Fui fotografá-lo a casa dele uma vez 

e gostei tanto de estar a conversar com ele que pode estar 

aqui perfeitamente, entre os meus amores. 

Um dos traços que atravessa estes murais é um 

certo êxtase. Procurou imagens que transmitissem 

essa alegria de viver? 

O Luís Gouveia Monteiro encontrou mais facilmente esse 

traço. Fez uma primeira selecção. Depois eu fiz uma 

segunda escolha. Mas, sim, esse lado permaneceu. A 

câmara permitiu-me estabelecer contactos e relações com 

as pessoas. Eu era um pouco tímido, mas acho que fui 

perdendo a vergonha com a câmara fotográfica na mão. 

Funcionava como um trampolim, uma coisa que ajudava 

à proximidade. Há a ideia errada de que a câmara intimi-

da, mas eu consigo o efeito inverso — as pessoas ficam 

descontraídas, actuam para a mim, fazem sorrisos.

Fazem… tudo o contrário do que pode resultar da intimi-

dação. Há uma partilha, uma comunhão. 

Há sempre um mundo de diferenças entre os 

fotógrafos no que diz respeito a essa aproximação 

para o retrato. Aqui parece sempre muito próximo, 

a falar e a gesticular com quem aparece nas 

fotografias… 

Fui espontâneo durante algum tempo, mas depois come-

cei a descobrir técnicas de aproximação. Eu teorizava isto. 

O meu guru nestas discussões era o Manuel San Payo, que 

me abriu caminhos. O Manuel tinha um avô que era fotó-

grafo retratista. Ele conhecia bem o assunto e era muito 

crítico em relação aos meus retratos. Tinha muitos argu-

mentos, que iam das questões técnicas mais ínfimas até 

à expressão e à atitude. A partir de certa altura comecei a 

perceber que o retrato devia representar muito o tipo de 

relação e os meus sentimentos para com essa pessoa. 

Outras vezes, a coisa era meramente mecânica. Mas quan-

do encontrava amigos ou pessoas com quem já tinha esta-

do e era possível fotografá-las, tentava encontrar um sis-

tema afectivo com a própria fotografia — para depois lhes 

mostrar e poder dizer: “Olha como gostei de ti.” Era com 

essa objectividade afectiva que procurava fazer retrato. 

Isto pode parecer um pouco absurdo, porque não se con-

segue teorizar o afecto… era um trabalho feito com a 

ambição de fazer um diário gráfico. 

Uma exposição assim pode resvalar para o 

exercício de nostalgia. Tentou evitar esse lado? 

as pessoas ficam descontraídas, actuam para a mim, fazem sorrisos,  
uma comunhão” 

essa espontaneidade, temos de nos tornar profissional-

mente conceptuais. As sequências de viagem, por exem-

plo, fazem parte do meu trabalho mais gráfico, que é 

muito pensado. 

Quis fazer referência às roads trips do universo 

visual americano? 

Não. São apenas as minhas viagens. Por outro lado, falar 

em referências hoje é diferente do que era falar há dez ou 

mais anos. Tínhamos referências de facto, mas eram refe-

rências que procurávamos. Hoje, ligamos um telemóvel 

e chovem-nos referências em cima. Mas a minha base vem 

da BD. Sou um bocado ignorante… 

…na fotografia? 

Não tenho assim tantas referências na fotografia. Procurei-

-as noutros universos criativos. Para além da BD, na ficção 

científica. Claro que tenho as minhas referências na foto-

grafia, mas não sou tão culto como outros. E ainda há 

muita coisa que me surpreende, o que é bom. 

Quem olha para estas fotografias e para os 

auto-retratos de quem as fez imagina uma intensa 

actividade, mas o certo é que não tem mostrado 

muito a sua fotografia em público. Porquê? 

Eu tenho uma actividade intensa na fotografia, sempre 

tive. Desde a inauguração da Galeria Monumental, em 

1986, até 1990/91, fazia duas exposições por ano e parti-

cipava em colectivas. Era convidado para festivais. Depois 

deixei-me disto. Quando se fazem exposições, é preciso 

haver algum tipo de pagamento, ou então alguém que 

compre trabalhos. Na altura, a fotografia não era conside-

rada em Portugal. Era desprezada. Nos anos 90 começa 

a haver algum interesse, começando com o livro de retra-

tos dedicado a escritores feito para a Europália, mas cujo 

design parece feito com os pés, por idiotas. Talvez os mes-

mos idiotas que acharam que eu não merecia viver do 

meu trabalho. Todas as vezes que tentei subsídios, bolsas, 

coleccionadores nunca tive apoio substancial. Cheguei a 

um ponto de sufoco financeiro e já não dava mais. Mesmo 

durante os meus anos mais intensos, só fiz o que fiz por-

que tive um mecenas, que era dono de uma empresa de 

material fotográfico, a Cifoto. O meu amigo Pedro Cunha 

deu-me centenas de metros de filme, deu-me milhares de 

folhas de papel fotográfico que me permitiram distribuir 

o meu trabalho. Mas isso acabou por dar a ilusão de que 

conseguiria… 

Fartou-se de bater bolas contra a parede, foi isso? 

Fartei-me! E atirei imensas bolas. Fui militante político. 

Apoiei candidaturas políticas dando o meu trabalho para 

ser vendido em leilões. Mas não foram esses lados políticos 

que me apoiaram. Não tenho nada a dizer do Miguel Por-

tas, que fez tudo o que esteve ao seu alcance para eu fazer 

o meu trabalho. Mas quem me apoiou a nível institucional 

foi Pedro Santana Lopes e Manuel Falcão. Para minha 

surpresa, esse apoio veio de onde eu menos esperava. 

Está a falar de direita e de esquerda. 

Exactamente. Eu que sou de esquerda, o apoio veio da 

direita. Cheguei a 1994, quando fiz a primeira versão de 

Aos Meus Amores e atingi a saturação. Depois disso ainda 

fui convidado pelo João Pinharanda para fazer parte de 

uma grande exposição sobre fotografia portuguesa no 

Chateux D’eau, em Toulouse, onde estavam a Inês Gon-

çalves, o Daniel Blaufuks, o Jorge Molder… Eu pedi-lhe 

algum dinheiro para ficar dois ou três meses a fazer um 

trabalho como deve ser, mas ele disse-me que só tinha 

dinheiro para molduras! Não fui à exposição, aborrecido, 

porque o João esquecia-se que eu era um artista — e eu 

próprio esqueci-me que era artista. Afastei-me durante 

uns tempos. 

Isso em meados dos anos 90? 

Sim. Depois constitui família e estabeleci outras priorida-

des. Mas continuei a fotografar, como se fosse um diário. 

Os interlocutores é que deixaram de ser tão mundanos, 

tão sonantes. Passaram a ser os meus bebés, os meus filho-

tes e a minha mulher, a minha família e os meus amigos. 

Diria que a sua exposição individual mais 

importante foi esse primeiro tomo de Aos Meus 

Amores? 

Sim. Foi na galeria da livraria Assírio & Alvim. 

Ao mesmo tempo, foi a sua última grande 

exposição? 

Foi a exposição através da qual anunciei ao mundo que 

depois dela pararia. Estava muito chateado. Aliás, nesta 

exposição temos uma fotografia colorida grande, toda 

apetitosa; na primeira versão de Aos Meus Amores tinha 

um pântano, com nevoeiro, mais tétrico, mais triste. 

Quando deixou de expor, sentia-se ignorado? 

Não. Acho que tem mais que ver com uma certa ansieda-

de. Sou uma pessoa simples, nunca tive ambição de ter 

Rolls-Royces, nem casa em Beverly Hills — vivo bem na 

minha casinha com a minha família e sou feliz com isso. 

Já tive suficientes coisas difíceis na vida para valorizar as 

pequenas coisas. Mas não sou demasiado modesto, sou 

até um bocado vaidoso — estou a mostrar com toda a vai-

dade estas coisas bonitas que fiz e faço. 

Quando olha para as imagens dos anos 80 e 90, o 

e
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Não. Eu tenho saudades destas pessoas. É exacta-

mente o inverso de evitar — quis sublinhá-lo. E não só 

tenho saudades das pessoas que não vejo há 40 anos, 

como daquelas que não vejo há um ou dois anos. 

Na fotografia portuguesa é raro ver uma geração 

tão exaustivamente retratada. Quando é que se 

apercebeu da monumentalidade deste trabalho? 

Em 1994, quando pus mais de 800 fotografias nas paredes 

da Assírio & Alvim. Não só percebi a dimensão do que 

tinha feito, como a dimensão da injustiça de que tinha 

sido alvo. Nessa altura consegui verbalizar alguma dessa 

injustiça. E ainda hoje a sinto um pouco, mas já não tenho 

a mesma amargura. 

Em Roll Over — Adeus Anos 70 [Sistema Solar, 2012], 

José Paulo Ferro revelou uma série de fotografias 

que, à semelhança, das suas também andaram 

“escondidas”. Este núcleo de imagens é um 

herdeiro natural do registo dele, também 

espontâneo e feito a partir de uma tribo… 

Uma das coisas que impressionam mais é essa mistura 

entre a intimidade e as pessoas com quem me fui cruzan-

do circunstancialmente. Houve uma altura em que eu 

estava na moda como fotógrafo de pessoas. Foi curtinho, 

mas foi verdade. Mais ou menos entre 1991 e 1995. 

Podemos chamar fotografia tribal ao que está 

nestas paredes? 

Sim, claro. Hoje a tribo já tem um sentido diferente do 

que tinha. Antes era uma coisa selvagem. E agora é uma 

coisa mais íntima e já não temos vergonha de pertencer 

a uma tribo. 

Numa fotografia Jorge Colombo apresenta-o a 

Hermínio Monteiro, da Assírio & Alvim, que vai na 

sua direcção para o cumprimentar. Mas antes de 

lhe apertar a mão, decidiu carregar no 

disparador… 

Pois é! Só reparei nisto há pouco tempo. Este momento 

vai ser o mote para a pequena crónica que estou a fazer 

para a última página do Jornal de Letras. É um momento 

que demonstra como a câmara funcionava como um 

apêndice, como um nariz, uma orelha… 

Nesta exposição está boa parte da nata artística e 

intelectual do final dos anos 1980 e início dos 90. 

Como olha hoje para esta geração de criadores? 

Estão aqui alguns malditos também. Misturei tudo. Mas 

quero sobretudo agradecer-lhes por terem feito o que 

fizeram. E por terem inspirados tantos outros. 

Era uma geração irrequieta? 

Toda ela. Não nos podemos esquecer que o 25 de Abril 

tinha sido há pouco tempo. Vivíamos ainda nas ondas de 

choque da Revolução. Mas, quando estava a fazer a maior 

parte destas imagens, não estava a pensar em enriquecer 

com elas. Fazia-as, porque era aquilo de que gostava. Even-

tualmente, sonhávamos com fama e sucesso, o que é nor-

mal. Tive sempre a pretensão de ser igual a todos eles. A 

Maria João Pires tocou umas músicas para mim, mas eu 

também lhe tirei uns belos retratos. 

Há caras que se repetem, em tempos diferentes: 

Pedro Cabrita Reis, Adriana Freire, Sérgio 

Godinho…  

Aconteceu assim. Não foi pensado. 

E o conjunto de auto-retratos? Quer falar dele? 

Ainda não havia selfies, mas eu gostava do conceito. A 

segunda exposição em que participei na Monumental foi 

uma colectiva de auto-retratos, onde expus os meus em 

fotografia. 

Gosta da auto-referência? 

Sou muito narciso. Gosto muito de me ver. 

Pelo que se percebe do texto de Luís Gouveia 

Monteiro esta é uma pequena parte do seu arquivo. 

O que podemos esperar mais? 

Para já, uns 14 anos que não estão aqui. De 1993 a 2000 e 

“Isto é o meu diário. Não estou a contar as vidas das 
pessoas, mas os momentos que elas tiveram comigo” 

de 2013 a 2020. Foi difícil olhar para esses anos, porque 

não os tenho tão bem organizados quanto os outros. 

Mas parece um fotógrafo organizado no arquivo. 

Gosta de o percorrer? 

Adoro. Percorro-o muitas vezes. Como já disse, há quem 

mostre colecções de moedas, eu mostro as minhas foto-

grafias. 

Ainda ensina fotografia? 

Já não. 

Como foram os anos que passou com os Xutos & 

Pontapés? 

Foi muito intenso. Construímos uma grande amizade. Já 

não ia trabalhar. Ia ajudá-los. Divertia-me, mas sentia sem-

pre a obrigação de tirar fotografias. Até que começou a 

haver algum desgaste com a minha presença. 

Porque é que não há um livro com esse trabalho? 

Não sei. Há montes de pessoas ligadas aos Xutos e não só 

que sabem que estas imagens existem. Será que sou eu 

que tenho de ir à procura? Não é uma cobardia, é uma 

espécie de revanche. O meu trabalho fala por si. Não tenho 

de estar a pôr a cabeça de fora. Toda a vaidade que tenho 

agora vem da cara das pessoas a ver estas fotografias. 

E fotografias para capas de discos? 

Tenho algumas. Maria João Pires, Pedro Burmester, Sérgio 

Godinho, Madredeus… 

É um trabalho que lhe dava gozo? 

Era um trabalho que dava guito! Mas o que me dava mais 

gozo é o que está nestas paredes. 

A capa do disco Veneno dos Peste & Sida é umas das 

mais célebres. Tem quatro cães, mas li que há um 

que foi editado para fora da fotografia… 

Teve de ser porque a fotografia tinha de ser quadrada. Eles 

também eram só quatro cães. Com esta capa ganhei o 

Prémio Se7e para a melhor capa do ano do rock portu-

guês! E ao mesmo tempo ganhei o prémio da pior capa, 

com o Circo de Feras, dos Xutos & Pontapés. [risos] 

Antes da fotografia, desenhava, depois fez desenho 

gráfico, ilustração e infografia. A fotografia esteve 

sempre presente? 

Sempre. Andou sempre ao lado de tudo o que fiz. 

Esteve ligado aos jornais, mas não chegou a ganhar 

tarimba como fotojornalista. 

Estive fugazmente n’O Independente e no Blitz. Nunca me 

senti foto-repórter. Nem nunca tive essa ambição. 

O título da exposição é “roubado” a uma canção 

dos Rádio Macau. Porque o escolheu, antes e 

agora? 

A primeira versão de Aos Meus Amores tinha um sentimen-

to do tipo “gosto muito de toda a gente, mas estou cansa-

do”. Para essa exposição escolhi algumas fotografias em 

que as pessoas tinham expressões tristes. A música do 

disco Elevador da Glória [1987] remete para essa nostalgia 

e para esse sentimento que me ajudou a ter um conceito 

e inspirou o título da exposição. 

Diria que a segunda parte deste trabalho funciona 

como uma ponte, através da qual se vê o outro 

lado, mais positivo? 

Uma ponte? Talvez. Mas diria que esta segunda parte é 

mais para me perdoar. A mim e a todos, mas, se calhar, 

sobretudo a mim. 

Neste vasto conjunto de imagens há gente a 

fotografar, câmaras ao pescoço, revelação em 

laboratório… há alguma mensagem implícita nesta 

escolha? 

Nem por isso. Mas era inevitável esse referencial todo 

aparecer — é o meu fascínio. Por outro lado, convivia com 

muita gente que fazia fotografia. 

O que tem fotografado ultimamente? 

Os meus filhos, a minha mulher… Agora gosto muito de 

fotografar paisagem também. E tenho fotografado pes-

soas, aleatoriamente.

Mais do que 
nostalgia ou 

enternecimento, 
ver o que está 

nas paredes da 
Cisterna 
provoca 

comoção e uma 
vontade 

inusitada de 
estar dentro 

daquelas 
imagens

Num exemplo 
raro na 

fotografia 
portuguesa de 

testemunho 
íntimo de uma 

comunidade, 
Rosendo 

consegue mais 
do que o habitual 

“retrato de uma 
época”, 

exercício que 
normalmente 

vem acorrentado  
a todo o tipo de 

armadilhas 
arqueológicas

e
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Uma história de fantasmas
Esta exposição é um trabalho de arquivo muito especial,  

que não procura desenterrar fotogra as para cumprir uma missão  

histórica, mas para introduzir a questão afectiva da memória,  

conferindo às fotogra as um mistério e uma forte densidade.  

Por António Guerreiro 

 

Á
lvaro Rosendo não retirou 

do seu arquivo mais de 

600 fotografias, que vão 

de 1979 a 2019, para 

documentar uma época, 

muito embora elas tragam 

consigo um fortíssimo índice 

temporal que as remete, como 

elementos de prova perante o 

tribunal da História, para um 

ambiente histórico. O título da 

exposição, Aos Meus Amores 

(curadoria de Luís Gouveia 

Monteiro), é uma declaração de 

compromisso afectivo para com as 

pessoas fotografadas. Tirando umas 

poucas fotografias de grande 

formato representando paisagens, é 

de pessoas que se trata neste 

arquivo fotográfico, que é um lugar 

de memória, muitas delas de 

grande destaque público, sobretudo 

nas artes, na música, na literatura, 

na vida pública urbana com os seus 

tropismos epocais e na política. Há 

os famosos, os menos famosos e os 

que, acidentalmente ou em 

permanência, frequentaram os 

lugares que marcaram a topologia 

real e imaginária deste fotógrafo. 

Aos Meus Amores introduz a ideia de 

uma relação afectiva que não é 

necessariamente lutuosa nem 

nostálgica: há nesta exposição 

demasiado júbilo para que 

possamos ver nelas um doloroso 

trabalho de luto. É evidente que, 

como toda a imagem-memória, 

também estas fotografias 

constituem implicitamente um 

memento mori, o aviso de que vais 

morrer, como aconteceu a muitas 

das pessoas fotografadas (algumas 

delas precocemente: Al Berto, 

Manuel Hermínio Monteiro, etc.). 

Mas ao mesmo tempo, até pela sua 

acumulação, elas são também uma 

tentativa de esconjurar a morte. 

No seu último romance, o escritor 

austríaco Thomas Bernhard 

escreveu que a fotografia é “de 

todas as artes a mais misantropa”, 

na medida em que extingue a 

realidade e fixa o mundo “na sua 

deformação grosseira e perversa”. 

Mas Thomas Bernhard nunca 

dedicaria uma linha aos seus 

amores, porque a sua escrita se 

alimenta sobretudo de uma relação 

desviaria o seu olhar. Heinrich 

Heine, em pleno século XIX, 

quando a fotografia se apresentava 

como uma revolução de tal ordem 

que se chegou a dizer que tinha 

provocado uma cesura e inaugurava 

uma post-história, escreveu que a 

fotografia transmite às gerações 

futuras uma imagem fiel do 

presente. É uma afirmação 

devedora do historicismo do século 

XIX, mas um importante teórico da 

fotografia, Siegfried Kracauer, já no 

século XX, escreveu que há uma 

analogia entre a historiografia e o 

medium fotográfico. O que Kracauer 

não diz, mas apresenta-se como 

uma evidência nesta exposição de 

Álvaro Rosendo, é que as fotografias 

podem consistir numa operação 

que mumifica o tempo, 

subtraindo-o à sua corrupção, 

como escreveu num texto famoso 

André Bazin. 

A época aqui generosamente 

representada atravessa várias 

décadas. Mas há especial incidência 

nos anos 80 e 90. É o tempo de 

alguma euforia urbana que retirou 

Lisboa da letargia em que estava 

mergulhada; é o tempo em que a 

alta cultura e a cultura de massas 

convivem nalguns meios com uma 

certa harmonia e dão lugar a uma 

convivialidade mundana que tinha 

muito de ingénuo, mas 

extremamente jubilante. No arquivo 

dos seus amores, Álvaro Rosendo 

tanto inclui Maria Gabriela Llansol 

(que estava bem distante dos meios 

que asseguravam uma certa 

presença mediática), como os Xutos 

e Pontapés, dos quais Álvaro 

Rosendo foi aplicado e amável 

cronista. E há também um arquivo 

bem fornecido dos trabalhos e da 

gente que puseram de pé a Galeria 

Monumental, propriedade do 

artista Manuel San Payo, na qual 

Álvaro Rosendo esteve fortemente 

implicado, numa altura de 

invenção, de afirmação, de crença 

tardia em utopias artísticas e 

políticas, numa altura em que na 

Europa já se tinha instalado o 

desencanto. Não há desencanto nas 

fotos de Álvaro Rosendo, também 

não há ingenuidade. Há memória e 

celebração, desejo de praticar uma 

justiça imanente. 

É verdade que estas fotografias 

nascem de um mundo marcado 

pela inflação de imagens, acelerada 

pelo digital turn. E dessa condição é 

esta exposição um eloquente 

testemunho. Mas a acumulação, 

aqui, é uma qualidade, criando um 

efeito importante que nos permite 

imergir numa história de fantasmas. 

Fantasmas cordiais e afáveis que 

não assustam nem as criancinhas, 

mas são ainda assim fantasmas: 

uma história de fantasmas para 

gente adulta, como classificou Aby 

Warburg o seu Atlas das imagens. 

Entre o arquivo e o Atlas, o medium 

desta exposição apresenta-se como 

uma questão em si mesma que cria 

interessantes anacronias e liberta-a 

de um historicismo pouco 

interessante.

fortemente hostil com o seu mundo. 

Todas aquelas centenas de 

fotografias exigem o nome das 

pessoas nela representadas. Mas o 

facto de exigirem não quer dizer 

que o fotógrafo devesse 

acrescentar-lhes legendas 

informativas. Esse didactismo de 

reportagem jornalística seria 

catastrófico. Podemos e devemos 

ver nestas fotografias um lado 

documental. Ele é de tal modo 

consubstancial à origem da 

fotografia que, no século XIX, dizer 

tal coisa seria uma tautologia. Mas 

sabemos muito bem que já no 

século XX as convenções mudam e 

uma fotografia, para se apresentar 

como documental e se distinguir de 

outras fotografias, precisa de 

cumprir estratégias muito 

particulares de uma retórica das 

imagens. Estas fotografias situam-se 

claramente num outro plano, não 

obedecem a essa retórica. E a 

exposição não foi feita para resgatar 

os nomes próprios dos “figurantes” 

ou para ser lida em chave 

histórico-biográfica. Pelo contrário, 

estende uma aura de anonimato 

sobre toda a gente fotografada, que 

não é chamada a responder, sob 

juramento e depois de confirmar a 

identidade, aos juízes da 

posteridade. Elas exigem os nomes, 

na medida em que estabelecem 

necessariamente um contrato com 

o espectador que poderia ser 

formulado nestes termos: tenta 

identificar-me, sentir-te-ás vitorioso, 

se o conseguires e derrotado, se 

falhares. Mas o espectador ideal 

desta exposição não é aquele que 

procede com grande sucesso à 

operação de reconhecimento. É 

aquele que não se deixa alienar no 

jogo dos nomes próprios e 

consegue ver para além disso. E há 

muito a ver para além disso: a 

vestimentária, os gestos, o conjunto 

de índices temporais que, por 

acumulação, vão configurando uma 

época. Decifrar esse índices, vê-los 

como a “escrita” de um mundo que 

chegou ao momento de 

legibilidade, é mais importante ou, 

pelo menos, oferece-se com grande 

subtileza ao espectador que 

dispensa legendas, até porque isso 
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E
stamos em plena antecâmara 

da 92ª edição dos Óscares e a 

sala está cheia. Novos e velhos 

rostos já se acotovelam pelo 

seu lugar. Por estes dias, os 

Óscares continuarão a ser a 

torre de vigia a que todos querem 

trepar para ver e conquistar o futuro? 

Num ano com claríssimos candidatos 

do studio system, não há tanto uma 

narrativa social nas paredes da pirâ-

mide da faraónica Hollywood como 

em anos anteriores, mas a continua-

ção de uma saga que, num crescendo 

de meia década, se tornou num mo-

vimento sísmico que está a acontecer 

à indústria e aos espectadores. A re-

volução, afinal, também passa na 

televisão. Ou, pelo menos, em casa. 

Hollywood parece estar a dar 

tempo a si própria para mudar por 

dentro e lidar com o sexismo ou o 

racismo, grandes temas dos últimos 

anos, e embora estejam bem presen-

tes nas nomeações para os Óscares 

2020, estas surgiram sobretudo 

como um convite a uma nova pers-

pectiva: o “estúdio” mais nomeado 

é a Netflix, com 24 candidaturas, 

logo seguida pela Disney; a Netflix 

está nomeada em todas as principais 

categorias (Melhor Filme, Realiza-

dor, Animação, Documentário, ar-

gumentos e actuação). O streaming 

parece estar mais perto de concreti-

zar a sua ambição maior — um Óscar 

de Melhor Filme, o selo de aprova-

ção do sistema, o escancarar de uma 

porta que já não pode ser fechada. 

As nomeações “só aumentam a pres-

são já estratosférica para uma vitória 

Netflix de topo na noite dos Ósca-

res”, postulava o analista Scott 

Feinberg na revista Hollywood Re-

porter. 

Mas se na cerimónia da madru-

gada de domingo para segunda-feira 

tudo isso lhe deve escapar, com os 

filmes de estúdio como 1917 ou Joker 

a dominar, continuam a ser escritas 

as crónicas da revolução encetada 

em 2016 com as nomeações Netflix 

para Melhor Documentário com 

What Happened, Miss Simone? e com 

13th, de Ava DuVernay em 2017 — o 

ano em que a Amazon Studios con-

seguiu a primeira nomeação de uma 

plataforma de streaming para o Óscar 

de Melhor Filme com Manchester By 

The Sea. “Não é uma questão Netflix, 

é uma questão do negócio”, resumiu 

Scott Stuber, responsável pela divi-

são de cinema da plataforma de 

streaming, num encontro no Sindi-

cato dos Produtores da América. 

