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Um filme luminoso e transcendente, O Nosso Tempo, um cineasta inteiro e não apenas um poseur
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“E

stamos a ser empurrados, estamos quase a
acabar”. Era um final de conversa, há dois
anos no Festival de Veneza, no dia em que
o cineasta mexicano Carlos Reygadas apresentara em competição O Nosso Tempo/
Nuestro Tiempo, que ainda é a sua última
lomga-metragem(é de 2018, segue-se a Post Tenebras
Lux, de 2012). Chegava ao concurso no Lido num momento em que no lugar de se conversar sobre filmes se
procuravam Óscares e se polemizava sobre a Netflix e
a sua legitmidade, ou não, em concorrer num festival
de cinema (o Leão de Ouro nesse ano foi aliás para
Roma, de Alfonso Cuaròn, filme que se tornou possível
pela participação da plataforma de streaming).
O filme de Reygadas chegava então nesse ( já instalado) princípio do que passaram a ser os novos e os
nossos tempos. Marcando o seu território como um
animal violento, orgulhoso mas, ouvindo o cineasta,
ferido de morte pelo desequilíbrio de forças nos combates que se travam neste tempo do “cinema televisão”
— foi assim que terminou esta conversa: “Temos conteúdo, conteúdo, conteúdo. Há muito poucas pessoas,
jornalistas inclusive, a apoiar aqueles que se recusam
a fazer conteúdo e que tentam fazer outra coisa.”
Por isso O Nosso Tempo tinha de ser perturbador no
alinhamento de Veneza. O seu apelo de aventura, hoje,
em qualquer festival de cinema e mesmo no mais antigo
festival de cinema do mundo, é propriamente escandaloso. O filme de Reygadas acorda o sono induzido
pela formatação que regula o ritual de espectador. Reclama a destruição da prosa, adianta os sons e as imagens às palavras (como se vê até nesta entrevista: Reygadas resiste àquilo que fixa, que impede o fluxo do sonho, da hipnose, que explica e controla o caos...).
Marimba-se para as convenções da sintaxe. Propõe outra forma de comunicação.
Se pusermos O Nosso Tempo apenas por palavras, aliás,
ele até se reconduz a um padrão reconhecível. Teríamos
de dizer que é a história de um triângulo amoroso. Será
até dos filmes do mexicano aquele que, juntamente com
Luz Silenciosa (2007) — et pour cause, filme também sobre
o amor e a paixão —, tem um plot mais legível e linear.
Mas o plot...? É um filme de Reygadas.
Um casal debate-se com os sentimentos na sua relação
aberta: Juan (o próprio cineasta), poeta e rancheiro, a
mulher Esther (Natalia López, mulher do realizador),
que gere a propriedade, e o gringo Phil (Phil Burgers). A
nitidez das teorias de Juan e Esther sobre amor, fidelidade e traição vai sendo progressivamente desfocada
pelos sentimentos, pela posse, pelo ciúme. É um filme
sobre um affair. Que acentua como que um movimento
de regresso ao reduto da família e das coisas familiares
(como matéria física de trabalho, não como matéria autobiográfica, isto Reygadas faz aqui questão de sublinhar...) que já se desenhava em Post Tenebras Lux. Filme,
tal como este, rodado nas terras do realizador, com os
seus animais e com a sua família como actores.
e
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Tormenta n
As crianças, como os animais, são “incólumes”
no cinema de Carlos Reygadas. Para além dos
seus filhos, O Nosso Tempo foi filmado nas terras
do realizador e com os seus cavalos e touros
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no paraíso
Vasco
Câmara,
em Veneza

O Nosso Tempo, em que as teorias de um casal sobre amor,
Ädelidade e traição vão sendo desfocadas pelos sentimentos,
pela posse e pelo ciúme, reclama para o cinema que ele seja
capaz de transcender a prosa e a sintaxe conforme. Western
das emoções, com este Älme o mexicano Carlos Reygadas
marca o seu território como um animal violento, poderoso.
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“Estou constantemente a ouvir o som, e sei que som é. As pessoas
geralmente habituam-se às coisas. Quando vem alguém à nossa
casa eu digo: ‘olha para aquelas montanhas” e as pessoas
respondem ‘sim, são lindas’ e continuam a falar. É incrível como
se vai a um sítio e nem sequer se observa o chão que se pisa”

e Se se lembram, Post Tenebras Lux começava com
uma criança (filha do realizador) no seu paraíso a ser introduzida ao mundo. Chamava “mamã”, “papá”... e com
essas palavras a noite ia caindo. Mas ainda não se tratava
apenas de um filme sobre a família. Tratava-se também
e sobretudo, como antes em Japón (2002) ou Batalha no
Céu (2005), de uma catarse de uma relação infernal com
o México, que para Reygadas é o país de uma impossibilidade de comunhão social, cultural e económica, e de
um legado histórico: a cultura ocidental de um lado e a
cultura que o Ocidente violou do outro fazendo-a perder
a conexão com os valores ancestrais. Antropologia, Sociologia, História, Psicanálise... sim, à Reygadas, numa
longa sequência de rugby, lembram-se?
O Nosso Tempo começa também com essas criaturas
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ainda incólumes, as crianças, numa daquelas possibilidades que o cineasta concretiza para todo o céu caber
no ecrã. E depois cai-se no mundo com a palavra “patroa”. Mas desta vez, “mamã” e “papá” são o centro deste
trouble in paradise, como se o realizador se tivesse refugiado na sua ilha, uma protecção (ele o dirá se é assim
ou não...) face a esse seu país sem desígnio comum.
Mas se se protege do México, não se escuda em mais
nada. São cenas de uma vida conjugal em crise por um
cinema de vocação visionária, que conecta o espectador a uma máquina do tempo e do sonho que é poderosa e dominadora, em que se entra para uma experiência de alteridade.
E eis como Bergman, Hitchcock e Kubrick são aqui evocados pelo próprio Reygadas, à sua maneira, aparente-

mente en passant, driblando a retórica do costume (como
as sequências do concerto, das entranhas de um automóvel ou da aproximação à pista de um avião fintam as explicações sobre a crise existencial e sentimental das personagens) para, enfim, se juntarem a O Nosso Tempo e
constituírem uma possível linhagem.
Há uma experiência comum entre O Nosso Tempo
e Post Tenebras Lux (2012), algo que desde esse
filme anterior se começou a intensificar: a
utilização de coisas familiares, paisagens,
pessoas, os seus filhos. E como você interpreta
Juan com a sua mulher, Natalia López, há, como
em Post Tenebras Lux, o fantasma de um home
movie. Porquê essa cada vez maior aproximação

©MANTARRAYA AND NODREAM CINEMA
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Espécie de western das emoções iluminado ora
pelos horizontes delimitados pelas montanhas
ora pelos ecrãs dos telemóveis e computadores,
num vai-e-vem entre o eterno e o fugaz

ao familiar, sendo no entanto mesmo isso: apenas
um fantasma?
Sabe, acredito que quando se filma um lugar ou uma
pessoa, o que quer que se filme é transfigurado. Como
se a câmara transfigurasse. Filmamos uma árvore e deixamos de ter a árvore. Também não é uma representação
da árvore. É um tipo diferente de transfiguração. Por isso
não sou mais aquele homem no momento em que me
filmo. Nem os meus filhos nem ninguém continuam a
ser o que são. Os meus filhos nada sabem do processo
de filmar nem querem saber. Para eles é como um pequeno trabalho. Como quando se tem de limpar a mesa e
lavar a louça. Eles ajudam-me no meu trabalho. Você
interessa-se por isso porque se interessa pelas coisas de
cinema. Mas acho que os espectadores nem querem
saber disso.
Pense em Chaplin, grande realizador, um clássico — o
que não é o meu caso obviamente [risos], não me estou
a comparar. Talvez ele estivesse a usar as roupas dele,
talvez algumas daquelas pessoas fossem seus amigos,
talvez sim, talvez não. Talvez algumas pessoas não saibam que Chaplin era um realizador, pensam que era
apenas o Charlot. No meu caso nem sou uma pessoa
conhecida, os espectadores não identificam o meu
rosto.
Então porquê, pode perguntar? Porque era prático.
Não consegui encontrar uma actriz que me conviesse,
por exemplo, e durante duas semanas estive a trabalhar
com um tipo que faria de mim mas as coisas não estavam
a correr bem. Não há muitas pessoas que hoje consigam
representar alguém que faz trabalho de campo e que ao
mesmo tempo possa ser escritor. O mundo obriga-nos a
especializar-nos em coisas diferentes, talvez seja uma
maneira de nos controlar: especializando-nos. Poucas
pessoas sabem como plantar milho e desenvolver ideias
num atelier de arquitectura. É assim que o mundo funciona hoje. Então, estamos no filme porque é o nosso
trabalho. Era prático.
Mas percebi, é claro, que as pessoas iriam pensar que
era uma espécie de happening, uma reconstituição das
nossas vidas ou um tentar reflectir sobre o que o cinema
e a realidade e o documentário são. Mas não sou um
intelectual. Nem quero fazer cinema intelectual. Somos
actores.
A minha pergunta não ia no sentido desse tipo de
reflexão. Tem antes a ver com a sua proximidade,
como criador, às coisas, às matérias — nesse
sentido a palavra “familiaridade”. Desde logo a
uma paisagem. São coisas que se têm intensificado
nos últimos filmes… como um reduto.
Mas mesmo em Batalha no Céu (2004), aquela cidade…
funciona da mesma maneira. Sinto uma conexão imediata com o mundo exterior. Permanentemente. Sou
uma dessas pessoas. Estou constantemente a ouvir o
som, e sei que som é. As pessoas geralmente habituamse às coisas. Quando vem alguém à nossa casa eu digo:
“olha para aquelas montanhas” e as pessoas respondem

“sim, são lindas” e continuam a falar. É incrível como se
vai a um sítio e nem sequer se observa o chão que se pisa.
Algumas têm maior capacidade de observação, outras
têm menor.
Para mim é muito importante no meu sentir o dia a
dia. Adoro aquelas paisagens, adoro o som das árvores,
adoro o som do vento. E às vezes detesto o som da música
ao longe, mas faz parte e constitui a vida. Por isso tudo
isso entra nos meus filmes de forma natural, evidenciase naturalmente e constitui-os.
Às vezes perguntam-me como é que certos sons da
natureza se ouvem tanto nos filmes, como é que aumento
o som. Passa-se ao contrário. Sou eu que registo os sons
para os meus filmes e na mesa de mistura não deixo que
o som seja comprimido, não deixo que aconteça o que
acontece nos filmes que é o som soar a som de cinema.
O “som de cinema” foi algo criado nos anos 30, quando
passou a haver som mas não havia a tecnologia que temos hoje. Mas ainda hoje em alguns filmes sinto os microfones, um som de cinema e não o som real. Mas estou
perto do som real e quero trazê-lo.
Interessante isso. Como espectadores é fácil
estamos “adormecidos” nos filmes. Há sequências
neste filme em que sentimos que estamos a ser
“acordados”. Estou a lembrar-me também da
cena misteriosa do rugby em Post Tenebras Lux
mas em O Nosso Tempo: a sequência do concerto,
em que se mergulha na cidade e no seu som, a
sequência do avião a sobrevoar e a aterrar, o
mergulho dentro do interior de um carrro... é
assim que experimentamos a crise das
personagens. São “visões” que estão escritas,
programadas?
Não só tudo está escrito como está desenhado. Se, depois
de ver o filme, ver os desenhos que eu tinha feito… Percebo exactamente porque faz a pergunta. O meu sistema
de trabalho é como o de Hitchcock. Mas Hitchcock trabalhava num sistema de controle, em que se controlava até
as horas a que um actor chegava ao estúdio. Ora, eu trabalho no mundo exterior, em que há menos controle e
em que a câmara é um dispositivo para receber. Vejo a
câmara como um dispositivo não para escrever mas para
receber, em que o aparelho para captar o som é como um
isco para pescar. Mas sei o que estou a pescar e pesco
aquilo de que preciso e ponho todas essas coisas juntas.
É assim que trabalho.
Vejo o trabalho de um cineasta como o trabalho de um
compositor. Quando era miúdo os meus pais contaramme que Beethoven era surdo. Como podia ele então
compor música se era surdo? Depois percebi: ele ouvia
a música na sua cabeça. Não tenho nenhuma capacidade
musical, não sou como os músicos que conseguem ouvir
os violinos na cabeça e escrevem o que o ouvem, isso é
extraordinário e seria incapaz de o fazer. Mas faço de
maneira similar no cinema: escrevo exactamente os shots
que imagino, o tempo, as cores, as roupas, os lugares.
Está tudo escrito.
e
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Japon (2002), Batalha no Céu (2005), Luz
Silenciosa (2007) e Post Tenebras Lux (2012)
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e Então, queria falar-lhe da sequência dentro do
carro…
…. Vamos a coisas específicas, gosto disso…
Enquanto via, dizia-me: “porque é que ele pensou
nisto e em que altura do processo o pensou…”
Vou dizer-lhe e provavelmente não vai acreditar. Eu acho
que os maus realizadores sabem porque fazem tudo e os
bons realizadores não sabem realmente. Se me pergunta, eu até posso elaborar sobre a sequência: o ela conduzir a máquina é um paralelismo com o que está acontecer
na vida dela, se calhar é isso, aquilo que é da ordem do
incontrolável está a acontecer-lhe. Mas porque é que eu
tenho de saber? Quando estava a escrever, perguntei-me
o que é que eu queria ver. Queria ver partes do mecanismo do automóvel, depois queria ver o motor, depois
queria ver ela a ter sexo. Mas não me perguntei porquê.
Acredite: não me pergunto porquê. Algumas pessoas
acharão que isto é tudo retórica.
Estamos a falar porque estamos no pós-filme.
Enquanto o vemos estamos a ser inundados de
sentimentos e sensações. Aliás, no seu filme as
imagens adiantam-se sempre às palavras. Que só
aparecem depois, como agora, em que falamos.
Até porque O Nosso Tempo coloca num estado
terminal alguns formatos da experiência
cinematográfica. Mas depois temos
necessidade…
… de inventar aquilo por que passamos. Nós, ocidentais,
pensamos que tudo tem a ver com a vontade, com a
decisão, mas [Carl] Jung [psiquiatra e psicoterapeuta,
1875-1961] disse que 90 por cento de nós é o inconsciente e nós só pensamos no 1 por cento, no consciente.
Como é que sonhamos? Estramos a dormir. Quem constrói aqueles sonhos? Quem está lá dentro a inventar?
Tenho a certeza que [Franz] Kafka [1883-1924], se alguém
lhe perguntasse hoje o que significa a transformação em
A Metamorfose, e o que significa o insecto, não saberia
dizer. Quando estou a escrever é como se estivesse em
estado de hipnose. É um processo muito rápido: dois ou
três dias non stop.
Mas por outro lado, o cinema é algo de muito
concreto.
Absolutamente.
Por isso vou continuar por alguns porquês.
Aquele início, aqueles céus, aquelas crianças.
O final com o animal, o touro. Um paralelismo,
diria, de naturezas. Entre uma coisa e outra,
está o mundo dos adultos, mais interior.
As crianças e o touro estão apenas a existir.
E o que está no meio é uma espécie
de “tormenta no paraíso”.
Exactamente, é o ego. Não no sentido negativo, mas no
sentido de nos reconhecermos a nós próprios. É Elias
Canetti [romancista e ensaísta, 1905-1994] que escreveu
lindamente sobre isso, sobre as três fases, Paraíso, a Expulsão do Paraíso e o Regresso ao Paraíso, que não é o Paraíso como era, porque não é através da inocência. É quando
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A presença luminosa, telúrica de Natalia López,
madame Reygadas na vida real, que levamos
connosco deste filme luminoso, transcendente
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“Há muito poucas pessoas, jornalistas inclusive, a apoiar aqueles
que se recusam a fazer conteúdo e que tentam fazer outra coisa.
Aliás a chamada imprensa especializada só apoia esse cinema
televisão. Está numa predisposição para o amar”

regressamos a casa e queremos saber o que vamos ter
para jantar, como quando éramos crianças. Por isso tudo
o que se passa entre as crianças e os animais é o ficarmos
adultos, é o tornarmo-nos humanos, é o ego, é a culpa, o
sofrimento, o prazer, a consciência de nós próprios, o
orgulho, os pensamentos, os valores. No final, com o touro, é um regresso mas sabendo que antes da expulsão do
paraíso éramos crianças. Que já não somos. E por isso
podemos gostar daquilo que as crianças fazem. Porque já
não somos. O nosso mundo é muito estúpido porque deixamos de reconhecer o valor dos mais velhos. Quanto
mais velhos somos mais sabemos. O facto de vivermos
aumenta o nosso saber. Tudo isto faz parte de nós.
Não crio isto no filme de forma racional. Spielberg
talvez o faça. Spielberg sabe tudo o que faz. “Isto está

aqui por uma razão, aquilo está por outra”. É brilhante,
está rodeado de conselheiros, cria como se estivesse a
fazer um carro ou a enviar um foguetão para o espaço.
E como deve imaginar não há nada num foguetão que
não sirva um propósito. Mas na criação humana nada
serve um propósito. [Marcel] Proust [1871-1922] fala disso
em Contre Sainte-Beuve [ensaios escritos entre 1895 e
1900 e publicados pela primeira vez, postumamente,
em 1954], em que diz que a pessoa e o autor não são a
mesma entidade. Ou seja, não era o cidadão Marcel
Proust que escrevia ao seus livros. Sei do que ele está a
falar. Não sei porque é que algumas coisas estão nos
meus filmes. Não estou aqui a criar o subjectivisnmo ou
pós-relativismo. Só sei com os meus instintos. É como
as pessoas que em Veneza conduzem os barcos. É ins-

tintivo, não é calculado. Podem talvez explicar ou reflectir depois. Mas não é a mesma coisa de quando o
estão a fazer.
Até Post Tenebras Lux havia uma relação infernal
com o México. Este filme parece ter criado uma
possibilidade de viver no exterior dela.
Como numa ilha. Talvez porque agora que vivo no campo, sinto-me mais recluso e relaciono-me com o mundo
não de forma mais distante mas com muito menos ruído.
Tudo isto se passa numa parte alta do México em que há
muito menos gente e em que as pessoas vivem num relativo isolamento. Isso entrou naturalmente no filme. A
nossa percepção das coisas persiste através de camadas
diferentes. Nunca mostramos tudo num filme. [Ingmar]
Bergman [1918-2007] em alguns filmes estava só a e
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e falar das suas mulheres, não estava a falar da Suécia
nem dos seus problemas de impostos. Eu reconheço que
o que se está a passar neste momento no México é pior
do que nunca, é uma hemorragia humanitária…
… foi uma decisão então de escapar a isso.
… não necessariamente. Quantos filmes farei mais, dez,
talvez cinco ou posso mesmo morrer amanhã. É preciso
escolher, é preciso decidir como passar o tempo que
temos. Não quero fugir dos problemas do México, mas
a vida é maior do que isso. Pessoalmente falo do que se
passa neste momento no México, e entristece-me muito,
e sei que algumas das coisas mais injustas do mundo
estão a acontecer lá neste momento. Aquele país está a
viver um estado de emergência humanitária. Demasiadas
pessoas estão a sofrer muito. Não se imagina. Muito mais
do que a pobreza tradicional. É a total decadência do
sentimento de empatia. Tornou-se um país de piratas,
sem lei. Muito triste.
Por isso então agora um filme sobre os dilemas
de um casal, um filme sobre sentimentos, sobre
o que pode um casal ser, como o refúgio num
protótipo, não sei se lhe posso chamar assim…
Sim. Porque tal como você, tal como qualquer pessoa
neste universo, tenho direito a isso. Se eu fosse sueco,
provalmente não me perguntaria isso. Mas sou um tipo
como outro qualquer. Só posso falar do que sei. Comunicação, sexo, crianças, animais, amigos. O filme escolhenos. Não somos nós que escolhemos o filme, basicamente é isso que quero dizer.
Não lhe faço esta pergunta por ser mexicano.
Faço-lhe esta pergunta por ser o cineasta de Japón
(2002), Batalha no Céu (2005), Post Tenebras Lux…
Ok, ok. Para voltar então à pergunta. Uma amiga diziame que os meus filmes estavam sempre próximos de
arquétipos do tempo de vida . Por exemplo, Japon reponde muito a uma filosofia existencial elementar: porque
é que estamos aqui, porque é que nos suicidamos? O
segundo [Batalha no Céu] é muito sociológico, a disparidade económica mo México; o terceiro [Luz Silenciosa,
2007] é sobre o amor, sobre a paixão, o poder do amor
e da paixão, a droga que é a atracção sexual. O quarto
[Post Tenebras Lux] é sobre a família, pela primeira vez,
sobre as crianças e a satisfação das pessoas que, como
se costuma dizer, têm tudo. Não sou eu, mas é algo que
vejo à minha volta. Este é sobre alguém que tem 46 anos,
está na meia idade, tem problemas no casamento, a infidelidade, a tentativa de reconstrução, tudo coisas relacionadas com o que atravessa uma pessoa normal num
momento crítico da sua vida. Falo daquilo que tem relevância para mim. Não é um jogo de palavras: os assuntos
escolhem-me não sou que escolho os filmes. Lembro-me
que [Stanley] Kubrick [1928-19999 passou anos e anos a
trabalhar no seu Napoleão e quando chegou à altura em
que o podia fazer, interessou-se por outro filme.
Antes de escrever não penso no plot, penso em ideias
gerais, lugares, nas pessoas, nos sons. E só depois é que
escrevo, como se tivesse um sonho e me conectasse a
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“Quando era miúdo os meus pais contaram-me que Beethoven era
surdo. Como podia ele então compor música se era surdo? Depois
percebi: ouvia a música na sua cabeça. Não tenho capacidade
musical. Mas faço de maneira similar: escrevo exactamente
os shots que imagino, o tempo, as cores, as roupas, os lugares”

uma máquina que capturasse esse sonho. Não é algo que
está a sair de uma mente genial. Nada disso. Nem tem
nada a ver com a escrita automática dos beatnicks. É
como algo que foi pré-construído, e quando esse mundo
está desenhado, como os desenhos de uma cidade, nos
atirássemos a ele a ver o que acontece.
Filmou 50 horas de material com touros.
O que sentimos ao ver essas sequências está
enformado por aquilo que já vimos na ficção. Faz
corresponder na sala de montagem os sentidos
entre o material de natureza mais ficcional e o
mais documental?
É como lhe disse antes sobre pescar. Não vou pescar para
apanhar o que conseguir. Vou pescar para apanhar aquilo de que preciso. Tudo o que vê no filme, tal como o
material mais ficcional, foi desenhado antes. Tudo foi
feito para pescar este touro e este nevoeiro às cinco horas
da manhã. Tivemos antes que acordar às quatro, perceber que não havia nevoeiro, e continuar a dormir. Não
íamos fazer nevoeiro artificial. Tudo o que acontece foi
escrito antes. É claro que não posso dizer aos touros para
fazer o que lhes digo. Por isso tenho que o pescar e esperar por isso.
Por isso as 50 horas de touros.
Exacto. Por isso as 50 horas de touros.

