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ENTREVISTA

ENTREVISTA COM R. ROLDAN-ROLDAN
por Oleg Almeida

EDITORIAL
A revista eisFluências nasceu em 15 de
Outubro de 2009.
Tal como uma criança que nos primeiros
passos começa a medo, assim começamos
nós. Aos poucos fomos ganhando a
confiança de um trabalho sério e honesto,
e hoje já somos reconhecidos por grande
parte dos escritores e do público em geral.
Relembro que logo na primeira revista
um dos nossos Conselheiros de Redação
nos chamou a atenção para mais
amplitude de textos e autores divulgados,
assim como algumas outras criticas
construtivas das mais variadas pessoas,
que temos recebido ao longo destes três
anos, nos têm ajudado a crescer.
Somos uma equipa de pessoas de faixa
etária já distante da juventude, que ainda
lutamos por maior conhecimento
informático, nos deparando muitas vezes
com graves problemas de composição que
vamos superando e aperfeiçoando por
vontade própria.
Queremos continuar a fazer cada vez
melhor, porque a nossa missão é divulgar,
reunindo em cada revista textos e autores
de qualidade, para satisfazer a exigência
literária dos nossos leitores, e porque os
autores divulgados merecem que os seus
textos sejam apreciados e reconhecidos
com seriedade.
Parabéns, então, a todos nós: fazedores,
colaboradores e autores, da revista
eisFluências!
Recife, 15 de Outubro de 2012
Victor Jerónimo
Diretor da revista eisFluências

Era uma vez um escritor. Escritor com o “E” maiúsculo, como os leitores perceberão
dentro em pouco. Nascido na Espanha, criado no Marrocos (na época, sob o
domínio colonial da França), de formação francesa, e radicado, enfim, no Brasil, ele
tem prestado serviços inestimáveis às nossas letras. Vinte e sete livros que publicou
não deixam sombra de dúvidas a respeito disso. Romances, contos, poemas, peças
de teatro: obras marcadas pela argúcia e amargura de quem conhece o reverso da
vida e não tem medo de explorá-lo, obras humanas, universais, ecumênicas e...
todas distantes do grande público. Caso estranho e raro, possivelmente o único em
toda a literatura brasileira; caso que traz à memória aqueles homens que, ao servir
por mais de dez anos na Legião Estrangeira, tatuavam outrora em seus antebraços o
título honorífico Le grand inconnu...
Sobre a sua vida dramática, sobre os seus escritos que permanecem no limbo, sobre
a literatura, em geral, e a do Brasil, em particular, é que conversamos hoje com ele, o
grande desconhecido que faz boa literatura Rodolphe Roldan-Roldan.
Oleg Almeida: Antes de tudo, Roldan, eu gostaria de agradecer-lhe a disposição
de gravar esta entrevista. Sei que leva uma vida discreta e aparentemente é avesso
aos holofotes... Pois bem. Conte-nos, por favor, um pouco de sua história. Como
surgiu o escritor R. Roldan-Roldan, ou melhor, como foi, digamos, a fase préliterária de sua vida?
Roldan-Roldan: Escrevo desde que era criança, o que me ajudava, na puberdade
e adolescência, a enfrentar uma realidade muito dura. Sou um escritor orgânico. Ou
biológico. Instintivo. Um animal literário. Para mim, não existe outro caminho a
não ser o da literatura.
OA: Muitos críticos e estudiosos de literatura tendem a atribuir a inspiração
literária às raízes étnicas e socioculturais de determinado autor. O amigo concorda
com essa opinião? Em outros termos, como a sua passagem por vários países do
mundo se refletiu em sua criatividade?
R-R: A origem étnica é, claro, muito importante. Mas acredito que, mais do que a
etnia, é o meio sociocultural que forma o escritor. No meu caso específico, a coisa é
mais complexa. Sou produto de várias culturas. Isso enriquece o escritor. Mas cria,
de certo modo, o desassossego do deslocamento, o de, no fundo, não pertencer a
nada.
OA: Sabemos que o amigo passou a infância no Marrocos, e que depois, já adulto,
visitou outros países orientais, por exemplo, o Afeganistão. Qual foi a influência que
o Oriente tem exercido sobre a sua obra literária?
R-R: O Oriente sempre me fascinou. Desde criança. Sobretudo a Ásia Central, que
exerce em mim uma atração irresistível. Além do mais, fui criado no Marrocos, país
islâmico que assombra toda a minha obra, talvez pelo fato de ali ter passado uma
parte crucial, e muito difícil, de minha vida, ou seja, a infância e adolescência. De
qualquer modo, a visão de mundo do Oriente é muito mais elástica do que a visão
racionalista do Ocidente. Portanto, um modo mais sutil, mais sábio de captar o
universo.
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OA: E quais foram aqueles autores que mais o impressionaram e poderiam, em função disso, ser considerados seus precursores ou,
sabe-se lá, professores? Quem lhe deu asas: Kafka, Gógol, Céline?
R-R: Não sei se tenho uma influência direta de algum autor. Mas há escritores que me marcaram, de um modo ou de outro. Kafka,
Khayyam, Nietzsche, Rimbaud, Baudelaire, Lautréamont, Villon, Sá-Carneiro, Neruda, Stendhal, Montherlant, Camus, Tolstoi,
Pirandello, Italo Calvino, Dino Buzzati e Hermann Hesse, entre outros.
OA: Qual é o seu gênero predileto: romance, conto ou poesia? Faço-lhe esta pergunta por achar sua prosa explicitamente poética e
sua poesia, pelo contrário, implicitamente prosaica.
R-R: Todos os gêneros me atraem. Cada um tem seu atrativo. Talvez me envolva mais com o romance, por ser de elaboração mais
longa, mesmo porque o poema é uma ejaculação.
OA: O conteúdo de suas obras é muito rico e multiforme: há nelas traços oníricos e irônicos, filosóficos e eróticos, chocantes e
fascinantes. Como o amigo definiria aquela vertente real ou hipotética a que pertencem seus livros: realismo fantástico, bem
difundido aqui na América Latina; surrealismo em sua dimensão pós-moderna; ou, talvez, neonaturalismo?
R-R: A minha ficção, embora contenha elementos neonaturalistas, é essencialmente surrealista. O que não impede que haja nela
considerações filosóficas e um determinado engajamento político-social. E uma dose de ironia proporcionada por um certo
distanciamento.
OA: O elemento erótico ocupa um lugar destacado em seus escritos. O que explica esse interesse pela sexualidade: sua visão
freudiana do mundo, alguma convicção pessoal ou tão somente a intenção de “épater les bourgeois”?
R-R: Sim, tenho uma visão muito freudiana e racionalista sobre o sexo. Sexo é algo tão necessário quanto a alimentação para o bom
funcionamento do corpo e da mente. Uma pessoa satisfeita sexualmente é sempre mais equilibrada, logo, melhor. Por outro lado, o
sexo, na minha obra, é uma celebração da vida, em oposição à morte. E acaba adquirindo uma dimensão transcendente. Considero
que a abstinência sexual é uma aberração decorrente de superstições milenares e uma violência contra o corpo e o espírito. Sinto uma
verdadeira aversão pelo conceito judaico-cristão do sexo. E uma repulsa pelo enfoque fundamentalista do sexo, seja cristão, islâmico
ou judeu. O fundamentalismo religioso se opõe à luz da Razão. Gostaria de ressaltar que não escrevo sobre sexo para chocar ou para
vender. Não sou tão limitado. No meu entender, pornografia é a comercialização do sexo pelos meios de comunicação. E não, por
exemplo, um filme com sexo explícito.
OA: O que liga entre si muitos dos seus livros é o protagonista deles, David Haize. Que nos conste, essa pessoa excede a condição de
um personagem fictício, sendo seu alter ego e, de uns tempos para cá, seu heterônimo algo que lembra a transformação de Romain
Gary em Émile Ajar, uma das maiores mistificações que o meio literário já viu. Conte-nos sobre David Haize: como ele veio à luz e que
papel tem desempenhado em sua vida?
R-R: David Haize (Haize significa vento em euskara, ou seja, língua basca e o vento é sempre livre) sou eu, nem mais nem menos. Ou
talvez mais. Já que ele, pelo fato de ser em parte ficção, pode se permitir ações que a vida prática me impede. Num clima onírico, David
Haize é quase onipotente. Os jogos de identidade, por assim dizer, de Romain Gary são fascinantes. Assim como os de Fernando
Pessoa. Aliás, ser múltiplo é fascinante. Uma vida só não basta. Sobretudo para a imaginação de um escritor.
OA: Em resumo, podemos dizer que, feitas as contas, Roldan-Roldan e David Haize são a mesma pessoa, ou existe ainda certa
fronteira que os separa?
R-R: Decidi assumir os excessos de David Haize como algo inerente à minha personalidade. Em certos casos, imito as ações dele por
experimentação e prova de liberdade individual. Em outras palavras, imito a ficção na vida real. Esse aspecto lúdico da minha vida e
minha obra me proporciona um prazer sofisticado. Em suma, eu vivo o que escrevo e escrevo o que vivo. Para mim, não existe
fronteira entre a vida e a literatura.
OA: Três livros seus Inidentidade, O bárbaro liberto e Boa viagem, Sheherazade ou A balada dos malditos ganharam prêmios e
menções honrosas na Itália. De certa forma, isso significa que suas obras são mais valorizadas fora do Brasil?
R-R: Sim. Acho que aqui os poucos que me leem me veem como um autor fora do tempo pelo fato de ser humanista. E ainda por cima
surrealista, libertário e libertino, como se dizia no século XVIII. E ficam desconcertados, quando lhes é impossível me catalogar. Ou
me rotular, como eles gostam. Uma das características da imbecilidade é a necessidade premente de rotular. Quanto aos editores que
em verdade são meros comerciantes que mandam imprimir livros cheguei à conclusão de que, além de mercenários (como dizia
Hilda Hilst), são burros e ignorantes.
OA: E, para terminar, como o amigo avaliaria a situação atual da literatura: tanto no Brasil, quanto no mundo inteiro? Dizem que a
imagem é mais atraente para o ser humano do que o texto. Por isso costumo perguntar a todos os entrevistados da EisFluências se a
literatura ainda está na ativa ou já sucumbiu ao vídeo e à Internet.
R-R: Vivemos na era da imagem, onde tudo é devidamente pasteurizado e edulcorado para uma digestão e uma defecação fáceis. O
sistema vigente, o capitalismo neoliberal, como todo regime totalitário, tem obviamente interesse em que as pessoas consumam e
não pensem. O neoliberalismo colocou o lucro no centro do mundo, lugar que cabia ao Homem, de acordo com o humanismo.
Portanto, a literatura e todas as artes acabam prejudicadas, já que elas não se encaixam no conceito lucro do sistema. Daí o
achatamento cultural. A produção de lixo cultural em massa. E a imbecilização do ser humano. Mas, como toda arte é resistência,
acredito que sempre haverá homens e mulheres (superiores, se comparados com a turba de frangos hormonados que nos cerca) que
continuem a escrever com a alma (ou com as vísceras e os colhões, como eu), como testemunho de fé no ser humano. E talvez também
como um caminho para a elevação. Para atingir a espiritualidade laica.
OA: Obrigado pela sua polêmica e empolgante entrevista, Roldan! Espero que nossos leitores não a deixem despercebida. Gostaria
de finalizá-la transcrevendo, na íntegra, um dos poemas seus... ou de David Haize?
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Balada do Poeta Errante
(À Guisa de Biografia)
Rápido rápido ele está passando
quem é? quem é?
dizem que
a terra de Lorca o viu nascer
a cidade de Ibn Batouta o viu crescer
o país de Baudelaire o educou
o de Bandeira o adotou
e o mundo ele abraçou
e de estar passou a ser
será?
quem é? quem é?
ele já passou
Venho de longe
espaço aberto tempo ido
filho errante do Planeta
pelas sendas do universo
viajo de poesia
de louros e espinhos siderais coroado
vestido de abismos
perfumado de paixão
enfeitado de trigo e papoulas
permaneço no entanto com os pés no
chão
e embora segregado da Grande Sinfonia
carrego na lembrança atávica
sóis de antanho
estrelas de Belém
luas de outrora
rios sagrados
e o gozo da terra em cio
Rápido rápido ele está passando
quem é? quem é?
dizem que
morou num galpão
morou num porão
morou numa pensão
trabalhou numa corporação
onde quase fodeu o coração
de tanto militar na putificação
será?
quem é? quem é?
ele já passou
Venho de longe
espaço-cruz tempo-círculo
o branco monacal trago do Leste
a lucidez metálica da razão do Norte
a areia escaldante do Sul
o gozo exuberante da vida do Poente
e de língua em língua
de país em país
arrasto