Os números que o streaming acu-

mulou este ano (a Amazon está re-

presentada com Os Miseráveis) apro-

ximam-no cada vez mais do topo da 

pirâmide. E esta forma de distribui-

ção, e em particular a pioneira, líder 

e feroz Netflix, parece ocupar um 

vazio também em termos de produ-

ção para os criadores. Para os espec-

tadores, vem dar resposta e moldar 

a sua forma de consumir. 

Em tom de brincadeira mas exem-

plificando um caso sério para o sec-

tor, o crítico e autor norte-americano 

Andy Greenwald diz num podcast ter 

só visto “o ‘episódio’ um de O Irlan-

dês”. O resto das 3h30 de filme 

Netflix ficam para depois. No final de 

2018, a Netflix lançou Banders-

Destes 
Óscares 

avista-se um 
futuro com  

o streaming?

Ainda não será 
este ano que o 
streaming ganha 
a batalha. Mas a 
Net ix persegue 
os Óscares há 
meia década.  
O que faz aos 
realizadores  
e ao público  
para o conseguir? 
Filmes em 
episódios  
e espectadores 
descompro- 
-metidos são 
parte do seu 
efeito.

Joana 
Amaral 
Cardoso
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Os Óscares e o seu quase século de existência parecem antiquados quando vistos  
de uma plataforma movediça de formatos curtos, filmes em versão snack  
e espectadores libertos do compromisso de um par de horas na sala escura? 
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Os números que  
o streaming 
acumulou este ano 
(nas nomeações 
para os Óscares) 
aproximam-no  
do topo da pirâmide. 
E esta forma de 
distribuição parece 
ocupar um vazio 
também em termos 
de produção para os 
criadores. Para os 
espectadores, 
 vem dar resposta  
e moldar a sua forma 
de consumir 

natch, um filme ou um episódio 

interactivo da sua série de culto Black 

Mirror com muitos caminhos e fins 

possíveis à escolha do espectador. 

Em Abril, o ex-presidente dos estú-

dios Disney e sócio de Steven Spiel-

berg na produtora Dreamworks Je-

ffrey Katzenberg lança o Quibi, um 

serviço de vídeos curtos originais, 

com nomes como o do próprio Spiel-

berg ou da BBC envolvidos, para ver 

em plataformas móveis. 

A.O. Scott, o crítico do New York 

Times, exemplificava em Novembro 

os dilemas da actualidade numa con-

versa consigo próprio nas páginas do 

jornal. É acusação e defesa no caso 

do streaming: “Hoje há muito cinema 

— talvez mais do que alguma vez 

houve — mesmo se a maior parte dos 

espectadores tiver de ficar em casa 

para o experienciar”. E lá, o que fa-

zer? “Podemos fazer pausa, ver o 

email, ir à cozinha buscar comida, 

andar para a frente nas partes lentas, 

mudar de canal para ver as notícias. 

Somos livres para profanar uma obra 

de arte conforme queiramos, na pri-

vacidade das nossas casas”, ironizava 

depois. “Mas pelo menos temos 

acesso a essas obras”, parecia suspi-

rar. “A nossa televisão será uma cine-

mateca universal, um grande clube 

de vídeo sem multas por atraso na 

devolução.” 

Os Óscares e o seu quase século de 

existência parecem antiquados 

quando vistos desta plataforma mo-

vediça de formatos curtos, filmes em 

versão snack e espectadores libertos 

do compromisso de um par de horas 

na sala escura? Para Spike Lee, que 

está a trabalhar no seu próximo filme 

(o épico de guerra Da 5 Bloods) para 

a Netflix, o presente já é desconcer-

tante como professor na Universi-

dade de Nova Iorque. “Peço aos alu-

nos para levantarem a mão se tiverem 

visto um dado filme. E especialmente 

com os filmes de David Lean — A 

Ponte Sobre o Rio Kwai, Lawrence da 

Arábia, Doutor Jivago — eles dizem 

‘sim, professor Lee, vi mas vi no meu 

iPhone’. E eu fico tipo ‘Oh meu Deus! 

‘Vi 2001 — Odisseia no Espaço no meu 

iPhone’. E eles vêem na vertical”, es-

bugalhava-se o realizador em 2018 no 

Los Angeles Times, sobre o formato 

não só diminuto, mas ao alto, do ecrã 

de um smart phone.  

Ryan Coogler (Black Panther) en-

colhia os ombros. “É como eles vêem 

as coisas. É o mundo deles.” E lem-

brava a Lee um dos grandes argu-

mentos do streaming, que revela um 

dos dilema da indústria actual — “É 

preciso ver as coisas da perspectiva 

deles. Ninguém está a passar A Ponte 

Sobre o Rio Kwai em Oakland neste 

momento”. A revolução do strea-

ming, e a instalação dos novos hábi-

tos, choca de frente com o modelo 

de negócio da distribuição e exibição 

cinematográfica e desde 2018 que a 

Netflix encena um braço-de-ferro à 

volta desse elo da cadeia cinemato-

gráfica, sempre com os olhos no pré-

mio mais desejado: os Óscares. 

Uma almofada macia 
O Irlandês, nomeado para Melhor 

Filme, Realizador e outros oito Ósca-

res, é o porta-estandarte da Netflix 

este ano. É o filme que Scorsese rea-

lizou porque a Paramount e o “sis-

tema” não quiseram pagar a sua fac-

tura, dando-lhe a sua rodagem mais 

longa de sempre, um orçamento a 

rondar os 140 milhões de euros e uma 

estreia limitada em número de salas 

e países. Defensor da experiência em 

sala e efígie do cinema de autor, Scor-

sese negociou consigo próprio sobre 

a possibilidade de o seu filme chegar 

a muitas mais salas de estar do que a 

ecrãs de cinema — “Mesmo que vá ser 

exibido numa esquina qualquer, tal-

vez um dia seja visto em sala como 

parte de uma retrospectiva. Pensei 

mesmo nisso”, disse ao New York Ti-

mes no início deste ano. 

Ava DuVernay é uma das mais fiéis 

defensoras do serviço de streaming. 

“Trabalhar com a Netflix é como 

aterrar numa almofada macia”, disse 

há três anos à Vanity Fair. Quatro 

vezes mais pessoas do que aquelas 

que viram Selma, o seu filme sobre 

Martin Luther King nomeado para o 

Óscar de Melhor Filme, viram o seu 

documentário 13th na Netflix sobre 

o complexo industrial prisional. O 

seu mais recente trabalho é a mini-

série When They See Us, sobre a con-

denação errada de jovens negros por 

um homicídio. “Tive a oportunidade 

de fazer When They See Us como uma 

estreia em cinema”, disse ao New 

York Times no Verão. “A escolha foi 

fácil. Deixem-me pô-la numa plata-

forma onde pode mesmo ser vista 

em vez de perseguir uma estreia em 

sala em que daqui a dois anos alguém 

vá dizer ‘O que era aquilo mesmo? 

Vai estar na Netflix?’”. Tudo isto, 

acredita, “pode ser um alerta para a 

indústria no que toca aos Óscares”. 

Desde 2018 que os Óscares se tor-

naram no campo de batalha mais 

visível de uma guerra que se trava 

com produtores, distribuidores e 

exibidores. Em muitos países, como 

os EUA ou Portugal, os cinemas tra-

balham há décadas com uma janela 

de exclusividade de cerca três meses 

antes de os filmes dos estúdios che-

garem a outros ecrãs. A Amazon Stu-

dios, por exemplo, vai ao seu encon-

tro e leva os filmes às salas durante 

90 dias e só depois, como fez com 

Manchester By The Sea, é que os dis-

ponibiliza em streaming. A concor-

e

Spike Lee ao Los Angeles Times em 2018: “Peço aos 
[meus] alunos para levantarem a mão se tiverem visto 
um dado filme. E especialmente com os filmes de 
David Lean — A Ponte Sobre o Rio Kwai, Lawrence da 
Arábia, Doutor Jivago — eles dizem ‘sim, professor 
Lee, vi mas vi no meu iPhone’. E eu fico tipo ‘Oh meu 
Deus!” 

Ava DuVernay é uma das mais fiéis defensoras do 
serviço de streaming. Quatro vezes mais pessoas do 
que as que viram Selma, o seu filme sobre Martin 
Luther King nomeado para o Óscar, viram o seu 
documentário 13th na Netflix sobre o complexo 
industrial prisional

Scorsese negociou consigo próprio sobre a 
possibilidade de O Irlandês chegar a muitas mais 
salas de estar do que a ecrãs de cinema. “Mesmo que 
vá ser exibido numa esquina qualquer, talvez um dia 
seja visto em sala como parte de uma retrospectiva. 
Pensei mesmo nisso”, disse ao New York Times

rente Netflix não. É por isso que 

simboliza a ruptura. 

Em 2018, pela primeira vez em 20 

anos de história de uma empresa que 

começou como clube de vídeo pos-

tal, começou a estrear os seus filmes 

por curtos períodos em sala. Foram 

vários, mas Roma, de Alfonso Cua-

rón, foi o seu cavalo branco. E até 

agora o único a chegar aos cinemas 

portugueses. Enfrentou as grandes 

cadeias, que lhe fecham até hoje as 

portas em todo o mundo, e encon-

trou salas independentes suas alia-

das ou que simplesmente aluga para 

mostrar os seus filmes e cumprir as 

condições para serem elegíveis 

para... os Óscares. 

As estatuetas são marketing de 

ouro e em 2017 Ted Sarandos, pre-

sidente da Netflix, contratou Scott 

Stuber, até aí vice-presidente da pro-

dução da Universal Studios, para 

responsável pela sua divisão de ci-

nema. Meses depois conquistava 

Lisa Taback, conhecida estratega de 

campanhas de prémios. Em simul-

tâneo, o Financial Times escrevia 

que Sarandos tentou tornar-se pre-

sidente da Academia de Artes e 

Ciências Cinematográficas de 

Hollywood; hoje, para já, é seu 
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membro. Num acto bem simbólico, 

um ano depois a Netflix recuperou 

O Outro Lado do Vento, o filme per-

dido de Orson Welles. 

A terra das 
oportunidades 
A ideia de que a Netflix dá rédea solta 

aos criativos banalizou-se desde cedo. 

“Eles perguntam onde e como filmar 

e deixam-me filmá-lo. Quase parece 

um filme super-independente de 

grande orçamento”, dizia David Ayer 

sobre Bright (2017), com Will Smith; 

“a Netflix simplesmente dá-nos o di-

nheiro”, corrobora o actor. Abria-se 

“uma nova avenida que permite aos 

realizadores concretizar visões ambi-

ciosas com os recursos de que preci-

sam”, garantia David Michôd (The 

King) ao Financial Times. A Netflix até 

o ajuda a lidar com a ansiedade e tor-

na-o “mais corajoso” porque a sua 

carreira “não depende de quantas 

pessoas hipnotizo para que venham 

no fim-de-semana de estreia”. 

Na verdade, Scott Stuber supervi-

siona os projectos, dá feedback no fi-

nal. Como no studio system, telefona 

aos realizadores na primeira terça-

feira após a estreia do seu trabalho. 

“Dou-lhes o que eu não quero dar à 

imprensa. Digo-lhes em que territó-

rios se saíram bem. Asseguro-me de 

que eles saibam que o que fizeram 

teve um impacto profundo em pes-

soas por todo o mundo”, detalha à 

Vanity Fair. Na mesma conversa, a 

produtora Donna Gigliotti (Beasts of 

No Nation) explica: “Não nos dizem 

quantas pessoas viram o filme, mas 

dizem-nos se as pessoas o viram até 

ao fim. E se as pessoas estiverem a ver 

o filme todo, eles expõem-no a mais 

pares de olhos, a mais homepages”. 

Os números parecem falar por si, 

fruto dos bolsos infinitos da Netflix 

(que, note-se, é cotada em bolsa e 

acumula dezenas de milhares de mi-

lhões de euros em dívida para finan-

ciar a sua produção febril): em 2019 

estreou 19 primeiros filmes de reali-

zadores, cerca de metade dos quais 

eram mulheres e não-brancos; este 

ano haverá 11 obras de estreantes. 

“Vi muitas mulheres realizadoras 

ter oportunidades na Netflix e na 

Amazon que não tiveram no sistema 

de estúdios. Por isso estou muito, 

muito feliz com a nova forma que a 

nossa indústria está a tomar”, dizia 

ao New York Times no Verão a actriz 

Jessica Chastain, membro da orga-

nização pró-igualdade Time’s Up. 

Um deles foi o filme da franco-sene-

galesa Mati Diop, Atlantique. “A Pa-

ramount tem 20 novos filmes no seu 

calendário e só um é realizado por 

uma mulher.” 

Não haverá sempre um cinema a 

passar um filme de David Lean em 

Oakland ou em Coimbra, e além de 

uma biblioteca o streaming aumenta 

a produção, o emprego, e dá novo 

espaço para os filmes de médio orça-

mento, temas adultos ou simples-

mente comédias românticas e filmes 

de adolescentes que os estúdios 

abandonaram em prol dos franchises 

e dos unicórnios de prestígio. Há 

uma nova vitalidade, algo “brutal-

mente radical” como descreve Barry 

Jenkins, o realizador do vencedor do 

Óscar de Melhor Filme de 2017 Moon-

light, porque até podemos andar a 

falar “sobre cinemas e ecrãs e distri-

buição, mas se não há histórias inte-

ressantes para encher esses ecrãs, a 

conversa é muito discutível”, diz ao 

diário nova-iorquino. 

Mas o volume de produção pode 

cegar. Também há problemas no mo-

delo. Os cinemas, sobretudo os de 

média e menor dimensão, ficam em 

apuros, sobem os custos de produção 

para os independentes. Que especta-

dores somos e seremos? O actor e ar-

gumentista Kumail Nanjiani admite 

estar a ser “cínico” ao dizer ao 

Em 2017, o realizador Christopher Nolan descrevia  
a rigidez da Netflix como “acéfala” ao site IndieWire. 
“O investimento que a Netflix faz em cineastas e 
projectos interessantes seria mais admirável se eles 
não fossem usados como uma espécie de chantagem 
bizarra contra os cinemas” 
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A sala à b
Numa semana  

em que os Óscares  

são dominados pela  

questão Net ix,  

o que o serviço  

de streaming está  

a fazer é a matar  

o cinema ou a  

dar-lhe novo fôlego?  

Em Portugal,  

os exclusivos  

de streaming  

esbarram num outro  

problema: a ausência  

de salas para exibir  

cinema. 

Por Jorge Mourinha 

 

O
 Irlandês de Martin 

Scorsese, Marriage Story 

de Noah Baumbach, Os 

Dois Papas de Fernando 

Meirelles, Democracia 

em Vertigem de Petra 

Costa e Perdi o Meu Corpo de 

Jérémy Clapin. O que têm em 

comum estes filmes que estão este 

ano nomeados para os Óscares? 

Muito simples: são todos 

produções ou exclusivos do 

serviço de streaming Netflix. E não 

os vamos ver em sala no circuito 

comercial português. A sua 

ausência das salas inscreve-se 

num diferendo global, que tem 

provado ser insanável, entre a 

plataforma e os exibidores 

comerciais de cinema. A Netflix 

está disposta a exibir alguns 

títulos em sala, numa “janela” 

máxima de três semanas antes do 

lançamento em streaming, e com 

o compromisso de não divulgar os 

resultados de bilheteira; os 

exibidores querem ter o filme em 

cartaz mais tempo, a fim de 

maximizar as suas receitas antes 

do streaming lhes tirar 

espectadores. 

Mas a Netflix, cujo negócio é 

feito essencialmente no streaming 

New York Times que “o padrão de 

qualidade para as pessoas que vêem 

coisas em casa não é o mesmo [do 

que o de quem escolhe ir ao cinema]”. 

Acredita que, na produção, a Netflix 

aposta mais na qualidade mediana do 

que no excepcional.  

“A diferença com os serviços de 

streaming é entre uma estratégia 

para obliterar e uma estratégia para 

curadoria. Na Sony só fazemos 20 

filmes por ano e cada um deles tem 

de ter impacto cultural. É muito di-

fícil ter tanto um volume enorme 

quanto significado cultural”, diz 

Tom Rothman, presidente da Sony 

Pictures, ao mesmo jornal. Em 2017, 

o realizador Christopher Nolan des-

crevia a rigidez da Netflix como “acé-

fala” ao site IndieWire. “O investi-

mento que a Netflix faz em cineastas 

e projectos interessantes seria mais 

admirável se eles não fossem usados 

como uma espécie de chantagem 

bizarra contra os cinemas.” Nolan 

nunca trabalharia com a Netflix. 

Bong Joon Ho, que fez Okja (2017) 

para o serviço de streaming, também 

rejeita a hipótese de voltar a traba-

lhar com a Netflix. 

Óscares nas trincheiras 
O realizador de Parasitas, vencedor 

da Palma de Ouro em Cannes em 

2019 e nomeado para alguns dos mais 

importantes Óscares de 2020, não 

está sozinho: tanto A Despedida (2019) 

quanto Eu, Tonya (2017) tiveram ofer-

tas da Netflix mas preferiram a distri-

buição convencional e a hipótese de 

serem descobertos nas salas. Foram 

recompensados nas respectivas tem-

poradas de prémios. 

Em 2020, a Netflix terá novos fil-

mes de David Fincher, Charlie 

Kaufman ou George Clooney. Antes 

disso, e chegados aos Óscares, essa 

paragem simbólica do cinema ame-

ricano e seu alcance tentacular, tudo 

está a mudar mas ainda não mudou 

tudo. “O que é que importa que a 

Netflix este ano tenha recebido mais 

nomeações para os Óscares do que 

qualquer outro estúdio se voltamos 

ao statu quo de não haver qualquer 

mulher nomeada por Melhor Reali-

zação e exactamente uma pessoa 

não-branca nomeada nas categorias 

de actuação? A sério, é este o grande 

mundo novo do streaming?”, queixa-

se a crítica Mary McNamara no Los 

Angeles Times. 

Entre os membros da Academia, 

ainda há trincheiras para as duas 

grandes facções de votantes no ano 

que parece pertencer ao drama de 

guerra de Sam Mendes, 1917. 

“Como membro da Academia, 

preocupo-me com o facto de ela se 

manter relevante”, defende o pro-

dutor Joe Berlinger na revista Va-

riety. “Uma curta estadia em sala 

seguida por um lançamento global 

em streaming é o futuro do visiona-

mento para a geração das minhas 

filhas”, diz. “Quaisquer preocupa-

ções existentes, legítimas ou não, 

desapareceram — pelo menos para 

mim — face à qualidade e empenho 

da colheita Netflix de filmes este 

ano”, diz Jonathan Dana, membro 

do sector de executivos de estúdios, 

na Hollywood Reporter. 

Por seu turno, Arthur Cohn, mem-

bro da secção de produtores, exas-

pera-se. “É um disparate que a 

Netflix consiga que os membros da 

Academia votem nos seus filmes. A 

ideia base da Academia é pugnar 

pela qualidade dos filmes vistos nos 

cinemas. Ir para a televisão duas se-

manas depois não é correcto”, quei-

xa-se à Hollywood Reporter. Sinal dos 

tempos, Cohn já vê a maré a descer. 

“Saber que as pessoas que são contra 

isto estão em minoria é o pior de 

tudo.” Um membro da potencial 

maioria é o actor Robert Fields. “Se 

Ted Sarandos não tivesse dado di-

nheiro ao Marty [Scorsese], aquele 

filme não tinha sido feito. Ele apoiou 

um cineasta. Quero deixar a Netflix 

em paz e encorajá-los.”

Hoje o público já não fica à 
espera que um filme chegue a 
sala; aliás, em alguns casos até 
já o viu antes de chegar às salas 
portuguesas
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à beira de um ataque de nervos
por assinatura, não cede na 

duração da janela. E nem a 

intervenção directa de Martin 

Scorsese, aficionado da 

experiência em sala e 

decepcionado com o “diálogo de 

surdos”, resolveu as coisas. 

Em França, por exemplo, as 

produções Netflix não podem 

sequer ter exibição em sala, 

devido ao intervalo legal 

obrigatório de 36 meses entre a 

estreia e a entrada nos circuitos 

de streaming; em Inglaterra, o 

intervalo é de 16 semanas. (Em 

Portugal, segundo o Ípsilon 

apurou, a janela está, na prática, 

dependente de eventuais 

cláusulas do contrato de 

distribuição para o nosso país e de 

acordos “de cavalheiros” entre 

distribuidores e exibidores.)  

Mas nenhum dos grandes títulos 

Netflix que chegou a salas 

internacionalmente contornou, 

no nosso país, este diferendo. 

Com uma excepção: Roma de 

Alfonso Cuarón, que recebeu dez 

nomeações para os Óscares de 

2019 e esteve em exibição durante 

várias semanas num punhado de 

salas portuguesas que não 

pertencem aos grandes circuitos 

de exibição, com a distribuidora 

Pris Audiovisuais como 

intermediária, estreando na 

própria véspera do lançamento na 

plataforma. 

Gil Santos, da Pris, refere que, 

depois da colaboração com a 

Netflix em Roma, lhe foi oferecida 

a possibilidade de lançar O 

Irlandês em sala. “Declinámos 

imediata e frontalmente dada a 

curtíssima janela que ofereciam 

em relação à entrada do filme na 

plataforma, com a qual não 

concordamos”. E os exibidores 

também não cederam. Em todo o 

mundo, todas as principais 

cadeias de exibição não mostram 

filmes Netflix; apenas os 

exibidores independentes estão 

dispostos a fazê-lo. A política, e a 

polémica, estende-se aos festivais 

de cinema: Cannes instaurou uma 

regra segundo a qual todas as 

selecções competitivas têm de 

afixar o compromisso de estrear 

em sala em França, excluindo 

automaticamente as produções 

do serviço, enquanto Veneza, 

onde Roma e Marriage Story 

tiveram estreia, prefere acolher o 

“inimigo”. 

O impacto da Netflix nas 

nomeações para os Óscares de 

2020 veio complicar o panorama, 

porque já não é apenas uma 

questão dos filmes produzidos 

pela Netflix não terem acesso às 

salas. Em Cannes 2019, Perdi o 

Meu Corpo, longa de animação 

francesa este ano nomeada para o 

Óscar da sua categoria, e 

Atlantique, de Mati Diop, Grande 

Prémio do Júri na competição 

oficial, viram os seus direitos 

globais adquiridos pela 

plataforma após o festival. Antes 

disso, o serviço já tinha comprado 

filmes noutros festivais (como o 

singapurano A Land Imagined, 

Leopardo de Ouro em Locarno 

2018). A Netflix tornou-se assim 

concorrente não só dos grandes 

estúdios mas também das 

pequenas distribuidoras. 

O distribuidor e exibidor Pedro 

Borges, da Midas Filmes, que 

explora igualmente o cinema 

Ideal, diz que o serviço é, por 

enquanto, um concorrente 

“marginal”; casos como o de 

Atlantique ou do novo filme dos 

irmãos Safdie, Diamante Bruto, 

são ainda demasiado pontuais 

para perceber o que aí virá, 

sobretudo quando não se conhece 

ainda a política dos principais 

concorrentes da Netflix (Disney 

Plus e HBO Max, que numa fase 

inicial irão basear-se nos seus 

próprios acervos). E, nesta 

questão, Portugal é mero peão 

numa série de jogos de direitos 

globais entre agentes de vendas e 

plataformas de streaming — uma 

guerra de posicionamento, com 

aquele que tiver uma oferta mais 

variada e uma boa relação preço/

quantidade a sair vencedor. 

É uma guerra que pode acabar 

por ter como “dano colateral” o 

mercado da exibição, sem que 

isso seja inevitável. Gil Santos, da 

Pris, acredita que haverá sempre 

espaço, e salas, para filmes de 

prestígio; Borges acredita que 

pode haver uma relação de 

complementaridade com a sala, 

que garante uma maior exposição 

e uma vida mais longa ao filme (e 

Roma manteve-se em exibição 

várias semanas já depois de 

chegar à Netflix). Mas o 

responsável da Midas aponta 

igualmente que um filme que 

entre no serviço pode 

perfeitamente passar 

despercebido ou ser esquecido 

rapidamente face à necessidade 

de “alimentar” a máquina: sem 

apoio de divulgação por parte do 

serviço, A Land Imagined ou o 

alemão Alles ist gut de Nora 

Trobisch (também estreado em 

Locarno) tornaram-se apenas 

mais um “conteúdo” entre tantos 

outros. Os próprios produtores ou 

agentes de vendas podem chegar 

à conclusão de que um 

lançamento em streaming pode 

não ser o caminho para um 

determinado tipo de filmes, que 

continuará a precisar de um 

circuito de exibição saudável para 

existir. 

Não é o nosso caso. O circuito 

de exibição português está cada 

vez mais reduzido aos multi-salas 

de centros comerciais, e já não 

está em grande forma para o 

cinema de autor. É um problema 

mais grave em Portugal do que 

noutros países europeus: os cinco 

grandes circuitos de exibição 

(NOS, Cineplace, Cinema City, UCI 

e Socorama) correspondem a 93,7 

por cento do parque nacional. 

Parque que, a 1 de Janeiro de 2019, 

era de 580 écrãs — dos quais, 

ainda sempre segundo o ICA, 34 

por cento estão integrados em 

complexos multi-salas em centros 

comerciais, correspondendo a 

65,9 por cento de quota num 

mercado concentrado a 93,7 por 

cento em cinco exibidores. 