A Netflix tem sido um dos fantasmas do cinema
nos últimos anos. Mas antes da Netflix, a
experiência televisiva e o seu “tempo”, já
penetrara a experiência em sala. Em que espaço
pode existir O Nosso Tempo?
Sinto muito claramente que o balanço entre filmes que
tratam da forma e da linguagem e que tentam construir
uma visão dos indivíduos se tornou muito fraca em
comparação com aquilo a que chamo da validação da
Hollywood B. Que é esse falso cinema que temos à nossa volta e que é feito com livro de instruções para ser
validado e agradar. Para ser consumido como conteúdo. Temos conteúdo, conteúdo, conteúdo. Há muito
poucas pessoas, jornalistas inclusive, a apoiar aqueles
que se recusam a fazer conteúdo e que tentam fazer
outra coisa. Aliás a chamada imprensa especializada
só apoia esse cinema televisão. Está numa predisposição para o amar. E numa predisposição para odiar a
ambiguidade e o cinema que tentam criar uma outra
linguagem. Há cada vez menos de nós e cada vez menos
críticos que possam equilibrar este desequilíbrio. Todos
temos diteito a existir. Mas as coisas estão tão desequilibradas que temos de fazer algo contra isso de forma
mais combativa. Estamos a ser empurrados, estamos
quase a acabar.
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Cenas de um casamento
(com gado bravo à mistura)
Um Älme de contrastes e contradições,
a história de um paraíso que se perde por
causa da força de uma mulher e da fraqueza
de um homem – depois da luz, as trevas,
naquele que é para nós o melhor (o grande?)
Älme de Reygadas. Por Jorge Mourinha

Reygadas a dirigir-se a si próprio como Juan e à
sua esposa no papel de Esther, e aos seus filhos,
no próprio rancho que possui no México

Os homens querem-se feios e a cheirar a cavalo, diz uma
piada lusitana, mas não seria surpreendente que
existisse um equivalente mexicano, porque às tantas em
O Nosso Tempo duas mulheres riem-se a propósito dos
seus maridos. “Não há quem os arranque da porra das
herdades!”. E da maneira como Carlos Reygadas filma os
espaços rurais, até se percebe: o rancho que é central à
acção de O Nosso Tempo é filmado — mesmo quando a luz
se embaça e o nevoeiro e a chuva chegam — como um
paraíso. Permanentemente à beira de se perder, como
demonstra a fulgurante abertura com um grupo de
crianças a brincar na lama, antes da câmara se deter
mais nos adolescentes onde as questões do amor já
começam a envenenar a felicidade.
Convenientemente, O Nosso Tempo é uma história de
paraíso perdido complicada pela natureza da Natureza
(com desculpas pela redundância). No rancho há um
touro bravo e resmungão que tem a mania que manda e
passa o tempo às marradas com os varões que vê como
ameaça, e a metáfora é evidente — o patrão do rancho,
Juan, tem uma bela vida com a esposa, Esther, os filhos,
os vaqueiros, mas basta a sombra de uma dúvida para
colocar tudo em causa. O que complica tudo é que Juan
não é “apenas” um ganadeiro, é também um poeta,
animal e cerebral ao mesmo tempo, em luta constante
consigo mesmo, cabeça e coração, palavra e acção, dois
touros às marradas no seu interior enquanto ele investe
com força sobre o que o rodeia. Por ciúme, mas também
por um amor tão profundo que raia a loucura.
Eis, então, Reygadas a dirigir-se a si próprio como Juan
e à sua esposa no papel de Esther, e aos seus filhos, no
próprio rancho que possui no México. Cineasta em vez
de poeta, sim, mas no resto é inevitável que se procurem
afinidades mais fundas entre Juan e Carlos, será O Nosso
Tempo autobiográfico ou puramente ficcional, ou outra
coisa ainda. O que é certo é que o que até aqui nos
parecia esteta, sobranceiro, provocador no cinema de
Reygadas encontra finalmente um ponto de equilíbrio,
uma paz se quisermos, entre forma e função, narrativa e
imagem, onde uma não se sobrepõe à outra e ambas se
alimentam mutuamente. É a luz, sim, a mesma luz que
desde o início fascina o mexicano e que ele colocou nos
títulos de Luz Silenciosa e Post Tenebras Lux, mas que
aqui envolve uma espécie de western das emoções
iluminado ora pelos horizontes delimitados pelas
montanhas ora pelos écrãs dos telemóveis e dos
computadores, num vai-e-vem entre o eterno e o fugaz,
o que fica e o que se perde.
E que coloca, com um peculiar misticismo selvagem
que aqui faz pensar em Malick e ali em Bergman, o
feminino como centro de equilíbrio que o primitivo
masculino não consegue atingir. Como se Reygadas,
demiurgo que se encena a si próprio e procura, quer
como realizador quer como personagem, ter a última
palavra sobre a sua arte e a sua vida, compreendesse no
fim de contas que não o pode fazer — e nem é por acaso
que é a presença luminosa, telúrica de Natalia López,
madame Reygadas na vida real, que levamos connosco
deste filme luminoso, transcendente. Onde, pela
primeira vez, sentimos um cineasta inteiro e não apenas
um poseur provocador.

O Nosso
Tempo
Nuestro
Tiempo
De Carlos
Reygadas
Com Natalia
López, Carlos
Reygadas, Phil
Burgers
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Luís Vicente conversas exigente
PEDRO JAFUNO

Luís Vicente eleva a fasquia das conversas exigentes que consegue manter através do trompete: em
diálogo consigo mesmo ou trocando argumentos com músicos que fazem parte da História do jazz

Q

uando o Ípsilon integrou Luís
Vicente, em 2016, numa selecção de músicos portugueses de jazz (e música improvisada) em claro momento
ascensional, nem as perspectivas mais optimistas de futuro colocariam, ainda assim, o trompetista a
partilhar um palco com Hamid Drake
e William Parker passados apenas três
anos. Drake e Parker são duas daquelas figuras a quem se aplica, sem remorsos, o demasiado gasto carimbo
“lendas vivas do jazz”. Drake tocou
com gente do estatuto de Don Cherry,
Pharoah Sanders, Herbie Hancock,
Archie Shepp ou Wayne Shorter,
Parker já foi o amparo musical de Ce10 | ípsilon | Sexta-feira 14 Agosto 2020

cil Taylor, Charles Gayle, Gerald Cleaver, Joe McPhee, Roscoe Mitchell,
David S. Ware ou Matthew Shipp. Juntos foram a secção rítmica de Fred
Anderson, Peter Brötzmann, Fröde
Gjerstad ou do Akuden Quartet, entre
tantos outros. São os “Sly and Robbie
do jazz”, compara o trompetista português, crente de que os dois serão “a
melhor secção rítmica actual”.
Nos últimos anos, a dupla tornouse também companhia regular do
saxofonista norte-americano John
Dikeman, sediado em Amesterdão,
com quem Luís Vicente tem construído uma frutuosa relação artística.
E foi Dikeman a perguntar ao trompetista se estaria interessado em to-

car em quarteto com os dois gigantes
e se conseguiria desencantar alguns
espaços em Portugal interessados
em recebê-los (isto depois de um
outro quarteto com William Parker,
mas sem Hamid Drake, ter sido abortado em 2017, devido a doença do
contrabaixista). Se a resposta de Luís
Vicente foi imediata, a das salas que
contactou não foi muito diferente e,
em pouco tempo, ficou montada
uma pequena digressão que havia de
levar o quarteto à Galeria ZdB (Lisboa), ao Xjazz — Encontro do Jazz nas
Aldeias do Xisto (Fajão) e à Casa das
Artes Bissaya Barreto (Coimbra, aqui
em trio, sem Dikeman). Na noite de
Julho de 2019 em que os quatro subi-

ram ao palco na ZdB, gravada e agora
editora pela JACC Records, o músico
português subiria ao palco com um
entusiasmo quase infantil — “são dois
dos meus heróis, já são tradição do
jazz”, justifica — mas também com
uma responsabilidade bastante
adulta — “são dois dos meus herós,
já são tradição do jazz”.
Aquilo que não demora a perceber-se agora, ao escutarmos Goes
Without Saying, But it’s Got to Be Said,
é o quanto a colisão entre esse entusiasmo e essa responsabilidade não
deslumbrou nem deteve Luís Vicente. No final, os decanos Drake e
Parker haviam de validar a sessão
com um “Altamente, temos aqui um

quarteto” que o trompetista recorda
como medalha que se exibe na lapela. E isso terá acontecido porque,
de facto, aquilo que se escuta na recuperação em disco do concerto
lisboeta são quatro vozes numa missão colectiva.
Quatro vozes que, por outro lado,
se podem desdobrar em duas parelhas. Hamid Drake e William Parker,
como sublinha Vicente, carregam
consigo “um legado de décadas”.
“Quando se vai tocar com aquelas
pessoas, que têm uma identidade
firmada e sólida, a música vai ser
aquela. Mas houve também espaço e
abertura para cada um ter o seu discurso.” A vantagem destes trajectos
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tes através do trompete
De uma assentada, lança três álbuns: em trio, a solo e a bordo de um
quarteto partilhado com Hamid Drake, William Parker e John Dikeman.
Uma aÄrmação contundente de um dos mais inspirados músicos de jazz
portugueses.
Unnavigable
Tributaries
Vicente/Brice/
Sanders
Multikult
Project
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Maré
Luís Vicente
Cipsela Records
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Goes Without
Saying, But
it’s Got to
Be Said
Vicente/
Dikeman/
Parker/Drake
JACC Records
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essenciais à história do jazz contemporâneo é que Luís conhecia bem o
suficiente os discos dos dois com Roy
Campbell, Charles Gayle ou Fred Anderson para não ser apanhado desprevenido. E, portanto, assim que
arranca o primeiro tema, com Drake
e Parker a imporem o andamento,
aquilo que logo se confirma é esta
linguagem rítmica esmagadora e que
obriga Dikeman e Vicente a apanharem um comboio que segue já em
marcha decidida.
“Não foram dois putos a tocar com
os cotas e em que os cotas não deram
hipótese nenhuma”, ressalva Luís
Vicente. Mas a riqueza de Goes
Without Saying resulta, em boa parte,

Gonçalo Frota
da forma inequívoca com que a secção rítmica comanda a música, com
Drake e Parker a puxarem os temas
sempre para a terra, enquanto os dois
sopros aproveitam essa solidez para
sobrevoarem em total liberdade contrabaixo e bateria. O que é tambem
óbvio é o quanto a espantosa prestação dos veteranos obriga Vicente e
Dikeman a fazerem escala em zonas
mais melódicas (em 1st sentence), circunscritas por um ambiente hipnótico de transe (em 2nd sentence) ou de
evidente filiação espiritual (em 3rd
sentence, com Parker no gimbri e
Drake na voz, a trazerem magnificamente o Médio Oriente para esta sopa
primordial). A música não pára de
tomar novas direcções e exigir linguagens distintas — é um teste sistemático
ao colectivo que os dois fazem guinar
no sentido dos seus interesses e da
sua história pessoal.
“Tocar com eles não é apenas
acerca da música”, nota o trompetista, chamando a atenção para o
texto inserido no disco em que Dikeman reconhece a importância da
cultura afro-americana e reclama
esta gravação como manifesto antiracista. “A música é mais do que um
instrumento, é uma pessoa que está
ali e toda a experiência que já viveu
a sair cá para fora no momento em
que os sons estão a ser criados”,
acrescenta Vicente. “Com aqueles
dois gurus a música flui de uma forma
diferente, algo que eu nunca tinha
experimentado antes.” E essa experiência única transborda de cada um
dos três temas registados no LP que
a JACC Records agora publica. É música escancarada, de uma verdade
soberba e com uma clareza discursiva rara. Como se o seu destino estivesse marcado desde o início.

Rios e marés
Bastante diferente foi a experiência
de Luís Vicente na gravação de Unnavigable Tributaries. Depois de contactado originalmente por Olie Brice,
impressionado com sua abordagem
abrasiva e incandescente ao trompete
no álbum do colectivo Twenty One
4tet, Vicente reactivaria esse contacto
para a formação de um trio — de que
faz ainda parte o baterista Mark Sanders — que começou por rodar em
duas digressões britânicas (tendo poisado em palcos importantes como o

clube Vortex, em Londres, ou o festival Jazz North East, em Newcastle). O
primeiro álbum do grupo, no entanto,
esperou pela terceira ronda do trio,
no trajecto que os levou de Lisboa a
Vigo, com paragens em Caldas da Rainha, Coimbra e Vila Real. A gravação
durou uma tarde, no estúdio
ScratchBuilt, e documenta o ambiente daqueles dias, descritos por
Brice nas liner notes como marcados
pelo prazer físico das viagens conjuntas e pela partilha de dias soalheiros,
boa comida e excelente vinho.
“Houve, de facto, uma comunhão
muito fixe, um bom espírito, e a boa
comida e o bom vinho portugueses
conquistaram-nos”, concorda Luís
Vicente. “A música reflecte essa experiência diária, a rotina de acordarmos, tomarmos o pequeno-almoço,
fazermos uma série de quilómetros,
pararmos para almoços sempre com
grandes histórias e bem regados...”
Aquilo que passa para a música é
uma ocupação do espaço relaxada,
em que os instrumentistas se entregam ao prazer dessa relação a três
sem pressa de chegar a sítio algum.
Mesmo nos momentos mais intensos,
como Tua, a música sem rede do trio
não desemboca em cenários de tensão, procurando muito mais encontrar-se em respirações comuns. E com
frequência, aliás, vem à tona uma
ideia de fragilidade, em que os três
assumem, sem pudor, a absoluta
transparência de instantes em que
tudo pode, afinal, desmoronar. “Dobra, mas não cai”, contrapõe Luís
Vicente. E, de facto, essa fragilidade
corresponde antes ao conforto de
acolher o silêncio e o risco à medida
que o álbum avança.
Unnavigable Tributaries baptiza os
seus temas com o nome de rios e
afluentes da geografia portuguesa,
inspirados pelos lugares por onde os
três passaram na sua digressão lusogalega. Tanto a água, como a exploração do espaço, voltam depois a estar
presentes no espantoso solo que Luís
Vicente registou em 2017 no Mosteiro
de Santa Clara-a-Nova, por ocasião do
Anozero — Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra. Intitulado Maré, o
disco soa a um exercício medidativo
que se prolonga por 35 minutos e que
o trompetista compara a “estar na
praia, mergulhar, nadar debaixo de
água ou fazer surf”. “Esses momentos

“A música é mais do
que um instrumento,
é uma pessoa que
está ali e toda a
experiência que já
viveu a sair cá para
fora no momento em
que os sons estão
a ser criados”

que passo dentro de água e durante
os quais me alheio de tudo.”
Cada um dos três temas evoca a
praia onde Luís Vicente cresceu e os
seus antepassados viveram. “E onde
experienciei quase tudo na vida”,
confessa. “É um espaço para onde
vou em momentos em que não estou
tão fixe e encontro ali algum equilíbrio. Ou então é simplesmente onde
me sinto bem. Para além de que a
maré muda sempre totalmente o cenário de uma praia — vem à superfície
aquilo que estava coberto pela água
e tudo muda, do visual ao olfactivo —,
simbolizando também ciclos e mudanças. O sentimento que tive ao tocar naquela sala foi bastante próximo
daquilo que sinto habitualmente
nessa praia.” No fundo, tudo se pode
resumir a um espaço de reflexão e de
se projectar noutro lugar.
Maré é também, no entanto, uma
resposta muito específica às características acústicas do Mosteiro de Santa
Clara-a-Nova — um pouco à semelhança do que fizera Susana Santos
Silva em All the Rivers, gravação de
uma actuação ao vivo no Panteão Nacional. “O trompete é um instrumento
que pode tirar bastante partido da
reverberação”, reconhece, “e aquilo
que toquei foi bastante influenciado
por isso.” Daí que, numa visita prévia
ao espaço, Vicente tenha procurado
o sítio exacto a partir do qual queria
soprar o instrumento, fechando os
olhos e mergulhando de cabeça num
mundo sonoro, atento aos silêncios e
às notas que se prolongavam no ar,
criando um diálogo com os resquícios
da sua própria performance. Entre
sequências ancoradas num discurso
fortemente melódico e outras em que
mandam os impulsos exploratórios e
o trompete se torna um instrumento
mais esquivo, Maré é um registo que
não sucumbe a uma trip onanista e
encontra antes uma maneira de nos
implicar na viagem partilhada.
Uma viagem que, a par de Goes
Without Saying, eleva a fasquia das
conversas exigentes que Luís Vicente
consegue manter através do trompete: em diálogo consigo mesmo ou
trocando argumentos com músicos
que fazem parte da História do jazz.
E é precisamente aí que descobrimos
a firmeza e a profundidade de um
discurso de quem tem muito para
nos dizer.
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Nduduzo
Makhathini
e os seus
antepassados
chegaram
à Blue Note

E

m 1991, de passagem por Portugal para apresentar Nouvelle
Vague (1990), Jean-Luc Godard
dizia do cinema que ele era
“ocidental”. A razão? “A civilização ocidental, em primeiro
lugar, acredita no que vê”. Uma afirmação aparentemente triunfal, que
escondia, afinal, uma assunção das
limitações do olhar (ou das “vistas
curtas”) e da própria da cultura ocidental — que, em tudo, precisa de “ver
para crer”. Por aí ficando vedado,
pois, qualquer conceito ou extrapolação não imediata e tangivelmente
comprovável: o que os olhos não testemunham, não existe. Talvez que,
Godard, autor de For Ever Mozart
(1997), não dissesse o mesmo da música, cujo sentido primordial não aufere da mesma dignidade nas lides
probatórias deste mundo (mas o
ponto é esse, a hipótese de “mundo”
não ser apenas o que conhecemos):
quantos acreditarão, de facto, no poder curativo [“healing”] ou espiritual,
mediúnico, da música?
Para Nduduzo Makhathini, pianista
nascido numa aldeia de umGungundlovu (leste da África do Sul)
quando o fim do apartheid ainda estava à distância de mais de uma década, ela (música) significa várias e a
mesma coisa: som, cura, terapia, espiritualidade. Em Modes Of Communication: Letters From The Underworlds (onde junta uma formação
sul-africana, que inclui a voz dos seus
três filhos e da sua esposa e cantora
Omagugu Makhathini, ao saxofonista
norte-americano Logan Richardson),
12 | ípsilon | Sexta-feira 14 Agosto 2020

o seu primeiro disco na Blue Note e o
primeiro de um músico de jazz sulafricano editado pelo histórico selo
norte-americano, essa polissemia,
essa “universalidade” de música-cura-espiritualismo, é bem clara no
modo como, através de um som
sumptuoso e lírico, rigoroso mas vanguardista, o sul-africano procura dialogar com aquilo a que chama de
“mundos invisíveis”. Esse para onde
se desloca em On The Other Side, esse
habitado pelos seus antepassados:
familiares, sim, mas também aqueles
que formam uma das linhagens mais
notáveis do jazz mundial. Abdullah
Ibrahim (ex-Dollar Brand) e Hugh Masekela serão apenas as pontas mais
visíveis de um vasto património sulafricano formado por músicos, compositores e pensadores musicais do
mais alto quilate. Com a sua entrada
na Blue Note, figuras como Pops Mohamed, Bheki Mseleku, Zim Ngqawana, Jonas Gwangwa, Johnny Diany,
McCoy Mrubata, Moses Taiwa Molelekwa ou Feya Feku podem agora,
acredita Nduduzo, ver o seu nome
reconhecido.
Vendo na existência humana esse
delicado equilíbirio entre vida e
morte, Nduduzo — músico, compositor, director do departamento de
música da Universidade de Fort Hare
e a fazer actualmente o doutramento
— encontra hoje o seu equivalente na
improvisação enquanto estado de
impermanência, corda bamba cuja
superação exige mais orquestração
do que solistas, mais esforço colectivo
do que rasgos individuais.