funâmbulo dos extremos
paladino dos jardins selvagens
o estigma de a nada pertencer
senão ao Verbo
e para alguns
trago escondido na alma
um brinquedo proibido
e a perplexidade de existir adulto
quem quer meu viver de menino?
Rápido rápido ele está passando
quem é? quem é?
dizem que
catou sucata e jornal velho
comeu restos de frutas
restos de doces
que os clientes não queriam
e quando se deitava sua mãe
a única calça lhe lavava
será?
quem é? quem é?
ele já passou
Venho de longe
espaço ferido e tempo fragmentado
de guerras fome e exílios impregnado
trago na ponta dos dedos
carícias trincadas gestos truncados
palavras trancadas
do amor a lágrima represada na solidão
entre o ruído e a velocidade de estar sem
ser
semeando o poema do caminhante
no desterro da consciência
o amor e a escrita como sina
a liberdade como estandarte
o desejo como perdão
diluo meu corpo na vastidão do espírito
meu passo na escuridão da lucidez
alço voo
alcanço as alturas
miserável ao tocar o chão peregrino
quem em dias de pragmatismo o
acolheria?
Rápido rápido ele está passando
quem é? quem é?
dizem que
fumou
cheirou
roubou
contrabandeou
e amou
escreveu
e amou
será?
quem é? quem é?
ele já passou

Venho de longe
espaço sangrando tempo revogado
de furor liberdade e saber calado
trago nos ombros
a parca generosidade do mercantilismo
deste século profano
que exauriu Deus e plastificou o
Mistério
dando aos órfãos
a lubricidade de engolir sem degustar
que esvaziou os olhos da Ética
violando o ritmo milenar de ser e haver
abortando o Silêncio de Mãe-Terra
século totalitário do adulterado
algoz do Início e do Eterno Retorno
século robotizado de Harmonia
aviltada
que fizeste do Sagrado?
Rápido rápido ele está passando
quem é? quem é?
dizem que
é o filho do Sol
tataraneto de Eurípides
é o filho do Mar
bisneto de Kayyam
é o filho do Vento
neto de Villon
é o filho da Terra
filho de Rimbaud
será?
quem é? quem é?
ele já passou
Venho de longe
espaço sem identidade tempo sem
memória
de despojamento silente e referências
mortas
agora empossado
transpassado pelo silvo da solidão
fio de algodão
da lembrança ancestral
fiando fiando fiando
em rocas de séculos acumulados
as filigranas da alma
tecendo tecendo tecendo
no que restou do tear do silêncio
no côncavo telúrico do pensamento
recolhido no segredo de não-ser
quieto de estrondos mal vividos
no que resta de mentira
como ilusão da própria vida
venho e nunca chego
quem quer meu silêncio?
David Haize
Março de 2004

R.Roldan-Roldan nasce na Espanha. É criado no Marrocos. Formação francesa. Cidadão brasileiro. Infância
conturbada: é separado dos pais, durante o pós-guerra, devido à perseguição política. Empregado numa
empresa de transporte aéreo, viaja pelo mundo. Numa dessas viagens, um marco em sua vida, é detido por
engano no Afeganistão, país que o marcará para o resto de sua existência. Em 1996, já gerente de uma
multinacional e com três filhos, abandona absolutamente tudo para dedicar-se à literatura. Come o pão que o
diabo amassou. Mas, coerente e liberto, assume seu destino e sente-se finalmente digno e em paz. É autor de 20
livros publicados. Os 5 primeiros (3 na França e 2 no Brasil) são por ele destruídos depois de editados e não
constam de sua bibliografia. Sua obra, que abrange romance, conto, poesia e teatro, vai aos extremos. Como sua
vida. Com a qual se confunde. Da paixão ibérica, do ceticismo gaulês, do solo islâmico e da sensualidade tropical surge a cor
intrínseca de sua identidade, obsessão e tema principal de sua obra... (Fonte: Jornal de Poesia).
Oleg Almeida
http://www.olegalmeida.com
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ENSAIO