Nenhum deles mostrou Roma. 

Que o mesmo é dizer: mesmo 

que os filmes Netflix cheguem a 

sala, a sua ausência dos principais 

circuitos vai sempre limitar o seu 

alcance. Apenas sete salas 

estrearam Roma, e os resultados 

do filme, segundo dados do ICA, 

ficaram-se pelos 21 700 

espectadores (os números finais, 

na prática, podem ser superiores). 

Comparando com os outros 

principais nomeados de 2018, A 

Favorita de Yorgos Lanthimos 

terminou carreira nos 79 mil 

espectadores, Vice de Adam 

McKay nos 90 mil, e o vencedor 

de Melhor Filme desse ano, Green 

Book — Um Guia para a Vida de 

Peter Farrelly, fez 180 mil 

espectadores. Borges, que 

mostrou Roma no Ideal, considera 

os resultados “extraordinários”, 

tendo em conta que era um filme 

“mexicano, longo, a preto e 

branco, lançado sem grande 

divulgação”. Mas e se o filme 

tivesse sido mostrado em mais 

salas? 

E este é o grande problema. 

Numa crónica no Ípsilon, Borges 

apontava que apenas sete salas 

portuguesas pertencem à rede 

Europa Cinemas. Sete écrãs para 

um parque total de 580, num 

mercado que recebeu durante 

2018, segundo o ICA, 175 filmes 

europeus contra 167 filmes 

americanos. Só que os 175 filmes 

europeus corresponderam a 8,5 

por cento do mercado, enquanto 

os 167 americanos preencheram 

71,2 por cento. 

É um problema apontado 

repetidamente, nestas mesmas 

páginas, por responsáveis da 

distribuição e dos festivais: existe 

um engarrafamento que 

impossibilita o escoamento de 

produções “fora da caixa” — basta 

olhar para a quantidade 

significativa de filmes europeus e 

de autor adquiridos para exibição 

que aguardam ainda estreia. E o 

esforço de criação e formação de 

público em que muitos festivais 

acreditam não se repercute num 

circuito onde a maior parte das 

salas responde a critérios 

puramente mercantis de receita 

financeira, e onde o grosso do 

orçamento do Instituto do Cinema 

e do Audiovisual vai para a 

produção e não para a divulgação 

ou para a exibição. 

Apesar de tentativas mais ou 

menos irregulares (e por vezes 

mais simbólicas do que outra 

coisa), os complexos multi-salas 

não estão vocacionados para 

exibir um pequeno documentário 

de autor ou uma produção de 

uma cinematografia alternativa; a 

célebre rede de cine-teatros 

continua em ponto morto; e os 

pequenos distribuidores não 

dispõem de um circuito 

alternativo que rendibilize as suas 

apostas. Pedro Borges recorda 

como, há 15 anos, havia salas em 

Lisboa, Porto, Coimbra e noutras 

capitais de província que 

poderiam exibir filmes 

“pequenos”. Mas hoje estamos 

reduzidos a casos pontuais como 

o Trindade no Porto ou o Ideal em 

Lisboa, e a iniciativas como Há 

Filmes na Baixa! (Porto/Post/Doc) 

ou 6.doc (Doclisboa). 

É aqui que entram os avanços 

tecnológicos, globais e 

deslocalizados. Hoje, o público 

cinéfilo já não precisa de ir ao 

cinema para descobrir outros 

filmes: liga o computador, 

descarrega à socapa um torrent, 

assina um serviço de streaming 

especializado como o Filmin, o 

Criterion Channel ou o MUBI. Já 

não fica à espera que um filme 

chegue a sala; aliás, em alguns 

casos até já o viu antes de chegar 

às salas portuguesas. É para esses 

que a Netflix tem acordos com 

cineastas independentes como 

Noah Baumbach, Joe Swanberg ou 

Spike Lee, que compra Atlantique, 

que financia documentários 

premiados como Icarus ou 

Democracia em Vertigem — filmes 

que nunca seriam blockbusters no 

circuito tradicional. As salas não 

são o seu negócio, as fronteiras 

não lhe interessam 

especialmente, o prestígio é uma 

maneira de conquistar o público. 

O que lhe interessa são as 

assinaturas. 

Mas se há coisa em que os 

observadores são unânimes é que 

a exibição em sala não vai morrer; 

vai apenas mudar, como tem 

mudado desde a invenção do 

cinema. A forma que ela terá é 

que não se conhece, ainda. E lá 

por não termos visto estes filmes 

Netflix em sala, nada nos garante 

que não venhamos a ver outros. 

Prognósticos, como se costuma 

dizer, só no fim do jogo, e, como 

diz Pedro Borges, andamos a dizer 

há décadas que o cinema está 

moribundo. Todos os anos ele nos 

prova o contrário. A ver, 

literalmente, vamos.  

Se há coisa em que 
os observadores  
são unânimes é que  
a exibição em sala 
não vai morrer;  
vai apenas mudar,  
como tem mudado 
desde a invenção  
do cinema

Democracia em Vertigem, de 
Petra Costa, Os Dois Papas, de 
Fernando Meirelles, O Irlandês, 
de Martin Scorsese, Marriage 
Story, de Noah Baumbach
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S
ão palavras duras, talvez só 

possíveis de proferir por um 

dos decanos da arquitectura 

portuguesa, Gonçalo Byrne. 

Diz que pior do que a falta de 

encomenda provocada pela 

crise foi a perversão da relação entre 

encomendador e encomendado: “Os 

arquitectos em Portugal são oficial-

mente tratados como uma classe de 

que é preciso desconfiar.” 

Durante décadas considerado o 

mais portuense dos arquitectos lis-

boetas, sempre gostou de fazer pon-

tes entre o sul e o norte. Curioso, 

generoso, trabalha facilmente com 

as novas gerações e pelo seu atelier 

passaram os nomes que se tornaram 

o novo rosto da arquitectura portu-

guesa. Decidiu entregar o seu acervo 

à Casa da Arquitectura, mas continua 

optimista aos 79 anos. Mesmo se o 

que mantém o seu atelier aberto é a 

obra que tem conseguido através de 

concursos no estrangeiro. 

 

Decidiu doar os seus arquivos à 

Casa da Arquitectura. É o 

primeiro arquitecto de Lisboa a 

doar a totalidade do acervo à 

Casa. 

É muito simples: a Casa da Arquitec-

tura está a fazer um trabalho extraor-

dinário. A pergunta curiosa também 

seria: “Porque é que uma Casa da 

Arquitectura em Portugal nasce no 

Porto e não em Lisboa?”. Mas era 

impossível nascer em Lisboa, conhe-

cendo o meio da profissão... 

Porque é que a Casa da 

Arquitectura surgiu a norte? 

A ideia de uma Casa da Arquitectura 

no Norte já tem mais de vinte anos… 

Todo este processo decorreu com o 

conhecimento geral de toda a gente e 

não vi ninguém, em Lisboa, preocu-

pado com isso. 

Tem-se assistido a uma luta 

surda, de bastidores, pelo acesso 

aos arquivos de arquitectos 

entre a Casa da Arquitectura, a 

Fundação Marques da Silva, o 

SIPA [Sistema de Informação 

para o Património 

Arquitectónico] em Sacavém, a 

Gulbenkian, as Faculdades de 

Arquitectura... É melhor ter uma 

instituição centralizada ou pólos 

espalhados pelo país, como já 

acontece? 

Tenho dificuldade em responder aos 

“ou”, prefiro responder com “e”. As 

duas ideias têm pés para andar… Para 

já, a ideia de um Museu Nacional da 

Arquitectura Portuguesa, não sei. Dos 

países que conheço na Europa, há um 

Museu da Arquitectura em Paris, outro 

em Oslo, outro em Frankfurt… Mas a 

ambição da Casa da Arquitectura joga 

mais na direcção da concentração. 

Sim. O subtítulo da instituição é 

mesmo Centro Português de 

Arquitectura… 

Gonçalo Byrne no seu atelier  
em Lisboa, na rua da Escola 
Politécnica
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Os outros são fundações, instituições 

ligadas mais à cultura. A Fundação 

Marques da Silva é da Universidade 

[do Porto] e tem sobretudo arquitec-

tura. O arquivo de Sacavém, que nas-

ce à sombra da DGEMN [Direcção-

Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais], das obras públicas, nas-

ceu com essa vocação e fez um traba-

lho notável de arquivação de todas 

intervenções da DGEMN, sobretudo 

no período do Salazar. 

Antes de optar por Matosinhos, 

ponderou outras hipóteses? 

Tive contactos da Gulbenkian. De 

Sacavém, não, mas foi também uma 

hipótese que pus. Sacavém tem o 

grande problema que é essa ideia de 

fazer um museu no sentido do tesou-

ro, da memória. Nós agora estamos a 

raciocinar com o presente, mas quan-

do se pensa num museu no sentido 

iluminista do termo, é uma coisa qua-

se com ambições de eternidade. Em 

relação ao trabalho da arquitectura, 

isso deixa-me nervoso. A única razão 

para isto existir é abrir o material à 

investigação, para quem quiser. 

Não foi claro nas suas dúvidas 

sobre Sacavém. 

É o problema de todo o programa do 

Ministério da Cultura e da relação do 

Estado com a cultura em Portugal, 

que é vê-la como parente pobre. O 

Estado investiu uma fortuna, fez  ins-

talações óptimas para um trabalho de 

arquivação incrível, mas está desca-

pitalizado. Uma das coisas que me 

preocupa nestes arquivos é que eles 

não sejam túmulos, que sejam insti-

tuições vivas. 

E quais são os prós e contras da 

Casa da Arquitectura? 

Sinto-me bem aconchegado no Norte. 

Até aos vinte e tal anos, vivi na Beira 

Alta, mais próximo do Norte do que 

do Sul. 

Já lá vamos. Esta atenção aos 

arquivos surgiu no período da 

crise, que afectou a arquitectura.  

A crise está ultrapassada? 

Essa pergunta daria duas horas de 

conversa… 

Em Matosinhos, na entrega do 

acervo, disse que a arquitectura 

portuguesa tem melhor saúde lá 

fora do que cá dentro. Se 

olharmos para o seu trabalho 

mais recente, podíamos dizer 

que o seu atelier vive dos 

projectos que tem lá fora, 

nomeadamente na Suíça. É este 

o retrato da sua vida actual? 

Claramente. É o retrato real. A situa-

ção está a melhorar, mas não muito. 

Por exemplo, em Lisboa e no Porto 

vê-se muita construção, muitos guin-

dastes, mas uma das consequências 

da crise, tão ou mais grave do que a 

perda de trabalho, foi a total perversão 

da relação entre encomendador e 

encomendado. 

Nomeadamente o 

desaparecimento da encomenda 

do Estado. 

Sim. O Estado conseguiu criar um pac-

tus contratual de alta desconfiança em 

relação aos projectistas — particular-

mente em relação aos arquitectos, 

porque a engenharia tem outras defe-

sas — que em Portugal são oficialmen-

te tratados como uma classe de que é 

preciso desconfiar. 

Porque é que isso aconteceu, 

quando também há um discurso 

sobre a qualidade da 

arquitectura portuguesa? 

Há, mas sobretudo lá fora. Com algum 

reconhecimento cá. Mas a retoma do 

mercado é um reconhecimento 

sobretudo do lado empresarial da 

arquitectura e menos da arquitectura 

como disciplina. Mesmo se essas coi-

sas estão intimamente ligadas. 

Falta a encomenda pública com 

uma dimensão que faça cidade, 

que seja exemplar? 

Completamente. O termo qualidade 

em arquitectura foi posto no lixo pelo 

Estado. Sei que é um termo compli-

cado. O Estado tinha sempre tido uma 

tradição extraordinária de ir atrás 

dessa qualidade através da organiza-

ção dos concursos de arquitectura, 

mas acabaram. Hoje o que há é a adju-

dicação de “batatas” ao mais baixo 

custo. O contrato de arquitectura, 

hoje, é o custo mais baixo. 

O regime de contratação dos ser-

viços de arquitectura — vale a pena 

ver as minutas dos contratos-tipo 

fornecidos pelo Estado, onde não se 

encontra um único artigo que fale de 

direitos — é quase uma subserviência 

de prestação de serviços. O modelo 

de contratação do Estado, neste mo-

mento, é um verdadeiro calhau de 

rigidez. 

Qual é a responsabilidade dos 

arquitectos? 

É uma longuíssima história, que vem 

da atitude do arquitecto em relação à 

prestação de serviços, e da linha de 

formação da arquitectura em Portu-

gal, que sempre entroncou no sistema 

de Belas-Artes e não no sistema de 

politécnico. 

Há uma situação generalizada em 

que o arquitecto se esconde nas qua-

lidades estéticas do projecto, nas 

qualidades de uma disciplina muito 

auto-referente, para sacudir respon-

sabilidades. A relação da disciplina 

da arquitectura com a sociedade 

nunca foi fácil. 

Mas fala também da arquitectura 

como uma arte. 

Falo dela como uma arte mas uma 

arte muito particular, nunca ao nível 

de uma pintura ou de uma escultura. 

A arquitectura, como forma de 

conhecimento, é generalista e não 

especialista. Aqui começa logo um 

problema. Com a divisão das ciências 

e do conhecimento, e agora com o 

surto e o boom das tecnologias, a ten-

dência é especializar. A arquitectura 

é generalista, mas depois trabalha 

num mundo de transversalidade dis-

ciplinar.  

A formação do arquitecto tem de 

tocar — vou falar do famoso triângu-

lo — nas humanidades, na estética, 

na filosofia, nas formas de conheci-

mento. Toca na história, e esta é mui-

to importante, não apenas para 

aprender os estilos, mas sobretudo 

porque é a única disciplina que mete 

a prática do arquitecto inserida no 

tempo. Mas depois toca também nas 

tecnologias da construção, na física 

da construção. E toca ainda numa 

coisa importantíssima, que são as 

questões energéticas, a sustentabili-

dade, etc. 

O politécnico responde a essa 

complexidade? 

Claro. O ensino politécnico, em Por-

tugal, é acusado de só querer olhar 

para as tecnologias — porque se cha-

ma politécnico. Mas se formos ver as 

disciplinas de todas as escolas euro-

peias são de raiz politécnica. Em Por-

tugal já estamos mais próximos de 

tudo isto. 

Actualmente, o trabalho do seu 

atelier é a encomenda para obras 

importantes na Suíça. 

É o que tem dado solidez ao atelier. 

Temos obras cá, e temos neste 

momento dois estaleiros em Itália. Só 

que ainda estamos na ressaca da cri-

se. E a crise em Portugal tocou forte. 

Tínhamos trabalhos de uma certa 

dimensão e caíram todos. Talvez um 

agora vá ser retomado. E temos 

pequenos projectos e de vez em quan-

do fazemos concursos privados. 

O seu atelier tem um terço da 

equipa que tinha há uma 

década? 

Estávamos com perto de 45 pessoas 

e temos agora 15. Agora estou mais 

optimista, mas não sei se não é ainda 

um bocadinho grande para o trabalho 

que temos. 

Um dos projectos na Suíça, de 

renovação urbana, ocupa 14 

hectares numa entrada de 

Genebra. Como é que se faz um 

novo bairro, uma nova 

centralidade, no século XXI? 

É mais do que um bairro, porque bair-

ro pode ter ainda uma conotação 

excessivamente residencial, e centra-

lidade pressupõe misturar funções. 

Se é só residencial, é um dormitório, 

e isso é uma das consequências do 

zoning do movimento moderno. 

Aquilo é uma zona de pequenas e 

médias indústrias que estão a desa-

parecer. Está na periferia de Gene-

bra, é atravessado por uma auto-es-

trada, uma zona de infra-estruturas  

grandes, mas o tecido compacto da 

cidade chegou aí. Portanto, há uma 

zona que é para construir totalmente 

nova, mas, ao mesmo tempo, para 

coser com o tecido da cidade 

O depósito dos arquivos  
de Gonçalo Byrne na Casa  
da Arquitectura foram o 
pretexto para esta conversa, 
em que fala da sua vida,  
da sua carreira e da situação 
da arquitectura em Portugal. 
Sem rodeios.

Isabel Salema, 
Sérgio C. Andrade
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em 
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foi posto  
no lixo  
pelo Estado”

O Estado teve sempre uma tradição extraordinária de ir atrás dessa 
qualidade através da organização dos concursos, mas acabaram. 
Hoje o que há é a adjudicação de ‘batatas’ ao mais baixo custo
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no fundo. Originalmente, tinha qua-

tro auditórios. Tinha um para música 

de câmara e outro para teatro lírico, 

com um pequeno palco, e eles junta-

ram-nos na mesma sala, que também 

vai servir para grandes ensaios da 

Orquestra Suisse Romande. Para nós, 

foi importante a gestão do sítio. Está 

num ponto de charneira entre a cida-

de compacta e a cidade dos grandes 

edifícios internacionais do Parque das 

Nações Unidas, o palácio da ONU está 

mesmo ao lado. 

Lembra-se de quando, e porquê, 

decidiu ser arquitecto? Quando 

foi a primeira vez que pensou 

nisso? 

Venho de uma família de engenheiros 

de minas. O meu avô paterno era 

médico, mas o meu pai e o irmão mais 

velho  eram engenheiros de minas. 

Quando decidi ir para arquitectura, 

isso não foi óbvio, mas também não 

houve resistência. Lembro-me de que 

a opção surgiu claramente a partir 

dos 13 anos, quando comecei o segun-

do ciclo do liceu, e mudei-me para 

Leiria onde viviam os meus avós 

maternos. 

Fala muito do seu pai, 

engenheiro de minas, mas diz 

que não vê aí relação directa 

com a profissão de arquitecto. 

Continua a pensar assim ou essa 

memória já chegou a outro sítio? 

Há pequenas coisas que retenho de  

miúdo. O mundo das minas é muito 

curioso. É uma espécie de arquitec-

tura invertida. Lembro-me de que 

havia nos escritórios um gabinete de 

projecto de minas. Faz-se um poço 

e depois, em vários níveis, fazem-se 

galerias à procura de onde estão os 

filões de minério. E tinha uma coisa, 

de que nunca mais me esqueci, que 

era uma cómoda enorme, aí com  

dez prateleiras com uns vidros enor-

mes, um chão de luz em baixo, e eles 

desenhavam cada nível — não havia 

computadores. Eram gavetas de 

vidro onde estavam desenhadas as 

galerias daquele nível. Quando se 

olhava de cima via-se um desenho 

tridimensional do poço e das gale-

rias, como se fosse um grande formi-

gueiro. 

Ver desenhar isso impressionou-

me imenso, porque se estava a criar 

ali qualquer coisa, que depois visitei 

uma vez ou outra, e percebi o que 

era. Além disso, nas minas havia 

também um sector planeado. Havia 

um bairro operário, construíam-se 

casas e não sei que mais. Eu tinha 

contacto com os desenhadores. Mas 

tinha já uma predisposição para o 

desenho, também é verdade, desde 

que tive um professor na escola pri-

mária em Canas de Senhorim, que 

era o chamado pintor amador, e que 

nos punha a desenhar, aos miúdos 

do segundo ano. 

Quem gostava de desenho, ia 

para arquitectura, se fosse 

homem. Era assim? 

Não obrigatoriamente. Alguns foram 

para artes; outros, para outras coi-

sas. 

Mas fala destas memórias do seu 

pai em relação ao universo das 

minas, depois fala, nesse 

princípio de liceu em Leiria, da 

decisão de ir para uma alínea, e 

fala dessa herança do desenho. 

Não se lembra… 

Em Leiria, o meu pai tinha encomen-

dado um projecto a um arquitecto, 

Camilo Korrodi [1905-1985]. Era filho 

de Ernesto Korrodi [1870-1944], um 

grande arquitecto em Leiria, um suí-

ço emigrado em Portugal, conhecido 

da [escola] arts & crafts, muito poten-

te, que fez o restauro do Castelo de 

Leiria. O filho Camilo era também 

arquitecto, e o meu pai tinha-lhe 

encomendado a ampliação de uma 

casa da família em Maceira-Liz. Fui 

muitas vezes ao atelier dele. Este pro-

jecto acabou por cair e posteriormen-

te a reabilitação e a ampliação da casa 

foi o meu primeiro projecto construí-

do, nos anos 60. 

Normalmente é apresentado 

como um arquitecto apaixonado 

pela história e pela cultura 

arquitectónica. Como é que esse 

fundo erudito influencia os seus 

projectos? 

A arquitectura pode ter muitas defi-

nições. Como forma de conhecimen-

to tem esta base generalista, transdis-

ciplinar, que depois se focaliza num 

exercício de síntese que se chama o 

projecto para a construção. Hoje, há 

outras leituras: a arquitectura como 

investigação; há muitas pistas… Mas, 

a mim, sempre interessou a arquitec-

tura como algo para chegar à obra. 

Essa obra pode ser de raiz, nova, 

pode ser uma reabilitação ou até ser 

um restauro. Este é um caso muito 

particular da arquitectura, e hoje — 

já foi pior — exagera-se muito. O res-

tauro é um acto sobre a arquitectura 

que, à partida, tem qualquer coisa 

de perversão. O Leon Battista Alberti 

[1404-1472] dizia que é possível con-

gelar as formas no tempo, mas não 

é possível trazer as formas de vida 

que lhe deram origem. 

O arquitecto intervém sempre so-

bre uma realidade existente e que já 

foi objecto de transformações. 

Por isso, nunca pode deixar de 

ser contextualista, de certa 

maneira. 

Não. O contextualismo é uma tergiver-

sação: o que ele diz é que o projecto 

tem que sair do contexto, e isto é par-

te da verdade, mas não é toda a verda-

de. O projecto tem que interpretar e 

saber o que está, mas sobretudo o que 

está numa progressão dinâmica, por-

que a cidade nunca foi estática. 

Estávamos a falar de Leiria, onde 

construiu o Centro Cívico na 

Imagem 3D de renovação urbana para Genebra, PAV-Étoile, 2014; Casal das Figueiras (SAAL), Setúbal, 
1975-1979; Centro Cívico de Leiria, 2003-2012

existente. O projecto prevê 

grande altura/grande densidade. 

O que é que foi importante 

trabalhar ali? 

Este concurso para a PAV-Étoile [a 

zona de Praille Acacias Vernets-Étoi-

le] desenvolveu-se durante três fases 

e demorou um ano de trabalho. 

Havia um programa que foi bem fei-

to pela câmara e pelo Cantão de 

Genebra. Delimitava uma área, fazia 

a inventariação da construção que 

existia, fazia o escalonamento da 

desactivação dos edifícios... Depois, 

as coisas acontecem mesmo. Na Suí-

ça, não só os programas são porme-

norizados como, nos intervalos, há 

troca de impressões, viva e directa, 

com os órgãos de planeamento da 

cidade, todas as companhias distri-

buidoras, o tráfego, os representan-

tes dos bairros, etc. Portanto, há um 

trabalho que se vai  aprofundando. 

Não é só fazer bonecos. 

Tem outro projecto em Genebra, 

a Cidade da Música, que implica 

três auditórios, uma escola 

superior de música e outras 

estruturas. Está já em 

construção? 

Não. Ainda está longe de começar. 

Prevê-se que possa começar, talvez, 

na Primavera de 2021. 

A Filarmónica de Berlim, de 

Hans Scharoun, foi uma 

referência? 

É o primeiro auditório que usa este 

modelo, o regresso ao espaço do 

espectáculo em arena, centralizado, 

e que, hoje, é o novo paradigma dos 

auditórios. 

Para o de Genebra estamos a traba-

lhar com [Yasuhisa] Toyota, um japo-

nês que está por trás dos últimos 

grandes auditórios, o mais especta-

cular será o Elbphilharmonie de Ham-

burgo, dos Herzog & de Meuron. 

O auditório ao centro, em arena, 

foi pedido no programa? 

Estava tudo definido no programa, 

embora dissesse que, se os concorren-

tes quisessem, podiam propor diferen-

te, mas justificando-o. Na acústica, há 

uma grande divisão, porque, ainda 

hoje, os auditórios que estão no topo 

dos rankings das melhores acústicas 

são os chamados “caixa de sapatos”. 

Vendo o seu projecto para a Casa 

da Música de Genebra, no 

exterior, também está lá um 

bocadinho da Filarmónica de 

Berlim, e da de Hamburgo, 

porque Herzog também disse 

que Scharoun foi uma referência 

Não é só aí que Scharoun é uma refe-

rência para Herzog. Ele está até nos 

candeeiros, é impressionante! Fomos 

visitar o auditório de Hamburgo e a 

seguir fomos ao de Berlim. E fomos 

também ver um novo do Frank Gehry, 

muito bonito, a Sala Pierre Boulez, 

um auditório elíptico, para a escola 

do Baremboim e da sua West-Eastern 

Divan Orchestra. 

A Filarmónica de Berlim 

também foi modelo? 

Obviamente que a grande referência 

é sempre o original, que é essa. Mas 

hoje temos mais: a de Hamburgo anda  

perto; e Paris tem uma nova [Cité de 

la Musique-Philharmonie de Paris], a 

do Jean Nouvel; e há oWalt Disney 

Concert Hall, em Los Angeles. Todos 

eles têm o [Yasuhisa] Toyota como 

acústico. 

O que é que foi mais importante 

para este projecto de Genebra? 

Ganhar [risos]. 

Em termos de ideias principais. 

O programa era extremamente com-

plexo, porque tem desde os grandes 

auditórios aos pequenos espaços e 

salas de ensaios — um conservatório, 

e
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aeroporto de Lisboa já tem 60 anos. 