Foi também nesse balanço que a
pandemia nos trouxe de volta a casa
e, no presente que vivemos, o acto de
escutar música bem pode constituir
uma das poucas experiências individuais que o vírus deixou intocado —
quiçá, também, um dos últimos redutos de espiritualidade possíveis. Mas
para isso precisamos de acreditar.
Pertence a uma linhagem do jazz
que leva já 2 ou 3 gerações de
músicos ao nível dos maiores dos
maiores. Uma linhagem, porém,
desconhecida fora do nicho. O
que explica o desconhecimento?
Em parte, resulta dos traumas do
apartheid e da invisibilidade no contexto da colonização. De ponto de
vista colonial, o plano passa por invisibilizar. O período pós-apartheid é
uma forma de tornar novamente visível. Isto faz com que seja tudo duas
vezes mais difícil para nós [sul-africanos] do que para outros músicos no
mundo. Abdullah Ibrahim e essa geração tiveram a possibilidade, embora
triste, de estar no exílio a fazerem
música e a criarem relações nos EUA
com pessoas como Duke Ellington.
Para a geração actual, a única forma
de ser visível é assegurar que se carrega um pedaço do passado. Um passado que foi silenciado e que deve ser
trazido para a frente do palco.
Claro que a indústria também desempenha um papel, mas o mais
importante na forma como, por
exemplo, Cuba está hoje no centro
dos debates de jazz é o modo como
eles incorporaram a sua cultura e a

Para Nduduzo
Makhathini,
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o fim do
apartheid
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à distância
de mais de
uma década,
música
significa várias
e a mesma
coisa: som,
cura, terapia,
espiritualidade
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Parece mentira, mas não é:
aos 37 anos, o pianista criado
numa aldeia montanhosa um
dia habitada pela nobreza
zulu e orgulhosamente parte
de uma linhagem de
excelência do jazz mundial
ainda hoje mal-conhecida, é o
primeiro músico sul-africano
de jazz a assinar pela histórica
Blue Note. Mas não está
sozinho: os seus antepassados,
de sangue e de som, também
vão fazer companhia a John
Coltrane, Wayne Shorter ou
Art Blakey.

Francisco
Noronha
sua história no seu som, ao ponto de
toda a gente saber hoje a que soa a
música cubana. Apesar de toda a beleza do jazz sul-africano, há um desligamento em relação à tradição.
Essa beleza, por vezes, está ligada a
uma ideia de “modernidade”, que,
em si, é uma ficção. A ideia de “modernidade” chegou com o colonialismo, assim como a ideia de “civilização”. Portanto, se se for apanhado
por essa ideia de “modernidade” e
não se perseguir quem se é e de onde
se vem, o som não terá impacto nas
pessoas. A razão pela qual continuamos a ouvir Abdullah Ibrahim é a de
que, quando ele toca uma nota, vemos as paisagens da África do Sul, a
dor das suas pessoas... Tem de existir
mais do que o som para que um músico se instale na memória e no espírito das pessoas. Quando se ouve
[Thelonius] Monk, ouve-se toda uma
história, basta ele tocar uma nota.
Uma parte do que tenho feito como
professor é conversar com os estudantes sobre a necessidade de compreenderem a sua história. De forma
a que alguém encontre a sua voz, é
importante que estude aqueles que
vieram antes dele. Nos últimos tempos, tenho explorado a ideia de “citação” [citation], comecei a olhar para
o som como texto, livro. Esse livro
tem capítulos, Abdullah Ibrahim é um
deles. Quando formulamos as nossas
formas e sons, isso está marcado pelo
que foi escrito nos capítulos anteriores. Se pensar nos EUA, quando lhes
perguntam [músicos] onde estudaram, em vez de lhe dizerem o nome

da instituição, vão dizer-lhe que vêm
da escola de Wayne Shorter, da escola
dos The Jazz Messengers, Miles Davis,
John Coltrane.
Fiquei surpreso por saber que é
o primeiro músico de jazz
sul-africano a assinar pela Blue
Note.
Eu também! (risos) Creio que a minha
entrada na Blue Note abre portas de
diálogo. Muitas pessoas vão prestar
atenção à África do Sul: “Quem é este
tipo, de onde vem esta música?”.
Mas o ponto aqui é que as pessoas
associam a Blue Note a um tipo de
som que se definiu nos anos 60, 70,
80. Se se pensar na Blue Note como
sendo esse tipo de som, então nós
[sul-africanos] temos muitos “discos
Blue Note” que remontam aos anos
60 e 70: The Jazz Epistles, The Soul
Jazzmen, The Blue Notes. O tempo é
um factor importante... Há um sincronismo maior, uma razão mais
profunda, por detrás dele. Se tantos
músicos não se tivessem sacrificado
e morrido por esta música, talvez
nunca estívessemos aqui a falar da
minha entrada na Blue Note. Por
isso, ela deve ser vista não como uma
história individual mas como uma
história colectiva.
Recebi um a mensagem de Don Was
[presidente da Blue Note] que… Não
sei se consigo encontrá-la para lhe
ler… Está no meu e-mail, espere…
Apesar de ser reconhecível essa
afinidade com a Blue Note, o seu
som é singular mesmo no
contexto dos discos mais
e
marcantes do catálogo.
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Modes Of
Commu-nication:
Letters From
The
Underworlds
Nduduzo
Makhathini
Blue Note

Letters
From The
Underworlds
é o seu
primeiro disco
na Blue Note
e o primeiro
de um músico
de jazz
sul-africano
editado
pelo histórico
selo norte-americano

mmmmm

e Mas há pontos em comum. Deixe-me encontrar o e-mail… [continua
a procurar] Vou ler-lhe: “Olá, Nduduzo. Em nome de todos os que trabalham na Blue Note, quero dar-lhe as
boas vindas à editora e dizer-lhe o
quão orgulhosos estamos por ajudá-lo
a levar a sua música ao mundo. O
Nduduzo encarna a mestria que tem
distinguido a editora ao longo dos
últimos, pelo menos, 80 anos. A sua
presença no nosso catálogo é a prova
de que o ethos da Blue Note está vivo
e de boa saúde”.
A primeira coisa em que repararam [no som] foi uma forte conexão
com McCoy Tyner e Andrew Hill,
artistas da Blue Note. E depois chamou-lhes a atenção algumas canções
do álbum: Indawu e Unyazi, onde o
toque de McCoy se sente. Também
apreciaram Umyalez’oPhuthumayo,
na qual há uma ligação com Hill, Don
Pullen, toda essa gente.
A sua música possui dimensão
espiritual forte que está ainda
mais vincada no novo álbum.
Tenho reflectido sobre a ideia de espiritualidade enquanto ideia universal.
Paralelamente, tenho pensado muito
sobre um modo específico de comunicação [Modes of communication,
título do álbum] que se baseia numa
cosmologia particular, num certo
ponto de vista cultural e histórico.
Parte das minhas conclusões é a de
que os nossos antepassados, de cada
vez que se referem aos seus deuses,
referem-se ao solo. Podemos pensar
nas filosofias etíopes, na egiptologia,
14 | ípsilon | Sexta-feira 14 Agosto 2020

e na ideia de sol como eles a abordam:
quando o sol veio, o ser emergiu da
terra. Os antepassados também nos
falam de outra coisa, uma história
sobre o fogo: quando a água chegou,
o fogo fugiu para debaixo da terra.
Portanto, quando nos referimos simbolicamente ao solo, à terra, estamos
a ler o passado que se encontra bem
por debaixo dos nossos pés. A ideia
de “caminhar descalço” é uma forma
de apalparmos as nossas memórias
enquanto se anda, é uma forma de
storytelling.
Voltemos agora ao início: se existem todas estas dimensões, então
isso significa que podemos ter uma
linguagem que nos permite comunicar com elas. Para mim, o som é essa
linguagem, como uma brisa que conecta os mundos exteriores, invisíveis, com os mundos visíveis, físicos.
A partir daqui, uso a ideia de “carta”
[Letter, no título do álbum] como
metáfora: se há uma comunicação,
é preciso haver uma mensagem enviada. Também acredito na ideia de
que não estamos a compor música,
a música está a acontecer noutra dimensão; o que estamos a fazer é a
compormo-nos a nós próprios, a
compor o ser, de forma a que o ser
seja receptivo o suficiente ao som,
capaz de o absorver.
Isto leva-nos a outra questão importante: vejo o processo de fazer
música como um ritual que nos conecta a estes campos de “citation”,
de espiritualidade.
Desde que momento é que a espi-

ritualidade foi uma dimensão cultivada na sua vida?
Nasci numa aldeia e numa família
espirituais. A minha avó era curandeira [“healer”]. Emergi de um espaço
onde não existiam diferenças entre o
poder curativo [“healing”], a espiritualidade e a música. Sempre entendi
o poder do som no contexto da espiritualidade e da prática curativa.
Podemos falar de som ou de
música desligados de uma
dimensão espiritual?
Sim, há uma parte do ser que está
ligada à beleza estética do som, a uma
atracção pelo modo como certos timbres, sons e sistemas musicais se harmonizam de forma tão bonita. Podemos sentir isso com a música clássica.
Mas também existe música que emerge de um lugar de espiritualidade: se
pensar em John Coltrane, de A Love
Supreme em diante, o foco dele está
em criar uma cura ou vibração espiritual, e menos nos acordes. Não há
certos e errados, depende da nossa
relação com o som.
Até na pop, a sensação de
felicidade ou o esmagamento
emocional que alguém pode
retirar de uma canção, mesmo
que medíocre, constitui uma
vivência individual que pode, ela
mesmo, traduzir-se numa
experiência espiritual.
Oh, sim, sem dúvida! O som não é um
fim em si, mas um canal que pode
levar as pessoas a explorarem as suas
liberdades. Podemos pensar na liberdade enquanto espiritualidade como

o momento em que estamos de bem
com nós mesmos. A forma de estarmos sintonizados não tem de se religiosa. Devemos distinguir a religião
da espiritualidade. A espiritualidade
é um sentimento de iluminação, de
conexão… Podemos sentir-nos conectados simplesmente a passear pela
rua. Por isso, a espiritualidade emerge de qualquer tipo de música. É uma
forma de ouvir o som mais profundamente, de viajar com ele. Ouvir não o
som, mas com o som.
Por que altura começou a ter
presente a fundamentalidade
dos seus antepassados?
Quando era adolescente tive um
sonho que acredito ter sido o sinal da
dádiva de poder curativo a que na
África do Sul chamamos “uBungoma”
[termo zulu]. Naquela altura eu
seguia as crenças espirituais e religiosas da minha mãe, o cristianismo. Foi
só por volta de 2012 que comecei a
despertar para este lado, porque
muitas destas coisas me começaram
a aparecer em visões, sonhos. Comecei a sonhar com os meus antepassados que nunca tinha conhecido. Gravei Listening To The Ground em 2015,
no qual a ideia é a de que há um passado anterior ao momento em que
estamos a viver, uma conexão debaixo da terra. Se olharmos para uma
árvore, encontramos a sua beleza nas
folhas, nas flores, nos frutos, mas o
poder invisível da árvore está debaixo da terra. É uma forma de pensarmos nos nossos antepassados
enquanto raízes que são invísiveis

mas que fazem de nós o que somos.
No âmbito da ontologia e da cosmologia africanas, as pessoas não morrem, transcendem-se, tornam-se em
antepassados, espíritos. Quando as
pessoas se tornam espíritos, flutuam
e movem-se mais rápido do que nós,
de forma a ajudar-nos naquilo que
não conseguimos ver. Os espíritos
sabem o futuro, conhecem o passado
e o presente…. O antepassado reinventa a noção de tempo. Na busca de
um entendimento sobre a forma
como coexistimos com os nossos
antepassados, eu faço-o especificamente através do som. E de modo a
alcançar um nível de liberdade mais
profundo tenho que me desligar
daquilo que sei, tenho que pôr de
lado o que me define — para me
poder perder. É o perdermo-nos que
nos permite flutuar e fundir com os
nossos antepassados.
Se pensar no jazz e na improvisação, não se pode falar de um sem o
outro. No jazz, a ideia de “não saber”
é tão importante como a ideia de “saber”. A conexão com os antepassados lembra-nos que há um nível de
existência desconhecido que devemos amar como amamos as pessoas
e as coisas que vemos. Da mesma
forma que amo a minha família, devo
dar o mesmo amor ao mundo invisível dos meus antepassados.
Para alguém cuja dimensão
espiritual está tão presente no
dia-a-dia, como é que tem
encarado o tempo que vivemos?
A um nível global, a dor e a confusão
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de se atravessar este momento são
partilhadas. E há um poder maior
quando todos os seres humanos têm
uma prece igual, quando tomam
consciência de que têm que procurar
um sentido colectivo, de humanidade. Nesse sentido, [a pandemia] pode
ser positiva, porque permite que as
pessoas se vejam como iguais, como
partes de uma orquestra, para encontrar uma solução.
No meu país, há esta memória,
peso, dor, partilhados, mas, ao
mesmo tempo, a doença expôs as
desigualdades existentes. Neste momento, estou sentado em casa, ligado
à Internet, temos condições de higiene, água, electricidade; os nossos
vizinhos estão longe de nós, pelo que
podemos manter a distância social.
Mas se conduzir para um local a 7 km
daqui, chego a uma realidade diferente em que alguém não consegue
simplesmente pensar na palavra “higiene” porque vive num lugar com
excesso de densidade populacional e
sem ligação à Internet. O governo
ainda não encontrou forma de responder às necessidades dos mais
pobres dos pobres.
Estamos a viver numa realidade
híbrida, no sentido em que, no interior das nossas casas, há uma verdade, mas, se abrimos a porta, surge
o perigo e não paramos de pensar na
hípotese de apanharmos o virus…
Tenho pensado muito sobre o quão
próximas a vida e a morte estão. Esse
intervalo é interessante porque me
faz voltar, uma vez mais, à improvisação no jazz, e no modo como se vive
sempre no limite. É uma forma bonita
[a improvisação] através da qual o
jazz nos pode fornecer ensinamentos
sobre como responder à situação actual. O jazz é uma beleza partilhada:
como músicos, temos diferentes papéis e produzimos diferentes timbres
e sons, mas, quando eles são combinados, produzem harmonia. Umlotha,
uma das canções do álbum, significa
“cinzas” e lida com isto: qual é o significado do fogo? O que acontece depois
do fim da pandemia? Quando se
pensa no fogo, há uma combinação
de muitas coisas: velocidade, energia,
calor. A nível simbólico, fogo é um
modo de contar histórias. Os velhos
sentam-se à volta do fogo a contar
histórias. As cinzas tornam-se, então,
o símbolo daquilo que permanece
quando o fogo acaba. Como é que
podemos continuar a juntar os pedaços destas histórias quando o símbolo
delas mesmas desapareceu…? Digo
isto em relação àquilo que vai acontecer numa era pós-corona, na qual
teremos um mundo novo e para o
qual precisaremos de ferramentas
diferentes para lidar com a memória… Penso que há um lado puro em
qualquer ser humano, e, por vezes,
quando existe silêncio, esse lado desperta. Creio que os seres humanos
pós-corona estarão mais conectados
com econsigo mesmos.
Os dirigentes políticos e os
indivíduos estão preocupados

em voltar ao pré-corona. Ora,
esse “normal” estava cheio de
problemas. Não se pode dizer
que foi ele que causou o vírus,
mas certamente originou outros
que fazem do mundo um lugar
terrível para muitos e magnífico
para outros.
E voltamos de novo ao jazz. O jazz
rejeita o “normal”! Se um músico de
jazz tiver um vocabulário suficientemente rico, não tem medo de o perder e de permitir que uma nova linguagem emerja. Este é um momento
em que as pessoas anseiam pelo “normal” e em que estão a reflectir muito,
o que é bom, porque é uma maneira,
ao mesmo tempo, de desistir dele. É
natural que os homens queiram limpar aquilo que já conhecem. Mas, em
breve, essa realidade [“normal”] estará extinta. É o que acontece com toda
a evolução: ela não nos pede permissão, não é uma negociação, apenas o
curso das coisas ao qual os seres
humanos se têm de ajustar.
Nasceu em 1982, viveu os últimos
anos dos apartheid. As crianças
compreendiam o
enquadramento de então?
Fomos forçados a tomar consciência.
Por mais novo que se fosse, era impossível não ver o que se passava. O som
dos tiros, o cheiro da pólvora, os corpos mortos, os abusos… Não é um

“Acredito na ideia
de que não estamos
a compor música,
a música está
a acontecer
noutra dimensão;
o que estamos
a fazer é a
compormo-nos
a nós próprios,
a compor o ser,
de forma a que o ser
seja receptivo
o suficiente ao som,
capaz de o absorver”

período sobre o qual queira falar, é
um momento muito doloroso. Mas
valerá sempre a pena dizer que continuamos a curar-nos do trauma. E a
música tem sido poderosa, porque,
naquela altura, a música era um espaço utópico para nós…. Tudo aquilo
[apartheid] se estava a passar e, mesmo assim, as pessoas cantavam e
moviam-se para outro mundo. E
depois o som dos tiros voltava e
regressávamos ao mundo real… Era
uma ambivalência constante.
Na aldeia em que nasceu, a música, a cura e a espiritualidade eram
uma e a mesma coisa. Sei que
ambos os seus pais são músicos.
Como foi a adaptação ao estudo da
música numa escola?
Não tinha uma educação “formal” em
música. Foi-me dito que tinha que
fazer um curso básico. Tinha 17 anos.
Mesmo hoje, o que tenho feito é tentar pensar nos 17 anos em que não
toquei piano e em como esse período
é importante para mim quando hoje
toco. Sou grato pelo facto de não ter
estudado música durante 17 anos e de
o ter feito com a minha avó, os meus
pais, com os velhos e os sangomas
[curandeiros da África do Sul] da
aldeia. Isso definiu a forma como chegaria ao jazz mais tarde.
A escola foi uma grande confusão
para mim. Numa coisa que para mim
era uma totalidade, que envolvia música, cura, espiritualidade, comunidade, partilha, a escola dizia-nos o
contrário: tens que estudar sozinho,
tens que praticar sozinho. Fiquei confuso, andei assim uns 6 ou 7 meses,
até que um dia, na biblioteca, peguei,
por acaso, em A Love Supreme.
Foi a primeira vez que ouviu
John Coltrane?
Sim, foi o meu ponto de viragem.
Compreendi como a música, a cura,
a comunidade, a partilha, a terapia,
tudo isso estava em Coltrane. Disse
para mim mesmo: “Se Coltrane toca
‘jazz’, então eu quero tocar jazz”. Por
isso, a minha definição de jazz não é
a que me ensinaram na escola, mas
uma sónica: o modo como podemos
transportar a cura através do som,
como podemos transportar espiritualidade e iluminação. Pouco tempo
depois, conheci Bheki Mseleku [multi-instrumentista de jazz e compositor
sul-africano] e todas as minhas questões ficaram respondidas. (risos)
Falou da colonização e de como
ela afectou a forma como
colonos e colonizados conhecem
e entendem a música
sul-africana. Em entrevista,
Christian Scott dizia-nos como,
na tradição do mundo ocidental,
a música ocidental era ensinada
como estando baseada na
melodia e a música africana no
ritmo, e de como esta era uma
ideia equivocada.
Sim, definitivamente. Para “canção”,
“cura”, “espiritualidade” ou “ritual”,
há apenas uma palavra nas nossas
comunidades: “ngoma”. Por esta
razão, não existe um único significa-

do para a palavra“música”. De ponto
de vista etimológico, isto diz-nos que
os nossos antepassados não separavam a energia da música da cura e da
espiritualidade. Isto já é uma diferença enorme para a música clássica
ocidental, que não é entendida nesses termos, é apenas “música”. Numa
perspectiva etnomusicológica, quando os colonos chegaram ao continente [africano], descobriram a complexidade do ritmo, da tonalidade,
melodia, harmonia. Kofi Agawu [académico ganês, actualmente a ensinar
nos EUA, autor de The African Imagination in Music] escreveu sobre o
modo como, aquando da chegada
dos missionários e da invenção da
igreja [cristã], a tonalidade e a harmonia da música tocada na igreja
serviram como ferramentas coloniais
em si mesmas. Aqueles que vieram
ao continente e interagiram com africanos não eram etnomusicólogos,
mas viajantes, missionários. Não
eram pessoas qualificadas para tirar
conclusões acerca do que o som era
ou deixava de ser. A literatura e a universidade tiveram um papel em tudo
isto, porque foi através delas e dos
diários dessas pessoas que o mundo
conheceu a música africana, as pessoas formaram-se nessas fontes
secundárias. Há, portanto, uma longa linhagem académica que foi sus-

tentada por erros e imprecisões sobre
a música africana. Daí que romantizem a ideia de ritmo, pois não compreendiam o resto da música africana. Foi uma fascinação pessoal!
Obviamos que nós [sul-africanos] não
nos fascinamos da mesma forma,
porque, para nós, essa questão [rítmica] é secundária, é algo que sempre
soubemos porque estamos aqui. Não
fomos ler sobre nós, aprendemo-lo
vivendo no continente.
Na escola na África do Sul que
frequentou, como era ensinada a
música africana?
Falava-se pouco ou nada de música
africana, era sobretudo jazz e música
clássica. O que nos leva a outra conversa: a violência do curriculae, na
medida em que esquece o lugar de
onde veio. Há uma insensibilidade ao
nosso ambiente em volta. E, aí, a universidade surge como uma estrutura
fechada que não pensa em quem vive
ao seu redor, apenas pega em ideias
de um lugar e trá-las para outro. Desde 2010 que têm havido protestos a
favor da descolonização dos curriculae no país. “Descolonizar” significa
que os curriculae devem partir de um
ponto de vista geopolítico, e não de
um lugar o qual as pessoas a quem ele
é ministrado não conhecem. Têm de
partir de uma forma de ser e estar, de
um lugar cosmológico, específicos.
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Theon Cross, um dos membros mais destacados desta
nova geração de músicos crescidos a ouvir os discos
dos pais e imbuídos de culturas vindas da imigração