ARTE ARTISTAS E OBSERVADORES (Ensaio)
O nós também aspira a ser eu
por António Justo
Resido na cidade de Kassel, o lugar da Documenta, que é a maior Exposição Mundial de Arte Contemporânea. Acentuo a palavra
lugar, porque este, numa perspectiva artística poderia compreender-se como o sítio (atelier) da grávida a dar à luz, ou o sítio grávido
onde se juntam as forças dum chamamento possibilitador da obra de arte.
A dOCUMENTA (13) tem a vantagem de convidar o observador e o/a artista a uma pesquisa associativa e de lhe proporcionar, ao
mesmo tempo, um “Brainstorming” sobre a arte em geral, (reunindo e conectando os vários ramos da arte com as diferentes
disciplinas do conhecimento) e os mais variados projectos de vida, num espaço que, à primeira vista, faz lembrar a Torre de Babel.
Tudo ganha aqui expressão em formas e formatos que reflectem o Homem na sua qualidade de rei e súbdito da natureza, numa
dinâmica da ecologia biológico-cultural.
De facto, nada é estranho ao artista que, em interacção e intra-acção com todas as dimensões da realidade e do saber, procura
elaborar o seu rascunho de vida num contínuo diálogo de inter-relações orgânicas, mecânicas e espirituais. O lugar de acção do
artista é, naturalmente, o público, sendo nele que se movimenta para, numa atitude de aquisição e ampliação,
reflectir e questionar valores e costumes numa perspectiva diacrónica e sincrónica.
Um dos objectivos do artista contemporâneo, se o equacionamos em termos de expressão do seu tempo, seria criar um feedback de
todas as disciplinas, dado tanto espírito como matéria, (e relação intersubjectiva /objectiva) serem plataformas diferentes da mesma
realidade, como se expressa a nível teológico, no “dogma” da Trindade: unidade do ser (criador-criatura/obra) numa relação
consubstancial (interacção artista-obra-observador), exemplificada a nível da encarnação onde a realidade, constante de matéria e
espírito, deixa o caracter antagónico destes dois princípios, para assumir uma relação “pessoal” de interacção e intra-acção. Recordese, neste contexto, o prólogo do evangelho de João (“No princípio era a In-formação - o Verbo”). Teorias, mitos e dogmas sempre
foram interpretados e clarificados pelas analogias da arte. É-se artífice do real e do futuro e, com o cinzel da formação,
religião, música, cultura, arte, etc., todos modelam (cada um na sua plataforma em espírito de
complementaridade) o ser humano e a realidade que os envolve e o forma, ao mesmo tempo.
No mesmo lugar, na mesma obra procura-se juntar e expressar uma conexão de experiências entre lugares, nomes e sítios sem que os
dualismos individuais, interculturais e interdisciplinares fiquem na sombra, muito embora num processo comum de individuação
que, inevitavelmente, cala as forças da selecção, da associação e da assimilação.
Na prática, constata-se uma falta de consciência da complementaridade, numa apreensão e expressão da realidade, que emperra os
saberes em definições com arame farpado; saberes concorrentes que se fixam em si mesmos, agindo contra o espírito de
interdisciplinaridade, numa atitude semelhante à da avestruz, que mete a cabeça debaixo da sua areia ao sentir que aquilo que a
define, como identidade, a questiona sob o ponto de vista doutras perspectivas. A realidade biológica e cultural acontece num
processo de osmose das suas várias dimensões e camadas, sem fixação na linearidade duma linha fronteiriça
unidimensional (arame farpado). A necessidade de demarcar o outro corresponde a uma necessidade imanente de se definir a
si próprio, e a uma estratégia de autoafirmação categórica unidimensional, como se observa na disputa entre arte, ciências naturais,
ciências humanas, ideologias, política e religião. De facto, cada disciplina, ao fixar-se na linha fronteiriça que a define, despreza o
conteúdo de que faz parte.
Lugares, nomes e objectos de arte, com a ajuda do intelecto, tornam-se em neurónios de interligação, associação e combinação que se
podem revelar em afirmação ou resistência poética, e, até mesmo, em perversão do pensamento, ou em símbolos ao serviço de
dogmas estéticos e antiestéticos. Tudo é possível organizar de modo a servir uma obra, mais ou menos descritiva, em
que a tela é símbolo duma natureza sempre criadora e em que até o marginal se pode revelar em fundamento de
algo maior.
A arte/obra de arte, tal como a pele, constitui um delineamento claro de algo a ela subjacente mas indefinível. Continuando a analogia
inicial, poderíamos definir aqui arte e artista como expressão do grito do universo a dar à luz, à semelhança do Big Bang numa cópula
universal em contínuo processo de realização e consumação no produzir a obra. Por outro lado, o objecto de arte e a arte observada é
como que algo reflectido num espelho mas que, no entanto, deixa antever, na sua aura, a passagem do artista pelo Olimpo. Sem esta a
arte perderia a sua sacralidade, significado e motivação. Sem a tal passagem pelo Olimpo os artistas perderiam a sua auréola e o seu
brilho seria parco se consagrado apenas pela criatura artesanal (povo criatura). Num acto posterior, a importância da obra de arte
vem-lhe do simbólico, o que lhe seria bastante, não se escondessem por trás dela interesses muito concretos, desde o comercial ao
ideológico; grupos e instituições servem-se, frequentemente, da arte para tecerem as suas metafísicas fomentadoras de dicotomias
entre um laicado e os iluminados da arte e até mesmo entre as várias artes. Com mitos, dogmas e uma certa liturgia também na arte se
fomenta um público rebanho laico seguidor duma fé secular definida por alguns corifeus. Este problema torna-se mais óbvio num
momento em que um objecto de arte plástica não fala por si mas precisa de explicadores que lhe proporcionem o acesso. Para entrar
no templo exige-se agora um porteiro!...
A força do Zeitgeist (espírito do tempo corrente) ensombra a arte. Ela é de tal forma orientada para uma
globalização, pressagiada como natural, que cria automaticamente uma agressão contra tudo o que é maior e,
como tal, pudesse constituir obstáculo à concretização dum pretenso espírito ainda maior, o global. Dá-se primazia
ao individual e ao orgânico desde que se deixem reduzir à anonimidade (proletarização espiritual). O global (globalismo), porém, é o
outro lado do biótopo e dos ecossistemas biológico-culturais mas, de momento, a desenvolver-se sem qualidade orgânica. (É
sintomática, neste contexto, a tendência fatal, dos nossos multiplicadores de cultura, para negar a cultura ocidental e difamar os seus
fundamentos, até mesmo à custa da afirmação duma cultura hegemónica desértica e dum mercantilismo absoluto que não
reconhecem o sujeito).
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Também na arte se registam, frequentemente, traços hegemónicos quando esta se arroga como única capaz de
curar os problemas do mundo. Problema de autoestima cega! Mais que a encenação do mundo entre arte e contemplação
importa o diálogo entre mundivisões que não reduzem as imagens a meros objectos de uso do próprio rebanho.
O estímulo sensual, intelectual e espiritual poderia contestar fortemente uma atitude de espírito decadente amoral e “aideal” que
reduz o momento a alegoria relativista mas se limita a questionar medrosamente a artificialidade dum mundo globalista e relativista
destruidor de biótopos e ecossistemas culturais. Quer-se um pluralismo anónimo (anorgânico) revelador e confirmador
dum efêmero poético e político. No limiar da realidade do dia-a-dia, alguns artistas lançam-se à descoberta de limites onde
corpos sem conteúdo, sem espírito, se tornam metáforas duma realidade construída por invólucros vazios. Talvez revelem, assim,
consciente ou inconscientemente, o esvaziamento de tradições e valores a sacrificar a projectos abstractos implantados por forças
artificiais criadas contra uma evolução natural orgânica, que poderia, não obstante, ser assumida pelo pensamento (ideologia).
Que seria da arte se não fosse a arte de falar dela! A arte também nos quer alertar para a realidade social e para as relações
de poder. Fá-lo numa tentativa de consertar rostos de cultura da praça, através de novos objectos de arte, mas apenas à semelhança
do que se verifica nos trajes e enfeites (joias) da mulher ao longo dos tempos. No enfeite constatamos a diferença de figurinos que
escondem atitudes próprias ou projectos de identidades. Constata-se uma evolução e, ao mesmo tempo, uma ubiquidade diacrónica e
sincrónica que podemos também observar na constelação das culturas/civilizações hodiernas e diferentes modos e concepções de
vida entre elas . Também no âmbito da arte falta um estudo sinótico entre o hoje e o antigamente, uim estudo
comparativo (evolutivo) entre as culturas actuais, seus valores e sonhos para possibilitar uma verdadeira oficina
de arte virada já não só para as fenomenologias diacrónicas mas especialmente para uma fenomenologia
sincrónica. Se as víssemos como num filme de sinótica cultural sincrónica verificaríamos o ontem ainda no hoje presente
(Afeganistão e Suíça, etc.) sem complexos de culpa nem culpabilização do outro. Verificaríamos grande cinismo num discurso
artístico e político que, em nome dos direitos humanos critica a barbaridades da própria cultura no passado e ao mesmo tempo aceita,
os costumes barbáricos de outras culturas contra os direitos humanos, em nome do respeito pelas culturas e subculturas actuais. Este
é um escândalo que a arte negligencia ao fixar-se em pequenos escândalos fomentadores da excitação pública e da própria
masturbação improdutiva.
Este é o hoje-amanhã, no seu intervalo abstraído, o eterno presente, onde se podem ver metáforas de História vivida e a ser vivida e,
deste modo, constatar a fragilidade do Homem e das culturas numa realidade a acontecer entre facto e ficção. Ao artista fica, muitas
vezes, a tarefa de registo de processos num papel de contador de histórias hoje modernas e amanhã antigas. Não chega ficar-se pelas
fenomenologias culturais, falta ainda fazer-se uma análise exacta comparativa de ideologias, culturas e religiões numa perspectiva de
orto-praxia concretizadora da realidade eu-tu-nós sob a estratégia dum pensar e agir a partir do nós.
Duma maneira geral, os museus não passam de inventários de arte. Como registos da memória artística, lembram, por
vezes, uma viagem artística dum povo que antes vivia da ilusão da perfeição e hoje vive da ilusão da igualdade e da democracia. Os
próprios museus são testemunho e afirmação duma sociedade e duma propriedade adquirida e a adquirir na medida em que, também
eles, na qualidade de espaços públicos, condicionam o acesso a eles, mediante um óbolo de entrada não acessível a toda
a população. Estes espaços públicos, antecâmaras do Olimpo, nas mãos de estruturas institucionais, servem um
pequeno grupo de frequentadores, cimentando um estado de coisas em Estados que não conhecem povo nem
população mas para quem reservam a ilusão e o Smog. Museus, mantidos pelo tesouro público, restringem a entrada neles
àquele que tem poder económico para pagar um suplemento (bilhete) que o torna mais igual a si mesmo e lhe concede um estatuto
identitário superior aos outros (“povo”). A arte limita-se, por vezes, a fomentar uma consciência política ecológica num público
provindo, na generalidade, de camadas sociais com dinheiro que já possui essa consciência ecológica. Fala-se de liberdade,
solidariedade e abertura sem prevenir nem registar que tudo se organiza na base de limites e de fronteiras e sob a lei da selecção da
natureza. De facto, que seria da amiba sem a membrana?!
Nas falhas e lacunas da lógica, da vida e do direito, é gerado o progresso da superfície: ondas concêntricas geradas na superfície da
realidade social. O exagero de performances, filmes, instalações, plásticos em formas visuais num mundo dominado pela visualidade
pode reprimir ou condicionar outras percepções e dimensões, como se a imagem e a onda fossem as únicas realidades do espaço.
Cumplicidade entre criador observador obra e acto criativo
Talvez, uma maneira nova de fazer arte, pressuponha uma nova prática com trabalhos/obras de arte realizadas em comum por
grupos de pessoas das diferentes disciplinas, como sugere Alighiero Boetti, numa tentativa de criar uma praxis de identidade
múltipla. Se queremos encenar um novo mundo a estratégia será de colaboração e intercomunicação. Em Fernando pessoa
temos um protótipo de artista com um eu dividido e reunido em si mesmo. Ele já se revelava com uma identidade
múltipla. Nele podemos certamente verificar a tendência dum nós que também aspira ser eu. Em cada pessoa, como
em cada grupo ou cultura esconde-se um processo de camadas culturais e físicas, à semelhança das camadas geológicas formadas ao