Um tipo diz “é aqui”, mas como não 

há economia não se faz nada, e os 

próximos 10, 15, 20 anos são para 

criar movimentos de resistência. 

A sua obra desenvolve-se toda 

nesse eixo Viseu, Coimbra, 

Leiria, Alcobaça e Lisboa, no 

sul… 

Chega a Braga e a Vila Conde, ainda 

consegui entrar no norte [risos]… 

Mas não tem entrado muito no 

norte. Porque é que isso 

acontece? 

Gostava de saber responder. 

O inverso não parece ser 

verdadeiro: Souto de Moura e 

Siza têm obra no sul e em Lisboa. 

Um Pritzker ajuda muitíssimo. Não 

estou a dizer isto como crítica, mas 

com pena de não ter um, também 

[risos]. Para o Eduardo, Lisboa abriu-

se um pouco antes. E o Siza ainda 

hoje se queixa de que o Porto também 

não foi fácil. Ele disse numa entrevis-

ta que o que está a manter o atelier é 

a Coreia e a China. 

Aqui, os projectos que há, ou não 

pagam ou pagam tarde. Ou então exi-

gem tanta coisa, e os contratos são de 

tal maneira leoninos que não dão mar-

gem. Este mundo que o Siza retrata… 

como é que se consegue romper isto, 

porque depois olho para a Ordem dos 

Arquitectos, que se esforça… 

É visto como o arquitecto de 

Lisboa mais próximo da Escola 

do Porto. Em simultâneo, fala-se 

de uma rivalidade entre as duas 

escolas. Isso existe ou é mito? 

É uma pateteira que tem justificações 

históricas. Esta realidade existe e já 

foi fortíssima. É sobretudo fruto do 

papel da Escola do Porto. Com todo 

o mérito, é ela que abre o país para o 

estrangeiro, muito a cavalo do pro-

grama SAAL (o que é curioso, porque 

não é um processo só do Porto). 

Porque é que é visto como o mais 

portuense dos arquitectos 

lisboetas? 

Não sei. Porque tenho uma excelente 

relação com o Porto. Porque ainda 

não tinha acabado o curso de arqui-

tectura e já estava mais focado no 

Porto do que em Lisboa. Começa a 

aparecer o Siza e, já um bocadinho 

antes, o Inquérito à Arquitectura Por-

tuguesa. Antes do Siza, o Távora, o 

[Lixa] Filgueiras, etc. Em Lisboa, tam-

bém havia bons arquitectos, o Keil do 

Amaral, o Teotónio, o Portas ou o 

Daciano Costa, mas também o Cassia-

no, o Cristino e o Raul Lino. 

Passa pelo atelier de Chorão 

Ramalho, de Teotónio Pereira, 

onde se cruza com Nuno Portas. 

Estes são os seus primeiros 

mestres... 

Antes, numa passagem muito breve, 

estive no atelier de António Teixeira 

Guerra, que tem uma obra muito inte-

ressante no início. É um fulano que 

tirou o curso em Lausanne e fez o edi-

fício onde é actualmente a RTP (Lis-

boa), antigo edifício da Dialap, uma 

citação directa do seu mestre, que é 

o Jean Tschumi, do edifício da Nestlé 

[Suíça]. 

Era um tipo com cabeça e talento, 

mas com um feitio difícil, onde tra-

balhei um ano; e depois fui para e

Praça Eça de Queiroz. Apesar de 

ser uma obra que emerge de 

uma raiz urbana e territorial, é  

mais atrevida, com aquela 

superfície espelhada que se 

descobre na praça, como se 

houvesse ali algum despertar 

numa cidade que conhece tão 

bem. Reconhece essa 

singularidade neste projecto? 

Existe ali quase um “espelho 

meu”… 

Não é um espelho meu, é o espelho 

do castelo e da cidade antiga. Como 

é que aquilo aparece? Havia ali um 

quarteirão de uma antiga tipografia, 

que tinha sido fechada nos anos 1940 

e estava em ruína. A presidente da 

câmara, Isabel Damasceno, queria 

fazer, ao abrigo do programa Polis, 

um conjunto de equipamentos: um 

centro de acolhimento, uma acade-

mia para seniores, uma mediateca 

para jovens. Disse-lhe que o melhor 

era não fazer nada, mas alisar e fazer 

uma pracinha para ver o Castelo. O 

centro histórico é um tecido tão 

medieval, tão estreitinho, que o único 

sítio de onde se vê o castelo é da Praça 

Rodrigues Lobo, ali ao lado. Estamos 

à sombra do castelo e não o vemos. 

Ela disse-me que não podia [desis-

tir], porque era uma promessa elei-

toral. Fizemos aquela proposta de 

uma praça inclinada com um equi-

pamento que se podia fazer com 

uma fachada em vidro. 

Nasceu em Alcobaça, onde 

interveio no mosteiro e na 

envolvente, num projecto que 

passou por retirar dali uma 

estrada nacional e devolver o 

terreiro à cidade. Essa solução 

que assina com o arquitecto João 

Pedro Falcão de Campos foi 

óbvia para si desde o início? 

O programa era indefinido, como 

acontece quase sempre em Portugal, 

o que leva o arquitecto a ter mesmo 

de arriscar. Aliás, os comerciantes 

meteram-me em tribunal, tal como 

ao presidente da câmara, queixando-

se da perturbação das obras e de 

tirarmos a circulação e o estaciona-

mento. O que lá estava era um projec-

to feito para a visita da rainha Isabel 

de Inglaterra em 1957, uma encena-

ção do arquitecto Vaz Martins, da 

antiga DGEMN. 

Nós tentámos perceber aquele sí-

tio na evolução que tinha desde a 

fundação do convento Cister no sé-

culo XII. Tudo aquilo estava original-

mente dentro da cerca do convento 

e protegido da justiça do reino. Qual-

quer condenado era protegido e 

obviamente os monges punham-nos 

a trabalhar. Esta gente estava conti-

nuamente a provocar problemas 

dentro da cerca, até que os monges 

decidiram recuar a cerca para deixar 

esta gente fora. 

A nova cerca corresponde à frente 

do convento e é nessa altura que se 

faz a fachada barroca. A cidade dos 

monges passa a ser dali para dentro 

e assim começa a devolver-se a vila 

civil de Alcobaça. 

E o terreiro… 

O projecto do Estado Novo tinha feito 

um jardim, com uns canteirinhos e 

umas árvores, para, no fundo, fazer 

um gigantesco estacionamento. Isso 

não permitia ver a grandeza da facha-

da. Decidimos voltar a fazer um terre-

no de transição, aquilo que na tradi-

ção das cidades portuguesas se cha-

mava um “rossio”, um terreno que 

era de todos e não era de ninguém. 

Com o estacionamento fora dali, 

os turistas agora têm de atravessar o 

núcleo antigo de Alcobaça, que é 

lindíssimo, passando pelas lojas e 

pelos cafés. Ao fim de três ou quatro 

horas, voltam a meter-se nos carros 

ou autocarros. Por isso, a ideia resul-

tante de um estudo pedido pela câ-

mara foi aumentar o tempo de esta-

dia em Alcobaça. 

O que mudou na vida de 

Alcobaça desde a sua infância? 

Falamos muito dos problemas 

das grandes cidades, Lisboa e 

Porto, mas pouco do problema 

destas pequenas cidades que 

não são o interior abandonado. 

Este é o seu território emocional: 

Leiria, Marinha Grande, 

roca de impressões, viva e directa,  
s, o tráfego, os representantes dos 
bonecos 
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Alcobaça, São Pedro de Moel, 

onde passa férias. 

É uma pergunta importante, porque 

é aquilo de que não se fala no país. 

Fala-se muito da desertificação do 

interior, mas depois não se fala do 

que se faz por esse interior desertifi-

cado. Portugal tem um problema 

complicado porque é macrocefálico, 

com uma grande cabeça que é Lisboa, 

depois tem uma segunda cabeça que 

é o Porto. 

Já estamos a falar das grandes 

cidades… 

Exactamente, é o que digo, o resto, 

como se dizia antigamente com um ar 

muito depreciativo, é paisagem. Não 

é nada depreciativo e o resto é, de fac-

to, paisagem. O grande problema é a 

paisagem que vem lá e a paisagem que 

tem vindo até agora é terrível. 

Agora começa a haver muitas reac-

ções, mas o discurso sobre a regiona-

lização continua a ser tergiversado. 

As pessoas pensam que estas cidades 

estão paradas, mas não estão. Trans-

formam-se mais depressa do que as 

pessoas pensam. A Alcobaça em que 

eu nasci não tem nada a ver com o 

que é hoje. Também não tem nada a 

ver com a Alcobaça do 25 de Abril, 

nem com a Alcobaça de há 20 anos. 

O confronto entre a história e a viva-

cidade, a vida da cidade, é onde nor-

malmente se geram os grandes dra-

mas da nossa contemporaneidade. 

Concedo que a economia está a ir-se 

embora destes territórios e que o 

grande motor económico de Alco-

baça é o mosteiro, património da 

Unesco, portanto, turismo. 

Leiria-Marinha-Batalha estão no 

famoso triângulo que é a terceira ou 

segundo região com o maior PIB per 

capita, por causa da indústria dos 

moldes, de altíssima rentabilidade, 

muito tecnológica, mas com pouca 

mão-de-obra. A economia, hoje, é  

um fenómeno urbano. Não é por 

acaso que o mundo se está a urbani-

zar à velocidade que está. Como é 

possível, tenta o Governo, estimular 

economias nestes sítios? É tão difícil, 

porque neste momento o motor prin-

cipal do país é o turismo. 

Todas as cidades pequenas e mé-

dias de Portugal ainda estão em pleno 

ciclo de decadência. Não há nenhuma 

cidade de província que não tenha 

problemas no centro histórico: Leiria 

é um desastre, Alcobaça é um desas-

tre. Os casos excepcionais são Guima-

rães, Évora e, agora, Lisboa e Porto, 

onde o turismo está a chegar. E um 

bocadinho Coimbra… que também é 

um desastre. 

Estes ciclos de crescimento e de-

cadência são sempre produto, não 

de estratégias de “hoje”, mas de es-

tratégias de “e”. Em Portugal há uma 

tendência de dizer o que temos de 

fazer e passar os 20 anos seguintes a 

discuti-lo. A decisão sobre o futuro 
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o Chorão Ramalho. Do Chorão 

Ramalho, fui para a tropa e depois 

para o Teotónio. 

O que é que significou o Edifício 

Pantera Cor-de-Rosa, em 1972, 

para a arquitectura portuguesa? 

O Plano de Silva Dias da Zona de Che-

las criava uns núcleos, chamava-se a 

zona N2, com um parque pelo meio 

que nunca se fez. O Fundo de Fomen-

to da Habitação, uma coisa notável na 

altura, convidou sete arquitectos que 

tinham feito obra em Olivais Sul com 

a condição de cada um trazer um 

jovem arquitecto. Na altura, estava 

com o [António] Reis Cabrita a traba-

lhar com o Teotónio e com o Portas. 

Começámos o trabalho e um mês 

ou dois meses depois o Nuno [Teo-

tónio] foi preso pela polícia [política, 

PIDE]. Foi maltratado, esteve preso 

e só saiu no 25 de Abril. Como o 

Nuno estava incomunicável, mandou 

uma mensagem a dizer que o Antó-

nio e eu tínhamos que seguir com o 

projecto. 

As sete equipas foram mestres em 

abater o plano do Silva Dias, mas 

pouco em criar um plano novo. O 

dele era muito baseado em Toulouse-

le Mirail, de separação nítida entre o 

automóvel e o peão, sendo as praças 

grandes parques de estacionamento 

com enormes lajes em cima. Grande 

parte do urbanismo que seguiu 

aquela escola foi implodido, nomea-

damente em Inglaterra. 

e

Uma diáspora 
arquitectónica 

O
lhamos para Gonçalo Byrne como um 

arquitecto de várias gerações, a que foi 

sempre acrescentando uma jovialidade 

invejável, que permanece. Sem 

ressentimento, parece passar imune aos 

debates duros que atravessam o pequeno 

universo dos arquitectos portugueses, desde que 

emerge no início dos anos 1970 com a “Pantera 

cor-de-rosa”, o mítico conjunto habitacional de 

Chelas. Byrne é o fio condutor de várias etapas da 

arquitectura portuguesa, a que empresta uma 

particular elegância; da habitação social para 

equipamentos e casas nos anos 1980, ganhando forte 

balanço nos anos 1990 numa sucessão de concursos 

ganhos, com a colaboração dos irmãos Aires Mateus; 

depois entrando no campo da reabilitação 

patrimonial; e mais recentemente com importantes 

projectos internacionais (plano para zona industrial e 

Cidade da Música, em Genebra). 

Com um trajecto relativamente comum nos anos 

1970/1980, a obra de Byrne é, a partir dos anos 1990, 

reflexo singular do arranque europeu de Portugal, que 

encontra nele um arquitecto especialmente preparado, 

no plano teórico e prático, e um profissionalismo que 

não impede a autoria. Nesses anos, Byrne importa uma 

desenvoltura europeia para a arquitectura portuguesa 

que a aproxima de um certo mainstream, o que significa 

uma resposta tecnicamente qualificada e menos 

ardentemente artística.    

Nos projectos internacionais recentes, e já desde a 

Sede do Governo, em Lovaina, Byrne tem um desafio 

maior, no sentido contrário: como é que a sua 

capacidade “portuguesa” de adoptar e adaptar 

linguagens não se perde na vulgata de uma 

arquitectura europeia que se define na ligeireza 

icónica e numa regulada eficácia tecnocrática.  

Note-se que a obra de Byrne, embora respeitada, 

nunca encontrou uma descrição fácil e uma certa 

facilidade nunca permitiu uma avaliação crítica. O 

mais comum é entendê-la como “contida” ou 

“rigorosa” ou “segura”. Como se fosse algo adquirido, 

não problemático. No entanto, pelo contrário, aquilo 

que melhor a descreve é que não tem lugar certo: está 

em diáspora arquitetónica, entre o fascínio pelos “do 

Porto” e as idiossincrasias de Lisboa (também as há); o 

gosto pela arquitectura moderna contrabalançado por 

uma obsessiva leitura topográfica dos sítios; a 

maleabilidade face a imagens contemporâneas em 

tensão com o discurso de uma sempre vigilante e 

moralizadora “disciplina”. Neste sentido, a obra de 

Byrne é dispersa, migratória, não tem casa. E é talvez 

irónico que esteja agora a construir na Suíça, nessa 

Europa que não o é formalmente, num país que é uma 

confederação, a várias línguas, e neutro. 

Será esta a casa, finalmente, da arquitectura de 

Byrne? E, como dizia, será reconhecível?  

Gonçalo Byrne conhece espantosamente a geografia 

das cidades, até ao subsolo, e mais ainda. É irresistível 

pensar que se trata de uma influência do seu pai, que 

era Engenheiro de Minas, e que refere muitas vezes. 

Em qualquer caso, é uma bela forma de chegar à 

arquitectura.  

E talvez seja isso que define afinal esta diáspora 

arquitectónica: um subsolo espectral e nocturno que 

liga os vários projectos, aqui e lá fora, da periferia ao 

centro da Europa. Jorge Figueira 

Tenho uma relação rara com as minhas obras. Não sei se tem a ver 
com esta questão da não obsessão com a autoria. Uma obra é uma 
radiografia do processo, não é só as decisões do arquitecto 

Nós subvertemos, tentámos voltar 

à cidade da quadrícula, como a Baixa 

e o centro histórico de Lisboa. Só que 

isso pegou no nosso troço, mas os 

outros, como o Manuel Vicente, não 

queriam a quadrícula para nada. De 

facto, há sete fragmentos de macro-

arquitecturas dentro de Chelas. 

Depois, o que está lá é a génese do 

próprio edifício, que tinha uma den-

sidade alta, cerca de 400 fogos numa 

área relativamente pequena. Obvia-

mente, entra aí a cultura da altura, 

com o Portas que nos bombardeava 

com informação de toda a Europa. 

Com o que se fazia sobretudo em 

Inglaterra (Leeds, Stirling, a segunda 

e terceira geração das New Towns 

inglesas) e um pouco em Itália, com 

o [Aldo] Rossi.  

Começámos a olhar para o sítio 

com uma leitura mais topográfica: 

aquele é um vale muito bonito. O que 

nos interessava era criar uma praça 

no centro. Depois é a discussão das 

galerias, porque havia um orçamento 

baixíssimo, com o elevador a servir 

os dois lados e uma ponte a fazer a 

ligação. 

Daí surge a plasticidade de que 

estava a falar. 

Tínhamos andado pela Europa a visi-

tar a Holanda do Brinkman, do van 

der Vlugt, os tipos da New Amesther-

dam. 

Como é que define a cultura 

dessa época? 

Estamos em pleno neobrutalismo em 

termos de linguagem arquitectónica, 

mas também com outras vertentes 

mais mediterrânicas, como é o caso 

de Rossi, ao mesmo tempo que o Siza 

já está a fazer Caxinas, numa repes-

cagem do racionalismo. 

Tudo o contrário do que o Teotó-

nio e o Portas faziam, que era distin-

guir os materiais, o betão, o reboco, 

a junta. Nós estávamos a voltar à pa-

rede rebocada, monocromática. 

Fomos ao Bruno Taut na Alemanha, 

às Siedlungen [habitação social dos 

anos 20-30]. Nunca mais me es-

queço de um sticker que Portas dei-

xou sobre o projecto: “Chelas 

Siedlungen”. 

O arquitecto é uma figura tutelar 

da arquitectura do sul, 

conhecendo bem a força das 

gerações mais novas pelas 

associações que estabeleceu com 

arquitectos como os irmãos 

Aires Mateus, João Pedro Falcão 

de Campos, Diogo Seixas Lopes, 

Patrícia Barbas. Porque é que há 

este constante trabalho em 

associação? 

A questão acabou por aparecer numa 

altura em que o atelier estava cheio de 

trabalho. Foi uma maneira de não 

continuar a ampliá-lo. À excepção do 

João Pedro, todos os outros são ex-co-

laboradores, e desafiávamo-los para 

fazer connosco esses trabalhos. 

Mas nunca tive uma obsessão pela 

questão da autoria. No atelier todas 

as achegas são bem-vindas. 

Quais foram as razões para 

escolher a proposta do 

arquitecto japonês Kengo Kuma 

para a ampliação do Centro de 

Arte Moderna e do jardim da 

Gulbenkian? 

A pergunta que querem fazer não 

é por que razão não escolheram um 

arquitecto português? 

Talvez esteja camuflada… 

Os júris são colegiais e tenho a 

consciência de que fiz o papel de não 

dar de barato nenhum dos projectos, 

forçando uma discussão intensa so-

bre todos. Isto não quer dizer que 

não haja projectos de altíssima qua-

lidade também entre os portugueses. 

A resposta melhor a essa questão é a 

exposição com todos os projectos 

que a Gulbenkian fará. E mesmo as-

sim não vai parar a polémica. 

Quais são as suas obras a que 

regressa com mais gosto? 

Tenho uma relação rara com as 

minhas obras. Não sei se tem a ver 

com esta questão de não ter uma 

grande obsessão com a autoria. Uma 

obra é também uma radiografia do 

processo, não se vê nela só as deci-

sões do arquitecto. 

Tive a sorte de o período áureo do 

atelier ser a seguir à entrada na Co-

munidade Europeia, em que havia 

fundos europeus e a obrigatoriedade 

de fazer concursos. Fizemos muitos 

concursos, sobretudo em edifícios 

universitários que eram projectos de 

grande dimensão, como Coimbra, 

Aveiro, o ISEG. 

Gosto muito do projecto do Museu 

Machado de Castro, da Reitoria de 

Aveiro, do projecto do Cais do Car-

vão, no Funchal, apesar de só se te-

rem construído duas peças do con-

junto. 

Num dos últimos concursos na 

Suíça, que não ganhou, trabalhou 

o céu e não apenas o chão de uma 

praça. Como é que chegou a esta 

dimensão de trabalhar o céu no 

projecto de desenho urbano para 

Genebra? 

Genebra tem um sistema de trans-

portes incrível, como todas a cidades 

suíças. As cidades têm geralmente o 

céu completamente ocupado com os 

cabos dos eléctricos e autocarros. 

Onde é que se transita do edifício 

para o céu? A cidade românica, gó-

tica ou do renascimento, a cidade 

antiga, trabalha essa transição com 

platibandas, cornijas, telhados pro-

jectados, mas quando chegamos à 

cidade moderna é o cubo puro e não 

há hierarquia nenhuma. É uma tran-

sição muito mais radical, em que não 

há mediação, muito mais dramática. 

Falo muitas vezes da relação da ci-

dade com o céu, uma relação que, 

muitas vezes, não é explorada. 

ISEG, Lisboa 
(1990-2006) e 
Conjunto 
Habitacional 
de Chelas, 
Pantera 
Cor-de-Rosa, 
Lisboa 
(1972-79)
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Duas verdades confrontam-se em Subitamente no Verão Passado, de Tennessee 
Williams, em cena no D. Maria II até 23 de Fevereiro. A visão turvada pelo calor  
não deixará vê-las com nitidez. 

A verdade de Bruno Bravo 
é um delírio febril 

Gonçalo Frota

A
té há pouco tempo, Bruno 

Bravo desconfiava dos dra-

maturgos norte-america-

nos. Tendia a ler na sua es-

crita teatral ligações dema-

siado íntimas com o cinema, 

encontrava nos vários registos um 

estilo que não lhe estimulava a mesma 

reacção epidérmica que descobria em 

autores europeus. E acreditava que os 

universos de Eugene O’Neill ou Sam 

Shepard estavam tão impregnados de 

América que não resistiriam a ser pas-

sados para português. Como se ante-

cipasse a missão suicida de fazer nas-

cer um western (mais ou menos literal) 

num solo estéril para as regras desse 

código ficcional. Até que, há cinco 

anos, num curto espaço de tempo, o 

actor António Mortágua e os alunos 

de um curso superior de teatro lhe 

colocaram Tennessee Williams no 

caminho, em particular a peça Subi-

tamente no Verão Passado (1958): o 

primeiro despertou-lhe a curiosidade; 

com os segundos viu-se a descobrir o 

texto em ambiente de sala de aulas. 

“E foi fascinante”, recorda. “Foi nessa 

altura que percebi e comecei a gostar 

muito do Tennessee Williams, a ler a 

obra toda e, em especial, esta peça 

que tem elementos que me intrigam 

muito — não só do ponto de vista te-

mático, mas também da própria es-

crita e do que poderia significar expe-

rimentar este texto em cena.” 

Se ao pegar em O Tio Vanya, de 

Tchékhov, um dos melhores espectá-

culos de teatro em 2019 para o Ípsilon, 

Bruno se interessara por aquela que 

entendia ser a peça mais abstracta do 

autor russo, desta vez decidiu meter 

as mãos no texto que mais o inquieta 

nas criações de Williams. Subitamente 

no Verão Passado — no Teatro Nacional 

D. Maria II, Lisboa, de 6 a 23 de Feve-

reiro — decorre numa mansão plan-

tada no Garden District de New Or-

leans, num jardim que, na descrição 

de  Williams, “parece uma selva tropi-

cal ou uma floresta, (...) das florestas 

de fetos dos tempos pré-históricos, 

em que as barbatanas das criaturas se 

tornavam em membros e as escamas 

em pele”. A elegância literária e poé-

tica da escrita, até mesmo em didas-

cálias como aquela que acabamos de 

citar, haveria de encantar Bruno 

Bravo. Mas o principal magnetismo 

de Subitamente — também traduzida 

como Bruscamente no Verão Passado 

noutras encenações ou na versão ci-

nematográfica realizada por Joseph L. 

Mankiewicz e protagonizada por Eli-

zabeth Taylor, Katharine Hepburn e 

Montgomery Clift — vem mesmo de 

Sebastian, essa personagem central 

sem presença física. 

Entremos, portanto, no enredo de 

uma peça que decorre no final de um 

Verão insuportavelmente quente, 

construída em torno de duas versões 

sobre o desaparecimento de Sebas-

tian, morto em circunstâncias miste-

riosas um ano antes, em Espanha. 

Para Violet Venable (Mónica Garnel), 

mãe de Sebastian, conforme o confi-

dencia ao médico ( José Leite) que a 

acompanha naquele tórrido fim de 

tarde, a culpa deve-se a Catherine 

(Carolina Salles), prima de Sebastian 

que o acompanhava na viagem; para 

Catherine, internada num asilo psi-

quiátrico, que acusa Sebastian de 

usá-la como isco para as suas conquis-

tas amorosas, o primo terá sido vítima 

da sua suposta imoralidade e casti-

gado por uma morte horrenda. No 

momento em que entramos na vida 

de Mrs. Venable, esta tenta convencer 

o médico a sujeitar Catherine a uma 

lobotomia, em troca de fundos para 

a sua investigação científica. 

“Esperei meses para a olhar na 

cara porque não pude ir a St. Mary”, 

atira Mrs. Venable, ansiosa pela che-

gada de Catherine, chamada à pre-

sença de ambos. “Consegui que a 

trouxessem cá. Não vou entrar em 

colapso! Ela é que vai! Ou seja, as suas 

mentiras é que vão — não a minha 

verdade — não a verdade...” E é por 

estas palavras, cirúrgicas de Ten-

nesse Williams, que somos levados. 

Não por acaso, a mãe de Sebastian 

deixa escapar que a verdade que im-

porta é a “sua”. Em rigor, não ficare-

mos nunca a saber a quem pertence. 