A

o longo das últimas três décadas, a editora Soul Jazz
especializou-se no lançamento de compilações que
revelaram ao mundo (e escavaram muito além da
superfície) géneros musicais como o
reggae, o ska, o dub, o calypso, a música afro-cubana, a bossa nova, o póspunk e toda uma miríade de estilos e
artistas sempre com o cuidado supremo de enquadrar devidamente
histórica e socialmente os seus objectos de trabalho. Basta entrar na loja
Sounds of the Universe, no Soho londrino, o seu quartel-general e empresa-irmã, para ligar os pontos e perceber a essência da Soul Jazz: uma magnífica selecção de discos de géneros
específicos (reggae, música latinoamericana, africana, jazz) no piso
térreo, e uma ampla oferta em literatura dedicada à música na cave. O
critério absoluto, a curiosidade faminta e o interesse por perceber
como cada movimento musical acontece em relação com o mundo que o
rodeia facilmente se confirma numa
rápida visita àquele espaço.
Daí que não seja propriamente uma
surpresa que a editora dedique, por
fim, um dos seus famosos volumes à
palpitante cena de jazz britânico actual, com claríssimo epicentro em
Londres, e que nos últimos anos tem
conquistado um espaço óbvio na
Sounds of the Universe. Seria impossível a Stuart Baker, cabecilha da Soul
Jazz, não tropeçar num movimento
que lhe entrava pela porta dentro e
que começava a ganhar uma expressão mundial cada vez mais evidente
através da ascensão de músicos como
Nubya Garcia, Theon Cross, Cassie
Kinoshi ou Joe Armon-Jones, e de grupos como o SEED Ensemble, os Kokoroko ou o trio de grupos de Shabaka
Hutchings (Sons of Kemet, The Comet
Is Coming e Shabaka and the Ancestors). Em comum, e por isso pode
apelidar-se de movimento, uma capacidade de absorção de outras músicas, caribenhas ou africanas, ou
nascidas no mesmo território urbano
londrino como o grime.
Tudo começara já há mais de uma
década, com os primeiros passos de
Hutchings a par de grupos fundamentais como os Acoustic Ladyland, os
Polar Bear e depois os Melt Yourself
Down, trazendo para o jazz uma energia rock, dançável e com inspiração
em música provenientes das geografias acima referidas ou do Médio
Oriente, para se tornar um fenómeno
com a afirmação de uma nova e
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Kaleidoscope
Vários
Soul Jazz
Records
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Gonçalo
Frota
Há alguns anos
que a nova cena
de jazz britânico
entrava
na Soul Jazz
directamente
pela porta. Agora,
a editora de
Londres resolveu
dedicar-lhe o seu
olhar cirúrgico
e retratar
um momento
histórico na
música actual,
através do álbum
Kaleidoscope.
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As mil cores
do jazz britânico
ouvem-se em
Kaleidoscope
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e geração de músicos crescidos a
ouvir os discos dos pais e imbuídos
de culturas vindas da imigração. Essa
mesmo geração que seria apadrinhada pelo programa fundamental
Tomorrow’s Warriors, criado pelo
contrabaixista Gary Crosby e pela
produtora Janine Irons no Southbank
Centre, em Londres, e depois desenvolvido por muitos deles quando frequentaram juntos a Trinity College ou
a Guildhall School of Music.
Theon Cross, um dos membros
mais destacados desta nova geração
e uma das figuras de maior notoriedade a integrar Kaleidoscope, lembra
ao Ípsilon que o programa Tomorrow’s Warriors “providenciou um
espaço para as pessoas aprenderem
gratuitamente”. De facto, tornou-se
um chamariz para jovens músicos
como o tubista dos Sons of Kemet e
líder do seu projecto em nome próprio, ao oferecer um espaço de
aprendizagem em que todos eram
bem-vindos e especialmente chamativo para aqueles que não tinham
capacidade financeira para frequentar um conservatório, gerando uma
consistente revolução que começou
a borbulhar nos bairros do sul da
cidade. Aos poucos, mais importante
do que tudo o resto, o Tomorrow’s
Warriors criou as condições para o
nascimento de uma comunidade. “O
papel deles foi dar-nos um espaço de
ensaios e de formação em que cada
um podia encontrar a sua voz na música”, resume Cross.
Foi lá que Theon Cross se cruzou
com Nubya Garcia (Nérija, Maisha),
Cassie Kinoshi (SEED Ensemble, Nérija), Joe Armon-Jones (Ezra Collective), Moses Boyd ou Shabaka
Hutchings, protagonistas em vários
projectos de We Out Here, a compilação da Brownswood Recordings, de
2018, que ficará para a História como
primeiro documento do nascimento
deste movimento. A Brownswood,
do radialista e dínamo cultural Gilles
Peterson, seria a par da Jazz Re:
Freshed uma das duas editoras a impulsionar e a apostar nos registos
discográficos desta nova geração do
jazz britânico. A Jazz Re:Freshed, por
outro lado, estenderia esta actividade
à organização de noites semanais no
Mau Mau Bar, em Notting Hill. A par
das noites Steam Down, em Deptford,
no Matchstick Piehouse, às quintas e
às quartas respectivamente, haviam
de tornar-se os dois lugares de observação obrigatórios para esta fornada
de talento emergente, lugares onde
voltámos a aprender que o jazz é mú-
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sica festiva, dançável, cativante para
miúdos de 20 anos e uma verdadeira
celebração colectiva.
Claro que todo este contexto não
foi passando despercebido a Stuart
Baker. Mas o homem da Sounds of the
Universe e da Soul Jazz diz ao Ípsilon
ler a realidade, como não poderia
deixar de ser, “em termos de discos”.
“Há um par de anos os músicos começaram a lançar o seu material nas suas
próprias pequenas editoras — isto significava que havia uma cena suficiente para que os artistas pudessem
fazer isto economicamente e também
que essa cena estava um pouco fora
do radar da indústria musical mainstream.” No final deste mês, com a
edição do álbum de estreia de Nubya
Garcia pela Concord Jazz, depois de
também Shabaka ter passado a editar
os seus projectos pela histórica Impulse!, começaremos talvez a ver os
primeiros sinais de que o novo jazz
britânico começa a furar na direcção
do mainstream. Mas, como recupera
Baker a propósito desse período em
que começou a sentir, a partir do seu
ponto de observação privilegiado, a
ebulição de um novo fluxo de músicos a agitar as águas do jazz britânico,
“muitos artistas disponibilizavam os
seus discos através do bandcamp,
evitando com frequência distribuidores e lojas de discos, ao mesmo tempo
que mantinham uma relação directa
com o seu público”.
Foi assim, precisamente, com Tenderlonious — que tende a ver-se com
um outsider desta cena, quer devido
à idade (mais próximo de Shabaka
em termos geracionais do que da
maioria dos novos nomes de que se
fala e que compõem Kaleidoscope),
quer devido ao seu percurso.
“A Soul Jazz”, lembra em conversa
com o Ípsilon, “foi a primeira loja a
ter os meus discos, lançados na minha editora 22a Records. Foi assim
com os primeiros dois ou três álbuns,
numa altura em que vendia o resto
das edições no bandcamp.” Ser incluído em Kaleidoscope, admite o
músico, vem acompanhado do simpático peso de ver na Soul Jazz “uma
grande editora”, com a qual diz ter
aprendido muito “sobre jazz espiritual e reggae”.
Também Emma-Jean Thackray
destaca não apenas “estar entre pares — todos são grandes amigos ou,
pelo menos, conhececidos”, comenta — e “poder ser ouvida como
parte de uma cena”, mas também
porque a Soul Jazz, defende, “tem
uma forma excelente de empacotar

Kaleidoscope
faz o levantamento
e regista, com
enorme acerto,
esse rugido grupal
de quem quer
fazer-se ouvir e não
está disposto
a ficar na sombra
da História
culturas interessantes e dá-las às pessoas de uma forma que possam depois começar a explorar”.
Quando Thackray fala de ser integrada numa cena através de Kaleidoscope, essa gratidão por ser chamada
para a compilação prende-se com a
tal ideia de que, através deste lançamento, a Soul Jazz traça o retrato de
um momento relevante na História
da música — a que nos referíamos nas
primeiras linhas. Essa convicção é
reforçada por Theon Cross. “É excelente ter sido incluído porque sinto
que historicamente tentam captar
algo no momento, escolhem temas
de artistas que captam um som ou
uma geração e fico contente por terem considerado o meu álbum como
algo que pode fazer parte de uma
música que lembrará este momento
e este tempo.”

Da rua à internet
Quando se escuta o arranque de Kaleidoscope, não parece estar a ser documentada propriamente uma revolução na linguagem jazzística. When
the world was one, de Matthew Halsall
& The Gondwana Orchestra é um
tema escorreito numa linhagem atribuível a John Coltrane, cativante mas
sem qualquer marca distintiva deste
tempo. O mesmo se poderia dizer de
Red Planet, de Chip Wickham. Mas,
aos poucos, Kaleidoscope vai abrindo
o escopo e clarificando aquilo que
distingue o ambiente particular da
cena londrina e britânica actual. Entre eles, Emma-Jean Thackray e Tenderlonious facilmente se distinguem
enquanto fazedores de uma viciante
música assente num groove con- e

Emma-Jean Thackray

Várias vidas em simultâneo
Chegou ao jazz de forma acidental. Numa altura em
que tocava em brass bands, abriu o computador para
sacar uma gravação do Concerto de Aranjuez, peça
para guitarra clássica e orquestra do compositor
espanhol Joaquín Rodrigo, que se tornou popular
entre os músicos de instrumentos de sopros.
Acontece que a pesquisa lhe devolveu não a
composição original mas a leitura de Miles Davis e Gil
Evans registada no álbum Sketches of Spain. “Fiquei
doida com aquilo”, recorda ao Ípsilon. “Tinha uns 14 ou
15 anos, e achei mesmo que tinha descoberto Miles
Davis, um tipo de quem ninguém nunca tinha ouvido
falar. A minha vida mudou completamente a partir
desse momento.”
Depois dessa epifania, foi estudar trompete e
composição de jazz, mas não demorou a perceber que
se sentia tão pouco integrada quanto se sentira até
então. O jazz fora uma revelação fundamental, mas a
verdade é que já então fazia beats e explorava um lado
criativo que era alimentado pela música electrónica.
Essas diferentes vertentes que explora em simultâneo,
enquanto trompetista, DJ, beatmaker, compositora e
produtora, tornam o seu caminho “muito solitário, em
certos aspectos, mas também muito libertador”.
“Significa”, diz, “que não tenho de seguir as regras de
ninguém, posso flutuar entre diferentes mundos
sonoros e fazer o que me apetecer, o que é fantástico.”
A maior dificuldade destas diferentes valências,
confessa, é que a sua cabeça “está sempre muito
ocupada” e tem dificuldade em concentrar-se, em
qualquer momento, numa das suas qualidades. “Ser
trompetista, produtora ou DJ, tudo necessita de muito
tempo, muito esforço e muita prática”, explica. “Tenho
de manter os meus skills de produtora da mesma
maneira que tenho de os manter enquanto
instrumentista; tenho de praticar produção e
composição tal como faço com um instrumento. Ou
seja, em vez de dividir a minha vida em várias parcelas
diferentes, acabo por viver várias vidas em simultâneo —
por isso, não durmo muito nem faço grandes pausas.”
Com lançamentos que tanto a aproximam do jazz de
vistas largas londrino quanto do house ou do tecno,
Emma-Jean desistiu de recorrer a diferentes
designações para representar os seus distintos
interesses musicais, tendo decidido “mostrar às
pessoas que todos estes mundos sonoros podem
pertencer ao mesmo sítio”. Neste momento,
encontra-se a trabalhar num álbum com um rasto
assumido de orquestra de jazz, mas é possível que,
chegada a hora da publicação deste material,
acabemos por ouvir sopros rodeados de beats, frases
melódicas a disputar espaço com ritmos cerrados. O
certo que é a sua editora, Movementt, parte da
consciência de que a sua música não poderia existir
sem “os movimentos de pessoas forçados através do
comércio de escravos ou da imigração da vida
moderna”. E, em cada momento, pretende homenagear
essa circunstância. G.F.

FABRICE BOURGELLE
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Tenderlonious

Ill Considered

Fazedor de bandas sonoras
Ed Cawthorne (Tenderlonious) estaria na prisão se não
fosse o saxofone. A conclusão é apresentada pelo
próprio em conversa com o Ípsilon, depois de recordar
que, nos seus tempos de produtor de artistas de
grime, “os dias eram passados no estúdio e as noites a
vender droga”. Esse estilo de vida, que informava as
letras e os conteúdos musicais do grime, acabaria por
levá-lo, aos 22 ou 23 anos, a investir num novo desafio.
“Sentia que estava a perder o rumo e a meter-me em
sarilhos, a ser arrastado para um caminho muito
perigoso”, lembra. “Foi então que comecei a tocar
saxofone, que aprendi sozinho, porque precisava
mesmo de estar concentrado nalguma coisa que me
devolvesse o foco. E senti-me muito entusiasmado por
ter algo novo com que me podia desafiar e de que me
podia orgulhar.”
Até porque, na altura, não se sentia especialmente
orgulhoso ao “roubar samples do Yusef Lateef e do
John Coltrane” para alimentar os instrumentais de
grime e hip-hop que produzia. “Comecei a sentir que
estava a aldrabar e se queria ter linhas de saxofone na
minha música, então devia ser eu a tocá-las.” Ao
saxofone, Tenderlonious juntou entretanto a flauta,
desde há cinco anos, quando quis expandir o seu
universo sonoro, e a sua música foi ganhando
contornos mais contemplativos. Mas também
qualidades mais sintonizadas com as suas referências
mais profundas. A sua primeira memória musical
verdadeiramente marcante é a de ver a mãe chorar
quando escutava o tema Gabriel’s oboe, composto por
Ennio Morricone para a banda sonora do filme A
Missão. Quando, anos depois, nos seus anos de
consumidor fervoroso de hip-hop, descobriu Busta
Rhymes a samplar Bernard Herrmann (a banda sonora
de Psycho) no tema Gimme some more, ou quando se
deslumbrou ao descobrir a música de Herrmann para
Taxi Driver, percebeu qual era, afinal, o seu grande
objectivo na música.
“O meu sonho é compor música para cinema”,
admite. “É por isso que estou a tentar pôr as cartas
todas nas mesa quando faço música, a tentar mostrar
toda a paleta de cores que posso oferecer através da
electrónica e do jazz, na esperança de que, um dia, um
realizador venha ter comigo e me convide para
trabalhar no seu filme.” Num certo sentido, foi isso que
fez durante o confinamento, ao aproveitar a brusca
paragem nos fins-de-semana fora de casa e o acesso a
um estúdio caseiro para compor Quarentena, banda
sonora pensada para acompanhar o momento actual e
influenciada por obras cinematográficas de ficção
científica. “Na verdade”, confessa, “sempre compus
com referências de imaginários visuais, sejam de
filmes ou das minhas experiências pessoais.” Agora,
nem teve de preocupar-se em encontrar um guião —
bastou-lhe a clausura e só poder ver o mundo a partir
da janela. G.F.

Espontaneidade e perigo
Theon Cross

A tuba como protagonista
Se tivesse seguido qualquer outro género musical,
Theon Cross não tem grandes dúvidas de qual seria o
seu papel: baixista. Desde cedo, deu por si apaixonado
pelo papel desempenhado por baixos e contrabaixos
em qualquer contexto musical. “Adorava um
instrumento a que cabia tocar uma cena repetitiva e
que pode parecer insignificante mas, na verdade, cola
toda a música”, descreve ao Ípsilon. Só mais tarde,
admite, foi seduzido “pelo som que podia ter tão
poderoso e ao mesmo tão delicado” da tuba.
Foi esse instrumento volumoso e pouco habitual nas
escolhas de jovens músicos a cair-lhe nas mãos
quando começou, ainda em criança, a tocar numa
carnival band. Aos poucos, levado pelo irmão mais
velho e por alguns amigos, começou a frequentar
todos os workshops de jazz a que podia assistir,
gratuitamente, em Londres. E foi assim que apareceu
no Tomorrow’s Warriors, programa crucial no
aparecimento de uma série de músicos desta nova
geração do jazz londrino, onde lhe foi dado espaço
para desenvolver a sua linguagem, enquanto lhe
ofereciam as primeiras bases sólidas de improvisação
e lhe apresentavam todo o tipo de músicas, com
especial incidência em gente como Charlie Parker e
Sonny Rollins. “Os músicos têm de ter um espaço
onde sejam livres de explorar as suas intenções
musicais — o Warriors foi esse espaço para mim.”
Na sequência desses encontros, Theon Cross não
demorou a começar a tocar com outros músicos como
Nubya Garcia e Moses Boyd, com quem partilhava
referências caribenhas e africanas, com os quais criou
uma especial afinidade e que o acompanham, de
resto, na gravação do seu primeiro álbum em nome
próprio — Fyah. O mesmo tipo de ligação que
encontrou, afinal, em Shabaka Hutchings ao juntar-se
aos Sons of Kemet. “Ele compunha música que eu
sabia tocar, porque vinha de uma cultura rítmica e até
harmónica que era originária da mesma raiz cultural.”
Fyah, álbum carregado de uma ideia de “energia
positiva”, e um shot de autoconfiança que Cross
gostava que passasse para cada um dos ouvintes
como bálsamo para a crença na capacidade individual
de cada um inventar o seu próprio futuro, fixa de
forma contundente as razões para a bem-aventurada
viagem musical do tubista. E que passam, antes de
mais, pela forma como Theon vê o instrumento “fora
das lentes com que as pessoas habitualmente o
vêem”. Ou seja, como um instrumento que não tem de
perder-se entre os restantes sopros e pode, sem
condescendência, afirmar-se como farol de
versatilidade e inventividade. G.F.

De todos os participantes em Kaleidoscope, os Ill
Considered serão, por ventura, aqueles que mais se
aproximam de uma noção pura de música
improvisada. Tanto assim que o primeiro álbum do
grupo, Live in Camden Town, resulta da primeira
sessão que fizeram juntos, em 2017. Idris Rahman,
saxofonista, já tinha partilhado vários projectos com o
baixista Leon Brichard (entre os quais o grupo
Wildflower) e tinham-se cruzado ambos com o
baterista Emre Ramazanoglu nos Family Atlantica
(banda-salganhada de géneros, que tanto se passeia
pelo highlife e pelo funk etíope, quanto pelo calypso e
pelo baião). Dessas várias experiências acabou por
surgir uma vontade natural e despreocupada de
tocarem juntos, ao perceberem que “havia uma
ligação musical que acontecia”, explica Rahman,
sempre que se encontravam. Aos três juntar-se-iam
ainda Steve Ashmore na guitarra e Satin Singh na
percussão.
Para Idris Rahman, o jazz entrara cedo na sua vida,
ainda na adolescência, quando a professora de música
lhe colocou um clarinete nas mãos e ele resolveu
formar uma banda de dixieland, aproveitando o facto
de a escola ter algumas partituras no género na sua
biblioteca. A riqueza da cena londrina encarregou-se
do resto, enquanto ia passando por várias bandas e
tocava ao lado de artistas tão diferentes quanto
Anoushka Shankar, Julia Biel, Ayub Ogada ou Dodgy.
Nesse percurso, Rahman a havia de frequentar com
regularidade uma das salas basilares para a
efervescência actual do jazz londrino, o Total
Refreshment Centre, habitualmente na companhia de
Danalogue (ou seja, Shabaka Hutchings, dos The
Comet Is Coming) e Alabaster dePlume. Foi ali
também que os Ill Considered tocaram alguns dos
seus primeiros concertos.
Apesar de terem estabelecido como base de
trabalho a música improvisada, a verdade é que a
música dos Ill Considered assenta numa solidez
rítmica que parece evitar o acaso, algo que Idris
Rahman atribui à partilha de um comum “sentido de
progressão e desenvolvimento numa peça de música
improvisada”. “Sem discutirmos a música com grande
pormenor, somos capazes de improvisar temas com
princípio, meio e fim. Claro que se nos sentássemos a
compor estas ideias, o resultado seria completamente
diferente, e é essa espontaneidade e esse perigo de
falhar que torna tudo de facto interessante.”
Com um espantoso caudal editorial, os Ill
Considered são atravessados por transes rítmicos
africanos e explorações melódicas sopradas desde o
Médio Oriente, consequência da enorme diversidade
de experiências e backgrounds do quinteto. Embora
Rahman se sinta a responder a um interessado
renovado pela música improvisada, e que agora
encontra um público rejuvenescido, não se sente
parte de uma cena que, concede, “está realmente a
acolher vastas influências globais”. “É bom ver
músicos jovens a procurarem sons e direcções que
estão nas margens daquilo a que se pode chamar jazz,
esticando ainda mais as fronteiras.” G.F.

ípsilon | Sexta-feira 14 Agosto 2020 | 19

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público.
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.