longo de milénios e que se necessita consciencializar para ser colocada em interacção consciente. No grupo (nós) inclui-se o
contraditório e dele surge a ipseidade e a alteridade numa relação de complementaridade de espiral ascendente a
caminho do “ Omega” de Teilhard de Chardin. Seria óbvia a consciência dum propósito comum de evoluir sem se fixar nas
formas criativas em moda nem nas cadeias de ideologias vigentes. Uma consciência pluridimensional é consciente de que os vários
conhecimentos (ciências e práticas) continuam limitados aos seus próprios trilhos sem reconhecer ainda que o progresso e toda a
perfeição (evolução) e futuro se processa em espiral num subir sem aniquilar, tudo reunindo em si, à imagem da criança que junta em
si também a presença genética e cultural de seus pais e antepassados. Na criança, em cada um de nós, caminha a vida toda. Cada um é
um resumo do universo segundo o próprio espelho. O empenho na realização dum futuro já presente implica o cruzamento dos vários
ramos da ciência e da experiência numa fusão paciente de fé nostálgica e futurista. Todos somos processo e cruzamentos de
processos.
Embora peregrinos citadinos, trazemos a província em nós. Esta continua a ser o terreno onde lançamos os alicerces da nossa casa.
Na monocultura não prosperam as borboletas nem o artista. No nosso sítio pluridimensional, na nossa alma, encontram-se não só as
imagens das paisagens que observamos do nosso ser, mas também as paisagens reais, o próprio campo, a que não falta o sol dum
espírito iluminador e criador. O mundo é mais que as imagens ou a percepção que temos dele; ele é cidade e é campo, é
matéria e é espírito, é facto e é fantasia, com entremeios de muros feitos de pedra, de ideias, de posições e de
cultura, onde a luta pelo espaço e pela identidade parece fazer do muro o essencial. Na feitura do muro, e na
necessidade da sua destruição e reconstrução revela-se a consciência profunda duma realidade muralhada estar chamada a
transcender os próprios muros, podendo estes, em certos ramos da existência, ser reduzidos a símbolos, tal como acontece à
sublimação da guerra no jogo de futebol. (A destruição dos próprios muros, porém, não se pode dar numa dinâmica de afirmação dos
muros dos outros!)
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Cada pessoa, cada obra, rua, catedral pode ser usada para um alargamento da consciência individual e colectiva; cada facto, cada
objecto e ideia pode ser imbuído de poesia e tornar-se obra artística reveladora e concretizadora dum diálogo de metafísica e física
que se interpenetram e completam, sem que o cunho individual do artista predomine. Para isso urge unir respeitosamente o saber
científico ao sentir artístico e à sabedoria religiosa e verificar que o que dá consistência aos muros ideológicos e partidários é o
interesse, a focagem numa parte da realidade. Também a identidade do mar se faz na interacção da identidade das gotas!
Naturalmente, também o aleatório precisa do seu lugar ao lado do determinado.
O suceder da arte pode comparar-se a um estendal de imagens ventiladas pelo nosso pensamento e em que o estendal é a nossa
alma/consciência individual e colectiva numa revelação diacrónica. O efémero e o factual recebem a sua consistência num jogo
irónico entre real e abstracto, entre o sujeito e o objecto. Na obra fica o movimento duma vontade intencional mais ou
menos consciente, num jogo de formas e gestos simbólicos, por vezes absurdos, de restauração e recuperação de
vida e da reflexão sobre ela.
O medo de perder o legado do passado e o cuidado pelo futuro tornam-se presentes em obras envolvidas em processos de construção,
desconstrução, reconstrução numa tarefa e intenção de possibilitar novas formas de leitura, duma realidade que só o é no acontecer.
A arte regista uma contínua tentativa de simplificar a realidade antagónica equacionando-a, para isso, em
verdades que a tornam acessível e destroem ao mesmo tempo. As obras artísticas, com a sua aura, testemunham a
permeabilidade das fronteiras entre realidade e ficção. A arte origina-se no olhar do observador possibilitando, no seu consciente, a
criação de mundos e dimensões que transcendem o dia-a-dia, numa procura doutras paisagens e doutros saberes.
O desafio contínuo de diálogo entre material e forma é possibilitado pela impossibilidade de obter uma síntese entre forma e matéria
que transcenda o objecto que as enterra. Isto motiva todo o artista a procurar um arquétipo que se revele possível como aspiração no
acto de dar à luz. A forma, como momento de in-formar, cativa o artista no processo criador que dá continuidade à criação e é
subcutâneo à criatura do artista. Consequentemente mais que uma arte própria dum tempo há apenas uma expressão, um estilo
artístico do tempo. Tal como no prólogo de João, o verbo cria tornando-se carne, num contínuo gerar gerando-se, e em que
matéria e forma são momentos do acto de in-formar. O espaço de tensão entre o real e o exotérico, entre o acto de criar e o
objecto criado, possibilita uma dialética intelectual já presente no acto criador. O acto de criar é luz sendo a obra a sombra
dela e ao mesmo tempo, a força reminiscente de voltar/realizar luz. A obra de arte, se não reduzida a sombra
petrificada, é sombra a apontar para a luz. Daí também a necessidade do artista ter de criar um “lugar” que possibilite a
confusão do considerado real para assim proporcionar novos espaços, plataformas, diagramas e novas criações. Deste modo
viabilizam-se diferentes mecanismos de percepção e criação de realidade. A arte torna-se no lugar do erótico em que a provisoriedade
das formas dá lugar a novas dimensões para lá do tempo e do espaço possibilitando sentimentos e experiências que se contrapõem às
emoções criadas pelo mundo do poder e da dominação.
Importa submergir na arte sem nos fixarmos no artista, na sua necessidade de identificação, nem na interpretação. (Estas revelariam
apenas parte da nossa identidade!). As obras, como composições de textos, imagens, formas, materiais e estruturas possibilitam
novos lugares e estadias que se podem tornar nossos espaços e até alargar as nossas perspectivas no sentido duma orto-praxia tanto
linear como alinear.
Vive-se na dimensão das metáforas entre símbolos religiosos, científicos, artísticos e o poder político. A futilidade do esforço para
chegar a uma verdade, que se perde nos contextos, fomenta uma realidade de meias verdades, em vez de apontar para o processo
eterno de procura/realização da verdade/realidade. Também no coração da Documenta - no Museu Fredericianum se configuram
formas e sombras metafísicas apoiadas num estoque de ideias da ciência e alegorias da religião. Nele encontra-se uma sala, sem nada,
onde o visitante é confrontado com o vazio e o silêncio. Este espaço de reflexão criativa estimula os visitantes a questionar,
indirectamente, uma sociedade linear stressante. É mais que óbvia a necessidade de criar lugar do silêncio não só na igreja e na arte
mas a nível individual, institucional e social.
A indústria da arte comercializada encontra-se ao serviço do capitalismo cognitivo que se distancia da natureza em
nichos dum abstrato alérgico à vida orgânica (Arte de conceito, Concept Art ) e em serviço da visualidade , muitas vezes direccionada
para utopias negativas negadoras do Homem. Serve-se um macro-sistema de sistemas anónimos e alienantes! Numa época em que o
mercado e os meios de comunicação social tudo instrumentalizam. Também a arte precisa de críticos como o artista Francesco
Matarrese que nega o objecto artístico resultante dum trabalho abstrato (Um momento de reflexão!).
No entanto, também uma tela vazia viabiliza um destinatário e traz uma mensagem encoberta a um mundo inundado por imagens
mudas em que um saber de altos voos já não consegue aterrar. Os fenómenos e os interesses cruzam-se nas fronteiras e o
artista é o trapezista que dança nelas. Os limites tornam-se lugares que salientam as contradições da condição humana. No
tapete do ser, em que nos movimentamos, nada há certo, tudo é provável; também o tapete em que andamos faz parte de nós e do
movimento que somos. Se a filosofia se limita à pergunta de como é possível o real e se fica pelos condicionalismos e
possibilidades desse real, não sai do comboio do pensamento que se move em trilhos e potencialidades
delimitadoras do próprio pensamento. Então também a filosofia é uma arte porque reconduz e orienta a capacidade para um
determinado momento do real. Por outro lado, também a ciência só pode descrever o provável, como descobriu a física quântica; cem
anos depois, ainda se continua a acreditar no Weltbild (imagem do mundo ou mundivisão) determinista do séc. XIX que pensava que
o mundo funcionava segundo regras exactas mensuráveis.
Fontes de inspiração criam estruturas narrativas, pinturas da história com restos dum futuro enterrado numa realidade feita de
desmoronamento e reconstrução.
Ah! Na vida aqui ao lado, vive, lado a lado, na arrecadação da realidade, a vida a arder num processo de materialização e de
desmaterialização. Num ser de objectos transformados pelas chamas do pensamento, a dor dá à luz novos seres num mudar contínuo
de formas e visões. De facto, a diferença entre o papel higiénico e a nota de banco, está na tinta, o resto é uma questão
de crédito. O nosso destino é dar forma ao formado em diferentes dimensões na partilha do acto de in-formar. Somos sonâmbulos
no combate à noite da vida em procura da luz; quem não resigna procura, no relevo que dá à existência, deixar a silhueta da sua
conotação, na sequência dum acto submisso de dar continuidade à vida no seguimento dum chamamento que se expressa na própria
vocação.
Uma história, de perda da herança (recordação) e dos valores humanos, virada para um saudosismo arcaico que realça as forças
bravias nela submersas, como se o brilho da cultura ocidental fosse algo extraterrestre que justifique toda a agressão dos guetos ou
dos apóstolos do relativismo, expressa e conduz a um estado de abdicação. Consequentemente, um certo culto do exótico revela-se,
contraditoriamente, contra o próprio ruralismo. Os espíritos dos aborígenes insurgem-se nesse culto contra a própria evolução. Às
sombras da cultura ocidental são contrapostos os soalheiros doutras culturas e subculturas como se o mundo das culturas fosse
unidimensional, como se, a cada cultura, não estivessem subjacentes a mesmas forças e leis naturais/culturais com uma
representação teatral correspondente à própria vontade de se autoafirmar no tempo propício ou de se negar. A vigência duma ética de
recordação negativa justificadora dum criticismo discriminador é sintoma de decadência. Arte, tal como as civilizações, precisa dos
seus lugares altos na companhia dos seus templos.
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Sem intervir contra estranhos, a arte ocidental precisa de se reunir para se creditar e não abdicar dos valores que a tornaram um
luzeiro universal!
Obras e culturas são colocadas em conexões ilegítimas como se um determinado quadro fosse responsável pelas
tintas que se encontram enquadradas em circunstâncias doutros lugares e tempos. (Responsabilizam-se os outros para
se desobrigar a si mesmo ou para se colocar no pedestal da moral.) Os espíritos dos mortos continuam a perseguir-nos como se a
morte não fosse vida também. Critica-se o passado e a diferença, não para se ser mas apenas para subsistir. Na escolha dos factos e das
obras que o artista apresenta, ele procura revelar-se nelas e ao mesmo tempo redescobrir-se na reacção do observador (público).
Instituições e Exposições como a Documentas, Bienais e que mais, dão valor e significado às obras e artistas que confirmam as
próprias posições e configurações da sua mundivisão. Só é pena que o seu espírito crítico não se reconheça como mero momento da
própria necessidade de identificação e auto-afirmação, muitas vezes à custa do resto. A sua realização é importante, também porque
constitui uma possibilidade de autoanálise e questionação possibilitadora de delineações mais alargadas. Os fenómenos cruzam-se
nas fronteiras e o artista é o trapezista que dança nelas.
A arte, entre outras encenações, é mais uma visão do real, num cenário de fundo indefinido e aberto. Também a
realidade é imagem fenomenal doutras dimensões. Tudo imagens da imagem dum real num palco de imagens
formado também por nós. A vida é símbolo e vive dele num mítico acontecer que continuamente recria a sensação
de chegar a um real que a própria experiência cria. No abstrair da abstracção talvez se chegue á imagem dum real
para lá da percepção e do dizível, na sarça-ardente do “sou o que sou” no tornar-me.
PS Escrevi este ensaio na perspectiva duma filosofia da “ARCÁDIA Associação de Arte e Cultura em Diálogo”. www.arcadiaportugal.com
António da Cunha Duarte Justo
www.antonio-justo.eu