“A ideia de verdade é um dos temas 

mais importantes desta peça”, acre-

dita Bruno Bravo, de superior impor-

tância sobretudo quando se tornou 

tão volátil e frágil nos dias que cor-

rem. Em Subitamente, há duas verda-

des em jogo. A de Catherine, de apa-

rência mais lógica mas traída por um 

desfecho pouco credível, mas tam-

bém a de uma Venable que pode 

acreditar piamente na sua versão da 

história (a de um impoluto e casto 

filho) — mesmo que a sua verdade 

proteja a família do escândalo e com-

prometa o legado do Sebastian-poeta 

de que se quer ocupar. “Talvez a Ve-

nable se recuse a ver a verdade e, 

portanto, acredite numa outra ver-

dade”, cogita o encenador. 

Só que Tennessee Williams vai lan-

çando migalhas por todo o texto que 

confundem a história. Como no mo-

mento em que, por exemplo, põe 

Mrs. Venable a deleitar-se com a me-

mória de quando mãe e filho eram 

olhados como “um casal famoso” e 

se queixa de ter sido substituída por 

Catherine; mas também no final do 

relato da prima, induzido por uma 

injecção que há-de soltar-lhe a língua 

na direcção da verdade, que se torna 

cada vez mais surreal. 

Para Bruno Bravo, Tennessee 

Williams encaminha toda a peça para 

o monólogo de Catherine, “a zona 

mais forte e impressiva” do texto, 

“numa polifonia de vozes até esse 

solo”. E é nesse segmento que o autor 

prova, de forma espantosa, a intensi-

dade das suas palavras: não é apenas 

Sebastian que é um fantasma sempre 

presente, mas também a descrição 

dos seus últimos dias com Catherine 

que carregam uma tal sugestão visual 

que é impossível não serem os espec-

tadores a criar as cenas capitais da 

peça nos seus espíritos. Dir-se-ia até 

que o fundamental de Subitamente 

existe apenas nas palavras, está sem-

pre fora de cena, como se estivésse-

mos a procurar aquilo que as imagens 

não oferecem e apenas se intui nos 

relatos. “O discurso é que pode ser 

absolutamente impressivo”, defende 

Bruno Bravo, “porque não é repre-

sentável em cena. Penso muito nas 

Bacantes, por exemplo. E é por isso 

que o Tennessee Williams, que traba-

lhou com o Gore Vidal no guião do 

filme, dizia que não gostou do final no 

cinema — porque tiveram o impulso 

de torná-lo realista. Adoro o filme, 

mas é outra coisa.” 

Em vez de realidade, Bruno Bravo 

acredita mais na transcendêcia e nas 

ligações religiosas de um Sebastian 

que pode evocar São Sebastião, “uma 

espécie de ícone homossexual e um 

mártir”, e uma Catherine que poderá 

remeter para Santa Catarina, “alguém 

que tentou pregar o cristianismo, foi 

presa e nunca abdicou como num 

impulso de contar sempre a ver-

dade.” A isto se junta, desde os pri-

meiros sons que atravessam todo o 

espectáculo, a criação de um am-

biente tropical, de um abafado calor 

húmido, com gritos de animais em 

fundo e vozes que ecoam como se 

viessem do fundo de um sonho, apli-

cando a esta encenação de Bruno 

Bravo um estado febril. A febre que 

empresta uma qualidade ainda mais 

hipnótica às palavas de Tennessee 

Williams, quer descrevam um céu 

coberto de pássaros carnívoros gras-

nando gritos selvagens, quer sirvam 

as memórias do “calor branco” de 

Espanha que se escuta no discurso de 

Catherine sob o efeito de drogas ad-

ministradas pelo médico para desco-

brir a verdade. 

E o tempo todo, afinal, a verdade 

parece coisa esquiva, que se esvai por 

entre os dedos, deixando o rasto im-

preciso que é sempre de um homem 

que se mantém por detrás de uma 

cortina de fumo. 
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A Reconquista de Olivenza, em cena 
no Teatro São Luiz, em Lisboa, até 16 
de Fevereiro, seguindo depois para 
Loulé, parte de um exercício 
simples: imaginar Portugal hoje 
como monarquia e à sombra das 
batalhas de Dragon Ball.

Ricardo Neves-Neves  
baralha a História e dá-nos ficção 

Gonçalo Frota

A
ntes de ser aclamado pri-

meiro rei de Portugal, 

conta a lenda que D. Afonso 

Henriques terá sido visi-

tado por um velho que já 

teria visto em sonhos e que 

este terá profetizado a sua vitória na 

crucial Batalha de Ourique e em mui-

tas outras que se haviam de seguir. É 

por aí que, nesta sua reescrita da 

História de Portugal, Ricardo Neves-

Neves começa a A Reconquista de 

Olivenza. Só que, dada a sua reduzida 

tolerância para seguir os factos tal e 

qual tiveram lugar, o autor logo co-

loca na barroca canção pop de aber-

tura “D. Afonso Henriques, fundador 

e rei primeiro de Portugal, na vés-

pera da Batalha de Ourique contra o 

Rei Ismar e os cinco reis mouros alia-

dos”, a vislumbrar em sonhos não 

um velho, mas um dragão voador 

que dividirá o seu próprio corpo em 

sete partes e as espalhará por sete 

terras do mundo. “Volta a reunir o 

meu corpo e cumprirás Portugal”, 

diz-lhe o dragão, evocando as sete 

bolas de cristal que eram o mote da 

série de animação Dragon Ball. As-

sim nasceria o mítico Quinto Impé-

rio, evitando o dia do Juízo Final. 

Segundo nos conta a narrativa de 

Neves-Neves, terá sido esta empresa 

de juntar as sete bolas a promover a 

expensão territorial de Portugal du-

rante o período dos Descobrimen-

tos, tendo sido recuperadas e escon-

didas em sete igrejas portuguesas à 

espera do anúncio do dia do Juízo 

Final. Só que, tomando conheci-

mento do plano português, os espa-

nhóis haviam de avançar para a 

conquista de Olivenza, em 1801, 

onde se encontrava a sétima bola de 

cristal, escondida na Igreja de Santa 

Maria Madalena, impedindo Portu-

gal de alcançar a suprema glória. E 

é desta forma que, visitada durante 

o sono por Nossa Senhora e Ban-

darra, a actual rainha de Portugal 

(Sílvia Filipe), é informada de que o 

dia do Juízo Final calhou no calen-

dário do seu reinado e deverá, por-

tanto, reconquistar aquela locali-

dade indecisa entre o Alentejo e a 

Estremadura espanhola. E é por aí 

que avança, a trote, esta desbragada 

fantasia pejada de humor em que a 

História de Portugal se escreve em 

páginas bem diferentes daquelas 

que conhecemos. Desde logo por-

que vivemos ainda em monarquia e 

somos comandados por uma rainha 

seguida pela corte que se desloca 

não no dorso de um cavalo mas ao 

passo de uma trotinete. 

A Reconquista de Olivenza, criação 

de Ricardo Neves-Neves (texto e en-

cenação) e Filipe Raposo (música), 

em cena no Teatro São Luiz, Lisboa, 

até 16 de Fevereiro (e depois, a 21 e 

22, no Cine-Teatro Louletano, em 

Loulé), é um gigantesco “E se”, uma 

enorme carta-branca entregue à fic-

ção para pegar em factos históricos, 

substituí-los por outros e imaginar o 

que seria do lugar onde vivemos se 

um punhado de acontecimentos ti-

vessem ocorrido de outra forma. E 

que começa por imaginar se D. Car-

los não se tivesse metido num com-

boio a caminho de Lisboa, saído de 

Vila Viçosa, acabando assassinado 

num coche aberto junto à Rua do 

Arsenal, será que hoje viveríamos 

ainda em monarquia? Ou se o seu 

filho mais novo, D. Manuel II, não se 

tivesse exilado em Inglaterra após 

dois anos de governação, haveria 

ainda coroa em Portugal? 

“É o mesmo exercício” comenta 

Ricardo Neves-Neves, “embora de 
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do Mediterrâneo 
Ricardo Neves-Neves começou a pen-

sar em A Reconquista de Olivenza em 

2015, antes sequer de estrear a sua 

primeira parceria com Filipe Raposo 

— Banda Sonora (2018), entretanto 

ampliado para uma trilogia que con-

tinuarão a apresentar no São Luiz nos 

próximos anos. Mas durante algum 

tempo foi apenas a vaga sugestão de 

um espectáculo que não sabia ainda 

que história contaria. Quando, final-

mente, começou a escrever, o drama-

turgo sabia já que estaria a preparar 

uma peça para 22 actores e 16 músi-

cos, e tinha entretanto investido nas 

zonas mais óbvias de investigação, 

que se prendiam com Olivença e com 

uma série batalhas na disputa da 

terra. Ao questionar-se como poderia 

abordar essas batalhas, “sem ter bom-

bas, cavalos ou catapultas em cena”, 

a memória de Neves-Neves levou-o a 

embater em duas referências de in-

fância: Dragon Ball e o jogo de com-

putador Street Fighter (com lutadores 

de vários países, num claro produto 

da geopolítica da Guerra Fria). Daí 

que, do meio do torvelinho de refe-

rências que constantemente irrompe 

pela peça, seja possível identificar, às 

tantas, o tema de Street Fighter, apre-

sentado sob a capa da orquestração 

barroca de Filipe Raposo. 

Neste xadrez internacional que se 

desenrola em palco, Portugal acaba 

por pedir auxílio a Inglaterra, que 

delega esse papel em Mary Poppins, 

no mais claro exemplo das autorefe-

rências a que Neves-Neves também 

recorre — a governanta evoca a sua 

Mary Poppins, a Mulher que Mudou o 

Mundo, enquanto pelo meio se es-

cuta uma citação de O Solene Resgate 

e a infanta Dona Beatriz (uma das 

herdeiras do trono português) surge 

aqui como reminiscência da Beatriz 

Costa de Entraria Nesta Sala. Foi gra-

ças a esta última peça, por outro 

lado, que lhe ocorreu insuflar na pre-

sente criação a figura de Nossa Se-

nhora — em rigor, cinco Nossas Se-

nhoras, três de carne e osso em 

Como é habitual no teatro 
desenfreado de Neves-Neves,  
a seriedade não demora a ter 
um canivete apontado às 
goelas. Daí resulta uma 
luminosa e bem-vinda falta  
de autodeslumbramento 

“A ficção 
interessa-me muito  
e  está a perder 
terreno — nos textos 
contemporâneos  
há cada vez menos 
personagens,  
o nome das 
personagens  
é sempre o nome 
dos actores” 
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uma forma muito mais ligeira, da-

quele que acontece no Regresso ao 

Futuro, em que se os pais do rapaz 

que viaja no tempo não se beijassem 

ele não nasceria.” Essa reordenação 

dos factos históricos para produzir 

uma realidade alternativa e fanta-

siosa lembra-o ainda de uma entre-

vista televisiva com Mário Soares, a 

que Ricardo assistiu, e em que o 

fundador do Partido Socialista dizia 

algo como: “Se depois do 25 de Abril 

Portugal se tivesse tornado um país 

comunista, a Europa hoje seria 

muito diferente.” Inspirado por essa 

ideia, Neves-Neves coloca a sua rai-

nha (e respectivo séquito) a atraves-

sar a ponte 25 de Abril a caminho de 

Olivenza, parando antes para nego-

ciar apoios estratégicos com os líde-

res de regiões autónomas: o diri-

gente sindical que se encontra à 

frente da Margem Soviética (a Mar-

gem Sul reimaginada como enclave 

comunista) ou o líder do Califado de 

Alcácer do Sal. “É claro que não 

aprofundamos nada disso — é tudo 

a correr”, concede. “Mas o exercício 

está feito, de uma forma divertida, 

sem o objectivo de realizar um es-

tudo sociológico aturado.” 

Este modelo de faz-de-conta cor-

responde, na verdade, àquilo que 

mais interessa Ricardo Neves-Neves 

no teatro: a criação de um mundo 

de ficção, de um lugar em que tudo 

é permitido — sobretudo se não tiver 

de se ver obrigado a respeitar as re-

gras apertadas da realidade. “Não 

quero dizer isto com arrogância”, 

confessa, “mas não me interessa 

fazer o teatro documental que é 

quase o trabalho de um documen-

tarista ou de um jornalista, em que 

se trabalha uma linguagem falada e 

estética do espectáculo próxima da 

realidade. A ficção interessa-me 

muito e parece-me que está a perder 

terreno — nos textos contemporâ-

neos há cada vez menos persona-

gens, o nome das personagens é 

sempre o nome dos actores.” Aqui, 

a rainha de Portugal não se chama 

Sílvia (Filipe), a chefe do exército 

real português responde pelo nome 

Bubu (novamente inspirado em Dra-

gon Ball) e não Márcia (Cardoso), as 

três Nossas Senhoras não foram 

baptizadas como Sandra (Faleiro), 

Tânia (Alves) ou Teresa (Coutinho), 

o califa de Alcácer não é identificado 

como David (Pereira Bastos). 

“Se me perguntarem se tenho um 

papel”, reflecte Ricardo Neves-Neves, 

“se calhar é esse — continuar a fazer 

ficção, continuar a pensar ‘e se’.” 

palco, duas pela virtualidade de uma 

chamada telefónica. Ou uma outra 

forma de buscar “apoio internacio-

nal sem ter de efectivar-se pela via 

militar ou através de um Presidente 

que faça um anúncio público de sim-

bólica solidariedade”. 

Para a misturadora de Neves-Ne-

ves entraram ainda visionamentos 

das longas-metragens O Contrato, de 

Peter Greenaway, ou Julieta dos Espí-

ritos, de Fellini, óperas barrocas da 

corte francesa, livros de História e de 

etiqueta, ou filmes de aventuras. A 

escrita, espantemo-nos, acabou por 

ser muito inspirada pelo regresso ao 

mundo de Dragon Ball, identificável 

em “zonas do texto muito palavrosas 

em que fazemos e dizemos o movi-

mento que estamos a fazer”. “A ani-

mação é também uma lição pela 

forma como se pode criar um caos 

organizado em cena e como se tra-

balha uma zona aparentemente fre-

nética, de grande balbúrdia e confu-

são, embora com um lado geomé-

trico muito forte.” 

Inevitavelmente, por muito que 

esta reconquista de Olivença não 

traga no bico qualquer salivação na-

cionalista, há um lado de reflexão 

sobre a identidade portuguesa que 

se vai infiltrando entre cada par de 

trocadilhos ou de referências jogadas 

como trunfo. Sendo fácil descobrir 

por aqui pistas de uma óbvia rivali-

dade ibérica que é, afinal, uma rela-

ção de amor-ódio, não estão também 

enterradas a grande profundidade as 

pistas relativas à poucochinha dose 

de amor-próprio portuguesa, assim 

como não custa descortinar uma 

corte investida de objectivos herói-

cos mas transformada, num ápice, 

num grupo de amigos a acampar e a 

fazer uma sardinhada diante do Paço 

Ducal de Vila Viçosa (as chaves fica-

ram esquecidas em Lisboa) e logo 

distraída dos salamaleques e das hie-

rarquias devidas na presença da rai-

nha e dos príncipes herdeiros. 

A convivência no mesmo plano de 

uma epopeia grandiosa (que se es-

capa ao destino menor de desapare-

cer pelo ralo do Mar Mediterrâneo), 

encomendada há vários séculos, e 

factos ou locais dos noticiários deste 

tempo, como o Freeport de Alco-

chete, o Centro Comercial Colombo 

ou o aeroporto do Montijo, faz coe-

xistir verdade e ficção, História e 

historietas de Portugal, passado lon-

gínquo e presente demasiado pró-

ximo, tom elevado e rasteiro, tor-

nando ainda mais ridícula qualquer 

faísca de grandiosidade de um povo 

ou de uma nação. É possivel que esse 

não fosse o caderno de encargos de 

Ricardo Neves-Neves, mas, como é 

habitual no seu teatro desenfreado, 

a seriedade não demora a ter um ca-

nivete apontado às goelas. Daí re-

sulta uma luminosa e bem-vinda falta 

de autodeslumbramento. Afinal, a 

História é uma coisa, mas podia 

muito bem ser outra. Por muito que 

possamos gostar de acreditar na sua 

inevitabilidade magnânima. 
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Editada  em 2001, 
Heavier than Heaven 

é uma biogra a de 
referência de Kurt 

Cobain. Sob o título 
Mais Pesado do que o 

Céu, surge agora a 
primeira edição 

portuguesa. 19 anos 
depois da edição 
original, 26 anos 

depois da morte do 
biografado, o 

mistério continua, 
mesmo quando, ao 

longo de 512 páginas, 
nos aproximamos 

dele o mais possível. 
Charles R. Cross fala 

ao Ípsilon.

Mário 
Lopes

C
 harles R. Cross queixa-se do 

tempo. Está a chover sem 

parar há demasiado tempo 

e, mesmo alguém habituado 

ao mau tempo acha que está 

a ser demasiado. “23 dias 

seguidos de chuva. Tem sido intole-

rável. Um dia vou meter-me no avião 

e voar para Portugal para perceber 

o que é viver com luz e sol”, graceja. 

Charles R. Cross queixa-se do tempo 

quando, entrevista prolongada por 

bem mais tempo do que o previsto, 

se encaminha para o carro. A con-

versa com o Ípsilon continuará en-

quanto conduz. E é no momento em 

que se senta ao volante que o motivo 

da entrevista ganha contornos de 

assombrosa (ou assombrada) reali-

dade. 

“O Dave Grohl vivia nesta zona. 

Não é um bairro como aquele em que 

o Kurt vivia, este é muito mais subur-

bano e classe média, mas é lindo e 

isolado”. O carro avança, a história 

recua. “Estamos perto do sítio onde 

os Nirvana gravaram as suas últimas 

sessões, em Janeiro de 1994, que são 

a razão pela qual os Foo Fighters 

existem” — Kurt Cobain não apare-

ceu em dois dos três dias marcados 

e Dave Grohl aproveitou para gravar 

algumas canções. “Foi a 650 metros 

daqui que gravaram a You know I’m 

right [a última canção registada pela 

banda, a 30 de Janeiro de 1994]”, diz, 

e é como se estivéssemos a seu lado, 

no lugar do pendura, a vê-lo apontar 

na direcção dos Robert Lang Studios. 

“A estrada por onde conduzo agora 

é a mesma estrada que o Kurt usava 

e, ironicamente, o restaurante mexi-

cano onde vou agora comprar cinco 

tacos por seis dólares dista 180 me-

tros daquilo que é hoje uma loja de 

esqui. Em 1994, era a loja de armas 

onde o Kurt comprou as munições 

para a espingarda com que se matou 

[dia 5 de Abril de 1994]. Passo por 

aquela loja de esqui várias vezes por 

semana e, sempre que o faço, penso 

no enigma e no mistério que foi Kurt 

Cobain. Ainda não o compreendo na 

totalidade e ainda quero que a histó-

ria acabe de forma diferente”. Uma 

pausa e um suspiro. “Este é o mundo 

em que vivo”. 

Charles R. Cross é o autor de Hea-

vier Than Heaven, editada em 2001 e 

biografia de referência sobre a vida, 

obra e morte do líder dos Nirvana, a 

mais decisiva banda rock da década 

de 1990. Com o título Mais Pesado do 

que o Céu, surge agora pelas mãos da 

Pim!, chancela da Ponto de Fuga, na 

sua primeira edição portuguesa 

(onde o autor inclui um novo prefá-

cio e posfácio). Ao longo de 512 pági-

nas, é Kurt Cobain que encontramos, 

descrito, vivido, esmiuçado e deci-

frado até onde é possível fazê-lo. 

Encontramos um tempo, o de um 

filho “da última geração inocente da 

América”, como afirmou certa vez o 

cantor — estamos no final dos anos 

1960 e atravessamos a década de 1970 

numa pequena cidade do estado de 

Kurt Cobain 
procurou  
em Olympia,  
a cidade onde 
foi tirada  
a foto,  
a liberdade  
de uma cena 
artística 
activa e 
inclusiva. 
Acabaria por 
se sentir tão 
 à margem 
como entre  
os “labregos” 
com que 
crescera  
em Aberdeen

“Sinto  
que passei a 
maior parte da 
minha carreira  
a atacar  

o mito 
Cobain”
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Ao longo da biografia 

deparamo-nos com excertos de 

um sem número de cartas. A 

músicos, a agentes, à família ou a 

ex-namoradas. Longas cartas 

que invariavelmente guardava 

sem enviar. Para quem escrevia 

ele, então, toda aquela longa 

correspondência?  

Normalmente escrevemos uma carta 

para nos explicarmos e para sermos 

compreendidos, escrevemos para 

convencer alguém da nossa opinião, 

para exprimir raiva ou amor. O pro-

cesso do Kurt não era assim tão sim-

ples. Ele escrevia essas cartas, escre-

via as letras e alinhava fragmentos de 

texto no verso de envelopes para se 

auto-analisar. Estou convicto que 

essa foi uma das formas que encon-

trou para se tentar compreender a si 

mesmo.  

Sei que, assim descritos, parecem 

actos de alguém acometido por 

algum tipo de loucura, mas se consi-

derarmos a depressão uma doença 

mental, e  considero, então é certo 

que Kurt sofria de algum tipo de 

doença mental. Li 10 mil páginas dos 

diários e das cartas. Muitas vezes são 

repetições em que debate o mesmo 

ponto ao longo de páginas e páginas 

mas, por exemplo, vê-lo fazer uma 

súplica a Deus é muito poderoso e 

comovente. 

Há páginas no meu diário em que digo 

“ajuda-me, Deus”, esse é um recurso 

universal, mas a forma como é expres-

so por Kurt e o quanto ele desejava 

uma vida diferente da que tinha… E 

era um desejo que tinha muito menos 

a ver com a fama do que tinha a ver 

com dor, raiva, depressão. Era disso 

que ele queria libertar-se e, funda-

mentalmente, queria libertar-se e

Seattle, Aberdeen. Encontramos uma 

família que se desfaz e um filho, o mais 

velho, que fica para trás. Esse filho, 

miúdo dado às artes plásticas e obce-

cado por música, tornar-se-ia em 1991, 

ao lado de Krist Novoselic e Dave 

Grohl, a maior estrela rock do planeta. 

Três anos depois, apontou uma arma 

a si mesmo. Para trás ficavam os ál-

buns e os concertos, ficava o turbu-

lento casamento com Courtney Love, 

com quem formou o par Sid & Nancy 

e John & Yoko dos anos 1990, e a filha 

de ano e meio de ambos, Frances 

Bean. Para trás ficavam sons e pala-

vras que pareciam tomar o pulso, 

como poucos outros, de um indefiní-

vel mal-estar geracional — uma escu-

ridão iluminadora, digamos assim. 

Charles R. Cross, que podemos ler 

hoje na Rolling Stone ou na Esquire, 

era então editor do The Rocket, jornal 

de música com sede em Seattle que 

acompanhara de forma próxima  a 

cena musical da cidade, aquela que 

viria a ser conhecida como grunge. 

Depois de Mais Pesado que o Céu e 

depois de editar, por exemplo, uma 

biografia do conterrâneo Jimi Hen-

drix (Room Full Of Mirrors, 2005), 

voltou a mergulhar no mundo de 

Kurt Cobain. Unseen Cobain foi edi-

tado em 2008 e Here We Are Now: The 

Lasting Impact of Kurt Cobain em 

2014. 

Charles R. Cross continua a condu-

zir. Aproxima-se o restaurante mexi-

cano, não sabemos se terá passado a 

loja de esqui. “Quase ninguém co-

nhece a localização exacta e não quis 

incluir a morada no livro. Não quero 

que andem pessoas a comprar car-

tuchos de bala para tirar fotos frente 

à fachada”. Fala-nos de Kurt Cobain, 

que conheceu em vida, que conhece 

hoje melhor que nunca. “Quando 

olhamos para todo o arco da sua 

vida, vemos muita tragédia, muita 

tristeza, muita coisa que foi puro 

desperdício. Ainda assim, pegou no 

desespero da sua infância, nas difi-

culdades que teve enquanto homem 

atirado ao mundo e fez qualquer 

coisa de admirável a partir disso”. 

 

Passaram quase vinte anos desde 

a edição original de Mais Pesado 

do que o Céu. Desde essa altura, 

mudou alguma coisa na sua 

perspectiva sobre Kurt Cobain e 

os Nirvana, surgiram novos 

dados que o fizessem pensar em 

reescrever parte da história? 

Sim e não. Entrevistei cerca de 325 

pessoas para o livro e houve umas 25 

que não quiseram falar na altura e 

que, mais tarde, desejaram tê-lo feito. 

Mas não penso que um pouco mais 

de pesquisa tornasse a história dife-

rente.  

Aquilo sobre o qual tenho agora mais 

informação relaciona-se com as últi-

mas duas semanas de vida [de Kurt 

Cobain]. Tenho mais detalhes sobre 

o que aconteceu e por onde andava. 

Na altura, algumas pessoas que 

conheceram o Kurt nesse período 

tinham receio de, se falassem, serem 

presas devido ao consumo de drogas 

e situações associadas. Mas nada nes-

ses detalhes altera as circunstâncias 

da sua morte. Se alguma coisa, deu-

me a noção ainda mais aguda do quão 

profundamente deprimido se sentia 

o Kurt, nos mais diversos aspectos, e 

do quão contraditório era. Essa é uma 

das coisas que mais me frustra ao ver 

pessoas apresentarem teorias na 

internet baseadas em frases de uma 

entrevista qualquer. Nove meses 

antes de morrer Kurt disse que nunca 

se tinha sentido mais feliz em toda a 

sua vida. Ele foi um homem que 

sofreu toda uma vida de tormentos e 

estou certo que, 25 minutos depois, 

assim que o microfone fosse desliga-

do e ele não estivesse a trabalhar para 

vender discos, não diria a ninguém 

uma coisa daquelas. 