Tenderlonious estaria na prisão se não fosse o saxofone,
diz ao Ípsilon, depois de recordar que, nos seus tempos
de produtor de artistas de grime, “os dias eram passados
no estúdio e as noites a vender droga”
e taminado pelas suas ligações
paralelas à música electrónica (comum ainda ao tema de Joe ArmonJones, Maxwell Owin e Nubya Garcia),
enquanto Theon Cross, SEED Ensemble ou Collocutor revelam as ligações
às músicas caribenhas e africanas
(com claros traços de afrobeat a insinuarem-se), ao passo que a Levitation
Orchestra destapa um caldeirão onde
fervem todos os géneros musicais
possível e os Ill Considered fazem a
festa com uma assumida queda para
a música do Médio Oriente.
Para Stuart Baker, da Soul Jazz,
este é um movimento que resulta
“do crescimento da educação musical e das capacidade técnicas de
muitos músicos, da expansão dos
seus horizontes musicais através do
Spotify e de outras plataformas, e de
um pouco de atitude punk DIY”.
“Acho que são uma geração pós-internet, que beneficia da disseminação mundial da informação — e da
música — e que se diverte com uma
bolha comunitária de gente que
pensa da mesma maneira.”
Tenderlonious concorda com este
diagnóstico da importância da internet e aponta para a importância de
uma nova forma de contactar com
géneros musicais distantes. “Eles
agora aprendem uns com os outros
nas redes sociais, o que é um pouco
perigoso, porque por vezes não é a
representação mais honesta destas
músicas”, afirma. “Tenho a sorte de
ter crescido antes dessa geração se
ter tornado obcecada com o Instagram e o Facebook, e a minha experiência é um pouco diferente — não
melhor, mas diferente.”
Tenderlonious diz ter conhecido e
explorado os ecos das músicas caribenhas e africanas na criação londrina “em primeira mão”, nos tempos em que compunha e produzia
temas de grime ou de drum’n’bass,
no início dos anos 2000. “Talvez estes músicos de jazz ouvissem grime
enquanto cresciam, mas eu estava a
fazer grime nas ruas. O grime era informado pela cultura de urbana londrina e muito deste pessoal era caribenho e africano, a música que os
pais tocavam em casa era reggae,
congolesa e coisas assim.” Nessa altura, Tenderlonious “queria fazer
beats de grime com samples de jazz”,
extraindo de discos de Yusef Lateef,
John Coltrane e outros excertos que
lhe animavam os temas. Exactamente
ao contrário da nova geração mais
representada em Kaleidoscope, que
“faz jazz com beats de grime”.
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É o “melting pot cultural” de Londres, acredita Emma-Jean Thackray,
que torna a música da capital britânica tão extraordinária e apaixonante. “Existem à nossa volta famílias
vindas de todos os lados do mundo e
isso sigifnica que os nossos amigos
estão cheios de um conhecimento
musical e cultural de coisas de que
nunca ouvimos falar”, descreve. “Em
termos de jazz, há obviamente muitas influências de afrobeat, trazidas
pelas muitas famílias nigerianas, o
que faz com que os miúdos cresçam
a ouvir Fela Kuti, música caribenha,
dub, toda uma série de referências
que acabam por se ouvir no jazz que
fazem.” Theon Cross, cujo tema incluído em Kaleidoscope transpira
afrobeat e highlife por todos os poros, não tem dúvidas de que “a maioria dos músicos referidos quando se
fala desta cena são pessoas de primeira ou segunda geração da imigração” em Inglaterra, que crescem
“tanto a com a cultura e a perspectiva
do país onde vivem quanto a cultura
e a perspectiva dos pais ou daqueles
que chegaram antes deles — e isso
torna-se intrínseco às nossas práticas
culturais, está na forma como falamos e andamos, e na música que
ouvimos e fazemos”.
Esses dois mundos acabam por
articular-se, acredita o tubista que
integra também o colectivo Sons of
Kemet, no “coming of age” musical,
quando é preciso encontrar uma resposta para as perguntas: “O que é
único em mim? O que gosto realmente de fazer? O que é honesto na
música que crio?” “Acho que quando
as pessoas fazem essa viagem interior”, diz-nos Cross, “muitas vezes
regressam à música dos pais. Para
alguns isso é reggae, para outros é
soca, para outros afrobeat.” No caso
de Theon, o reggae chegou-lhe através do pai jamaicano e a soca (derivação do calypso nascida em Trindade
e Tobago) pela mão da mãe (vinda da
ilha de Santa Lúcia, nas Caraíbas).
“Não digo que estejamos a criar algo
diferente”, declara com algum pudor,
“estamos antes a abraçar estilos e influências que nos são intrínsecos e
aos sítios de onde vimos.”
Só que é essa a marca temporal
que Kaleidoscope inscreve no jazz
britânico actual, com a preocupação
evidente de sair de Londres (onde a
cena está realmente centrada), para
traçar um quadro mais amplo e precioso de um contexto musical que,
espera Stuart Baker, “possa mostrar
um grupo díspar de pessoas que fa-

“São uma geração
pós-internet,
que beneficia
da disseminação
mundial da
informação — e da
música — e que se
diverte com uma
bolha comunitária
de gente que pensa
da mesma maneira”
Stuart Baker,
Soul Jazz
zem uma variedade de músicas distintas, mas que, ainda assim, estão
ligadas por fios comuns — as suas
influências, as suas posturas e as suas
ambições culturais”. Nessa variedade de linguagens cabe aquela assinada por Emma-Jean Thackray,
com “matizes de house”, parte de
um grupo de músicos que são também DJ e levam e trazem para o jazz
uma cultura dos clubs.
Como recorda o texto que apresenta Kaleidoscope no booklet do álbum duplo (em CD, triplo em vinil),
foi em meados dos anos 80 que o
Reino Unido atravessou o seu anterior
movimento de renascimento do jazz.
“Nascido durante os anos mais duros
do reinado da primeira-ministra Margaret Thatcher, o movimento DIY
abrangia o colectivo artístico negro
The Jazz Warriors em Londres, o jazz
dançável de Kalima e dos Jazz Defektors em Manchester e o tumulto
pós-punk de Rip, Rig + Panic em Bristol.” Passadas três décadas, num ambiente de contornos sociais igualmente polarizados, “uma nova geração encontra de novo inspiração no
espírito colectivo do jazz”. Como
forma de se reclamar parte de um
país e de uma cultura que teima em
querer excluir. Kaleidoscope faz o levantamento e regista, com enorme
acerto, esse rugido grupal de quem
quer fazer-se ouvir e não está disposto
a ficar na sombra da História.

R

aiashopping não marca a primeira vez que David Bruno
usa um trocadilho com o
centro comercial GaiaShopping para dar nome a um
disco. Talvez nem seja a última. “É só um dia lembrar-me de
outro, mas vamos admitir que os trocadilhos para já ficam de parte”, explica o produtor de Gaia ao telefone
com o Ípsilon. Primeiro veio GaiaChopping, no Verão do ano passado,
EP de g-funk gaiense com o produtor
e MC Minus. Agora é este vídeo-álbum de 25 minutos disponível no
YouTube e focado na Raia, a fronteira
entre Portugal e Espanha, mais especificamente a ligação entre Vilar Formoso e Fuentes de Oñoro. É uma
zona que lembra a David Bruno “contrabando e compras”, do tabaco e
dos chocolates de Espanha.
O sucessor de Miramar Confidencial, que saiu em Setembro do ano
passado, é, descreve o produtor que
se fez notar no Conjunto Corona e
assina ou assinou também como dB
e 4400 OG, deixando o nome David
Bruno para a sua faceta mais romântica e portuguesa, o seu disco mais
pessoal. Tudo porque, ao invés de
imaginar histórias passadas à volta
de Gaia, se virou para a sua infância,
que envolveu passar muito tempo em
Freixeda do Torrão, aldeia com meras centenas de habitantes de Figueira de Castelo Rodrigo de onde é
originária a sua família. “A família dos
meus pais e da minha mãe está lá,
tento ir com regularidade, especialmente nestas alturas de festa de Verão, Natal, Páscoa, etc.”, conta. Até
há uns anos, antes da música lhe tomar demasiado tempo na agenda
(tem um emprego como engenheiro),
“ia lá quase todos os meses”. Em 2011
até organizou a festa da aldeia.
Este novo disco foi “muito motivado pelo falecimento” das suas duas
avós. “A família começou a desligar-se
um bocadinho, já não passou o Natal
na aldeia. Quis fazer isto quase como
um documento, um objecto para o
futuro, para quando quiser mostrar
aos meus filhos como era o estilo de
vida na nossa aldeia quando eu era
criança. É importante que não seja só
música e imagens aleatórias, que
além disso existam histórias por trás”.
Sem invenções ou imaginações de
histórias: dos mitos sobre lobisomens
que a avó Maria contava à lenda de
Albano de Jesus Beirão, o chamado
Homem-macaco que, diziam, teria

RENATO CRUZ SANTOS
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sido a inspiração para Edgar Rice Burroughs ter criado Tarzan, passando
pelo café, hoje fechado, que o avô
teve . Também há passagens de ano
em Salamanca, o contrabando de tabaco em Vilar Formoso, “que dava
sustento a muitas pessoas”, e o regresso de imigrantes à terra natal em
Agosto, representado em Doucement,
uma homenagem a Vem Devagar Emigrante, de Graciano Saga.
Tudo parte, como sempre, da observação, com doses largas de sentido de humor que fica algures entre
o irónico e o sincero, a representar
um certo Portugal. Não está, garante,
a gozar com ninguém. “Em todas as
coisas que fiz até hoje, em tudo na
minha vida, eu não me rio de..., eu
rio-me com..., especialmente no
meu trabalho como David Bruno.
Acho que é fácil perceber que é homenagem a..., com um carinho
muito grande”.

O universo David Bruno
Ao contrário do disco interior, e do
seu antecessor O Último Tango em
Mafamude, Raiashopping não tem
convidados exteriores ao universo

David Bruno. Conta apenas com a
guitarra de Marco Duarte, que conheceu em 2017 quando a banda de
Marco, os Leviatã, tocaram num
open day do GNRnation, em Braga,
evento em que também participava
o Conjunto Corona. Por alguma razão que ainda hoje o próprio guitarrista desconhece, David Bruno sentiu
que a guitarra de Marco, ou Marquito
como agora lhe chama, remetia para
as guitarras de Marante e dos Diapasão. “Era muito portuguesa”, conta.
Convidou-o para colaborar e agora é
uma peça central da sua música,
sendo até, menciona, a parte mais
importante ao vivo. “Ele é que dá o
show todo”.
Outro membro deste universo é
António Bandeiras, personagem de
cabelo comprido e bigode de Renato
Cruz Santos, “que é outra pessoa”,
que faz as fotografias de promoção de
David Bruno e é o director de fotografia dos vídeo-álbuns. “Começou por
ser uma brincadeira quando entrou
aqui em casa e fez um vídeo a falar
sobre ele próprio. Quando penso na
‘portugalizada’ que estou a tentar
passar para os discos ele é a personi-

A fronteira de David Bruno
O novo vídeo-álbum do músico
gaiense é uma homenagem à Raia,
a fronteira entre Portugal e Espanha.

Rodrio Nogueira

ficação desse espírito. Começou a
participar nos concertos, tem carta
branca para andar de um lado para o
outro no palco e ganhou um grande
carinho da parte do público. Como o
povo é que manda, fica dentro do
projecto”, declara.
Tudo vem do imaginário do final
dos anos 1980 e início dos anos 1990.
Tanto os sons, sempre com letras
simples e altamente viciantes, quanto
as imagens, um misto de vídeos de
arquivo encontrados na internet,
cassetes VHS da própria família de
David Bruno — há um interlúdio com
imagens do próprio em criança — e
filmagens novas da zona, com “uma
câmara de 30 euros comprada numa
loja em segunda mão e imagem podre”, com a fraca qualidade em que
o músico insiste. As três personagens,
David Bruno, Marco Duarte e António
Bandeiras, vão aparecendo em frente
a um green screen com algumas dessas imagem em fundo.
Não há muito de português na música em si. “O que é português neste
disco é o espírito e ainda mais do que
isso é o que as músicas retrataram.
É dos mais portugueses de todos [os
discos de David Bruno], é uma ‘portugalizada’ diferente, é internacional, com o francês dos emigrantes e
o portinhola característico da zona”,
admite. “Mantenho-me fiel àquele
período do início dos anos 1990, que
é a altura em que se passa. Não segui
nenhuma estética específica, depende das histórias que tenho para
contar”.
Tudo começa com um poema recitado de Miguel Torga, havendo a
seguir imagens das estrelas de futebol
Toni e Veloso num café. Há motivos
recorrentes ao longo dos discos. Por
exemplo, uma águia que aqui surge
apenas no vídeo, na paisagem que
ilustra a faixa de introdução. Normalmente, quando a águia aparece na
obra de David Bruno o som é de um
falcão. “Porque é o som mais anos
80, quando pensas nesse universo,
nos cantores românticos tipo Michael
Bolton; é esse o som. Há os animais
clássicos dessa altura, o cavalo a correr na praia e o som do falcão, da ave
de rapina, que representam esse universo kitsch e foleiro”, comenta.
A ideia de vídeo-álbum, também
patente no Conjunto Corona, foi ganhando cada vez mais importância e
dimensão na obra a solo de David
Bruno, chegando o próprio a afirmar
que “a experiência total é o vídeo”. O
disco já tem edição física especial,
anunciada por David Bruno no último
fim-de-semana. Se o anterior Miramar Confidencial era uma caixa de
um falso filme de acção em DVD, este
é um foto-álbum da Kodak com 24
fotografias e reproduções da sebenta
onde as letras foram escritas à mão.
Limitada a 150 unidades, no primeiro
dia tinha recebido 180 emails com
encomendas. Mas só o áudio não
chega. Os interlúdios, por exemplo,
uma constante, aqui são praticamente só vídeos e não faz sentido só
ouvi-los. É para ver.
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Música
Pop

Os Fontaines
D.C. não são
banha da cobra
Os irlandeses abrem o velho
canal de transmissão do rock,
não esquecendo a história
mas não ficando presa a ela.
Vítor Belanciano
A Hero’s Dead
Fontaines D.C.
Partisan Records

mmmmm
Foi rápido. Em
pouco mais de
ano e meio os
irlandeses
Fontaines D.C.
lançaram dois
álbuns e deixaram de ser apenas
uma esperança, para se afirmarem
como uma ideia sólida que merece
ser seguida. Quando surgiram, a
vitalidade e a sombra selvagem dos
seus espectáculos ao vivo fez com
que fossem conotados com outros
grupos do Reino Unido que nos
últimos tempos têm revitalizado o
rock, um naipe diversificado de
nomes, dos Idles aos Black Midi,
das Porridge Radio aos Squid ou
Dry Cleaning.
O novo álbum é diferente, sem
que se dissipem as características
originárias. Dogrel (2019) parecia
absorver e sintetizar, do ponto de
vista sonoro, a intensidade e vigor
dos primeiros concertos,
misturado com as descrições do
cantor Grian Chatte da sua Dublin,

transportando o ouvinte para
locais específicos, numa
reportagem emotiva, entrecortada
por comentários às desigualdades
sociais, ao consumismo esvaziado
de sentido, às dinâmicas de
gentrificação e a um capitalismo
predatório. O novo disco adopta
uma perspectiva mais
introspectiva, não só nas palavras,
como na extensão sonora,
expondo facetas mais
romanceadas.
Alguns temas mantêm a
veemência rímica, o tom em
crescendo das guitarras, a força das
linhas de baixo e um borbulhar
ruidoso genérico, como em
Televised mind, A lucid dream, I was
not born ou Living in America, mas
o ambiente geral é mais solene,
sem deixar de ser solto, às vezes até
divertido, com canções como You
said, I don’t belong ou Sunny,
expondo uma espécie de urgência
emocional mais contida que
incorporam de forma magnífica
numa toada algo poética. O que
não muda é a exposição à
flor-da-pele das mais diversas
ascendências, numa síntese de
referências antigas ( Joy Division,
Gun Club, The Fall, PIL, Gang of
Four ou Suicide) e outras mais
recentes (Girl Band, Protomartyr)
mas estão longe de ser mais uma
banda anacrónica que se limita a
resgatar referências ao período
pós-punk dos anos 1980 sem novas
camadas para adicionar.
Em todas as canções, até nas
menos imediatas e mais
melancólicas, como na excelente
balada semiacústica final, No,
existe tensão, dureza, uma noção
de si próprios e do que os rodeia,
uma vontade de comunicar, que
não é banha da cobra. A relação
com a memória é aqui concretizada
de maneira saudável, com os
irlandeses a abrirem o velho canal
de transmissão do rock, não
esquecendo a história, mas não
ficando presa a ela com
sentimentos de culpa. E o que daí
resulta é um magnífico disco.

Arundhati Roy desmistifica a narrativa da Índia enquanto “maior democracia do mundo”

Livros
Ensaio

Salto para
o abismo
da Índia crua e
desmistiÄcada
Arundhati Roy denuncia as
desumanidades da sociedade
indiana e aponta o dedo à sua
elite política, financeira e
religiosa. Seis ensaios
poderosos a abarrotar de
factos, números e datas, que
procuram desconstruir o
mito do excepcionalismo
hindu e da “maior
democracia do mundo”.
António Saraiva Lima
Coração Rebelde
Arundhati Roy
ASA
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Os Fontaines D.C. incorporam uma urgência emocional contida
numa toada algo poética
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Derrubar
preconceitos,
derrubando
preconceitos. É
este o fim e o
método de
Coração Rebelde,
livro que reúne
seis dos ensaios
políticos mais relevantes (e mais
ruidosos) da escritora, romancista
e activista indiana Arundhati Roy,

autora de O Deus das Pequenas
Coisas (1997) e O Ministério da
Felicidade Suprema (2017).
É o fim porque procura
dessacralizar a aura espiritualista,
quase-mística, do nacionalismo
hindu e da narrativa da Índia
enquanto “maior democracia do
mundo”, apontando o dedo às elites
que a promovem e identificando
cruamente as desumanidades que o
ancestral sistema de castas, mais
antigo que o próprio mundo, aviva e
intensifica.
É também método porque
demonstra que o estilo literário
que prende, que comove, que
nauseia e que chama a atenção,
consegue conviver com uma
enxurrada de números, de factos,
de datas e de detalhes técnicos, se
ajudar a robustecer os argumentos
espelhados.
No fundo, é isso que os seis
ensaios de Roy — que saltam entre
os anos 1990 e as duas décadas
deste milénio — nos trazem:
organizam a informação,
espremem-na ao máximo para
ilustrar as ideias da autora e atiram
o leitor de cabeça para a Índia
impiedosa, pobre, miserável,
explorada e desmistificada, que
todos sabemos que existe, mas que
preferimos trocar por aquela Índia
provecta, espiritual, rica em
tradições e berço de civilizações,
cujo modelo social — aceitamos —,
não pode ser compreendido por
olhos alheios.
Arundhati Roy, pelo contrário,
não tem medo de escarafunchar a
ferida ou de saltar para o abismo.
Para a escritora o hinduísmo é uma
“espécie de câmara dos horrores”,
o sistema de castas é “um dos mais
brutais modos de organização
social, hierárquica que a sociedade
humana já conheceu”, a Índia é um
“Estado artificial” e Mahatma
Gandhi foi promotor dedicado e

empenhado de muitas destas causas
— tudo menos um “Santo”, garante.
Como é que um sistema que
etiqueta milhões de seres humanos
como “intocáveis”, “invisíveis”,
“inabordáveis” ou “sub-humanos”
tem escapado ao escrutínio e à
censura que a comunidade
internacional dá a outras
“abominações contemporâneas”,
como o “apartheid, o racismo, o
sexismo, o imperialismo
económico e o fundamentalismo
religioso”?, questiona Roy.
Como é que uma democracia
que se intitula como a “maior do
mundo” tem gente que, porque
nasceu na família que nasceu,
professa a religião que professa, ou
por mera existência física, está
condenada a “apanhar merda” ou
a ter empregos semelhantes até ao
fim dos seus dias, está sujeita a
violência sexual extrema, a perder
membros do corpo, a não ter
representação política ou a viver
num submundo? E porque se
tolera este sistema no mundo
ocidental?, insiste a escritora.
“Talvez por [o sistema de castas]
se ter tornado tão imbrincado com
o hinduísmo e com o que é visto
como amável e bom — o
misticismo, o espiritualismo, a
não-violência, a tolerância, o
vegetarianismo, Gandhi, ioga,
gente de mochila ou os Beatles”,
responde de seguida.
Denunciando o aproveitamento
da ancestralidade como um factor
identitário de maioria hindu,
levado a cabo pela classe política,
económica e militar da Índia — com
o Partido do Povo Indiano (BJP), do
primeiro-ministro Narendra Modi,
à cabeça —, num país que é uma
extensa e complexa manta de
retalhos multiétnica e religiosa,
Arundhati Roy é capaz de
identificar os derrotados (e os
vencedores) dessa narrativa
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interpretativa, nos mais diversos
contextos.
Seja na fundamentação das
contradições de Gandhi e do seu
desprezo pelo pensamento
filosófico do dálita (“intocável”) B.
R. Ambedkar, no ensaio O Doutor e
o Santo (2014), ou no
“antinacionalismo” de que,
segundo o Governo, padecem
todos os que criticam a obtenção
armamento nuclear, em O Fim da
Imaginação (1998).
Ou ainda na batalha entre
interesses privados e grupos
inssurrectos maoistas nas florestas
do coração da Índia,
contextualizada em Marcha com os
Camaradas (2010). Ou na discussão
sobre as raízes históricas da Hindu
Rashtra (Nação Hindu) e sobre o
legado do colonialismo britânico,
no ensaio que dá título ao livro —
Coração Rebelde (2016).
E mesmo nas histórias
replicadas em Pelo Bem Comum
(1999), sobre milhões de indianos
que foram obrigados a abandonar
as suas aldeias para dar espaço à
construção de barragens, e que,
em nome do progresso e do
“desígnio nacional”, se amontoam
por estes dias em bairros de lata
nos arredores das grandes cidades
do país.
Em Coração Rebelde há muito
material para se reflectir sobre
estes nossos novos tempos de
debate público e político sob a
forma de guerra de trincheira, do
estás-comigo-ou-contra-mim, do
branco ou preto — uma
preciosidade tendo em conta que
alguns dos ensaios foram escritos
há mais de 20 anos.
Arundhati Roy é uma escritora
premiada e foi alvo de bajulação
nacional quando venceu galardões
e levou a Índia a outras paragens.
Hoje, porém, o seu nome consta da
“lista principal dos ‘antinacionais’”
do Governo pelas posições
políticas e denúncias públicas que
fez e que faz.
“O ar apesta de fealdade e há na
brisa o fedor inconfundível do
fascismo”, avisa a romancista. “As
minhas opiniões estão em
desacordo com as do
establishment governante.
Costumava chamar-se a isso
perspectiva crítica ou visão
alternativa do mundo. Hoje
chama-se sedição”, lamenta.
Combater esse “fedor” não é fácil,
muito menos num buraco tão
volumoso e escuro como é a Índia.
Roy pede mudanças radicais, sonha
com revoluções, lembra que o
fascismo também tem a ver com
pessoas, não apenas governos, e
que contrariá-lo começa em casa.
Nas atitudes, mas também na
procura de informação, no debate
livre e nos livros que se leem. Foi
isso que fez devorar e estudar com
afinco o Annihilation of Caste (1936),
de B.R. Ambedkar, uma espécie de
bíblia para o movimento dálita.
“As revoluções podem começar,
e muitas vezes começaram, pela
leitura”, lembra a escritora. É sobre
o mesmo propósito que se guiam
os seis ensaios de Coração Rebelde.