MUNDO REAL
por Isabel C S Vargas
Li um texto sobre materialismo e espiritualidade que trazia em seu corpo a Parábola da Caverna, de Platão, que
está inserida no livro VII de sua obra A República.
Na Parábola, o mundo material é retratado como uma caverna escura e nós, os humanos, somos identificados
como prisioneiros imobilizados desde que nasceram em uma posição tal que só lhes seja permitido olhar para
uma parede.
Devido às condições e situação em que se encontram na caverna, nada vêem além de suas próprias sombras, das
sombras dos outros prisioneiros e das sombras dos animais e objetos carregados pelas pessoas que passam pelo
caminho iluminado atrás de um muro. Identificam a si mesmo e aos outros como sombras. Isto passa a ser sua
realidade individual. Se ganharem a liberdade, terão dificuldade de aceitar a verdadeira realidade. O texto tenta
mostrar o difícil caminho da iluminação e do progresso espiritual.
Aquilo que denominamos de realidade, seria o que os sentidos percebem e que por isso mesmo passam a ser
nossos modelos mentais. A verdadeira realidade, por extrapolar em muito a capacidade dos sentidos, não tem aceitação imediata.
Ao me deter nesta leitura, inicialmente, relacionei com situações individuais, posteriormente, históricas e, finalmente, percebo nele a
explicação de situações atuais.
Vejamos a situação de determinados segmentos da população desta nossa república,
analfabetos, subempregados e vivendo prisioneiros da própria ignorância, cultivando o
espírito de rebanho e servindo de massa de manobra para políticos inescrupulosos e
marqueteiros competentes. Conseguem ver só aquilo que lhes é permitido ver, quer pela
manipulação que são alvo, quer pelas próprias limitações. São induzidos a crer como
realidade, como verdadeiro, só o que lhes é mostrado de forma obscura e fantasiosa.
Quando tentam abrir-lhes os olhos, para perceberem a verdade, diferente daquilo que até
então haviam percebido, torna-se difícil aceitá-la. Primeiro porque extrapola em muito
sua capacidade de entendimento e em segundo lugar porque a acomodação aparece-lhe
como caminho mais fácil, menos tortuoso, visto que já conhecido. O crescimento
demanda em atitude interna, que não permite acomodação, que pressupõe abertura para
a realidade, solidez de princípios, vontade férrea em atingir metas sem se deixar
desvirtuar ou corromper no meio do caminho. Pressupõe espírito forte, consciência da
importância de cada um como ser histórico, pensante e agente transformador de uma sociedade. Isto implica em responsabilidade.
Só que o comodismo leva as pessoas, de um modo geral, atribuir culpa das mazelas próprias e sociais a outrem e não assumir, desta
forma a sua parcela de responsabilidade pelas coisas boas ou más da realidade circundante.
Ora, estamos, no momento, em uma etapa importantíssima na vida da sociedade brasileira, visto que a liberdade de escolha foi
conquistada, porém a falta de percepção da verdadeira realidade confunde àqueles que ainda estão no início do processo de
crescimento, impedindo-lhes de aceitarem os fatos ocorridos à sua volta. Continuam sendo manipulados, para acreditarem que
escândalos, corrupção, roubos, tramoias, caixa dois, paraísos fiscais, pesquisas com resultados, às vezes distorcidos, são forjadas,
irreais, visto que fogem à percepção de seus sentidos, já habilmente manipulados subliminarmente por grandes investimentos em
poderosas mídias, a serviço de campanhas institucionais, o que se viu foi a precariedade de verbas para educação, saúde, previdência,
em contrapartida com altos lucros na protegida esfera financeira.
É importante o ressurgimento de valores morais, éticos sem os quais não se pode conceber uma sociedade livre na qual o peso da
justiça possa equilibrar a balança, visando um convívio social mais harmônico, menos desigual.
Isabel C.S.Vargas
Pelotas/Rio Grande do Sul/BR
www.isabelcsvargas.com
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DIVULGAÇÃO