Depois de Heavier than Heaven 

escreveu Unseen Cobain e Here 

we are now: The Lasting Impact of 

Kurt Cobain. É como se tivesse 

passado grande parte da sua 

vida adulta a conviver 

intimamente com Cobain. 

Mesmo considerando o seu lado 

obscuro e as suas contradições, 

sente que já conseguiu resolver 

este complexo puzzle que parece 

ser Kurt Cobain? 

Esse é o cerne de toda a questão e 

julgo que só consigo responder recor-

rendo também a uma contradição. 

Sim, sinto que o consegui desvendar, 

mas, num sentido metafísico, julgo 

que nunca conseguimos compreen-

der totalmente a complexidade de 

um ser humano. Enquanto jornalista, 

a minha função é abordá-lo como se 

uma resposta fosse possível, mas nun-

ca haverá uma resposta definitiva 

quanto às suas acções. Kurt era uma 

contradição, dentro de um mistério, 

dentro de um puzzle e essa, aliás, é 

uma das razões pelas quais as letras 

dele têm ainda tanta ressonância 

hoje. O Sammy Hagar a cantar I can’t 

drive 55, uma canção sobre carros 

rápidos e raparigas jeitosas, típica de 

muito do rock nos anos 1980 anterior 

aos Nirvana, não nos apresenta dife-

rentes camadas de leitura. Mas o 

refrão de Smells like teen spirit? De que 

raio é que ele está a falar?  

Mesmo enquanto biógrafo, não me 

sinto capacitado para responder de 

forma definitiva. E não acho que mes-

mo ele nos conseguisse explicá-lo 

devidamente.  

Penso na forma como escrevia os seus 

diários e na forma como esculpia as 

letras das suas canções… Se ler os 

seus diários, vai querer saber mais 

sobre ele, mas não vai sentir que o 

compreende melhor. Se tivesse que 

definir o seu dom enquanto letrista, 

diria que ele fazia as pessoas sentirem 

que compreendiam melhor as suas 

próprias emoções e, em particular, a 

variedade de emoções que nos habi-

tam. Com o Kurt nunca sentíamos ter 

o entendimento do que se passava 

atrás da cortina, que era precisamen-

te onde residia a explicação para 

aquilo que criava artisticamente. 
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A mãe Wendy, 
o pai Don, Kurt 
Cobain e a 
irmã Kim, uma 
família típica 
americana no 
Natal de 1974 
(à esq.). Don 
Cobain segura 
ao colo o filho 
de dois meses 
(em cima). 
Kurt nos 
primeiros 
tempos de 
escola (à dta.)

Uma foto para 
a história:o 
baterista Dave 
Foster, Kurt 
Cobain e Krist 
Novoselic em 
1988, depois 
do primeiro 
concerto dado 
pelos Nirvana 
em Seattle

“Kurt era uma 
contradição,  
dentro de um 
mistério, dentro  
de um puzzle e essa, 
aliás, é uma das 
razões pelas quais 
as letras dele 
têm ainda tanta 
ressonância hoje”
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da dependência em que se tinha 

envolvido como a única forma de 

mascarar todas as outras coisas. 

É da mesma geração que Kurt 

Cobain, cresceu na mesma zona, 

numa localidade semelhante, 

uma vila isolada de classe média, 

mais próxima, em imaginário, 

dos cenários idealizados da 

família americana dos anos 1950. 

De que forma essa experiência, 

essa semelhança, o ajudou a 

biografar Kurt Cobain? 

Há algumas semelhanças biográficas 

entre mim e Kurt Cobain. Cresci na 

mesma zona, os meus pais divorcia-

ram-se quando eu tinha 16 anos, 

venho de uma família marcada por 

alcoolismo. Essas são coisas seme-

lhantes, mas uma coisa que todos 

têm que compreender mais profun-

damente é que Kurt sempre se sentiu 

um outsider. É um dos aspectos ine-

rentes a toda a sua vida. Mesmo 

quando era popular sentia-se um 

outsider. 

Eu posso ter sentido isso toda a minha 

vida, mas nunca tomei drogas com o 

Kurt e a Courntey. Não me sentia cool 

o suficiente para andar com alguns 

dos agarrados de Seattle daquele tem-

po e, ao mesmo tempo, também esta-

va consciente que a parangona “toma 

drogas para seres cool” era uma dan-

ça com o diabo. O Kurt morreu em 

1994, mas já antes tinha morrido o 

Andy Wood [dos Mother Love Bone, 

em 1990]. Ele não foi o primeiro na 

cena de Seattle e, infelizmente, não 

foi o último.  

A resposta está longa e já me desviei, 

mas a resposta curta é: os nossos 

mundos eram semelhantes o suficien-

te para que pudesse compreender a 

geografia do Kurt, saber o que era 

crescer em Washington e compreen-

der as profundezas emocionais da 

dependência. 

A condição de outsider é um dos 

aspectos fundamentais da sua 

arte, do seu percurso, da forma 

como viveu a sua vida. Foi para 

mim uma surpresa, ainda assim, 

descobrir que mesmo quando 

chegou a Olympia, cidade 

universitária dada às artes e 

centro dinâmico de música 

independente, se sentiu tão à 

margem e tão ostracizado como 

na Aberdeen cheia de “labregos” 

de que tanto queria fugir.  

O Kurt não foi a única pessoa a con-

cluir isso. Muitos outros disseram 

que o indie rock é mais hierarquizado 

e menos aberto que o universo dos 

tipos do futebol americano da escola 

secundária. O Kurt descobriu que, 

em diversos aspectos, era óptimo 

estar em Olympia, mas que, mesmo 

numa cidade de “esquisitos”, ele não 

era  visto como sendo o tipo certo de 

“esquisito”. É uma incrível ironia que 

uma das únicas tatuagens que ele 

tinha seja da K Records [importante 

editora independente de Olympia, 

Washington, fundada em 1982 por 

Calvin Johnson e Candice Pedersen] 

e, no entanto, nunca lançou nenhum 

disco pela K Records. Lembro-me de 

ligar para o Greg Ginn, da SST 

Records [editora independente fun-

dada em 1978 em Long Island, Cali-

fórnia], que fez parte dos Black Flag. 

Os Nirvana também nunca editaram 

pela SST, e o Kurt gostava que tives-

sem editado. Liguei à SST e perguntei 

se ele tinha chegado a ouvir as demos 

que Kurt lhe enviara. Ele disse: “Ouvi 

e não gostei. Não achei que prestas-

sem e ainda hoje não acho”. Respeitei 

muito isso.  

Um dos meus objectivos nesta biogra-

fia foi, o mais que me fosse possível, 

contar as histórias que não eram apó-

crifas. Recorda-se o Kurt como incri-

velmente talentoso desde o primeiro 

momento em que pegou numa gui-

tarra, diz-se que nunca compôs uma 

má canção, que todos os concertos 

dos Nirvana foram incríveis e que o 

Kurt nunca teve uma má noite. Diz-se 

que todos gostaram dos Nirvana des-

de o primeiro momento e que todos 

acreditavam que eles se tornariam 

grandiosos. Esse mito é tão grande 

que  sinto que passei a maior parte da 

minha carreira a, basicamente, atacar 

esse mito. As pessoas parecem não 

conseguir aceitar que o tipo que faz 

aquela performance no Unplugged 

[MTV Unplugged Live in New York, 

editado postumamente em 1994], não 

era assim tão bom dois ou três anos 

antes. Talvez isso aconteça porque os 

feitos artísticos conseguidos naquelas 

canções, falo de cerca de 20 canções 

que são verdadeiras obras-primas, 

estão tão à frente de tudo o resto que 

as pessoas se esquecem que várias 

das canções de Bleach [primeiro 

álbum dos Nirvana, editado em 1989] 

falam sobre masturbação e não são 

canções rock propriamente bem pen-

sadas e desenhadas. O mito perante 

estes homens que morrem jovens é 

sempre maior. O Bob Dylan sobrevi-

veu a vários aspectos do seu próprio 

mito, mas editou discos merdosos 

suficientes para não ser alvo da mito-

logia de que tudo o que fez é genial. 

Em 2014, na integração dos 

Nirvana no Rock’n’Roll Hall of 

Fame, Michael Stipe disse, cito 

do livro, que “os Nirvana deram 

força a fãs que eram ‘panascas’, 

‘gordos’, ‘avariados’, ‘nerds 

tímidos’, ‘góticos’, ‘estranhos’ e 

‘maltratados’”. Essa voz, ou seja, 

esse poder dado a quem está  à 

margem será, mais que o mito 

em volta de uma morte jovem, a 

razão pela qual a música dos 

Nirvana continua a ressoar tão 

profundamente? 

Ele foi capaz de cantar temas que não 

eram abordados no rock’n’roll, como 

a angústia, a depressão e a tristeza, e 

tornou esses sentimentos parte da 

esfera emocional do rock. A partir do 

momento em que ele o fez, a música 

mudou e nunca mais poderia voltar 

a ser a mesma. Iria tão longe quanto 

afirmar que a Lorde, a Billie Eilish ou 

a St. Vincent não existiriam no con-

texto do rock se o Kurt não tivesse 

tido a coragem de nos revelar as suas 

canções e a sua visão. Soa até absurdo 

e estou rir-me enquanto digo isto, 

mas o Kurt foi uma grande força apa-

ziguadora e terapêutica no mundo, o 

que soa demente tendo em conta o 

que foi a sua vida e como o mundo 

está neste momento.  

Uma das peças fulcrais da 

mitologia em volta de Cobain é a 

nota de suicídio que foi 

amplamente divulgada e lida 

publicamente por Courtney 

Love pouco depois da sua morte. 

Ao ler o livro, ao perceber como 

havia nele uma certa tentação, 

por vezes clara, outras 

enviesada, para a 

auto-mitificação, questionei-me 

se a carta teria elementos disso. 

Se não seria o seu último grande 

gesto para a mitificação antes de 

desaparecer. 

Não ponho as mãos no fogo, mas acho 

que não. Aquilo que tem que ser abor-

dado com muito cuidado é o mito que 

tem sido perpetuado de que, se o Kurt 

não se tivesse tornado famoso ou se 

tivesse conseguido afastar-se do 

impacto da celebridade, ou se tivesse 

Kurt Cobain, 
em 1985, no 
quarto da sua 
casa de 
infância em 
Aberdeen (em 
cima, à esq.). 
O casamento 
com Courtnry 
Love em 
Waikiki, dia 24 
de Fevereiro 
de 1992 (à 
esq., em 
baixo). Com a 
filha Frances 
no Natal de 
1992 (à esq.)

Ele foi capaz  
de cantar temas que 
não eram abordados 
no rock’n’roll,   
a angústia,  
a depressão e a 
tristeza. A partir  
do momento em  
que ele o fez, a 
música mudou e 
nunca mais poderia 
voltar a ser 
a mesma”
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dito que não ao seu manager, ou se se 

tivesse divorciado, ou se tivesse 

regressado à clínica de desintoxica-

ção pela oitava vez, talvez tudo tives-

se sido diferente. Não sabemos se 

alguma dessas coisas teria mudado as 

circunstâncias da sua vida, mas pen-

so que a ideia de a fama ter destruído 

o Kurt é falaciosa. Muitos artistas tor-

nam-se famosos e desistem. O Kurt 

estava consciente que essa era uma 

opção. Era também consciente da sua 

grandeza auto insuflada. Fazia piadas 

sobre ser um manda-chuva, sobre 

quanto queria chegar a número 1 e 

por aí fora. Tudo isso é verdade, mas 

não acredito que a fama o assombras-

se tanto quanto as pessoas julgam. 

Falou sobre isso em entrevistas, mas 

parece-me parte da forma como pre-

cisava de se apresentar enquanto 

músico alternativo. Não conseguia 

dizer numa entrevista “quero muito 

dinheiro, comprem os meus discos, 

só estou a dar esta entrevista para 

vender mais”. Mas ele queria mesmo 

vender mais discos. Tanto quanto 

queria ser compreendido.  

Não acredito que retirando a fama da 

equação tivéssemos um Kurt Cobain 

mais feliz e mais saudável. E não 

podemos confiar no que Kurt disse. 

Nos últimos dias da sua vida, disse ao 

seu conselheiro de desintoxicação 

que aquilo que mais o preocupava era 

um processo judicial envolvendo um 

dos seus vídeos [Heart-shaped box] e 

o custo financeiro que isso podia ter. 

Se quisermos acreditar na sua pala-

vra, então o que aconteceu não foi 

consequência da fama a destruí-lo. 

Foi mais “tenho medo de deixar de 

ter tanto sucesso e de ficar sem 

dinheiro”. Seria um retrato comple-

tamente diferente, não seria?
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chamar, entre outros apodos, o 

“Kinderschreck” — era uma criança 

insociável e com um 

comportamento agressivo. Era 

aquela criança que na escola, por 

vezes, tinha de ser sentada ao 

fundo da sala por não “parar de 

berrar” e a quem os outros miúdos 

se habituaram a chamar “um 

menino da mamã, um idiota, um 

anjinho, um maricas e um pateta”. 

Passa a viver um desfile de 

punições constantes e cruéis — as 

do pai (a mãe estava morta), as dos 

aldeões do pequeno lugar no 

campo irlandês, as casas de 

correcção (“o Castelo”) geridas por 

padres e onde é sodomizado e 

torturado psicologicamente. 

Torna-se num rapaz indomável. 

Depois já mais velho, e após uma 

detenção preventiva em Inglaterra 

por roubo — de onde se evade, 

como já fizera antes bastas vezes de 

outras prisões — volta ao lugar 

onde nasceu disposto a tudo, e 

sobretudo a acertar contas com 

alguns, vindos do passado, e que 

continuam a atormentar o seu 

mundo interior. O’Kane ouve vozes 

que lhe dão ordens. “Este mundo 

não é o mundo dele e francamente 

não sei qual é o mundo dele e ele 

tão-pouco, depois de tantos anos 

passados entre uma detenção e 

outra”, diz a irmã depois de ter tido 

de mudar para uma outra vila 

depois de ele a ter agredido. 

Edna O’Brien cria em Na Floresta 

um mundo de personagens 

devastadas, gente que se move e 

reage, por vezes, ao som de uma 

cantilena que parece gerir o ritmo 

de um mundo claustrofóbico 

A qualidade de composição de Rosinha e o reconhecimento de três 
instrumentistas, magníficos talentos do jazz nacional

e

Ficção 

Uma vista  
do Inferno 
Edna O’Brien descreve de 

maneira brilhante a cabeça 

de um psicopata. Faz-nos o 

retrato de uma câmara de 

trevas onde o mundo 

exterior é vivenciado à 

imagem do mundo interior.  

José Riço Direitinho 

Na Floresta 

Edna O’Brien 

(Trad. de Manuel Alberto Vieira) 
Cavalo de Ferro 

mmmmm 

A irlandesa Edna 

O’Brien (n. 1930) 

— uma das 

grandes escritoras 

em língua inglesa, 

como notou há 

uns anos Philip 

Roth — estreou-se 

na literatura com 

o polémico romance The Country 

Girls; numa Irlanda então 

repressiva e bastante conservadora, 

Edna O’Brien ousou quebrar o 

silêncio sobre assuntos como os 

abusos sexuais e a repressão social 

exercida sobre as mulheres — o livro 

foi banido, queimado pelo padre no 

cemitério da sua aldeia, e 

denunciado pela Igreja nos 

púlpitos. Os romances e os contos 

desta irlandesa que se estreou com 

uma escrita ousada para o tempo 

(por revelar o lado obscuro de uma 

sociedade) e que é ainda 

“poderosamente erótica” passaram 

a dar voz às mulheres que não 

falavam das suas vidas nem para si 

próprias — aos seus sentimentos 

mais íntimos, aos desejos, à 

esperança, e aos seus problemas 

nas relações com os homens. 

Na Floresta inspira-se numa 

história real: um triplo homicídio 

acontecido na Irlanda em 1994. 

Mas mais do que uma narrativa de 

factos mais ou menos ficcionados, 

este romance é uma nesga 

brilhantemente aberta para o 

interior da cabeça de um 

psicopata, para um mundo 

estranho onde ecoam sem parar 

episódios vívidos de uma infância 

feita de abandono e de violência, 

para uma câmara de trevas onde o 

mundo exterior é vivenciado como 

a imagem do mundo interior 

reflectida num espelho: como se 

olhássemos o Inferno em 

construção. 

Desde muito novo que O’Kane — 

a quem mais tarde passaram a 

Livros

Os romances e os contos desta irlandesa  passaram a dar voz às 
mulheres que não falavam das suas vidas nem para si próprias

o palco com dois colegas de 

geração, João Barradas  

e Eduardo Cardinho, e dois 

músicos mais velhos,  

Albert Cirera e Bruno Pedroso. 

Para o segundo disco Rosinha 

muda a agulha: altera a formação, 

simplifica, passa de quinteto para 

trio e muda de parceiros musicais. 

No piano fica João Paulo Esteves 

da Silva, pianista e improvisador 

consagrado, e para a bateria 

chama Marcos Cavaleiro, um dos 

melhores do instrumento em 

Portugal.  

Neste novo disco encontramos 

nove temas originais, todos da 

autoria do contrabaixista. As 

composições atravessam  

diferentes ambientes e universos: 

da candura de Árvore, passando 

pela viciante simplicidade de Ré, 

até à festa rítmica de Tunkhata,  

à melodia sedutora de Den Gamla 

ou às voltas de Texas.  

Comparando com o disco anterior, 

aqui a música é favorecida pela 

simplicidade instrumental, os 

temas são mais abertos, há menos 

amarras, há mais liberdade e mais 

espaço para a improvisação e os 

três músicos tratam de acrescentar 

novas ideias em cima da (boa) 

estrutura que Rosinha trazia já 

escrita.  

Os três articulam uma música 

que é dialogante e precisa. O 

brilhantismo de Esteves da Silva no 

piano destaca-se, o contrabaixo de 

Rosinha exibe o seu som claro e 

melódico, a percussão de Cavaleiro 

é irrepreensível. A capa do disco 

transmite uma ideia de clareza, que 

é perfeitamente reflectida na 

música, um jazz cheio de vida. Esta 

Árvore não só exibe a qualidade de 

composição de Rosinha, também 

reclama reconhecimento para 

estes três instrumentistas, 

magníficos talentos do jazz 

nacional.

Jazz 

Árvore da vida 
Ao segundo disco como líder, 

o contrabaixista André 

Rosinha confirma-se como 

compositor notável e solta as 

amarras. Nuno Catarino  

Árvore 

André Rosinha  
Robalo  

mmmmm 

Mais uma figura 

da nova geração 

do jazz português 

em trajecto 

ascendente, o 

contrabaixista 

André Rosinha tem desenvolvido 

um percurso sólido e versátil. O 

seu rosto poderá ser familiar para 

muitos por integrar os grupos de 

duas figuras populares do jazz 

luso — Salvador Sobral e Júlio 

Resende — mas o currículo de 

Rosinha não se fica por aí. O 

músico natural de Sintra tem 

acumulado colaborações e 

projectos, do mainstream às 

vanguardas. 

No ano de 2018 apresentou o 

seu disco de estreia, Pórtico, onde 

se mostrava como compositor e 

onde desde logo se evidenciava 

uma particular atenção à melodia. 

Esse disco foi gravado em 

quinteto, com Rosinha a partilhar 

Música
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ano imortalizado por John dos 

Passos, no romance 1919 — em 

Yonkers, Nova Iorque, e a mãe, sem 

meios para o criar, entregou-o à 

irmã, Émilie. “Nasci no mesmo ano 

que Pete Seeger Jackie Robinson 

Nat King Cole Eva Perón J. D. 

Salinger...” dirá. Mas antes de tudo 

lê-se: “Sentia-se perdido. Não sabia 

quem era nem donde vinha.” São 

as primeiras duas frases do livro e 

situam uma busca que nunca 

cessou: a procura de uma 

identidade, de uma consciência de 

si a que vai chamando a “quarta 

pessoa do singular”.  

A mãe, Clemence Albertine 

Mendes-Monsanto, nascera em 

Providence e “descendia de 

foragidos que, para escapar à 

inquisição em Espanha e Portugal, 

embarcaram para o Novo Mundo”. 

É a itinerância como génese a que 

não escapou também. Com Émilie, 

o rapazinho voltou à Europa de 

origem, mais precisamente a Paris, 

onde começou a falar, tendo o 

francês como primeira língua. Mas 

não tardou a regressar a Nova 

Iorque, entre riqueza e pobreza até 

chegar à mansão onde cresceu, 

como protegido de um casal que 

desejava ter um filho homem. 

Estudou, formou-se em jornalismo 

na Universidade da Carolina do 

Norte, combateu na II Guerra 

Mundial, desembarcou na 

Normandia, “viu Nagasáqui”, 

trabalhou na Time, fez mestrado 

em literatura e voltou a Paris, 

conheceu a boémia e lá falaram-lhe 

da cultura fervilhante em São 

Francisco.  

Na página 21 da edição 

portuguesa termina a narrativa que 

pode ser comprada a uma 

memória e inicia-se uma errância 

ordenada (ou desordenada) por 

uma torrente de pensamentos, 

longo monólogo desencadeado por 

emoções, perplexidades, tudo 

alimentado por referências 

literárias, pictóricas, filosóficas, 

musicais, com notas breves mas 

veementes de análise política e 

social, um fluxo onde entra a 

transcendência, às vezes onírico, 

surreal, adolescente no tom, 

furioso pela voragem com que 

encara a vida, o que designa de 

“fúria de viver” e se manifesta por 

exemplo, no modo como tresvaria.  

“O Rapazinho, que se fez adulto 

após uma interminável série de 

confusões afastamentos 

transformações instigações 

cópulas confissões prognósticos 

alucinações consternações 

efabulações colaborações 

revelações aquiescências 

retificações repercussões 

equívocos esclarecimentos 

elucidações simplificações 

idealizações aspirações rodeios 

tomadas de consciência 

radicalizações e libertações, 

encontrava agora, Rapaz Crescido, 

uma voz própria e soltava o tesouro 

secreto das palavras que tinha 

refreado.” 

Neste parágrafo dá-se a 

passagem desse momento mais 

narrativo ao da deriva que é o 

dominante. “Não rasuro uma linha 

que seja”, diz ainda no início como  

manifesto para esta criação. 

Ferlinghetti quis libertar-se de 

convenções ao falar de si, fundador 

da City Lights, editora livraria que é 

uma referência ainda na vida 

cultural de São Francisco, agora 

mais como uma atracção, antes 

como divulgadora da geração Beat, 

a partir do momento em que 

publicou Uivo, poema de Allen 

Ginsberg, em pleno McCarthismo, 

os anos da Caça às Bruxas, pelo 

qual teve de responder senão era 

pornografa o que que publicava. 

Não. Era a verdade. Agora diz: “a 

verdade como ideia e a beleza 

como ideia continuam a existir 

mesmo que toda a beleza do 

mundo seja destruída, a ideia de 

verdade existe mesmo que toda a 

gente seja estruída.”  

Ele é um homem que nasceu na 

geração dos heróis, a que construiu 

o mito da América heróica e a vê 

agora desmoronar. “E para onde 

vamos agora, nós que somos de 

génese heróica e onde é que está 

hoje a nossa grandeza...” não 

chega a haver um ponto de 

interrogação. É só mais uma 

perplexidade de alguém que 

denuncia o capitalismo, o 

exacerbar da cultura do eu, que se 

refugia nos cafés, nas memórias de 

leituras de T. S. Eliot, Conrad, 

Cervantes, Proust, Beckett, 

Shakespeare, Platão, Dylan 

Thomas, Whitman, Aimé Césaire, 

Dante, Henry Miller, Godard.  

“Qual é a história este romance 

senão a lembrança do que ainda 

não se passou pois o passado e 

tão-só um prudente conselheiro do 

futuro”. No vasto monólogo, ou 

recital, a referência pontual à 

finalidade desta escrita funciona 

como uma chamada de atenção do 

leitor e uma interpelação ao 

autobiográficos, reflexões, 

invenções, sonhos, humores, 

reverberações, uma divagação pela 

vida e pela história que a tem 

rodeado encadeada por uma 

espécie de rumor da consciência; 

às vezes melancólica, vertiginosa, 

inconformada, irónica, amarga, 

lírica, provocadora, é um acto de 

irreverência criativa coerente com 

a existência e com a obra do autor, 

o poeta, editor, pintor, livreiro, 

nome decisivo da cultura Beat: 

Lawrence Ferlinghetti.  

“E aqui sentado no Café Trieste 

em São Francisco onde passam 

décadas e nada muda, mudam as 

caras mas as personagens são as 

mesmas inspiradas na população 

mundial e onde é que estamos, eu 

e o meu companheiro de todas as 

horas o solitário eu mesmo? A 

única história deste livro da minha 

vida é o meu constante 

envelhecimento”, escreve, a 

pontuação a seguir a cadência de 

um fôlego muito pessoal que 

confere grande intimidade à 

leitura, a partir desse ponto 

geográfico no número 601 de 

Vallejo Street, um dos seus lugares 

na cidade para onde se mudou em 

1950 e de onde olha o mundo.  

Lawrence Ferlinghetti fez cem 

anos a 24 de Maio de 2019 e este 

romance foi o mais perto que quis 

estar de um livro de memórias. 