Ficção

Os deuses
dos comboios
Surpreendendo pela forma
da narrativa, a da paródia dos
contos de fadas, Jean-Claude
Grumberg escreveu uma
novela que é um hino
literário à preservação da
memória do Holocausto.
José Riço Direitinho
A Mais Preciosa Mercadoria
Jean-Claude Grumberg
(Trad. de Luísa Benvinda Álvares)
D. Quixote

mmmmm
Jean-Claude
Grumberg (n.
1939) é um dos
mais
representados
dramaturgos
contemporâneos
franceses, para
além de autor de
argumentos para cinema e de
livros infantis. Descendente de
uma família judia, presenciou a
prisão do pai, em Paris, em 1942.
Soube mais tarde que este foi
transportado no comboio número
49 para o campo de Drancy, e mais
tarde para Auschwitz, onde viria a
morrer. Este facto é seminal em
quase toda a sua produção
artística. E esta breve novela é
outro exemplo disso.
Em A Mais Preciosa Mercadoria,
Grumberg parodia os contos de
fadas tradicionais, sobretudo no
registo da oralidade dos
contadores de histórias e no
formato que lhes deu o também
francês Charles Perrault, no século
XVII — modelo que mais tarde seria
seguido pelos Irmãos Grimm e por
Hans Christian Andersen nas suas
quase terríveis histórias. Grumberg
faz nesta novela uso das repetições
sintáticas, do recurso ao
maravilhoso simbólico, de
elementos da natureza presentes
no imaginário popular, de alguns
tiques da maneira de narrar que a
tradição escrita tornou muito
singular; mas depois acrescenta
uma ironia descarada que lhe
permite criar opostos quase de
imediato, dizer o contrário daquilo
que escreve, isto para além de um
humor negro que, no caso, tem a
função de afastar do leitor o pathos
que tornaria a história ainda mais
sofrida. Basta a leitura dos
primeiros parágrafos para se
perceber o tom do que se adivinha
que aí pode vir: “Era uma vez,
numa grande floresta, uma pobre
lenhadora e um pobre lenhador.
Não, não, não, não, tenham calma,
isto não é O Pequeno Polegar [um
dos contos recolhidos por
Perrault]! De modo nenhum. Tal
como vocês, também detesto essa
história ridícula. Onde e quando já

O pai morreu em Auschwitz.
Este facto é seminal na
produção artística de
Jean-Claude Grumberg

se viu pais a abandonarem os filhos
por não terem o que lhes dar de
comer? Vá lá...”
Como acontece em muitas
histórias tradicionais, também este
casal de lenhadores é muito pobre
e vive isolado algures num bosque
longe de quase tudo. A miséria e a
fome são as poucas coisas que têm
garantidas. Nunca tiveram filhos e

a mulher já passou a idade de os
ter, e carrega com ela esse
desgosto. Não muito longe do
casebre que habitam, há uma linha
ferroviária por onde há algum
tempo começaram a passar uns
estranhos comboios, com vagões
de madeira, que o lenhador disse à
mulher serem de mercadorias.
Todos os dias a lenhadora vai vê-los
passar na esperança que os deuses
dos comboios a presenteiem com
alguma comida ou com uma
qualquer mercadoria. De vez em
quando o comboio atira-lhe
pequenos papéis amarrotados, só
que ela não sabe ler “em língua
alguma”. Mas chega o dia em que,
pela lucarna de um vagão, um
braço atira um pequeno volume
envolto num bonito xaile, na
verdade um pano judaico de
oração. A lenhadora apanha da
neve o embrulho e “corre, corre,
levantando os pés calçados com
peles de raposinho curtidas e
modeladas pelos cuidados do seu
pobre marido lenhador”. Era uma
bebé, tantos anos depois de ter
suplicado aos deuses. Mais adiante
na história, como nos contos orais
da tradição rural, vai haver uma
espécie de ogre bom que vive com
uma cabra num bosque ainda mais
espesso do que o dos lenhadores.
Paralelamente a esta história, e
em capítulos que se vão
interpondo, Grumberg narra uma
outra que a completa, a da origem
daquela bebé, do seu irmão

gémeo, e a dos pais daqueles
gémeos que nasceram “já judeus,
já marcados, já classificados, já
procurados, já perseguidos, uma
menina e um rapaz, desde o
primeiro instante a berrarem em
coro, como se soubessem, como
se percebessem”. Esta narrativa
não funciona como contraponto
da história dos lenhadores, mas
cumpre a função de trazer mais
realidade sublinhando o pathos. É
aí que se conta a história do
homem sem nome, o pai dos
bebés, que sem escolher decide
salvar um deles da morte
atirando-o pela lucarna de um
vagão do comboio número 49. É
esse homem que chegado ao
campo de concentração de
Drancy, onde lhe deram a função
de barbeiro, “pôs-se a rapar e
rapar milhares de crânios,
entregues pelos comboios de
mercadorias que vinham de todos
os países ocupados pelos
carrascos devoradores de gente
estrelada”.
Jean-Claude Grumberg escreveu,
de maneira quase surpreendente
pela forma de narrativa escolhida,
uma história de amor filial, uma
fábula de sobrevivência na
adversidade, uma novela que é um
hino literário à preservação da
dolorosa memória do Holocausto.
O livro termina com um Apêndice
para quem gosta de histórias
verdadeiras, onde o autor
e
menciona O Memorial da
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e Deportação dos Judeus de
França, obra que lista os
deportados e os números dos
comboios.

Comédia
do inferno
Logo nos seus primeiros
textos de juventude,
Gombrowicz dá-nos a ver a
identidade como um poder
infernal que ilude quem a ela
se submete. Rui Catalão
Bakakai
Witold Gombrowicz
(Trad. Rui Almeida Paiva)
Dois Dias Edições

mmmmm
Quando Witold
Gombrowicz
nasceu em 1904,
numa pequena
aldeia no
condado de
Opatów, a Polónia
nem era um país.
O seu território
estava disperso pelo império
prussiano, pelo império russo e
pelo Império Austro-Húngaro.
Gombrowicz descendia de uma
família de fidalgos que tinha sido
desterrada da Lituânia em 1863,
quando um grupo de jovens
polacos, entre os quais o seu avô, se
revoltou contra o poder czarista.
Essa insurreição teve como
resultado a insurgência de um
movimento independentista, que
defendia o regresso da Comunidade
das Duas Nações, que durante mais
de 200 anos uniu polacos e lituanos.
Mas a Polónia só recuperou a sua
independência após a Primeira
Guerra Mundial, era já Gombrowicz
adolescente. A Polónia ficou
separada da Lituânia, mas o seu
novo território passou a incluir
populações alemãs, nomeadamente
na Silésia e em Danzig (actual
Gdansk), originando uma série de
disputas que haveriam de provocar
o início da Segunda Guerra
Mundial.
Gombrowicz cresce num
caldeirão nacionalista, de obsessão
identitária e reivindicações
territoriais. É neste contexto
divisionista que publica o seu
primeiro livro, Pamietnik z okresu
dojrzewania, memórias da idade
imatura. O título alude à juventude
das personagens e à instabilidade de
um tempo de mudanças. Com a
história a acelerar, ameaçadora, as
populações aferram-se a valores
identitários obsoletos ou artificiais,
mas Gombrowicz intui na vertigem
do seu tempo a volatilidade juvenil.
A imaturidade, já se sabe, serve
para conotar os adultos que se
comportam como crianças e as
crianças armadas em adultas.
Atributo de tudo o que é instável,
transitivo, reactivo, incoerente,
volátil, inadaptado, malformado ou
24 | ípsilon | Sexta-feira 14 Agosto 2020

informe. Mas a imaturidade, na
obra ficional de Gombrowicz,
descreve também o abismo que
separa identidade e
comportamento.
Em 1939, Gombrowicz é
convidado a visitar a Argentina, na
viagem de estreia do paquete
transatlântico MS Chroby.
Acompanhado da fina flor da elite
política e cultural polaca, chega a
Buenos Aires no dia 19 de Agosto e
quando o paquete inicia a viagem
de regresso à Europa, uma semana
depois, opta por ficar na Argentina.
No dia 1 de Setembro o exército
alemão invade a Polónia e os
viajantes a bordo do MS Chroby
ficam retidos no Porto do Recife
durante 40 dias. Gombrowicz, por
seu lado, ficará em Buenos Aires
por mais 23 anos.
Em 1957, já traduzira para
espanhol o seu primeiro romance,
Ferdydurke; já escrevera a peça O
Casamento e o romance
Transatlântico; e já iniciara a
publicação dos ensaios que
haveriam de constituir o seu Diário.
Com o degelo no países do bloco de
Leste, após à morte de Estaline,
surge então a oportunidade do seu
primeiro livro ser reeditado na
Polónia. Gombrowicz fica
surpreendido com esses contos da
juventude: “São um artifício
reverberante de fantasia, de
invenção, humor e ironia. Na escala
das minhas capacidades, este livro
já estava ao nível das minhas
maiores conquistas.”
Acrescenta-lhe mais três contos, o

último dos quais já escrito na
Argentina, e dá-lhe um novo título:
Bakakaj, numa alusão à Rua
Bacacay, onde viveu nos primeiros
anos de exílio porteño.
Traduzido por Rui Almeida Paiva
a partir da versão espanhola,
naquele que é o primeiro
lançamento da editora Dois Dias,
Bakakai reúne todos os contos
escritos por Gombrowicz (à
excepção dos textos sobre Filifor e
Filimor, que passaram a integrar o
romance Ferdydurke). Escritos
entre 1926 e 1946, estes dez contos
exibem essa angústia psicótica que
já se encontrava em Kafka, numa
sugestão de que “o mundo exterior
não é senão um espelho que
reflecte o interior.”
Recheados de placas tectónicas
onde rangem muitos tempos
acumulados, o contexto histórico
destes contos não é evidente. A
atmosfera de pesadelo, o tom de
comédia burlesca, assim como o
espírito obsessivo, paranóico e
submisso das suas
personagens-narradores, é
igualmente familiar aos leitores de
Kafka, tal como uma tensão
permanente entre o registo realista
e o seu desmembramento em
situações absurdas (Alfred Jarry foi
uma das principais referências de
Gombrowicz). O comportamento
destas personagens é determinado
por uma interpretação
monstruosamente distorcida
daquilo que julgam que as pessoas
com as quais se relacionam
esperam delas.
SOPHIE BASSOULS/SYGMA/SYGMA VIA GETTY IMAGES

Os protagonistas de Gombrowicz
descrevem um quadro que nos
permite identificar o mundo em
que habitam. Ao mesmo tempo,
confundem a consciência do que
observam com os processos
inconscientes daquilo em que
acreditam. Na sua obsessão de
pertencerem a algo ou a alguém,
tornam-se agentes da sua
corrupção. Deixam-se iludir pela
aura de poder, de influência, de
beleza ou até mesmo de bondade
daqueles que elegem como
referência para o seu
comportamento: um jovem
persegue obsessivamente o
homem que o humilhou em
público, não para vingar-se, mas
para satisfazer os desejos que nele
adivinha (O bailarino do advogado
Kraykowsky); ao mesmo tempo que
só descreve as suas vilanias e
hipocrisias, um soldado vive
orgulhoso da sua família
“respeitável”, que o ensinou a
cumprir as ordens mais
condenáveis (Memórias de Stefan
Czarniecki); despeitado por ter sido
mal recebido na sua casa, um juiz
de instrução tortura com a sua
presença uma família, até obter a
confissão de um crime que
ninguém cometeu (Crime
premeditado); um arrivista burguês
converte-se ao vegetarianismo para
ser admitido num circuito de
aristocratas canibais (O festim da
Princesa Kotlubaj); um jovem de
espírito romântico, que incentiva a
sua noiva a entregar-se à pureza
dos seus instintos de virgem, é
convidado por ela a roerem juntos
um osso do lixo... (em Virgindade)
Na visão de Gombrowicz, a
identidade cria uma ilusão para
quem observa e serve de biombo a
quem se esconde, mas é apenas um
separador do mesmo poder
infernal a que ambos os lados se
submetem.

Antologia

A genialidade
absurda de
Pessoa
Duas novas antologias da
prosa de Fernando Pessoa
que nos recordam a força
multímoda do génio
pessoano. Hugo Pinto Santos
Prosa — Antologia Mínima
Ed. Jerónimo Pizarro
Tinta da China

mmmmm
O Caso Mental Português
Ed.Fernando Cabral Martins e
Richard Zenith
Assírio & Alvim

mmmmm
As personagens confundem a consciência do que observam com
os processos inconscientes daquilo em que acreditam

É trivialidade afirmar-se que a
galáxia pessoana está em
permanente expansão. Mas já será

um pouco menos
previsível que
duas antologias
da sua prosa
consigam
surpreender-nos,
pelo seu arranjo,
pela
redescoberta de
peças quase
desconhecidas,
ou mesmo pela
inclusão de
inéditos. É o caso
destes dois livros,
de publicação
muito próxima
entre si.
Com argumentos diferentes, e
providas de âmbitos não
exactamente iguais, cada uma
destas recolhas apresenta motivos
de interesse. O Caso Mental
Português, a mais breve das duas —
uma antologia mais específica e
concentrada, que contém artigos e
ensaios de temática afim —,
divide-se em dois momentos:
Artigos e Entrevistas” e Trechos
Vários e Fragmentos. É nesta última
partição que se encontram os
inéditos da edição de Fernando
Cabral Martins e Richard Zenith.
Trata-se de dois textos que
ocupam entre 2 e 3 páginas cada
qual — extensão que, em termos de
inéditos de Pessoa, não é
negligenciável, como se sabe — e
que se inserem numa das
temáticas centrais desta reunião
de textos de Pessoa. De resto é essa
dominante que surge num dos
mais reconhecidos ensaios de
Pessoa aqui acolhidos, e que
fornece título à edição. São breves
tentativas de ensaiar um ponto de
vista exarado em vários escritos
pessoanos, que se poderiam
resumir (com todas as cautelas)
por meio do título de um ensaio
aqui também incluído: O
Provincianismo Português
(juntamente com O Caso Mental
Português, também reproduzido
em Prosa — Antologia Mínima). Ao
longo dos textos aqui contidos,
Pessoa estuda, examina e
problematiza O Caso Mental
Português. E aqui vale a pena
lembrar que Jorge de Sena
descreveu o ensaio desse nome
como “exemplar quanto a
expressão e desenvolvimento, e
notável pelo estilo desafectado,
que Pessoa nem sempre utilizara
anteriormente” (Fernando Pessoa
& C.ª Heterónima, Edições 70,
2000). Fernando Pessoa vai
formulando diversos diagnósticos,
que condizem, entre si, na
consideração da escassez de
cosmopolitismo, esse “pólo
magnétco da obra de Pessoa” (p.9),
como é possível ler no prefácio a
esta edição. A diagnose pessoana é
apresentada com o habitual rigor,
sistemática e implacavelmente —
“tendo vários eruditos, e muita
gente inteligente, pouquíssima
gente temos que seja culta” (p.60);
“a ausência de ideias gerais e,
portanto, do espírito crítico e
filosófico que vem de as ter” (p.47);
“A tragédia mental de Portugal
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Pessoa sempre em expansão:
duas antologias da sua prosa
que nos conseguem
surpreender

presente é que (...) o nosso escol é
estruturalmente provinciano”.
(p.43) Tudo aquilo, em suma, que
se oporia ao sensacionismo, que
Pessoa defendeu, por exemplo,
noutra resposta a um inquérito —
“uma arte assim cosmopolita,
assim universal, assim sintética”
(Teoria da Heteronímia, ed.
Fernando Cabral Martins e Richard
Zenith, Assírio & Alvim, 2012).
Prosa — Antologia Mínima é uma
recolha de espectro diverso.
Poderíamos ver neste livro o
complemento de uma recolha
similar feita por Jerónimo Pizarro
para a obra poética de Pessoa:
Poesia — Antologia Mínima (Tinta
da China, 2018). Assim como
sucede nessa recolha antológica da
poesia de Fernando Pessoa, é agora
a prosa que surge nas suas várias
dimensões — paralelamente,
portanto, à inclusão do Pessoa
ortónimo e variamente heterónimo
na poesia. Conforme escreve
Jerónimo Pizarro, esta nova
Antologia Mínima é dedicada à
forma literária em que se encontra
escrita “a maior parte do espólio
pessoano” (p.11). Uma prevalência
que não deve surpreender, perante
a revelação, em anos mais
recentes, de abundantes edições
de Fernando Pessoa — não raro
com a inclusão de textos inéditos —
em vertentes como a narrativa e a
mais variada reflexão de carácter
ensaístico. Dois passos do Livro do
Desassossego (de que Pizarro
organizou uma notável edição
crítica na Imprensa Nacional Casa
da Moeda), presentes em Prosa,
permitem-nos, não só deparar com
a supremacia da prosa, no
intrincado paradoxo do universo
pessoano — já num fragmento de
carta não enviada, escrevia
Fernando Pessoa: “Sou um pobre
recortador de paradoxos, mas
possuo a qualidade de arranjar
argumentos para defender todas as
teorias, mesmo as mais absurdas”
(Escritos Autobiográficos,
Automáticos e de Reflexão Pessoal,
ed. Richard Zenith e Manuela
Parreira da Silva, Assírio & Alvim,
2014) —, mas ainda perceber a
diversidade de conteúdos patente
nesta edição — “Prefiro a prosa ao
verso, como modo de arte” (p.129);
“Não choro por nada que a vida
traga ou leve. Há porém páginas de
prosa que me têm feito chorar.”

(p.131) Realmente, Prosa reúne,
além de numerosos trechos de O
Livro do Desassossego, trabalhos
tão distintos como cartas, contos,
respostas a inquéritos, artigos e
ensaios (estas três últimas
vertentes confinam com os textos
recolhidos em O Caso Mental
Português), mas também textos
publicitários, crónicas, aforismos,
polémica e mesmo um excurso
subordinado ao tema de Fátima.
Mas, da parte de Fernando Pessoa
nunca devíamos esperar nada de
óbvio; e assim é: a abordagem
pessoana à questão de Fátima será
tudo menos previsível — “Fátima é
o nome de uma taberna de Lisboa
onde às vezes... eu bebia
aguardente. Um momento... Não é
nada disso... Fui levado pela
emoção mais do que pelo
pensamento, e é com o
pensamento que pretendo
escrever. Fátima é o nome de um
lugar da província, não sei onde ao
certo, perto de um outro lugar do
qual tenho a mesma ignorância
geográfica, mas que se chama Cova
de qualquer santa.” (p.201) Pelo
intróito mal se pode adivinhar a
“iconoclastia” que Pessoa viria a
demonstrar no restante texto, pois
não é sobremaneira o instinto
humorístico a imperar aqui, mas
algo mais abrangente e acutilante —
“O negócio da religião a retalho, no
que diz respeito à Loja de Fátima,
tem tomado grande incremento,
com manifesto êxtase místico da
parte dos hotéis, estalagens e
comércios desses jeitos” (p.203). O
Iconoclasta chamou Pessoa a um
ensaio recolhido em O Caso Mental
Português — e, como informam os
organizadores, “[e]m 1909 Pessoa
planeara uma revista com o
mesmo título” (p.95). É sabido que
a própria poesia pessoana
espelhou este modo de desagrado,
como num poema do mesmo ano
do seu atentado contra Fátima
(1935, seu último ano de vida):
“Coitadinho/ Do tiraninho/ Não
bebe vinho/ Nem sequer
sòsinho...” (Poemas de Fernando
Pessoa 1934-1935, INCM, 2000, ed.
Luís Prista) De resto, Prosa inclui
textos que demonstram
habilmente a posição de Pessoa em
relação ao Estado Novo — “esta tese
autoritária retira o triste resto de
liberdade factícia com que o
Ditador nos presenteava
negativamente” (p.197). Tema igual
está presente, por sinal, no texto
com que fecha O Caso Mental
Português — “O actual Ditador, com
a sua extraordinária habilidade
para não compreender o povo
português, não arranjou nada
melhor do que atirar-lhe à cara
uma doutrina política completa”
(p.89).
Num livro clássico, Mário
Sacramento falava da “genialidade
absurda” de Fernando Pessoa,
posicionando o génio na sua “obra
global” (Fernando Pessoa — Poeta da
Hora Absurda, Vega, 3.ª ed., 1985).
A edição destas duas recolhas da
prosa pessoana mais do que
confirma esse antigo mas ainda
válido postulado.

por isso que temos pena que
apareça assim do céu, sem dar aviso.

Continuam
Estado de guerra
Posto de Combate
The Outpost
De Rod Lurie
Com Scott Eastwood, Caleb Landry
Jones, Orlando Bloom

mmmmm
Sóbrio de efeitos, elegante de concretização, atento aos actores

Cinema
Estreiam

À espera
de David
É o melhor filme de Vicente
Alves do Ó: um melodrama
de conjunto sobre o regresso
do homem das vidas deles e
dela. Jorge Mourinha
Golpe de Sol
De Vicente Alves do Ó
Com Ricardo Pereira, Oceana
Basílio, Nuno Pardal

mmqmm
Triste destino para aquele que é o
melhor filme de Vicente Alves do Ó
até agora e aquele onde o seu desejo
de cinema melhor é conseguido: ser
lançado ao desbarato no Verão da
pandemia, quase como quem se
desfaz de um objecto com o qual
não sabe muito bem o que fazer. Não
é inteiramente uma surpresa.