ESCRITORA PORTUGUESA DEANA BARROQUEIRO
LANÇAMENTO DE LIVRO
A fim de dar aos Leitores uma ideia da estrutura do romance O Corsário dos Sete Mares, a Casa das
Letras/Leya disponibilizou na sua Página on-line, em pré-publicação, o primeiro capítulo do o livro.
Ver AQUI:
http://glups.leya.com/index_intro.php?action=getFlash&publicacao_id=2463&TB_iframe=true&KeepT
his=true&height=510&width=760
Para situar os Leitores no espaço da acção, do Mar Roxo ao Mar do Japão, o romance tem logo no início, em
dupla página, esta carta/mapa que achei inserida numa edição muito antiga das Décadas da Ásia de João de
Barros. E, para cada uma das sete partes/mares em que se divide o livro, há o mapa correspondente (baseado
no primeiro ou em outras cartas de marear coevas de Fernão Mendes Pinto.
Publicado por Deana Barroqueiro no seu blogue
http://conversacomleitores.blogspot.com.br
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UN PROYECTO HECHO REALIDAD: RED MUNDIAL DE ESCRITORES EN ESPAÑOL

Desde luego no entraba en mis más optimistas augurios que al poco de menos de dos años completos de la idea original del
Directorio REMES, este se fuera a convertir en un referente fundamental para los escritores en lengua española y con más de 4.980
autores inscritos, pero la realidad sobre todo cuando el empeño es importante y la necesidad existe- suele superar, a veces, los más
fervorosos deseos.
La idea de crear un Directorio Mundial de autores en español surge como bien se especifica en la portada de la Web- de dos
necesidades básicas: fundar un directorio abierto de escritores en español que sirva como referencia y consulta para instituciones
culturales, portales y revistas literarias, y poner un importante grano de arena contra el anonimato (tan estimulado por la Red
con inacabables seudónimos o nicks parapetados) y contra el plagio literario, fenómeno cada vez más frecuente en Internet y
secundariamente subvencionado por el anonimato de decenas de foros literarios y de revistas en la que los autores son un mero
nombre real o ficticio- tras del cual se esconden, a veces, verdaderos artistas del copio/pego sin el menor escrúpulo.
Pero detrás de estos básicos objetivos existía la confirmación de que un idioma tan importante como el español no podía dejar de
tener en Internet una página referencial para sus escritores, y que había llegado la hora de que los escritores sobre todo en la Red- no
tuvieran que ocultarse y parapetarse en nicks deslumbrantes, en fotografías fantasiosas y en direcciones inexistentes. REMES, y la
Revista Palabras Diversas que se nutre, fundamentalmente, de los trabajos de sus miembros- son unas páginas descubiertas, con
nombres, biografías y direcciones electrónicas abiertas y claras.
A priori la intención del Directorio REMES fue la de crear un lugar no exclusivo ni excluyente, donde cualquier autor con biografía en
papel o, simplemente, con escritos publicados en Internet- tuviera cabida, y esto, básicamente, por la constatación de que la mayoría
de los plagios literarios se realizan en Internet, y porque en ningún caso deseaba que el Directorio se convirtiera en un lugar “elitista”
donde solo fueran referenciadas “las vacas sagradas” de la literatura, ya habitualmente localizadas en lugares crematísticos como
Wikipedia (por cierto, horrible nombre y fonéticamente insufrible).
Cierto es que el objetivo solo se ha cumplido a medias hasta la fecha: importantes escritores en español han hecho “oídos sordos” a la
invitación de aparecer en REMES (bien parece que el elitismo de algunos es excluyente), si bien otros tantos escritores consagrados se
apuntaron desde el principio al proyecto y sus fichas aparecen en el Directorio.
Huelga decir que todo el emprendimiento de REMES es altruista y sin ánimo de lucro, y que tanto los costes económicos (dominio,
webmasters) como los de trabajo (recepción, edición y actualizaciones de fichas cada 3 meses) son absolutamente gratuitos y corren a
mi cargo.
Pero es triste reseñar que los contactos que he tenido con Instituciones Culturales oficiales básicamente de España, pero también con
Sociedades de Escritores americanas (Biblioteca Nacional de España, Instituto Cervantes, SADE, SECH, Poetas del Mundo)- en
orden a un apoyo “no económico” han sido vanas, lo que demuestra la miopía institucional y funcionarial de la mayoría de dichas
instituciones.
Aunque tengo que hacer la salvedad de algunas Instituciones como la Academia Norteamericana de la Lengua Española, la
Asociación Israelí en Lengua Castellana, la Asociación española de Escritores y Artistas, la Unión Hispanoamericana de Escritores, la
Secretaría de Cultura Arte y Deportes de Honduras, el Sindicato Nacional de Escritores de España, el Portal del Hispanista del
Instituto Cervantes, la Asociación de Autores de Teatro de España, la Asociación de Escritores de la región de Murcia, ASOLAPO,
WPM, Escritores de la Universidad Complutense de Madrid, AIPEH, Ateneo Blasco Ibáñez, Sindicato de Escritores de España, y de
decenas de portales y revistas literarias que amablemente colaboran en el proyecto REMES y cuyos logotipos enlazados aparecen en
la portada de la web del Directorio.
Uno de los objetivos del Directorio REMES la lucha contra el plagio- ha obtenido ya, en su corta andadura, éxitos espectaculares, y he
podido comprobar que la sola referencia a una Denuncia Pública en la sección DENUNCIAS y DERECHOS de REMES, hace retirar de
foros literarios y revistas numerosos plagios y plagiadores, que no son denunciados públicamente ante la retirada inmediata de sus
plagios.
En otros casos la denuncia pública se plasma en la sección y queda como referencia de la copia y la mala praxis. Y en algún caso cierto
personaje trastornado psíquicamente, plagiador confeso y expulsado ya de la mayoría de los sitios literarios de Internet (Jorge
Lemoine), se dedica a mandar prolijos y abundantes correos encadenados llamándome lindezas como “delincuente máximo”. ¡Gajes
del oficio desenmascarador!
Pero el Directorio REMES (la Red Mundial de Escritores en Español: REMES, www.redescritoresespa.com ) va a seguir luchando
contra el anonimato y el plagio
porque creo que es una labor necesaria y porque siento que nuestro idioma y nuestra literatura deben tener una página de referencia
abierta y clara.
Me marco un objetivo a medio plazo que es llegar a las 5.000 fichas de escritores, y algunos objetivos difíciles a largo plazo como la
realización de un Congreso en Madrid de REMES, lo más gratuito posible para todos sus miembros.
Gracias a todos los que han creído en el proyecto y han colaborado en él, y ánimo a los escritores que aún no han tenido a bien
inscribirse.
Madrid 2012
Luis E. Prieto
Co-responsable de REMES
Director de Palabras Diversas
Presidente para España de la Unión Hispanoamericana de Escritores
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ENTREVISTA