Publicado originalmente em Março 

de 2019, Rapazinho começa por 

narrar de forma mais ou menos 

ortodoxa, na terceira pessoa, o 

nascimento e os primeiros anos e 

vida do autor de A Coney Island of 

the Mind ou Poesia como Arte 

Insurgente, quinto filho de um casal 

de descendentes de italianos e 

portugueses. O pai morreu de 

ataque cardíaco meses antes do seu 

nascimento, a 24 e Maio de 1919 — o 

encerrado na tradição e na 

religião. Com uma escrita quase 

austera — trabalhada frase a frase 

como se de um cuidado objecto de 

artesanato se tratasse, e onde nada 

está a mais — a escritora irlandesa 

vai dando voz a várias personagens 

em capítulos quase sempre curtos. 

O leitor assiste, por vezes chocado 

e com raiva, à construção de um 

mundo infernal, desolado, e onde 

não são apenas os olhos do jovem 

psicótico O’Kane que são como 

“buracos povoados de paisagens 

de lugar nenhum”. Ele aprendeu 

as “coisas cruéis que lhe 

ensinavam nos lugares com nomes 

de santos”, mas aquela crueldade 

está espalhada por todo o cenário 

em que as personagens se movem, 

como se o bosque onde O’Kane 

monta um acampamento e vive até 

que começam os 

desaparecimentos fosse a origem 

de todo o mal: a natureza como 

fonte do mal. 

Este romance ambicioso e ao 

mesmo tempo corajoso, esboça 

não apenas uma viagem ao 

Inferno de uma cabeça 

atormentada, mas faz também, 

com compaixão e entendimento, 

um retrato atroz da solidão e do 

abandono. Como se quase tudo 

pudesse ser resumido numa única 

frase do protagonista: “Não estou 

bem da puta da cabeça… o meu 

coração está bem mas foderam-me 

a cabeça.” 

 

A fúria de viver 
de Ferlinghetti 
Lawrence Ferlinghetti fez 

cem anos a 24 de Maio de 

2019 e este romance foi o 

mais perto que quis estar de 

um livro de memórias.  

Isabel Lucas 

Rapazinho 

Lawrence Ferlinghetti 

(Trad. Maria Jorge de Freitas) 
Quetzal 

mmmmm 

Rapazinho é um 

recital de um 

homem de cem 

anos que 

continua 

subversivo tal 

como quando 

aceitou publicar o 

Uivo, de Allen 

Ginsberg. Espécie de mito na 

cultura americana, o poeta e editor 

Lawrence Ferlinghetti, um dos 

nomes centrais da Geração Beat, 

resistiu a escrever umas memórias 

convencionais e mostra que 

continua vivo.  

 Este não é um romance 

convencional, e à medida que a 

leitura vai avançando a palavra 

romance vai sendo cada vez mais 

estranha quando aplicada ao 

conteúdo. Foi escrito por um autor 

à beira de completar cem anos de 

vida; é feito de memórias, dados 
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Mito na cultura americana, o poeta e editor Lawrence Ferlinghetti, 
nome central da Geração Beat, mostra que continua vivo

próprio autor/narrador, enquanto, 

por exemplo, denuncia “vigarices” 

religiosas. “... se formos a ver não é 

a própria consciência a soberana 

deusa de nós todos? Porque 

enquanto a consciência existir nós 

existimos” e não se demora nas 

relações que muitos dos seus 

admiradores gostariam de ver 

esmiuçadas: além de Ginsberg, que 

apelida de Ginzy, Jack Kerouac, que 

chama de Ti Jean, ou William S. 

Burroughs, os míticos da geração 

Beat a que ele se recusava 

pertencer. Eles estão lá, com 

outros, muitos outros, num recital 

que é também a denúncia deste 

tempo e o das gerações que o 

produziram, a dele incluída. “este 

mundo em derredor e o 

aquecimento global persistem em 

demasia tarde e cedo e do 

capitalismo verdadeiramente feroz 

resulta a universal expropriação de 

populações inteiras a quem a nova 

elite mundial, que se arroga estar 

acima das leis das nações, despoja 

de terras e recursos naturais 

blá-blá-blá mas os ventos estão a 

mudar e talvez surja por fim 

alguma forma de socialismo 

humanitário para os espoliados 

mas infelizmente pode muito bem 

ser que apareça um fascismo de 

estado ah podes crer meus irmãos 

rah! rah! rah! terei de ouvir o 

discurso apocalíptico destes 

tarados, destes canalhas de 

esquerda aqui na minha gruta só 

com a quarta pessoa do singular 

por companhia sim eu sei, se sou 

solitário a culpa é minha basta-me 

ir al abaixo ao café ou à livraria ou 

ao cinema pra conviver com o 

Fulano e a Beltrana que passam lá a 

vida como se fossem subprodutos 

dos anos sessenta quando toda a 

gente era emancipada e andava aos 

beijos a toda a gente e não é isso 

que todos querem ainda?” 

Laurence Ferlinghetti mostra 

que continua atento ao mundo, 

que este é ainda o seu tempo, que a 

“espuma da memória” é isso, 

espuma. O Rapazinho “tem a ilusão 

juvenil de que há-de viver para 

sempre”, mas nessa ilusão, há mais 

desespero do que júbilo.  

 

Ensaio de uma 
despedida 
Com trinta anos de serviço 

policial e literário, o 

inspector portuense faz 

contas à vida. Mário Santos 

A Luz de Pequim 

Francisco José Viegas 
Porto Editora 

mmmmm 

Jaime Ramos vai 

envelhecendo. 

Como toda a 

gente. E ensaia a 

sua despedida. 

Com trinta anos 

de serviço, 

chegado aos 60 

de idade, o 

e
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inspector já poderia “meter os 

papéis” (creio que é assim que se 

diz e que se faz) para a reforma, 

mas lá vai resistindo. Resistir é o 

verbo adequado, pois sempre 

houve na Judiciária — onde só 

imperam as “boas práticas” 

modernas, inclusivamente na 

linguagem (“Nada de caralhadas, 

portanto”, resumirá Ramos) — 

quem lhe quisesse fazer a folha, 

isto é, antecipar-lhe burocrática e 

disciplinarmente o descanso 

prometido. Embora leitor blasé de 

romances, que lhe vai municiando 

Rosa (com a qual mantém há anos, 

como sabemos, útil e pragmática 

entente cordiale), Ramos não é 

parvo e ao longo dos “anos em que 

havia dinheiro e ninguém se 

perguntava porque é que havia 

dinheiro a jorros pelo país fora” (p. 

286) lá conseguiu amealhar 

“alguma coisa para os dias de 

necessidade” e alcançou comprar 

um refúgio no Douro: “Se tudo 

falhar, se tudo morrer, se tudo 

acabar, se tudo desmoronar — 

como eu acho que um dia vai 

acontecer —, se tudo perder 

sentido (já quase nada tem 

sentido), eu tenho essa casa 

escondida no meio da serra e do 

rio.” (p. 287) Quase tão melancólico 

como o Palace de Vidago, embora 

menos imponente — e 

entretendo-se melhor, aliás, com 

comentários sobre o tempo, ou a 

ouvir o som da chuva a cair em 

Campanhã, para não falarmos 

agora da boa “cozinha burguesa do 

Porto” —, o “recalcitrante” 

inspector vai fazendo, portanto, 

contas à vida e a “esse velho Porto 

da sua iniciação nos mistérios do 

crime”, uma cidade que ele sabe 

que não regressará jamais, “se é 

que tinha existido além da sua 

imaginação” (p. 27).  

A criação de protagonistas 

idiossincráticos, rapidamente 

reconhecíveis por um conjunto de 

características, hábitos, gostos ou 

atitudes por assim dizer peculiares 

(sejam estes excêntricos ou 

vulgares), é comum na ficção 

policial clássica. Ramos tem 

idiossincrasias bastantes (embora 

discretas), tem as suas “merdas”, 

como prefere dizer Avelino 

Marques. Já será menos comum 

que cada caso investigado nos 

represente a personagem em 

diferentes idades da sua existência 

imaginária, como acontece com o 

inspector do Porto, que surge em 

uma dezena de romances (e um 

volume de contos) publicados ao 

longo dos últimos 30 anos por 

Francisco José Viegas (n. 1962). 

Tudo isto torna Jaime Ramos uma 

das poucas personagens 

romanescas (facilmente) 

memoráveis da ficção portuguesa 

contemporânea. Sublinhe-se, aliás, 

que, não obstante a presença de 

alguns marcadores convencionais 
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Francisco José Viegas é autor de uma das poucas personagens 
romanescas memoráveis da ficção portuguesa: Jaime Ramos

do subgénero policial, estamos, 

fundamentalmente, perante um 

programa ficcional canonicamente 

realista que tematiza 

acontecimentos e aspectos da 

história recente portuguesa. 

Digamos que, no seu conjunto, os 

livros protagonizados pelo 

inspector Jaime Ramos constituem 

a pequena “comédia humana” de 

Francisco José Viegas. 

Assim, não surpreenderá que o 

livro mais recente do autor, A Luz de 

Pequim, seja um falso policial. 

Obviamente, quase apetece dizer. 

Em uma espécie de pré-genérico, 

abre o romance com a descoberta 

de um cadáver no Douro, do qual só 

se voltará a ter notícia duzentas 

páginas adiante. Entretanto, serão 

passados em abreviada revista 

crimes e casos que foram 

libertando Ramos da lei da morte 

em outros tantos livros — Um Céu 

Demasiado Azul (1995), Um Crime 

na Exposição (1998), Um Crime 

Capital (2001) —, remexe-se no seu 

passado — a tropa feita na 

Guiné-Bissau, a breve e equívoca 

militância comunista nos idos da 

década de 1970, o amor falhado. 

Contudo, mais de três décadas 

depois, embora não passe talvez de 

“uma sombra do que já fora”, não 

há desassossego ou desencanto que 

surpreendam o calejado e 

incrédulo Ramos quando regressa 

ao andar acanhado da Rua do Barão 

de Nova Sintra. Sim, é verdade que, 

também no início do livro, aparece 

outro cadáver, este suspenso da 

enferrujada Ponte de D. Luís, e que, 

muito lá para diante, se 

estabelecerá expeditamente uma 

ligação entre as duas mortes, etc., 

pois a convenção obriga. Porém, o 

que verdadeiramente importa, 

ainda que o livro se intitule A Luz de 

Pequim, é a descrição da geografia 

física, sentimental e humana, 

mental e moral, tão miúda, tão 

desavinda com o politicamente 

correcto, tão prosaica e portuguesa, 

irresgatável, onde transcorre o 

quotidiano de Ramos. E o nosso. 

 

Descobrir 
Elizabeth 
Taylor 
Uma das melhores escritoras 

do século XX, uma das mais 

esquecidas e subvalorizadas. 

Helena Vasconcelos 

Angel 

Elizabeth Taylor 

(Trad. Helena Briga Nogueira) 
Relógio D’Água 

mmmmm 

Dava pelo nome 

de Elizabeth 

Coles e foi 

considerada por 

muitos, incluindo 

o irrascível 

Kingsley Amis, 

como uma das 

melhores 

escritoras do século XX. No 

entanto, foi também uma das mais 

esquecidas e subvalorizadas. Ao 

casar com o senhor John Taylor, 

que lhe proporcionou uma vida 

descansada e sem acontecimentos 

dignos de nota — uma dificuldade 

para os biógrafos — passou a 

chamar-se Elizabeth Taylor, o que a 

relegou para a sombra da sua 

famosa homónima. Quando 

começou a ser publicada e lida no 

seu país de origem, Inglaterra, 

surgiu, no firmamento rutilante de 

Hollywood, uma estrela que captou 

todas as atenções, deixando a 

autora britânica numa espécie de 

limbo em que a fama de um nome 

se tornou uma maldição. Passou a 

ser “a outra Taylor” e assim se 

manteve, ao longo de uma carreira 

bem preenchida por dezenas de 

contos e uma boa dúzia de 

romances. 

Angel foi publicado, pela 

primeira vez, em 1957 e conta a 

história de uma escritora de “livros 

românticos”, no género dos de 

Barbara Cartland ou de Corin 

Tellado, que fizeram as delícias de 

frequentadores de aeroportos com 

voos permanentemente atrasados 

e de muitas donas de casa 

desesperadas, ansiosas por escapar 

à monotonia dos dias.  

Encontramos Angelica Deverell 

(Angel) no dia em que decide que 

não quer regressar à escola. A 

professora duvidou que tivesse 

sido ela a escrever uma 

composição apresentada na aula. 

Estranhou o estilo floreado, a 

linguagem barroca, a trama 

complicada e inverosímil. Angel é o 

contrário do que o seu nome 

sugere e, às perguntas que lhe são 

colocadas, responde com mentiras 

e com uma verdade, a de que é 

mesmo ela a autora do texto. 

Descobriu que escrever é a sua 

missão, que o resto não lhe 

interessa, nem as pessoas, nem os 

acontecimentos, nem os 

sentimentos, nem as relações 

humanas. Para que serve a 

realidade, sensaborona e 

desinteressante se, através da 

escrita, pode “habitar” outros 

universos, muito mais apelativos, 

muito mais palpitantes, muito mais 

arriscados e apaixonantes? Angel 

abraçará a carreira de escritora, 

será rica e famosa e nada nem 

ninguém poderá impedi-la. 

A acção decorre no início do 

século XX, quando o romance 

como género se popularizou, 

ganhando um número de leitores — 

e principalmente leitoras — nunca 

antes visto. As histórias de nobres 

aventurosos, donzelas intrépidas, 

fugas românticas, alusões a 

transgressões sexuais e infindáveis 

episódios mirabolantes foram 

sofregamente consumidas por uma 

população cada vez mais alargada 

que desejava a excitação 

provocada por tais aventuras, de 

uma forma imediata e directa, sem 

se dar ao trabalho de passar pelas 

sofisticadas tramas de Jane Austen 

ou George Eliot. 

Angel cresce na casa por cima da 

mercearia que pertence à sua mãe 

viúva. Frequenta um colégio 

particular graças ao apoio 

financeiro da Tia Lottie, que lhe 

conta histórias da Mansão Paraíso 

onde trabalha desde sempre como 

criada da “senhora”, uma 

aristocrata que precisa dela para 

tudo, incluindo calçar-lhe as meias. 

É claro que Angel conta, na escola, 

que a Mansão Paraíso — que não 

conhece, mas que idealiza ao 

pormenor — pertence à sua própria 

família. Angel é uma mentirosa 

compulsiva, uma manipuladora 

totalmente centrada no seu ego e 

na sua fantasia. A mãe, ocupada 

com o trabalho, tem dificuldade 

em contrariar a filha. Desculpa-a, 

faz-lhe as vontades, tem medo dela 

e deixa-se enredar no seu estranho 

mundo, povoado de mansões 

majestosas, joias de preço 

incalculável, cavalos, carruagens 

sumptuosas e personagens 

heroicas que não conhecem 

limites, sejam eles morais, 

sentimentais ou sexuais 

Angel encerra-se em casa, 

alegando estar doente e escreve 

furiosamente, completando o seu 

primeiro romance, Lady Irania. 

Quando finalmente o manuscrito é 

aceite por editores — um deles 

ser-lhe-á fiel ao longo da vida — a 

expectativa e o risco são enormes. 

Estará o mundo preparado para os 

exageros e destemperos da nova 

autora? A resposta é “sim”. Os 

romances de Angelica Deverell 

vendem-se a um ritmo alucinante e 

a escritora não tem mãos a medir, 

produz obra atrás de obra, torna-se 

cada vez mais rica e caprichosa. 

Angel é, na realidade, um 

demónio, um ser que desconhece 

os afectos e sentimentos e despreza 

os outros mortais que considera 

inferiores e negligenciáveis. Nem as 

Grandes Guerras (a Iª e IIª), com o 

seu cortejo de horrores bem reais, 

a fazem acordar do seu estado 

letárgico e sair do seu lugar 

privilegiado, protegido, com 

pessoas às suas ordens e prontas 

para lhe satisfazer os caprichos. 

Quando o tempo a envelhece — e 

com ela as suas histórias — a sua 

decadência será acentuada e o 

fulgor de outrora desvanecer-se-á. 

Angel é um livro sobre a escrita, 

sobre escritores, sobre e

Angel é um livro sobre a escrita 
e os escritores, sobre a 
imaginação e sobre a fronteira 
entre a arte e a vida
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editores, sobre o processo 

criativo, sobre a imaginação e 

sobre a fronteira entre a arte e a 

vida. O que faz deste romance uma 

peça interessante é o facto de 

Elizabeth Taylor ter criado uma 

personagem que é 

simultaneamente repelente e 

atraente, uma espécie de princesa 

de contos de fadas que é, também, 

a “bruxa má”. Ao fazer da sua 

(anti-) heroína uma escritora, 

usou-a como um espelho do seu 

próprio trabalho criativo e é com 

ironia que transforma a insolente e 

caprichosa Angel numa figura 

“feminista”, uma vez que, ao 

contrário das mulheres do seu 

tempo, é absolutamente livre, 

dominadora e senhora do seu 

destino, embora consiga tudo à 

custa de uma perpétua fantasia 

que, maniacamente, transpõe para 

os seus romances. O seu sucesso e 

consequente queda é, também, o 

reflexo dos tempos, das alterações 

da sociedade. O próprio romance 

como género transformar-se-á 

radicalmente e o estilo dessa 

“máquina” de fazer livros, baseado 

numa única fórmula, perde 

importância. Encerrada no seu 

baluarte fantástico, Angel resistirá 

até ao último suspiro enquanto, à 

sua volta, tudo desvanece, 

engolido pelo tempo.  

 

Ensaio 

A estranha 
sedução  
do singular 
Problemáticas filosóficas, 

políticas e históricas 

fundamentais de forma 

“breve”. Miguel Bandeira 
Jerónimo 

Breve História da Ideologia 

Ocidental  

Rolf Petri 
Temas & Debates 

mmmmm 

Este não é um 

livro de leitura ou 

digestão fáceis. 

Aborda temas e 

problemas muito 

complexos e 

ampla e 

densamente 

examinados. Da 

“ideologia ocidental” e do 

“progresso” às relações entre 

argumentários “civilizacionais” e 

“teleológicos” e o ofício do 

historiador e o papel da história. 

Das condições da “liberdade“ e da 

“virtude” à formação e reprodução 

de hierarquias “culturais” e 

“raciais”. Escrutina obras, vastas, e 

autores, numerosos, esmiuçados 

vezes sem conta. Toca 

problemáticas filosóficas, políticas 

e históricas fundamentais, 

declarando oferecer um “relato 

crítico”, de uma forma “breve”. Tal 

incorre em operações de 

simplificação, aqui e ali 

exageradas. Precipita-se ainda em 

abstrações excessivas.  

Numa entrevista recente, Rolf 

Petri afirmava que os conceitos 

produzidos pelos historiadores 

devem ser utilizados pelos políticos 

e pela sociedade em geral de modo 

mais criterioso. Sugere também 

que os historiadores devem ser 

mais “assertivos” na transmissão 

do seu conhecimento específico. 

Mais “precisos” no uso da 

linguagem através da qual o fazem. 

Depois de ler o seu livro, podemos 

ainda acrescentar que devem ser 

mais claros. Menos atreitos à 

sedução de confundir opacidade 

com profundidade, circularidade 

com lógica, ou exuberância 

referencial com sofisticação 

analítica. Falar claramente de 

temas complexos não é fácil. Mas 

não é preciso tornar a tarefa ainda 

mais difícil. Neste livro, em vários 

momentos, a leitura é pouco 

convidativa e a argumentação 

pouco transparente. 

Estas questões são importantes. 

Entre outras razões, convém 

emprestar um módico de clareza 

ao sentido da linguagem que 

usamos. A começar por “ocidente”, 

“civilização”, “progresso”, 

“modernidade” e, claro, 

“ideologia”. A elasticidade das 

definições e dos usos destes termos 

é evidente. E acarreta riscos, no 

debate especializado mas também, 

talvez mais significativo, na esfera 

pública. Nesta, amiúde, os debates 

invocam os mesmos conceitos. Mas 

não é crível que estejamos todos a 

falar do mesmo. Igualmente 

arriscado é persistir em falar destes 

assuntos no singular, em busca de 

um elemento definidor único (do 

“ocidente”, por exemplo), 

recusando a sua inescapável 

diversidade e ambiguidade 

históricas. Recusando, assim, a 

compreendê-los de modo frutuoso. 

O livro contém, naturalmente, 

aspectos de interesse, apesar de ser 

difícil experimentar momentos de 

surpresa provocados por um 

argumento inaudito ou pela 

invocação inesperada de uma ideia 

alheia. Por exemplo, Petri 

reconhece a necessidade de 

escrutínio crítico sobre os 

contextos de produção das ideias, 

dos seus usos no tempo e no 

espaço. As ideias são 

historicamente situadas. São 

condicionadas por, e condicionam, 

contextos sociais, económicos, 

políticos, culturais precisos. Este é 

um ponto importante. Mas, a 

verdade é que, aqui, as ideias 

tendem a comandar a história. Esta 

parece ser, essencialmente, uma 

tradução do poder das ideias e de 

formas de “imperialismo cultural”. 

Ou seja, de argumentos, crenças ou 

preconceitos mais ou menos 

persuasivos, que agitam e 

determinam, com eficácia e 

alguma linearidade, a iniciativa 

humana. Neste livro, esforços de 

justificação de um dado 

acontecimento ou processo 

histórico são tomados como as suas 

causas maiores. As “breves” 

páginas sobre o expansionismo 

imperial e colonial são um bom 

exemplo deste equívoco.  

Importante (e comprometido) 

analista do fenómeno, John Hobson 

é citado, mas o alcance da sua obra 

empalidece. Apesar deste expor o 

modo como “políticos 

imperialistas, soldados ou 

directores de companhias” se 

associavam a “qualquer sentimento 

altaneiro que lhes pareça útil”, 

fomentando-o até que este “ganhe 

fervor”, com o fito de o explorar 

para “os seus fins”, Petri prefere 

usar os seus argumentos sobretudo 

para sublinhar a importância de um 

“sentimento moral” associado à 

expansão. Estranhamente, o olhar 

do sociólogo italiano Giovanni 

Amadori Virgilj, autor de um 

estudo “psico-sociológico” sobre o 

“sentimento imperialista”, é mais 

valorizado do que o de Hobson. A 

“hegemonia moral” seria mais 

relevante que motivações 

orientadas para a conquista de 

mercados ou para a obtenção de 

influência (geo)política. De facto, as 

narrativas de salvação e redenção, 

e os messianismos vários, 

entrelaçam-se com uma 

pluralidade de interesses materiais 

de tal modo que os ofuscam. E 

ofuscam alguns estudiosos. Neste 

“relato crítico”, o capitalismo vê-se 

pouco, muito pouco. O mesmo 

sucede com a industrialização. 

É notório o conhecimento 

limitado sobre debates, já antigos, 

sobre alguns dos tópicos centrais 

do livro. Por exemplo, os que se 

debruçaram sobre causas do “novo 

imperialismo” ou sobre o papel, 

diverso e assaz heterogéneo, das 

motivações éticas e humanitárias 

associadas a momentos 

particulares de tomada de decisões 

políticas e económicas de monta, 

da supressão legal da escravatura 

ao expansionismo colonial. Este 

último caso é significativo. O zelo 

missionário nem sempre 

acompanhou a expansão imperial. 

Por vezes sucedeu o contrário. 

Outro exemplo: nas trajectórias 

imperiais, a crença na possibilidade 

da conversão ou da “civilização” 

nem sempre predominou. Em 

certos momentos, muitos viam-na 

como uma perda de tempo. Mais 

um exemplo: a discussão do tópico 

da “modernidade” não invoca, 

uma só vez, um dos mais 

Sob a capa da fé e da devoção, Corpus C

As lacunas historiográficas têm 
evidentes consequências 
analíticas 

e

Cinema

Estreiam 

A fé não está 
onde mais se 
espera 
Sólido e inteligente mais do 

que especialmente inspirado, 

é um exemplo de que há mais 

para descobrir no cinema 

polaco do que aquilo que 

vamos vendo aos soluços por 

cá. Jorge Mourinha 

Corpus Christi — A Redenção 

Boze Cialo 

De Jan Komasa 
Com Bartosz Bielenia, Aleksandra 

Koniecza, Eliza Rycimbel 

mmmmm 

É altamente provável que Corpus 

Christi nunca chegasse às salas 

portuguesas se não estivesse 

nomeado para o Óscar de Melhor 

Filme Estrangeiro. Não é novidade, 

está sempre a acontecer, mas não 

deixa por isso de ser irritante que 

continuemos a olhar para o cinema 

europeu com “etiquetas” ou 

“preconceitos” que fazem mais 

mal do que bem: faz-se muito mais 

e muito melhor cinema por esse 

mundo fora do que muito do que 

chega às nossas salas, que vem 

filtrado pelo ângulo dos prémios, 

dos festivais ou do puro 

mercantilismo. O caso da terceira 

longa do polaco Jan Komasa é 

significativo: a Polónia deu-nos 

cineastas francamente talentosos 

cujas carreiras foram sendo 

acompanhadas regularmente, de 

importantes debates das últimas 

três décadas, sobre as “múltiplas 

modernidades”. A juntar a estas 

lacunas historiográficas, com 

evidentes consequências analíticas, 

este livro faz sobressair os defeitos 

de uma certa história intelectual, 

alérgica às desfeitas geradas pelos 

dados empíricos ou pelas 

condições materiais. 

A dimensão teleológica 

enquanto elemento definidor da 

“ideologia ocidental”, apesar da 

manifesta heterogeneidade da sua 

expressão histórica, é um dos 

principais argumentos do autor. 