AS ESTRELAS
DO PÚBLICO
O Adeus à Noite

Terminado em 2018, e já exibido em
festivais internacionais de temática
LGBT, bem como no QueerLisboa
2019, reivindica abertamente uma
pansexualidade que transcende as
etiquetas fáceis de hetero, homo e
bissexualidade na sua história de um
dia na vida de quatro amigos (uma
mulher e três homens), de férias
numa luxuosa casa de campo.
Quando um quinto amigo que não
vêem há uma década anuncia uma
visita surpresa, Alves do Ó foca-se no
que esse anúncio espoleta em cada
um dos quatro: é que, para todos
eles, o regressado David terá a dada
altura sido o homem da sua vida.
Algures entre um roman à clef
(uma das personagens é um
argumentista que trabalha num
guião chamado Golpe de Sol) e uma
versão chique-burguesa dos Amigos
de Alex que se perguntam para onde
foi a vida, o filme compraz-se um
pouco numa estilização visual muito
italiana-moderna, mas ao mesmo
tempo desfaz-se de todos os
maneirismos histriónicos que até
aqui deitaram a perder o cinema do
argumentista-realizador português.
Sóbrio de efeitos, elegante de
concretização, atento aos actores
(com destaque para Ricardo Pereira
e Nuno Pardal), é o primeiro
momento em que sentimos
verdadeiramente arrojo de cineasta
em Vicente Alves do Ó — e é também
Jorge
Mourinha

Luís M.
Oliveira

Vasco
Câmara
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Capone
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Convidado de Honra
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a
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A Flor da Felicidade
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Golpe de Sol
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As Maravilhas de Montfermeil
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O Nosso Tempo
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O Paraíso, Provavelmente
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Patrick
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Postais Mortíferos
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Posto de Combate
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A Verdade
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Wasp Network — Rede de Espiões
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Zé Pedro Rock’n’Roll
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—
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Não têm faltado abordagens do
cinema americano à interminável
“guerra contra o terrorismo” que
transformou o Afeganistão e o
Iraque num sorvedouro de tropas. O
que tem faltado é o interesse do
público (mesmo o oscarizado Estado
de Guerra de Kathryn Bigelow esteve
longe de ser um êxito), o que explica
como Posto de Combate, adaptação
do livro do jornalista da CNN Jake
Tapper sobre a vida e a morte num
posto avançado afegão que é uma
armadilha para as tropas
americanas aí estacionadas, aparece
desamparado no meio do caos que é
o mercado do cinema durante a
pandemia.
O filme de Rod Lurie estreou em
video-on-demand nos EUA, é
verdade, mas percebe-se também
que noutros tempos teria atraído os
jovens actores aspirantes a carreiras
de peso e tido até a bênção de um
grande estúdio. Hoje tem de se
contentar com um orçamento
reduzido, arranjado por uma
produtora especializada em fitas de
acção directas-a-video e um elenco
de segundas escolhas.
Essa modéstia acaba por
funcionar a favor do filme,
reiteração do absurdo da guerra ao
nível das tropas no terreno, para
quem cada mudança de oficial
comandante é um tiro no escuro.
Lurie nunca sai do perímetro da
base, criando uma claustrofobia
desamparada, um limbo
assombrado por presságios; o
recurso à câmara à mão está sempre
à beira do video-jogo, mas
escapa-lhe quase sempre in extremis.
No entanto: pressupondo que os
acontecimentos narrados chegam e
sobram para que o espectador
entenda a denúncia da
incompetência e negligência das
altas instâncias, Posto de Combate
prefere celebrar o heroísmo
profissional do GI vítima das
circunstâncias, gente boa apanhada
em situações que a transcendem.
(Os argumentistas, Paul Tamasy e
Eric Johnson, são especialistas nesse
tipo de história real de classe
trabalhadora — ver Último Round de
David O. Russell ou Unidos por
Boston de Peter Berg). Lurie também
nunca sucumbe ao moralismo
didáctico, preferindo deixar o
espectador tirar as conclusões a par
dos soldados que, às tantas, já não
querem outra coisa senão sair
daquele inferno com vida. O filme
cumpre bem o seu papel de história
real contada sem rodriguinhos nem
sentimentalismos, mas também sem
rasgos nem chama. J.M.
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Câmara escura

Vasco Câmara

O sprint do Free Cinema
para cortar a meta
como Nova Vaga inglesa
Um grupo de cineastas fez dos limites técnicos um manifesto
de estética, poesia e economia. Fez Free Cinema. Com eles, e com
o seu encontro com a dramaturgia dos angry young men, nasceria
a Nova Vaga inglesa. E personagens jovens, pícaras, tumultuosas,
sensuais e trágicas. Vamos vê-las num ciclo (são cinco realizadores
e nove Älmes) no cinema Nimas.

F

ree cinema, liberto de quê? Da propaganda e
das bilheteiras. Porque no film can be too
personal. “A dimensão é irrelevante”, “a
perfeição não pode ser objectivo”, “uma
atitude significa um estilo e um estilo significa
uma atitude”. Era este o manifesto que
Lindsay Anderson (1923-1994), Karel Reisz (1926-2002),
Tony Richardson (1928-1991) e Lorenza Mazzetti
(1927-2020), num misto de... propaganda..., manobra
publicitária e crença apresentavam a 5 de Fevereiro de
1956 uma sessão no National Film Theater de Londres,
onde Reisz era programador (o que facilitou o
“golpe”). Para essa sessão três curtas-metragens,
rodadas com uma câmara Bolex, 16 mm, que só
permitia takes de 22 segundos, que não possibilitava
som síncrono, mas que, como se revelaria, tinha um
espírito “amador” que potenciava elevar os limites a
manifestos de estética, poesia e economia, fizeram
esgotar a sala e criar um acontecimento.
No programa, O Dreamland, Momma Don’t Allow e
Together. Os seus realizadores tinham-se visto com os
filmes nas mãos, aliás rodados sem qualquer
concepção comum e sem plano de exibição conjunta
(apenas tinham sido produzidos pela mesma
entidade, o British Film Institute Experimental Film
Fund), e não sabiam como lhes dar visibilidade.
Anderson foi então buscar a expressão que usara num
artigo que escrevera para a revista Sequence, que
fundara com Reisz e Gavin Lambert, onde, aí e depois
na Sight and Sound, desvalorizava o Hitchcock
americano e mostrava como detestava David Lean e o
cinema inglês em geral, que via desprovido de
compromisso político.
“Free cinema” , então. Porque quando cada um,
Lindsay Anderson, Tony Richardson & Karel Reisz e
Lorenza Mazzetti, viu os filmes dos outros lado a lado,
descobriu que estavam ligados. Por uma mesma
crença na liberdade, pela recusa do didactismo, pela
assunção da poesia, pela importância dada às pessoas
(aquelas a que o cinema não estava a dar espaço) e ao
quotidiano. E à música.
O Dreamland: aí começava a ver-se o temperamento
belicoso, sulfúrico, de Lindsay Anderson ao olhar
para um parque de divertimentos: gente que se
comportava como bonecos a interagir com
manequins de uma câmara de horrores, ou como os
sonhos da classe média podem ser coisa horrífica (a
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empresa aque fez a encomenda não estava à espera
disto); Momma Don’t Allow: a partir da encomenda de
um documentário sobre um combo de jazz,
Richardson e Reisz coreografam em midtempo as
interacções entre classes sociais, os pequenos gestos
íntimos (estes em slow tune) e os grandes movimentos
que nunca se misturam nem abraçamporque o mais
que pode acontecer é o baile dos pobres ser
voyeurismo para os ricos; Together, a única ficção
desta primeira sessão e o único dos três títulos rodado
em 35 mm, “paga” dívidas ao realismo poético francês
e ao neo-realismo italiano num bairro industrial de
Londres, cenário apocalíptico que se disponibiliza
para a fábula protagonizada por dois surdos-mudos,
operários das docas, e o seu sentimento de exclusão.

A italiana Lorenza Mazzetti, nesse cenário que
descreveu como o inferno na terra, está sempre a
fazer experiências com o som mas não é só por o
silêncio ser declarado quando o filme se coloca do
ponto de vista das personagens que Together se
experimenta, sem fetchismo, como uma pantomima e
silent movie.
O sucesso levou a que fossem organizadas mais
cinco sessões até Março de 1959. Onde o núcleo duro
mostrou mais filmes — agora a empatia de Lindsay
Anderson para com os vendedores do mercado de
Covent Garden (Everyday Except Christmas) e para
com uma comunidade industrial de Yorkshire, as suas
cantilenas e as suas crianças, a partir do retrato do
jornal que a servia (Wakefield Express) ou o fôlego de

Albert Finney em Saturday Night and Sunday Morning
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Together,
de Lorenza
Mazzetti,
Mamma
Dobn’t Allow,
de Tony
Richardson &
Karel Reisz (à
esquerda, em
cima e em
baixo) e O
Dreamland,
de Lindsay
Anderson
(em cima,
à direita):
os três filmes
da sessão
inagural; em
baixo, We Are
the Lambeth
Boys, de Karel
Reisz

We Are the Lambeth Boys, de Karel Reisz, comovente
comunhão com rostos e corpos de um clube para a
juventude dos subúrbios de Londres e a sua iniciação
à conquista do espaço, à descoberta do mundo: a
travessia para o outro lado do Tamisa, o West End. O
“núcleo duro” convidou amigos a juntarem-se (Alain
Tanner e Claude Goretta filmaram um sábado à noite
em Piccadilly, Nice Time) e exibiu curtas de Polanski
(Two Men and a Wardrobe, 1958), Truffaut (Les
Mistons, 1957) ou Chabrol, em que reconheceu
fraternidade de espírito.
Sobre este legado se diz que evidenciava os
complexos de classe de um grupo de cineastas que no
fundo estava socialmente distante das pessoas que
filmava e que procurava compensar com poesia que

não disfarçava o paternalismo. (Lindsay Anderson
respondeu dizendo que lutar significava acreditar e
dizer aquilo em que se acreditava e por isso aqueles
que faziam equivaler a maturidade ao cepticismo e a
arte ao divertimento lhes chamavam sentimentais,
extremistas e datados.)
Fizeram-se hierarquias, disse-se que o Free Cinema
não ficava a ganhar em ruptura à Nouvelle Vague nem
em termos de audácia ao Cinema Americano dos anos
70. Mas tem que se dar por adquirido que a energia, a
toque de acordeão, fanfarra ou lengalenga, é generosa
nestes pequenos grandes filmes e que o Free Cinema
foi decisivo para o que se passaria no cinema
britânico a partir de 1959, ano de Look Back in Anger,
longa-metragem de Tony Richardson: o encontro com
os dramaturgos e romancistas iconoclastas, os angry
young men, e com as suas personagens de proletários,
a sua desilusão e raiva. Era o kitchen sink realism a
espalhar-se por todo o lado. Nascia uma a Nova Vaga,
com Tony Richardson, que encenara a peça de John
Osborne, a ser o primeiro do grupo a passar à
longa-metrage.
É este momento, que faz ainda hoje a imagem
mental do “cinema britânico”, seja ele, com as suas
especificidades, o de Alan Clarke (1935-1990), Ken
Loach ou Mike Leigh. E é ele que documenta o ciclo
que a Leopardo Filmes organiza a partir de hoje no
Medeia Nimas, em Lisboa: A “Nova Vaga” Inglesa.

Tom Courtenay
Look Back in Anger não será programado, mas
representam Richardson A Taste of Honey, de 1961
(Sábado, 29, 21h30; 4ª, 2 de Setembro, 18h30), The
Loneliness of the Long-Distance Runner, de 1962 (6ª, 14,
19h; 3ª, 18, 21h30, 6ª, 28, 16h) e Ned Kelly, de 1970 (5ª,
20, 19h; 4ª, 26, 21h30; Domingo, 30, 13h). Do núcleo
fundador, passaram depois à longa-metragem Karel
Reisz, com Saturday Night and Sunday Morning, 1960
(Sábado, 22, 21h30; 6ª, 28, 18h30; 2ª, 31, 21h30) e
Lindsay Anderson com This Sporting Life, 1963
(sábado, 15, 21h30, 4ª, 19, 21h30, 2ª, 31, 18h30). De
Anderson será ainda mostrado If..., 1968 (2ª, 24,
21h30; Domingo, 30, 18h30; 4ª, 2 de Setembro, 16h15).
O primeiro a ser exibido, The Loneliness of the
Long-Distance Runner, adaptação de um conto de Alan
Sillitoe, é emblemático da dissidência, neste caso (da
loucura pícara ou da revolta activa, em outros), por
que optam estas personagens. Interpretado por Tom
Courtenay (a sua inquebrantável fragilidade, se nos é
permitida a contradição, estava inteira, cinco décadas
depois, em 45 Anos, de Andrew Haigh), a sua
personagem, Colin Smith, é um corredor de fundo
(“Correr sempre foi importante para mim. Sobretudo
para fugir à polícia”) que se recusa a ganhar a
competição para a casa de correcção para onde foi
enviado. O que a ele lhe podia fazer ganhar a
liberdade.
e

A energia, a toque de acordeão, fanfarra ou
lengalenga, é generosa nestes pequenos grandes
filmes que fizeram o Free Cinema e que foram
decisivos para o que se passaria a partir de 1959:
a “Nova Vaga” inglesa

Tom Courtenay em The Loneliness of the Long Distance Runner

Richard Harris em This Sporting Life
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e Filmado em flashback, a corrida é,
simultaneamente, libertação e revolta de Colin em
relação às cenas do seu passado familiar e também
crucificação: esforço, fuga, sem meta, sem fim. The
Loneliness of the Long-Distance Runner é uma
experiência física, sem resolução, para o espectador.

Rita Tushingham

Rita Tushingham em A Taste of Honey, prémio de interpretação em Cannes...

O desamor em casa de Colin... como na vida da
rapariga de Manchester com os funny eyes, a Rita
Tushingham de A Taste of Honey (prémio de
interpretação em Cannes). Onde, o que dá uma ideia
do poder iconográfico do filme de Richardson, se ouve
o “I dreamt about you last night and i fell out of bed
twice” que Morrissey citou em Reel Around the
Fountain (Shelagh Delaney, que escreveu A Taste of
Honey aos 17 anos, era uma das suas heroínas, fez mais
do que uma vez capa de singles dos Smiths, Louder
than Bombs e Girlfriend in a Coma)
O desespero, social e emocional, é decantado pela
loucura que baila nos olhos deste clown de olhar
assustadoramente fundo que é Tushingham (“A mim
não me assusta o escuro exterior, o que me assusta é o
escuro interior”). No seu tumulto (a gravidez
indesejada resultante da sua relação com um homem
negro, a sua amizade com um homossexual — ousadias
para a época da peça que Shelagh Delaney escreveu e
que Richardson também encenara nos palcos), nada, o
ser mulher, a conjugalidade, o amor ou a felicidade,
compensa e é alegre.
De Ned Kelly se pode dizer que é um filme fora de
prazo. Dito de outra maneira: não inventa a sua época,
depende excessivamente das modas da época. Chama
uma rock star, Mick Jagger, para fazer um outlaw
australiano, três anos antes do Pat Garret and Billy the
Kid, de Sam Peckinpak (Kris Kristofferson e Bob Dylan)
e três anos depois da inauguração do outlaw chic com
Bonnie and Clyde de Arthur Penn. Folk song para um
desperado, a música entretém as imagens. Que não
têm autonomia expressiva.

Richard Harris

... e em The Knack... and How to Get It, de Mark Lester

If..., de Lindsay Anderson: o filme em que Kubrick viu o Malcolm McDowell de Laranja Mecânica
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Fora de prazo, literalmente, até porque se considera
que a British New Wave terminou em 1963, quando a
swinging london começou a substituir-se aos bairros
proletários. O que justifica a presença no ciclo de The
Knack… And How to Get It, de Richard Lester, de 1965
(2ª, 17, 21h30; 6ª, 21, 16h, 3ª, 1 de Setembro, 16h), farsa
sobre a revolução sexual, mas um filme que, e nem
sequer faz isso subrepticiamente, utiliza a farsa — a
misoginia, os estereótipos dos géneros, a tipificação
dos papéis sexuais, a fantasia da violação — como alibi
para se servir desses condimentos (basta comparar
com a presença de Rita Tushingham quatro anos antes
em A Taste of Honey).
Com o seu híbrido entre cinema, publicidade e BD
(imagina-se o impacto, foi a Palma de Ouro de Cannes
em 1965, júri presidido por Olivia de Havilland), The
Knack… é um antepassado do “cinema do visual” que
faria a fama de gente como Alan Parker, Adrian Lyne
ou Danny Boyle. Como passatempo, tente-se
descobrir, entre as figurantes, Jane Birkin, Charlotte
Rampling e Jacqueline Bisset...
Foi nesse momento de mudança, com algo já de
terminal no horizonte, que um dos ideólogos do Free
Cinema, Lindsay Anderson, se estreou finalmente na
longa-metragem: This Sporting Life.
Richard Harris é poderosíssimo, magnético (prémio
de interpretação em Cannes), como promissor jogador
de rugby numa cidade mineira do Yorkshire. Mas é uma
força de tal maneira centrípeta (ao contrário da força
centrífuga que animam os outros filmes deste grupo
com as suas personagens em fuga) que Anderson,
homossexual torturado, que sempre se manteve casto
perante os seus impulsos, às tantas só consegue
centrar-se no corpo de Harris como “duplo” de Marlon
Brando: a violência, a partir do seu corpo e sobre o seu
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corpo, o masoquismo, a cockiness. E o seu amor pela
personagem de Rachel Roberts, a sua senhoria, que é
um lugar demasiado impreciso do filme ou em que o
filme se imobiliza. E é nesse ligar que cedo se apodera
do espectador a sensação de déjá vu: Tennessee
Williams, Um Eléctrico Chamado Desejo, até no grito
“Margaret!!!!!” a fazer-se ouvir o grito “Stella!!!!!”. O que
parece dar razão aos que hoje, não desvalorizando
completamente os angry young men, defendem que a
sua revolução foi um eco do que Arthur Miller ou
Tennesse Williams fizeram anos antes no teatro
americano.

Malcolm McDowell
E no Malcolm McDowell/Mick Travis de If... vê-se
inteiramente o Malcolm McDowell/Alex DeLarge de
Laranja Mecânica (1971). Uma transmissão de poder
iconográfico e das sementes da farsa e da anarquia.
Dizer em 1968 “violence and revolution are the only pure
acts”, como diz Mick no seu internato, é sintonizar o
filme com os jogos de guerra de um tempo com que
Laranja Mecânica faria anos depois uma ópera-bufa.
Foi McDowell que contou que depois de ver o filme
de Anderson, Kubrick pensou nele para o seu. E que
Anderson o aconselhou a interpretar Alex
exactamente como num plano de If...: sempre a rir-se,
na cena em que Mick enfrenta quem o vai espancar. A
sensação, por isso, com algo de claustrofóbico, de que
para onde quer que olhemos em If... estamos a ver
Laranja Mecânica..., para onde quer que olhemos
estamos a ver um arquétipo de ideias.
Continuaríamos a ver essas ideias ao longo dos anos,
porque, como uma personagem de uma narrativa
épica que se foi transmutando, Lindsay Anderson faria
aparecer Mick Travis em O Lucky Man (1973) e em
Britannia Hospital (1982).