SÍLVIA MOTA
por Marco Bastos
Com prazer e honra, apresento aos leitores de nossa Revista matéria que espelha o talento de SÍLVIA MOTA, sensível, moderna,
dinâmica e dedicada artista brasileira.
Benquista por seus pares conduz harmoniosamente, com proficiência e elegância a PEAPAZ Site Literário que criou elevando as
Artes e a Cultura. É excelente poeta, domina vários estilos literários e é ótima sonetista. Marco Bastos.
Como surgiu a necessidade de criar Redes Socioculturais?
Transformações rápidas ocorrem na Humanidade exigindo flexibilidade, qualidade e adaptação constantes frente às mudanças
sociais, econômicas e políticas, por parte do Estado e do indivíduo que, por sua vez, é requestado a desenvolver uma visão dinâmica,
valorativa e original da realidade factual. É necessário contribuir para a difusão de um conhecimento técnico-humanista, com vistas à
edificação de uma sociedade que seja composta por cidadãos mais éticos e mais felizes.
Porque sou poeta, professora universitária e pesquisadora, o mundo virtual imprime grande fascínio ao meu dia a dia. Meu primeiro
site Centro de Pesquisa Jurídica Sílvia Mota (CENPESJUR) - nasceu em 2002, sob a finalidade de servir de apoio às aulas
ministradas aos meus alunos do Curso de Direito. Mais tarde, ampliou-se para outras áreas do conhecimento, nas quais comecei a
atuar. Em 2007, criei meu primeiro blog literário. Contudo, nem o site e nem o blog possuíam espaço para discussões diretas com os
leitores, o que nas redes socioculturais é possível. Também, minha produção literária e científica alcançou extenso volume e o desejo
de divulgá-los de forma gratuita evidenciou-se. Além disto, o desejo de interação com o trabalho de outros autores tomava vulto.
Foi assim, que em 2010 criei a Rede Sociocultural Poetas e Escritores do Amor e da Paz (PEAPAZ); em 2011, meu primeiro site,
anteriormente referido, subdividiu-se em mais duas redes, como suporte à PEAPAZ, no sentido de abrigar possantes áreas do
conhecimento às quais me dedico na vida acadêmica: Centro de Pesquisa Jurídica Sílvia Mota (CENPESJUR) e Enciclopédia Virtual
de Bioética e Biodireito (BIOBIO).
Filosofia da PEAPAZ
A PEAPAZ é plataforma de grupo sob a forma de comunidade virtual, sem fins lucrativos. Seu desígnio é o de adquirir e difundir Saber
com Dignidade, Ética e Respeito, sob os cânones do Amor e da Paz, por um meio social mais justo. Escolhi para administradores da
rede Marco Bastos e Marcia Portella. Para a concretização dos nossos objetivos, criamos grupos e fóruns temáticos relevantes no
mundo contemporâneo, além de colocarmos à disposição dos autores recursos de Multimídia - música, fotografia, vídeos, pinturas e
arte digital.
A vertente interdisciplinar da PEAPAZ tem por finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito literário e/ou
científico e do pensamento reflexivo; incentivar a criação literária e/ou científica, visando ao desenvolvimento intelectual, através da
criação e difusão da cultura; suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional; estimular o conhecimento dos
problemas do mundo contemporâneo, em particular os nacionais e regionais; e promover a extensão aberta à população, através da
leitura livre dos textos e da visualização de quaisquer obras publicadas em seu espaço virtual, de acordo com a legislação vigente no
país. Neste diapasão, pretendemos utilizar a rede como recurso para a viabilização e preparação de literatura impressa: fanzines,
antologias e publicação de obras individuais, como também oferecer o desenvolvimento de temas a serem utilizados em conferências
e palestras.
São princípios funcionais da PEAPAZ o respeito à dignidade da pessoa humana; a solidariedade e responsabilidade social; a
generosidade sem fronteiras; a compatibilidade do escritor e artista em geral com o meio social, fiéis a si mesmos, avessos à
perseguição da glória; e, finalmente, o princípio do respeito ao direito autoral. Nesta seara busca-se fugir dos relacionamentos
meramente interpessoais e do cultivo das vaidades, de quando em quando percebidos em sites da mesma estirpe, o que dificulta a
intercomunicação com os mesmos.
Encanto dos sonetos alexandrinos na vida da poeta
Quiçá seja minha formação artística (música e artes plásticas) a responsável por minha paixão pelas diversas formas poéticas. Em
particular, os sonetos alexandrinos, constituem-se no ápice do meu encantamento. Desde pequenina escuto-os, embevecida, pela voz
da minha mamãe, poetisa Mariinha Mota, quando declamava sonetos da sua autoria, inspirada nos olhos indecifravelmente azuis do
meu papai Geraldo Sílvia Mota. Aventurei-me a escrevê-los aos dezesseis anos de idade.
Ao contrário do que muitos expressam, as regras seculares do soneto alexandrino não se traduzem em prisão ao dom da criatividade.
Seu papel é o de atuar como fonte de sedução e não de prisão. Sendo vistas como algemas, as regras, morrem, suicidam-se, afogam-se
o poeta, o pintor, o músico e todo aquele que se disser “criador”. Entregar-se às regras, significa encontrar-se com o âmbito da própria
liberdade. Aquele espaço “tão restrito” fica enorme quando se lhes dirigem todas as emoções. Ao especificar, amplia-se!
O escritor deflagra o processo criativo ao estabelecer o elo de tensão entre o que tem e o que pretende alcançar. Sabe onde deve atuar e
a partir dali, transcende às coisas corriqueiras e banais. Em suma, cria!
Agora, vamos ao que seja, per si, um soneto alexandrino.
O soneto alexandrino é um poema de 14 versos dispostos em dois quartetos e dois tercetos. Essa a dificuldade, pois caberá ao autor
desenvolver um atraente enredo (início, meio e fim) ao decorrer dessa pequena estrutura e sob o comando de algumas regras
essenciais.
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Quanto às rimas, os dois quartetos rimarão entre si,
comumente, nos sistemas rimáticos:
a) rimas entrelaçadas ou opostas: ABBA-ABBA;
b) rimas alternadas (ou cruzadas): ABAB-ABAB;
c) rimas emparelhadas: AABB-AABB.
Os dois tercetos aceitam duas ou três rimas sempre diferentes
dos quartetos, sob variáveis disposições, tais sejam: cdc-cdc;
ccd-ccd; cde-cde.
Os versos alexandrinos apresentam-se com 12 sílabas poéticas
(dodecassílabos) o METRO. Contudo, não lhes bastam as 12
sílabas. Exigem a presença da tônica - que determina o RITMO,
na 6ª e 12ª sílabas poéticas.
Mas, existem outras formas de demarcar o RITMO, como por
exemplo: presença da tônica na 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª e 12ª
(acentuação Yâmbica); a presença da tônica na 3ª, 6ª, 9ª e 12ª;
e a presença da tônica na 4ª, 6ª e 10ª e 12ª. Salienta-se,
entretanto, que somente ocorrerá um verso essencialmente
alexandrino quando ocorrer a tônica na 6ª e na 12ª sílabas
poéticas.
Importante ressaltar, neste momento, algumas regras
conhecidas por todos os sonetistas, sobre a colocação das
tônicas em seus sonetos, que permitirão ao verso dodecassílabo
ser caracterizado como alexandrino ou não:
a) os segundos hemistíquios de todos os versos terminarão com
palavras paroxítonas (chamadas de palavras graves por Olavo
Bilac e Guimaraens Passos em seu Tratado de versificação.
Dizem os autores: "No soneto clássico, todos os versos são
graves";
b) jamais finalizar o 1º hemistíquio com palavra proparoxítona;
c) ao término do 1º hemistíquio, com palavra paroxítona
terminada em vogal, faz-se necessário que a próxima palavra
comece com uma vogal átona ou consoante muda para haver a
elisão;
d) se terminarmos o 1º hemistíquio com palavra oxítona, com
ou sem elisão com a palavra seguinte, o dodecassílabo se
mantém.
Eis o ensinamento de Olavo Bilac e Guimaraens Passos:
"A lei orgânica do alexandrino pode ser expressa em dois
artigos: 1º) quando a última palavra do primeiro verso de seis
sílabas (hemistíquio) é grave, a primeira palavra do segundo
deve começar por uma vogal ou por um h; 2.º) a última palavra
do primeiro verso (hemistíquio) nunca pode ser esdrúxula."