Tal não é propriamente uma 

novidade. Desde os filósofos gregos 

que a pensavam sem a nomear e 

desde Christian Wolff, que cunhou 

o termo em 1728, a teleologia 

cativou os espíritos mais 

esclarecidos. A imaginação 

teleológica também tem 

encandeado, mas encantado, 

aqueles mais dados a 

simplificações. Há obra sobre o 

assunto, de muita qualidade e, 

aspecto importante, com 

pressupostos e conclusões 

diferentes, em áreas distintas. Com 

tradições muito diversas, umas 

mais centradas no aspecto técnico 

da causa finalis, outros mais 

preocupados em reflectir sobre o 

modo como a teleologia, enquanto 

conceito e instrumento heurístico, 

se tornou um projecto, um futuro 

imaginado mais do que um 

passado analisado. Mas o ponto 

central aqui é o da existência de 

visões muito diversas. O que as une 

dificilmente é mais importante do 

que o que as separa. Mas Petri, 

mais uma vez, vai no sentido 

contrário. Não quer estudar a 

multiplicidade dinâmica de 

sentidos atribuídos à história ou a 

“pluralidade de formas de 

teleologia e de escatologia”. Quer 

analisar a “ideia singular de que a 

História tem de ter um objectivo” e 

oferecer um argumento sintético e 

abrangente sobre o assunto. 

A literatura sobre o problema da 

relação entre teleologia e história 

usada por Petri é ampla, mas com 

omissões. Ademais, o uso 

parcimonioso de algumas obras de 

referência é discutível. Um exemplo 

interessante relaciona-se com o 

recurso frugal a um dos mais 

importantes livros que tratou o 

tópico recentemente: o poliédrico 

Historical Teleologies in the Modern 

World (2015), que reúne diferentes 

académicos, da literatura à filosofia 

e à história. A razão pode ser esta: 

ao contrário do livro de Petri, um 

dos argumentos dessa obra 

colectiva é, precisamente, é o de 

que as várias teses que pretendem 

unificar os fundamentos do pensar 

histórico não têm resistido ao 

confronto empírico. São demasiado 

estreitas, selectivas, restritivas. O 

mesmo sucede com as tentativas de 

unificação do que é a “teleologia” e 

do que seria o “objectivo” da 

História. Ou com as tentativas de 

síntese do que é a “ideologia 

ocidental”. A sua utilidade é 

relativa. Este livro mostra bem 

porquê. 
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pus Christi fala da hipocrisia e da fachada, do poder e da razão

AS ESTRELAS  
DO PÚBLICO

Jorge 
Mourinha 

Luís M. 
Oliveira

Vasco 
Câmara

a Mau  mmmmm Medíocre mmmmm Razoável  mmmmm Bom mmmmm Muito Bom  mmmmm Excelente

Alva mmmmm mmmmm mmmmm 

Bombshell mmmmm – mmmmm 

O Caso de Richard Jewell – mmmmm mmmmm 

Corpus Christi: A redenção mmmmm – – 

A Despedida mmmmm mmmmm mmmmm 

Diamante Bruto – mmmmm mmmmm 

J’Accuse: O Oficial e o Espião – mmmmm mmmmm 

Jojo Rabbit mmmmm mmmmm mmmmm 

Ladrões com Arte – mmmmm – 

1917 mmmmm mmmmm mmmmm 

Mulherzinhas mmmmm mmmmm mmmmm 

Uma Vida Escondida mmmmm mmmmm mmmmm 

Andrzej Wajda a Krysztof 

Kieslowski (para não falar de 

Polanski), mas agora é preciso a 

bênção de uma nomeação para o 

Óscar para alguém sequer ligar. 

Isso não abonaria 

necessariamente em favor do 

filme. No papel, Corpus Christi tem 

tudo para ser uma daquelas 

“histórias de vida” que comovem a 

Academia de Hollywood — 

inspirado num facto verídico, 

conta o caso de Daniel, um jovem 

em liberdade condicional que 

sonha ser padre, mas cujos 

antecedentes criminosos impedem 

a entrada num seminário. Mas que, 

confundido com um padre, acaba 

por substituir o pároco doente 

numa aldeia. 

O que há de interessante no filme 

de Komasa não é a sua adesão à 

convenção do impostor que dá por 

si levado pelos acontecimentos, 

mas sim o modo como a utiliza 

para falar da religião e da fé. Como 

o pároco doente diz, “há aqui 

muitos frequentadores mas poucos 

crentes, e muita gente que só vem à 

igreja para que os vizinhos não 

falem deles”, e a aldeia está ainda 

“em carne viva”, sob o choque de 

reconhece-se um filme sólido, 

inteligente, bem feito, bastante 

superior aos filmes de uma 

Malgorzata Szumowska ou de uma 

Agnieszka Holland (únicas 

cineastas polacas que continuamos 

a ver com alguma regularidade), e 

que faz uma rima curiosa com a 

Vida Escondida de Terrence Malick: 

a fé não está onde mais se espera 

que ela esteja. 

 

 

A sonhar  
com noir,  
mas deslavado 
Copismo aplicado, sem 

disfarçar a falta de chama e 

de inspiração. Luís Miguel 
Oliveira 

Ladrões com Arte 

Lying and Stealing 

De Matt Aselton 
Com Theo James, Emily 

Ratajkowski, Fred Melamed, Isiah 

Whitlock Jr. 

mmmmm 

Lá muito ao fundo desta história de 

ladrões de obras de arte (que 

sempre dá para os exercícios de 

name dropping: Modigliani, 

Andrew Wyeth, Philip Guston, 

Egon Schiele e, cereja em cima do 

bolo, um suposto auto-retrato de 

uma tragédia da qual ninguém fala 

mas que Daniel vai deslindando aos 

poucos. Sob a capa da fé e da 

devoção, Corpus Christi está 

realmente a falar da hipocrisia e da 

fachada, das relações entre o poder 

e a razão, perguntando 

constantemente de que serve 

acreditar num Deus 

aparentemente injusto quando 

tanta gente parece distorcer a Sua 

mensagem em proveito próprio. 

“É uma parábola,” diz alguém já 

perto do fim; é uma parábola, sim, 

não apenas da religião mas 

também da sociedade (e todos 

sabemos como a igreja tem um 

papel central na sociedade polaca). 

E uma parábola à qual Bartosz 

Bielenia, como Daniel, empresta o 

corpo habitado, (literalmente) 

sacrificial, do “forasteiro” que 

carrega a sua devoção com mais fé 

e entendimento do que os supostos 

devotos da aldeia; e uma parábola 

que não enjeita usar os 

lugares-comuns da fórmula para 

depois os contornar quando mais é 

preciso. 

Não se descobre nada de 

especialmente novo ou original em 

Corpus Christi, é verdade. Mas 

Adolf Hitler enquanto jovem 

artista), lá muito ao fundo, 

dizíamos, repousa o desejo de 

reencontrar os ambientes amorais, 

ou mesmo imorais, dos noirs de 

outras épocas, e talvez até, em 

especial, dos noirs “angelinos” de 

Billy Wilder (embora aí já devamos 

estar, em desespero de causa, a 

procurar o que não está no filme de 

Matt Aselton, que para tanto devia 

começar por filmar Los Angeles 

com menos indiferença). O 

resultado sai, sobretudo, “escolar”, 

no sentido em que, não tendo nada 

de especialmente errado, também 

não tem nada de realmente certo. 

Rumina clichés, constrói a narrativa 

em modo pós-tarantiniano (os 

flashbacks, o inevitável stand off em 

pescadinha para o final), quase — 

quase — tem nota positiva no 

parâmetro que mede o copismo 

aplicado, mas não tem nada que 

disfarce a falta de chama e de 

inspiração. Ou tem muito pouco: 

alguns secundários (o 

“woodyalleniano” Fred Melamed, 

o “spikeleeano” Isiah Whitlock Jr), 

magro consolo para a incapacidade 

de Theo James e Emily Ratajkowski, 

com aquela leveza lavadinha de 

modelitos do Instagram, 

encarnarem a profundidade 

ontologicamente turva de um 

verdadeiro par de film noir.

A leveza lavadinha de modelitos a querer encarnar a  profundidade 
ontologicamente turva de um par de film noir
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É
 quase sempre assim, em Portugal: os 

debates sobre grandes questões 

políticas, sociais e culturais chegam 

com grande atraso e instalam-se no 

espaço público como se fosse uma 

novidade específica do nosso meio, 

ignorando os termos e os modos de uma 

discussão que tem uma história muito mais 

longa, atravessou fronteiras e mobilizou gente 

que não se limita a pensar tais matérias em 

reacção a acontecimentos pontuais e em 

resposta aos adversários do momento. É o que 

acontece neste momento com as discussões 

sobre o racismo e a chamada “descolonização 

dos museus”.  

Por cá, também se tem configurado 

ultimamente, mas de maneira cada vez mais 

veemente, uma oposição entre integristas 

universalistas e anti-racistas e “racializados” 

(coloco entre aspas para significar que é a 

palavra é um neologismo que só recentemente 

passou a ser usado de modo mais comum). E 

tal como acontece noutras latitudes, essa 

oposição passa também no interior da 

Esquerda. Aos segundos, aponta a direita a 

acção “radical” de exacerbarem a sua defesa da 

identidade das minorias (negra, feminina, etc.), 

provocando uma “guerra civil”. A 

extrema-direita, explorando um racismo 

estrutural, vai muito mais longe nessa 

acusação. Uma parte da esquerda, por sua vez, 

vê nas reivindicações identitárias específicas 

uma razão que enfraquece a referência à 

categoria política de “classe” e, por isso, 

prejudicial na frente popular, favorecendo a 

direita. Toda esta discussão, que tem por cá 

uma existência recente, já vem de longe, no 

tempo, e de outras paragens. Tal como não é 

nenhuma especificidade portuguesa o 

combate, que tem lugar sobretudo nos media, 

aos “anti-racistas racistas”, isto é, àqueles que 

os seus detractores acham que, afinal, acabam 

por estimular ou despertar reacções racistas. 

De igual modo, também chegou cá a dimensão 

mais fraudulenta de todo este debate: trata-se 

da falsa simetria do racismo anti-brancos. É 

uma falsa simetria não porque as pessoas 

brancas, percebidas enquanto tal, não possam 

ser objecto de preconceitos, de ataques, de 

injúrias, mas porque não existe uma teoria e 

uma ideologia que coloquem os brancos no 

lugar inferior da hierarquia racial, de maneira a 

que isso se traduza em práticas institucionais. 

O racismo é um sistema de domínio que não se 

limita a interacções individuais (por isso é que 

não se pode falar de racismo anti-brancos).  

O termo “raça”, como sabemos, quase 

desapareceu de todo este debate porque está 

suficientemente demonstrado que as raças 

biológicas não existem.  Mas está visto que é 

uma crença ilusória pensar que excluindo o 

nome excluiríamos a embaraçosa realidade que 

dele emergiu. Por isso, já alguém escreveu: “a 

raça não existe, mas ela mata”. O filósofo e 

teórico Achille Mbembe, autor da Crítica da 

Razão Negra, disse na sua intervenção, há 

alguns meses, num colóquio universitário, em 

Paris, sobre as questões do racismo: “Querendo 

extirpar o termo ‘raça’ do léxico constitucional, 

os europeus fizeram como os missionários 

espanhóis que procuravam extirpar os 

demónios da alma dos pagãos que queriam 

evangelizar”. Uma vez excluída no discurso 

oficial a contingência biológica da raça, 

pensou-se que teria sucesso contra o racismo a 

estratégia anti-racial chamada colorblind. Foi 

em vão, até porque não é suficiente fazer 

desaparecer o racismo biológico para erradicar 

o racismo baseado em diferenças culturais. E 

com muita frequência veio ao de cima algo que 

os integristas universalistas (da esquerda e da 

direita) apontam como uma contradição: o 

facto de a identidade (étnica, mas também de 

classe e de género) ser construída socialmente, 

mas ao mesmo tempo produzir um sentimento 

de pertença que leva o grupo a lutar pela sua 

emancipação. Foi, aliás, analisando esta 

realidade que a investigadora e teórica indiana 

Gayatri Spivak, radicada desde há muitos anos 

nos Estados Unidos, propôs a noção de 

“essencialismo estratégico” que consiste na 

fixação provisória de uma essência, que 

sabemos ser artificial, para a utilizar como um 

instrumento útil.  

Controvérsias, debates e  discussões sobre a 

questão do racismo não faltam. Estão 

disseminadas por todo o lado, com um grau de 

complexidade que nem de longe se consegue 

vislumbrar na discussão que aqui aterrou 

tardiamente, como se fosse uma novidade. 

A
questão colocada por 1917, 

o filme de Sam Mendes 

bem posicionado para 

ganhar os Óscares de 

melhor filme e melhor 

realização depois da 

vitória nos Globos de Ouros e nos 

BAFTA, é como pode ou 

principalmente como deve o 

cinema mostrar a guerra, 

particularmente a guerra de 

trincheiras que se baseava na defesa 

de uma posição, com enorme 

sacrifício em termos de baixas, 

estratégia que só foi abandonada 

com a introdução do tanque de 

guerra com melhores possibilidades 

de sucesso no avanço, 

sensivelmente após a data de Abril 

de 1917 que o filme marca. 

Sam Mendes é um homem de 

teatro, mas é também um homem 

de cinema, que ganhou aliás um 

Óscar de melhor realização logo no 

seu primeiro filme, Beleza 

Americana (1999). 1917 constitui um 

hábil exercício cinematográfico, 

uma vez que o filme é feito todo 

num só plano, isto é, em 

continuidade, sem nenhum corte. 

Claro que há um artifício que 

permite iludir interrupções na 

tomada de imagens que não foi feita 

num só dia como acontece, por 

exemplo, em Arca Russa (2002) de 

Aleksandr Sokurov.  

Alfred Hitchcock foi quem 

inventou esta forma de filmar em 

continuidade no mesmo plano em A 

Corda (1948) e só 34 anos depois a 

proeza seria repetida pelo húngaro 

Bela Tarr em Macbeth (1982) sendo 

que se tratava de Shakespeare e o 

registo era em vídeo. Aliás um outro 

húngaro, Miklós Jancsó, ficou 

célebre pelos longos 

planos-sequência em muitos dos 

seus filmes, e ainda um húngaro, 

Lázló Nemes, voltou a utilizá-los em 

O Filho de Saul (2015), cuja história 

se passa no campo de Auschwitz. 

Em 2014 o mexicano Alejandro G. 

Iñarritu venceu o Óscar da melhor 

realização com o mesmo processo 

em Birdman (ou A Inesperada 

Virtude da Ignorância), mas aí o 

contexto era o do teatro na história 

do regresso ao palco de um actor de 

um papel mítico que lhe absorvera a 

carreira. 

O norueguês Erik Poppe filmou 

em continuidade Utoya, 22 de Julho 

(2018), sobre o massacre perpetrado 

nessa pequena ilha pelo extremista 

de direita Andres Breivik, 

mostrando novamente a aflição de 

uma população desprotegida 

perante uma ameaça colossal.  

É de lembrar ainda que no 

contexto também de guerra, neste 

caso a segunda mundial, Joe Wright 

em Expia ção (2007) inseriu um 
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O motivo, informa Pacheco Pereira, era político (Manuel 
Resende era trotsquista e Pacheco Pereira era maoísta) e 
alguns anos depois a paz foi restabelecida. A questão que me 
chamou a atenção neste artigo não é a do sectarismo e 
tribalismo (que são o tema da crónica da qual retirei esta 
citação), mas o facto de Pacheco Pereira nem por um 
momento parecer que tem a consciência de que Manuel 
Resende era um poeta maior da literatura portuguesa 
contemporânea. Percebemos um pouco essa omissão pelo 

modo como o texto incide sobre um assunto de ordem política 
(não é um obituário). Mas também percebemos outra coisa: 
que a vida política, muitas vezes, dilapida os seus poetas. E 
Manuel Resende, de certa maneira, é um poeta publicamente 
dilapidado, no sentido em que, também devido à sua 
discrição, não teve em vida o reconhecimento que merecia. 
Pacheco Pereira diz que acompanhou mais a sua obra de 
tradutor do que a de autor. Seria mais justo dizer que Manuel 
Resende foi um grande autor mesmo enquanto tradutor.

Livro de recitações
“Morreu Manuel Resende, a última pessoa com que andei à pancada individualmente” 
José Pacheco Pereira, in Público, 1/02/2020
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Seguiu-se I’m your puppet, de James e 
Bobby Purify; as primeiras gravações de Duane 

Allman; o que de melhor fizeram Candi Staton e 
Clarence Carter. Mas foi ele o derrotado da história.  

 
Com When a man loves a woman, gravado quando era 
ainda empregado de hospital, Percy Sledge foi o 
único artista local a atingir o estrelato internacional. 
Os discos para a Atlantic encarnam a pureza de 
Muscle Shoals, mas no imaginário popular esse som 
de encantamento dispersou-se numa multidão de 
artistas de estilos inconciliáveis. Muscle Shoals 
tornou-se, entretanto, chão sagrado. Muito do que 
continua a dilacerar a sociedade teve ali uma reunião 
de interesses. Se isto não é o espírito da paz entre 
gente rija... 

plano-sequência de cinco minutos e 

meio nas praias de Dunquerque. 

Há outros exemplos 

principalmente nestas duas 

primeiras décadas do século, mas 

com menor notoriedade.  

A pergunta talvez interessante é 

se se trata de um mero recurso 

narrativo ou que formas expressivas 

reveste nestes diferentes filmes.  

Obviamente é diferente o seu uso 

nos filmes de Tarr, Sokurov e muito 

particularmente Iñarritu em que há 

uma espécie de reconversão do 

efeito de teatro (ou de museu, no 

caso do Ermitage de São 

Petersburgo em Arca Russa). Os 

espaços do palco, do camarim e 

exterior ao próprio teatro ganham 

uma continuidade em que tudo é 

vida sem que verdadeiramente se 

distinga um meta-espaço de 

representação no filme de Iñarritu 

mas é de certa maneira contrariado 

pela invisibilidade para as 

personagens da câmara que se 

movimenta e do cicerone que a 

acompanha numa revisão da 

história russa no filme de Sokurov. 

No filme de Hitchcock estávamos 

perante o que a tradução brasileira 

do título chamou de festim 

diabólico. Numa festa de despedida 

antes de férias a arca tem no seu 

interior o cadáver de um dos 

convivas esperado, morto pelos 

anfitriões que executaram a teoria 

de um dos seus professores também 

presente de que nenhum valor de 

bem ou de mal deveria limitar a 

acção dos seres superiores. O 

mestre do suspense encerrava 

assim um conjunto de filmes que 

abordavam directamente a temática 

nazi, enquanto acabara por não 

concluir a montagem de um 

documentário sobre a memória dos 

campos de extermínio.  

Em O Filho de Saul o que a câmara 

filma é a própria antecâmara do 

extermínio, e em Utoya a ameaça 

neo-nazi organiza-se na actualidade 

num espaço sem saída. 

Em todas estas situações, e 

também na das trincheiras na 

Grande Guerra, não há lugar para 

uma visão exterior que na mais 

vulgar gramática cinematográfica se 

traduz na variedade de pontos de 

vista e nomeadamente na estrutura 

dialógica do contracampo. As 

personagens e com elas os 

espectadores são imersos num 

campo de visão único que transmite 

esta experiência limite de uma 

forma poderosa. 

Pode perguntar-se se nestas 

circunstâncias este uso da câmara 

subjuga abusivamente o próprio 

espectador ou resgata memórias 

que não podem ser esquecidas para 

que a história se não possa repetir. 

Sam Mendes abordara já a 

experiência de combate na primeira 

Guerra do Golfo em Máquina Zero 

(2005) mas agora em 1917 volta à 

guerra de posição típica das 

trincheiras que então caracterizava 

a estratégia militar. O filme parte 

das memórias contadas pelo seu 

avô paterno, de ascendência 

portuguesa, que foi combatente na I 

Guerra Mundial e mostra a extrema 

precariedade dos soldados nas 

trincheiras. Os protagonistas são 

dois cabos a quem compete uma 

longa caminhada para avisar uma 

outra posição militar isolada pelo 

corte das linhas telefónicas 

contrariando a ordem de avançar 

na alvorada seguinte por suspeita 

de que a retirada alemã seria uma 

armadilha.  

Não estamos perante um campo 

fechado, mas nem assim as 

personagens podem escapar a essa 

visão única a que estão confinadas, 

como muito bem se expressa na 

súbita agressão do militar alemão 

que tinham acabado de resgatar do 

avião em chamas. Na fuga posterior 

o cabo já sozinho salta para um rio 

onde submerge e acaba arrastado 

para uma queda de água 

incorporando esta imersão que 

posteriormente se prolonga na 

desrealização de um mundo em 

chamas que se destrói, como Sam 

Mendes já mostrara no regresso 

demencial às origens escocesas de 

James Bond em Skyfall. 

Quando finalmente chega ao 

destino o cabo pode conseguir fazer 

abortar uma operação que seria 

suicidária, mas isso é fraca 

consolação para uma guerra que 

parece só terminar quando não 

restar um só homem de pé, como 

lhe diz o coronel Mackenzie 

(Benedict Cumberbacht). Claro 

que amarrado a este ponto de 

vista único o filme não interroga 

a vaidade ou incompetência 

dos comandos que deixaram 

tantos homens entregues a uma 

morte sem esperança, como fazia 

Kubrick em Horizontes de Glória 

(1957) no tribunal de guerra, mas 

vale como uma imagem realista da 

guerra cuja proximidade afirma 

claramente que “também somos 

seres humanos” como dizia o 

título português do amargo 

retrato das tropas americanas em 

Itália no final da II Guerra 

Mundial, no excelente Story of G. 

I. Joe (1945) de William 

Wellman, ele 

próprio 

um piloto 

de guerra 

veterano 

da I Guerra 

Mundial. 

nde guerra

Perto de concluírem uma aparatosa digressão 
americana, que culminou com a morte de Brian 
Jones, em Dezembro de 1969 os Rolling Stones 
aterraram de helicóptero numa cidade minúscula do 
Alabama. Sem novas canções, Keith Richards queria 
testar um estúdio secreto em Muscle Shoals, de onde 
provinha o som mais puro da América, onde o espírito 
das raízes da música negra ainda estava intacto. 
Numa paisagem sulista (campos de algodão, bancos 
de areia nas margens do rio Tennessee), ali gravaram 
Brown Sugar e Wild Horses. “Foi uma das sessões 
mais fáceis e rockeiras que alguma vez fizemos, 
nunca fomos tão prolíficos”, recordou Richards quase 
50 anos depois. O que se passou naquele lugar 
recôndito foi tão especial que os Stones nem se 
aperceberam que tinham gravado no sítio errado! 
 
O estúdio Fame de Muscle Shoals, onde Arthur 
Alexander, Percy Sledge, Wilson Picket, Jimmy 
Hughes, Arthur Conley e The Tams gravaram os seus 
maiores êxitos, e onde Otis Redding, Etta James, 
Duane Allman e o próprio Jimi Hendrix tocaram, até 
ficava nas imediações, mas os Stones foram dar a um 
estúdio acabado de ser montado. Na origem do 
equívoco, escondia-se uma história de ressentimento 
racista, de conflito norte-sul, de divisão entre meio 
rural e urbano e desse desprezo que se mantém vivo 
entre liberais cosmopolitas e conservadores de 
província. Em 1967, Aretha Franklin tinha 24 anos, 
mas já tinha nove álbuns fracassados e a sua editora, 
a Columbia, desistiu dela. Jerry Wexler, judeu 
nova-iorquino que montara a carreira de Ray Charles 
e Wilson Pickett, contratou-a para a Atlantic e levou-a 
a Muscle Shoals. Embora fossem requisitados quase 
só por artistas negros, os músicos residentes do 
estúdio Fame, assim como o seu produtor, Rick Hall, 
eram brancos. Nas primeiras horas de trabalho, o 
ambiente entre aquele grupo de rednecks e a 
comitiva de Nova Iorque foi gelado e improdutivo. 
Finalmente, Aretha sentou-se a tocar ao piano e a 
cantarolar “You’re no good, heart breaker, you’re a liar 
and you’re a cheat.” Spooner Oldham acompanhou-a 
no piano Wurlitzer com um riff de cinco notas e assim 
nasceu I never loved a man (the way I love you). 
Seguiu-se Do right woman, do right man. O 
entusiasmo, no entanto, foi prematuro. Ted White, 
marido de Aretha, embirrou com um dos músicos da 
secção de sopros, acusando-o de tomar liberdades 
com a mulher. O clima voltou a esfriar e a sessão foi 
interrompida. Nessa noite, Rick Hall comprou uma 
garrafa de vodka e foi visitar Ted White ao hotel. Se a 
intenção era boa, deu em pancadaria. No dia 
seguinte, Aretha abandonou Muscle Shoals, Jerry 
Wexler jurou destruir a carreira de Rick Hall e levou-lhe 
os músicos da secção rítmica para Nova Iorque. Dois 
anos depois, esses músicos criaram o seu estúdio em 
Muscle Shoals, para onde os Stones foram desviados.  
 
Outros fizeram o mesmo: Cher, Allman Brothers, 
Staple Singers, Paul Simon, Dylan, Lynyrd Skynyrd, 
Rod Stewart, Cat Stevens, Elton John, Willie Nelson... 

Sem o apoio de Jerry Wexler, Rick Hall perdeu a 

Por Rui Catalão 
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Aretha gravava em Nova Iorque com os seus 
músicos, Rick Hall ainda produziu Tell 

Mama, o melhor disco de Etta James. 
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