Albert Finney
E de novo a Alan Sillitoe se deve, após The Long
Distance Runner, outra das personagens maiores desta
New Wave: o Albert Finney/Arthur Seaton de Saturday
Night Sunday Morning, de Karel Reisz. Que por causa
deste filme sentiu que realizar This Sporting Life, que
inicialmente lhe cabia, seria para ele um remake (por
isso o passou a Lindsay Anderson).
Arthur Seaton tem uma máxima à altura das de Mick
Travis: “All I want is to have a good time and the rest is
propaganda”. Mas a essência de Seaton,
aparentemente iconoclasta, porque é alguém que se
permite tudo, é a tristeza e o seu futuro a derrota. Num
filme em que o som da fábrica impede as sequências
de se desligarem, de fugirem, de se libertarem,
apostamos, apesar do final em aberto, que Arthur
Seaton não vai conseguir escapar, apesar do seu “a
mim eles não me apanharão” e do seu affair proibido
com uma mulher casada, às promessas daquele vale.
Brevemente se encherá de casas todas iguais com
antenas de televisão: um casamento, a reprodução da
vida dos pais.
Um filme que valia a pena juntar a este no ciclo, em
vez da derivação bastante “ao lado” que é o “caso”
Alexander MacKendrick (ainda por cima com a
programação de dois títulos “americanos”, Sweet Smell
of Success e A High Wind in Jamaica) era o A Kind of
Loving (1962), de John Schlesinger, com Alan Bates.
Uma espécie de filme gémeo, não está a reproduzir os
gestos do amor mas está a descobrir como filmar os
gestos do amor (há a consciência, e isso é evidente no
trailer, por exemplo, de que a verdade da intimidade
era uma conquista desta wave, era algo de novo nos
ecrãs).
Não há nenhum filme de Schlesinger neste ciclo. É
verdade que ele não pertenceu ao núcleo duro, que
tudo o afastava, por exemplo, de Lindsay Anderson,
alguémque julgava excessivamente “político” (não
gostariam muito um do outro, aliás), mas embora não
se considerasse integrante da New Wave, ao seu

cinema deste período aconteceu o mesmo que
aconteceu ao cinema de outros cineastas: inscreveu-se
naturalmente no seu tempo e ajudou-o a construir.
Schlesinger (1926-2003), por exemplo, é autor de
um documentário, Terminus (1961, Urso de Ouro em
Berlim), que em tudo rebenta com a ortodoxia e que
em tudo podia fazer parte daquilo que fora o
manifesto do Free Cinema. Uma encomenda para
filmar um dia na estação de comboios de Waterloo, o
realizador, depois da pesquisa observacional como
um jogo a ver que “personagens” poderiam dar as
pessoas que via cruzarem o espaço da estação, cria
essas personagens, reconstitui cenas, “dirige”
“actores” (uma famosa sequência de uma criança
perdida na estação, a chorar; afinal, a equipa tinha-lhe
dado, e depois tirado, uma barra de chocolate),
explorando com a câmara todos os cantos do espaço,
apanhando o transporte de caixões, de prisioneiros,
as despedidas, os passageiros que esperam e
adormecem, e coreografando esse corrupio íntimo e
social. A utilização da música, aliás, é “política”.
Apeteceria muito continuar com Schlesinger por
Billy Liar (1963) e Darling (1965) (a propósito: os
genéricos mais musicalmente inventivos e
coreografados desta era devem ser os dele). O
primeiro antecipa, em registo fantasioso, a fuzilada de
Malcolm McDowell em If....É Tom Courtenay (de novo)
que está preso ao seu imaginário, às suas memórias, à
sua frustração, às suas grandes ilusões, como se
estivesse a correr sem meta à vista. Por isso inventou
um país, o reino de Ambrosia, que se parece com o
mundo real inventado de O Grande Ditador, de
Chaplin. Julie Christie às tantas cança-se desta
impotência, e decide partir para Londres e arriscar;
Courtenay falha propositadamente o comboio — mas
ainda simula uma corrida sem fôlego na estação no
plano final.
No filme seguinte, Darling, encontramos Julie
Christie, agora estrela e naquilo que podia ser uma
sequela, a fazer pela vida em Londres, jogando com
rupturas e compromissos na cruel escadaria social e a
deixar ali não só a pele, mas o corpo todo. Schlesinger
envolve esse desespero, os falhanços e as hipocrisias
das personagens com um abraço afectuoso. E dá-lhes
música, literalmente.
Podíamos continuar com ele, e continuaríamos nas
heranças da New Wave, até chegarmos ao tardio ano de
1971, ao extraordinário Sunday Bloody Sunday. Que
mais do que um filme mainstream em que pela
primeira vez dois actores se beijaram (Peter Finch e
Murray Head), é um filme sobre a ligação de dois seres
que nunca se aproximam (Finch e Glenda Jackson),
apaixonados pelo mesmo homem (Head). Com a crise
económica dos 70s a impregnar os sentimentos, e a
composição do filme como ópera de bolso (com o Così
fan tutte de Mozart), em Sunday Bloody Sunday a
felicidade é um tumulto musical envolvente.
decididamente triste.

Uma criança
perdida em
Terminus,
Alan Bates
em A Kind
of Loving, Tom
Courtenay
inventando
o mundo em
Billy Liar e
Julie Christe
querendo
ganhar
Londres em
Darling: John
Schlesinger
é a grande
ausência
deste ciclo

Sobre este legado se diz que evidenciava os
complexos de classe de um grupo de cineastas que
no fundo estava socialmente distante das pessoas
que filmava e que procurava compensar com poesia
que não disfarçava o paternalismo
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Acção Paralela
António Guerreiro

Crónica
Ana Cristina Leonardo

Antes do fim

Oh que ricos dias!

U

ma das epígrafes do seu último livro,
publicado no início de 2020, é uma
injunção de Jacques Derrida: “Choisissez
toujours la vie”. Na semana passada,
Bernard Stiegler decidiu “bifurcar” em
relação ao seu mestre (a quem ficou a
dever o ingresso na filosofia) e escolheu a morte,
aos 68 anos. Bifurquer é o título de um livro
colectivo dirigido por ele, publicado há dois
meses, nascido de um colectivo transdisciplinar
formado por mais de 50 membros, chamado
Internation (nome de um conceito específico de
internacionalismo do antropólogo Marcel Mauss),
criado em Setembro de 2018 por sua iniciativa e
de Hans Ulrich Obrist, em “estado de urgência”.
Foi o último dos muitos projectos colectivos de
Bernard Stiegler, que tiveram sempre como
objectivo intervir no andamento do mundo. Tão
activo e tão empenhado em projectos colectivos,
Bernard Stiegler era a última pessoa que
imaginaríamos a decidir pôr fim à vida.
Fazer coincidir “Penser” e “panser”, pensar e
cuidar, no sentido de fazer curativos, foi um
desígnio deste filósofo “impuro”, que usou
conceitos como quem usa instrumentos de
pronto socorro em zona sinistrada, que era, a seu
ver, o mundo com que estamos confrontados.
Esta impureza, assumindo por vezes modos de
uma disposição operária (muito diferente do
modo de intervenção do antigo intelectual), é
certamente uma das razões pelas quais este
filósofo está longe de alguma vez ter suscitado a
aclamação generalizada dos seus pares (não
apenas os franceses). Operar essa coincidência
entre “penser” e “panser” é o efeito visível do título
dos seus dois últimos livros, Q’appelle-t-on-panser
(1 e 2) que desvia sem pudor um título de
Heidegger. O volume 2 desta obra, entrando num
território favorável, no mais alto grau, à
cronística, tem como subtítulo La leçon de Greta
Thunberg. Tal subtítulo deixa-nos perceber que
Bernard Stiegler levou muito a sério a figura da
rapariga sueca e a mobilização que ela provocou.
Tão a sério que lhe traçou uma genealogia trágica,
fez dela uma Antígona do seu tempo, como a filha
de Édipo e Jocasta. Duplamente tão a sério que
reconduziu as invectivas da jovem na cimeira da
ONU, em Nova Iorque, o “como ousam?” que ela

repetiu de modo anafórico” , ao “sapere aude” — o
“ousa saber” — que Kant definiu como disposição
crítica da razão iluminista.
A lição que Stiegler apreendeu em Greta
Thunberg não foi a consabida lição ecológica. Essa
terá servido para mobilizar temporariamente uma
opinião pública mundial distraída ou, pelo
contrário, para motivar o repúdio violento e, até, o
apelo ao internamento da jovem e o regresso
coercivo à escola. A lição foi outra, formulável
nestes termos: um elemento da geração mais nova
dirige-se aos seus ascendentes e diz-lhes que é
intolerável ter de pagar pelos seus desvarios,
irresponsabilidades e egoísmos. Até aqui, eram os
ascendentes que detinham o privilégio da
objectivação, da nomeação dos seus descendentes.
E nunca tiveram outra maneira de o fazer que não
fosse exibindo as suas prerrogativas. A noção
abstracta de juventude é um fétiche e ser “jovem”
tornou-se objecto de uma aspiração universal. Mas
os jovens concretos, esses, deixaram de poder
aspirar aos privilégios da geração ascendente,
instalada na sua irresponsabilidade, e estão
confrontados com a ausência de qualquer
horizonte comum de finalidade. É precisamente
isso que dizia já o anti-slogan punk que irradiou em
1977 a partir de Liverpool: No future. Um horizonte
de finalidade é constituído por aquilo a que Stiegler
chamou “protensões colectivas”. Tomar
consciência, pensar, compreender: esta é a lição
de Greta Thunberg. É o seu grito contra aquilo a
que o filósofo francês chamou “desertificação
noética”. Greta veio depois de Florian, um jovem
de 15 anos que comparece com um depoimento —
também ele uma “lição”, sobre a qual Stiegler fez
um seminário — num livro anterior chamado Dans
la Disruption. Diz Florian: “Quando falo com
jovens da minha geração [...], todos dizem a
mesma coisa: já não há o sonho de fundar uma
família, de ter filhos, ter uma profissão, ter ideais,
como vocês tinham quando eram adolescentes.
Tudo isso acabou porque estamos convencidos de
que somos a última ou uma das últimas gerações
antes do fim.”
Este tempo, o do jovem Florian, é o de uma
ausência de época. Ter a sua época é um
privilégio que já não contempla os que se
encontram antes do fim.

Livro de recitações
“Ainda nem tinha nascido em Portugal a ideia de bem-estar animal [...]e já eu fazia
investigação e escrevia sobre a necessidade de proteger e promover o bem-estar animal”.
George Stilwell, in PÚBLICO, 11/08/2020

Esta forma retórica de usurpar autoridade é bem
conhecida e pode ser designada como
“prerrogativa da anterioridade” ou “complexo de
sapiência do primeiro”. Peço desculpa se ambas
as designações são tão pretensiosas e
desajeitadas quanto o discurso a que se referem.
Mas a “ciência multidisciplinar” que tem como
seu objecto “o estudo do bem-estar animal”, essa
“ciência” a que se dedica o autor deste texto de

opinião e da qual se apresenta como uma
autoridade, suscita num leigo como eu as
maiores dúvidas, tantas quantas aquelas que
suscita uma pretensa ciência — se tal existe - que
tenta definir e programar o bem-estar humano
porque não há uma ciência do ser único. Aquilo
que sabemos, no entanto, é que as racionalidades
científicas aplicadas ao comportamento dos
animais nunca resultaram em nenhum bem-estar.
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ma vez fiz uma entrevista a uma das
filhas do escritor António Lobo
Antunes. O motivo? A publicação
em livro das cartas que o então
jovem médico, destacado em
Angola, enviara do palco de guerra à
mulher. D’este viver aqui neste papel descripto:
cartas da guerra foi publicado em 2005 pela
Dom Quixote e deve andar ainda por aí.
Lembro-me de numa das cartas, António
Lobo Antunes mencionar comovido Love
Story, um dramalhão construído com
recurso a frases curtas, assinado pelo
académico norte-americano Erich Segal.
Segal, classicista que durante décadas deu
aulas em Yale, tornar-se-ia famoso não pelos
seus trabalhos e prelecções sobre obras
gregas e latinas, mas como autor de um dos
romances mais populares dos anos 70 do
século XX: Love Story vendeu milhões e
milhões de cópias em todo o mundo e
manteve-se durante mais de um ano na lista
dos livros mais vendidos do New York Times.
Na realidade, começara por ser um guião
cinematográfico. Ao chegar ao grande ecrã
com título homónimo, precedido pelo êxito
em papel, muito terá contribuído para o
aumento de vendas dos kleenex e para
afirmar Ali MacGraw, se não com grande
actriz, decerto como ícone de moda.
Quando Anabela Mota Ribeiro perguntou
a António Lobo Antunes se existiam livros
maus de que gostasse, este referiu-se-lhe
assim: “O único livro que me fez chorar até
hoje foi o Love Story que li em África. O livro
é uma merda, cheio de cordelinhos, e adorei.
‘Isto é uma merda, para que é que estou para
aqui a chorar?’ Não sei se não tinha que ver
com o isolamento em que estava. Os livros
também são a nossa circunstância”.
Portanto, vem isto a propósito de ter uma
vez entrevistado uma das filhas de António
Lobo Antunes. Sobretudo, a propósito dela a
certa altura se ter saído com esta frase
estupidamente simples e, ao mesmo tempo,
belíssima: “O meu pai gosta muito de
pessoas”. Subjacente — penso — a tal
afirmação singela e simultaneamente
radical, existiria a vontade de contrariar a
imagem pública de um homem tido por
irrascível, duro, impaciente e inconveniente.
E porque me lembrei eu disto agora?
Porque a actriz Rita Lello escreveu no outro
dia o seguinte: “A minha mãe [Maria do Céu
Guerra] hoje disse uma coisa muito linda
sobre o Ju: ele gostava de teatro porque
gostava da realidade”.
O Ju de quem Rita Lello fala é Juvenal
Garcês, actor e encenador que morreu
repentinamente a 4 de Agosto na Madeira,
ilha onde nascera há 59 anos e a que
regressara há cerca de três, o teatro
transformado numa missão impossível.
Num dos melhores filmes de Roman
Polanski (talvez o melhor), Chinatown, o
velho crápula interpretado por John Huston
tem esta tirada: “Politicians, ugly buildings,
and whores all get respectable if they last long
enough”.
Juvenal Garcês não durou o suficiente, mas,
verdade seja dita, também nunca tentou ser
respeitável. Franco-atirador, apologista de

Os tempos não estão para frontalidades.
Nem para pessoas.
No início deste annus horribilis, li que um
jovem e reputado escritor foi (vai ser?) pago
para fazer não percebi bem o quê aos
Lusíadas de Camões (Neptuno lhes perdoe a
todos!): “O projeto Novo Canto para Os
Lusíadas funcionará como ‘uma espécie de
janela, uma comunidade de leitores’ para a
obra-prima de Camões. Será também um
‘panorama da sociedade atual’, já que terá a
colaboração de figuras conhecidas de várias
áreas, das artes às ciências, passando pelo
desporto. Mas também (…) de anónimos cuja
história de vida merece ser contada: ‘Por
exemplo, ninguém melhor do que um
pescador do Tejo poderá falar sobre as
tágides, as ninfas do Tejo de Camões’. No
final, a ideia do escritor é obter um conjunto
equilibrado, entre ‘pessoas mais destacadas’
e ‘pessoas que darão um carácter mais
genuíno ao livro’.”
Temos, pois, uma pessoa “mais
destacada”, destacada para falar com 1.
“pessoas mais destacadas” e 2. “pessoas que
darão um carácter mais genuíno ao livro”.
Com estas últimas sobre tágides. Boa sorte! E
Ju, não tendo a pomposidade sentido do
ridículo, tens de reconhecer que isto
também dá graça.
u a Fernanda
Logo depois de ti morreu
Lapa. Na última entrevista que deu, em Maio
a com que de
(o teu mês), disse uma coisa
ste país não é para
certeza irias concordar: “Este
artistas, nem para velhos, nem para novos”.
o Villar, o Willie do
E a seguir foi o Fernando
teu Oh, que ricos dias!
icada, não sei
Até esta crónica ser publicada,
quem poderá morrer mais (bato na
e que pior é
madeira). Mas se é verdade
or do que qualquer
sempre possível, muito pior
hos do lar de
um de vós estiveram os velhos
Reguengos de Monsaraz. Dizem as
notícias que, investigada a morte dos
18 utentes, a conclusão foi que a
vid, mas
maioria não faleceu de covid,
ão
de desidratacção. Vá que não
somos suecos.
Entretanto, claro, a vida
oa que
continua. Escreveu o Pessoa
“morrer é só não ser visto”,,
us
mas vai lá dizer isso aos teus
bichos! Não te preocupes,
porém. A canzoada ficou
bem entregue e as bananass
alguém há-de tratar delas.
Como sempre, e como tu
costumavas dizer, na
Madeira faz um tempo
maravilhoso!
Se encontrares por aí o Mário
rte que
Viegas diz-lhe da minha parte
ele era genial. E que o mau feitio faz
o, ficaste a
parte. Se leste isto do início,
saber que o mesmo diziam (ou dizem)
de António Lobo Antunes e a filha
desmentiu-os — que o pai gostava
muito de pessoas.
a que se me
Que mais? Pois mais nada
acabou o espaço.
Dou a palavra à Winnie: “Mais um dia
divino (…) Tantos motivos de gratidão”.

Por alguma razão, em pequeno, eu e os meus irmãos
tínhamos um boneco flexível de Bob Hoskins como
Eddie Valiant em Quem Tramou Roger Rabbit?. Não
se parece muito com Bob Hoskins, ou não tivesse o
papel do filme de Robert Zemeckis sido oferecido,
antes, a Harrison Ford, Chevy Chase, Bill Murray,
Eddie Murphy, Robin Williams, Jack Nicholson e
inúmeros outros actores antes de ir parar a Hoskins.
Anda a circular um excerto de Hoskins, ultra-ciente do
seu lugar na hierarquia de Hollywood, a contar num
talk show que Brian De Palma o convidou para fazer
de Al Capone em Os Intocáveis, porque se calhar
Robert De Niro não podia, e acabou por lhe pagar 200
mil dólares por não ter aparecido.
Hilton Als, da New Yorker, lamentava há um mês no
Instagram carreiras de actrizes não-brancas que
nunca chegaram a ser tão grandes quanto poderiam
por causa de uma indústria que lhes era muito pouco
receptiva. Mencionou, especificamente, Cathy Tyson,
a brilhante co-protagonista de Hoskins em Mona Lisa,
de Neil Jordan, e todas as suas qualidades. Als tem
razão, fui comprovar. Bill Hader, o criador e
protagonista de Barry, diz que quando viu Mona Lisa
não sabia quem era Bob Hoskins e pensou que tinham
pago a um criminoso londrino para fazer o filme.
Quando depois viu Quem Tramou Roger Rabbit?, que
revi recentemente com o boneco por perto, Hader
pensou que o tal criminoso finalmente tinha mudado
de vida e ficou contente por ele. Gostava de ter
crescido com um boneco de Hoskins em Mona Lisa,
ou em A Sexta-Feira Mais Longa.
Ainda no campo de corrupção e neo-noirs em Los
Angeles, em 2019 ignorei completamente I Am The
Night, a série criada por Sam Sheridan e produzida e
co-realizada por Patty Jenkins sobre Fauna Hodel, o
que é bizarro tendo em conta que é o tipo de coisa
que teria todas as razões do mundo para apreciar.
Mas fi-lo e ainda bem. É uma boa companhia para o
Perry Mason deste ano, cheio de corrupção policial.

DANIELE VENTURELLI/WIREIMAGE

um teatro em que a palavra vem em primeiro
lugar e a qualidade não é avessa ao público,
descrente do sistema de subsídios que
considerava viciado, incompatibilizado (por
princípio? por feitio?) com o poder, de Manuel
Maria Carrilho a António Costa, sem esquecer
nunca Catarina Vaz Pinto, acabaria por ver
expulsa (ele usaria esta palavra) do Teatro
Estúdio Mário Viegas (propriedade da Câmara
Municipal de Lisboa) a Companhia Teatral do
Chiado de que havia sido co-fundador,
precisamente com o seu mentor Mário
Viegas. Desiludido, descrente, certos dias
amargurado, outros teimosamente feliz
(como a Winnie de Beckett?), acaba por trocar
Lisboa pela Madeira.
Ao teatro, à espera de melhores dias,
substitui-o como pôde por flores, frutas,
árvores e levadas, por cães e novos amigos: a
gente da Ribeira Brava.
“O meu pai gosta muito de pessoas” —
disse ela.
Um amante da realidade, da vida (como
bem observou Maria do Céu Guerra), do que
aquela tem de cómico e de trágico, de
delicado e violento, de sofisticado e
primitivo — “Basta um coxo entrar em cena e
dá logo graça, o público ri-se…” —
descobria-se proprietário agrícola,
companheiro de trabalho e ponchas,
arrolador de aforismos espontâneos,
almocreve de boas e más memórias,
agrimensor dos caminhos que haviam de
conduzir à casa de pedra lá do alto, vista de
mar e projecto de anfiteatro onde levaria à
cena sonhos ainda por vir.
Era outra realidade, mas ao palco
manteve-o presente. Escrevia pouco tempo
antes de morrer, lá da Madeira: “Eu era um
jovem, devia ter 18 anos, quando fui ao S.
Luiz pedir trabalho à D. Amélia… Fiz sempre
teatro até 2013, não me lembro de tempos
tão difíceis como os de hoje”. Ou, sem as
papas na língua que tantos dissabores lhe
causaram: “A falta de vergonha... Há artistas
a passar muito mal. Falta de coisas básicas,
como não terem dinheiro para o
supermercado e etc. e tal... E vem a ministra
da Cultura convidar jornalistas para um
drink de fim de tarde”.
Usava a palavra “artistas”, o que também
marca outro tempo que não este.
Poetava há muito anos Cesariny:
“… e no país no país que engraçado no país
onde o poeta o poeta é só até à plume
e a plume que bom é só até ao fantasma
ao passo que o fantasma — ora aí está —
não é outro senão a divina criança
(prometida)
uso os meus olhos grandes bons e abertos
e vejo a noite (on ne passe pas)
diz que grandeza de alma. Honestos
porque.
Calafetagem por motivo de obras.
É relativamente queda de água
e já agora há muito não é doutra maneira
no país onde os homens são só até ao
joelho
e o joelho que bom está tão barato.”
E durante que curto intervalo — se o houve
— terá este país assim transcrito deixado de
fazer sentido?

O que me passa pela cabeça
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O musical punk Starstruck, de Gillian Armstrong,
fez-me querer explorar mais a n
new wave
australiana. Tenho andado c
com Stephen
Frears na cabeça, Desde que
qu vi Gumshoe,
o seu primeiro filme, na res
ressaca da morte
de Albert Finney, que quero
quer explorar bem
o Frears anterior àquele pr
prestígio
anódino que o realizador infelizmente
i
tem vindo a perseguir nas últimas
décadas. Primeiro foi The H
Hit, e um
Terrence Stamp a lidar bem com a morte
contra um assustador
assustado John Hurt,
com Laura Del S
Sol e Tim Roth
d
pelo meio, e depois
Prick
Up Your Ear
Ears, a história
trágica de JJoe Orton com
Oldm e Alfred
Gary Oldman
qu vislumbrei
Molina, que
também recentemente,
Mean
e Meantime,
de Mike
Leigh Mantém-se o
Leigh.
que digo há anos:
nã há um filme
não
n mundo que
no
n possa ser
não
m
melhorado
com
a presença de
Alf
Alfred Molina.
Basta pensar em
Boogie Nights, qu
que tem quase
três horas, e está a ser bom, mas
Molina aparece q
quase no fim e
somos transporta
transportados para outra
dimensão. Mas de
dele não se
fazem, que eu sai
saiba, bonecos.
Por Rodrigo Nogueira
rodrigobahianogueira@gmail.com
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