Há quem não compreenda, mas tudo sai livre e na cadência
perfeita. Depois que o poema chega, aí, sim, inicia-se a
contemplação e a partir desse galanteio entre criador e criatura
surgem os acertos.
Mas o soneto, em si, viera antes... livre como um passarinho que
se deseja longe da gaiola.
Som da Natureza em flor
Eis-me a cantarolar a voz da Natureza,
harmonizada ao tom de diapasão divino cadência rosa em flor. As ramas da beleza
farfalham na floresta o perfumar citrino!
Luar de noite Lua, estrela em realeza,
gemer de água em paz, piano ou violino florir da terra-mãe. Em tudo há tal grandeza
que existe em tudo o som de beijo cristalino!
Zumbido de uma abelha, um corujar bem lento,
o beija-flor em cor que de alvoroço extremo
seduz à contraluz - ardor do mel ao vento...
Tal qual numa oração, neste momento intenso,
exponho o coração às rimas - nada temo
desse inaudível som - silêncio em mim suspenso...
Compor poemas
Compor poemas é um ato ingênuo e forte,
mas não é deflorar o branco puro em riste
da folha de papel imposta pela sorte,
tal como virgem fosse, à qual ninguém resiste!
O verso há de conter lirismo, belo porte,
navegue na alegria, ou na cadência triste,
que seja audaz ou graça e seja afeto ou corte
- sobeje de emoção - sem isto nunca existe!
O verso há de conter os sonhos do arco-íris,
os sons da bela aurora, a dor de cada ocaso,
a mais bela virtude em Vida incendida!
Compor poemas é causar prazer à íris,
não é delírio vão, bradar de ódio raso.
Poesia é arte viva e até na Morte é Vida!
Desejo

É muito rica a experiência concernente à realização do soneto
alexandrino. Imprescindível que seu último terceto desvende
um último verso no qual o poeta exponha o êxtase da sua
criação.
É preciso que seja impactante de anseio ou de fascínio! O leitor
recebe “um soco” ou “um beijo roubado”. Nada mais é preciso,
não procura outros versos, não vira a página a procurar o final...
Apoteose, pressentida pela sua alma! O último verso do soneto
alexandrino extasia o leitor, não antes de seduzir seu próprio
autor, que por vezes, sucumbe ao próprio encanto...
Reafirmo que a edição do soneto alexandrino não é um
digladiar de palavras e de frases, não é um jogo de quebracabeça a ser vencido após um cansativo e desgastante esforço.
Aliás, a rigidez das suas regras impede que isto aconteça.
Só escreve soneto alexandrino o poeta que gosta de desafios,
porque o clássico poema parece um leão bravio que somente se
deixa domesticar frente à experiência exuberante do poeta com
as palavras. Então, flui naturalmente.

Trajada de hera e flor, prenúncio à primavera,
abrigo tempestade, exponho-me ao teu passo,
esculpo vento em ar, pertença d'outra esfera.
Sou barro e sou poema em ti sou limo crasso.
Passada firme e reta, ao som de era em era,
tens olhos luze-luze e ardor de ser devasso,
que brinca de pecado em torno da cratera.
Se és Zeus e te sou Hera em mim não és fracasso.
Ardente pedes bis, anseias qualquer feito...
Teu corpo nu revela em ira garraiada
os prêmios celestiais de um deus por mim eleito.
Desejo-te beijar, o corpo em mim insiste...
Meu dorso nu reclama a língua seviciada
e anulam qualquer não os seios quase em riste.
Sílvia Mota

Sílvia Mota, Humanista. Cientista na área do Direito. Escritora. Poeta. Embaixadora Universal da Paz pelo Círculo
Universal dos Embaixadores da Paz - Cercle Universel des Ambassadeurs de La Paix - France & Genève Suisse. Secretária
Geral da Academia Virtual Sala de Poetas e Escritores (AVSPE), Medalha do Mérito Cultural Fluminense de Belas Artes.
Artista Plástica com ênfase na pintura, formada pelo Núcleo de Aprofundamento em Pintura do Parque Lage, RJ.
Acordeonista formada pelo Conservatório Musical Santa Cecília, Lorena, SP. Declamadora. Criadora das Redes
Socioculturais Poetas e Escritores do Amor e da Paz (PEAPAZ), Enciclopédia Virtual de Bioética e Biodireito (BIOBIO) e
Centro de Pesquisa Jurídica Sílvia Mota (CENPESJUR).
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Cultura nunca foi prioridade no Brasil
por Carlos Lúcio Gontijo
O Brasil anda promovendo o acesso mais abrangente ao ensino universitário de sua gente sem a necessária melhoria dos níveis de
leitura dos que alcançam a elevação de grau educacional. Praticamente não existe leitura para além dos livros didáticos e específicos
de cada curso, levando os que se formam tanto no curso médio quanto no nível universitário a fazerem fileira no grupo dos
analfabetos funcionais, que são os cidadãos que leem, mas não entendem o que leem. Incrivelmente, por não priorizarmos a cultura,
estamos dando origem a um exército de desinformados portadores de diplomas e ignorância desabridamente oficializada pelos
gestores da educação brasileira.
Lanço livros desde o ano de 1977 e, para não me desanimar, procuro não pensar muito na questão, agindo como agricultor de área de
pouca chuva que muitas vezes, por costume ou loucura, planta semente no pó. Se eu fosse ligar para a desconsideração, a falta de
manifestação de pessoas e entidades culturais às quais envio livro de graça e que jamais se pronunciam ou agradecem, certamente eu
não teria chegado à edição de 14 livros independentes.
Jamais me entreguei ao imediatismo vigente que domina até a atividade literária, com muitos autores dimensionando o valor de sua
obra pelo número de exemplares vendidos, quando no mundo da literatura o trabalho literário bom e verdadeiro é aquele que obtém a
glória de permanecer vivo sob os olhos e análise do futuro. Ou seja, sucesso comercial, no caso da literatura e mesmo da criação
musical, não tem ligação direta nem serve de parâmetro definitivo à medição da qualidade de todo e qualquer trabalho artístico.
Não me perco no emaranhado dessa estrutura cultural desestimulante a fim de não ser tragado pelo desestímulo e interromper a
construção de minha obra literária. Dessa forma, apesar de todos os pesares, nem bem saí do lançamento do romance “Quando a vez é
do mar”, que já está disponível na íntegra em meu site, já passei às mãos de uma jovem ilustradora, Amanda Quirino, uma obra só de
poesia, o que não realizava desde 1987. Trata-se do livro “Poesia de romance e outros versos”, com mais de 150 poemas e um punhado
de pensamentos embebidos na luz da sensibilidade poética, acompanhados de uma dedicatória ao falecido amigo Wilson Ricardo de
Oliveira, que nos ajudou na edição de cinco de nossos livros.
Na expressão da verdade, jamais me permiti ficar sem algum projeto em mente. Assim, além do livro “Poesia de romance e outros
versos”, décimo quinto de nossa carreira, que lançarei no ano que vem (2013), tenho guardado o enredo de um novo romance, que
levará o título de “Desmemória de horizonte”, com o qual espero comemorar meus 65 anos se Deus quiser e abençoar!
Mais uma vez, eu que tanto falei de política em meus artigos no transcorrer de minha carreira jornalística, mantenho-me afastado do
assunto, mas não posso deixar de dizer que tenho observado que, mais que nunca, o rabo anda abanando o cachorro e que nossos
heróis de dourado pálio, majestade e circunstância estão, diante dos holofotes da mídia partidarizada e compromissada com seus
próprios interesses inconfessáveis, mais para “Chapolins” que para figuras de maior relevo como Batman, Superman, Homem
Aranha etc.
Carlos Lúcio Gontijo
Poeta, escritor e jornalista
www.carlosluciogontijo.jor.br

A CODIFICAÇÃO ESPÍRITA
por Humberto Rodrigues Neto
Em meados do século XIX, quando tiveram início, na França, os famosos fenômenos das mesas girantes, mediante os quais ficaram
confirmadas as comunicações dos Espíritos através de ruídos convencionais, posteriormente aperfeiçoadas por meio de pancadas
indicativas das respostas “sim” e “não”, e evoluindo daí para frases completas através das letras do alfabeto, não mais pairaram
dúvidas de que respostas inteligentes teriam, forçosamente, que provir de seres inteligentes.
Desses métodos rudimentares passou-se à escrita direta, ou seja, o médium escrevia diretamente com as mãos aquilo que lhe era
transmitido pelos Espíritos, sistema esse que se espalhou pela França e outros países vizinhos.
Tais e tantas eram essas mensagens, confirmadas em sua veracidade por grandes estudiosos da ciência, que se tornava necessário
classificá-las, catalogá-las e reuni-las em livros específicos, a fim de se proceder à sua codificação, o que tornaria mais simples levar ao
público a divulgação do material coligido.
Para tanto, os Espíritos incumbiram dessa árdua tarefa o eminente pedagogo francês Hipolyte Léon Denizard Rivail, nascido em Lião
em 03-10-1804 e desencarnado em Paris em 1864, filho de pais católicos, mas de formação religiosa protestante, o qual outro não era
senão Allan Kardec, pseudônimo por ele adotado não só para diferenciar essa missão das funções que exercia no campo da Pedagogia
e das Ciências Aplicadas, como também por considerar não ser ético atribuir a si mesmo um trabalho que lhe era inteiramente ditado
pelos Espíritos.
Para ter a certeza de não cometer enganos, escolhia determinada pergunta e comparava as respostas dos vários Espíritos, recebidas
de diferentes médiuns residentes nas mais diversas regiões. Homem de análise, e arguto observador, considerava dignas de seu aval
apenas as respostas que coincidiam em seu teor.
Assim, em 18-04-1857 edita sua primeira obra: O Livro dos Espíritos; em janeiro de 1861 nos brinda com O Livro dos Médiuns; em
20-08-1864 vem a lume O Evangelho Segundo o Espiritismo; em 01-10-1865 entrega ao domínio público O Céu e o Inferno e, em
janeiro de 1868 oferece-nos A Gênese, completando, assim, as cinco obras básicas da Codificação Espírita.
Estavam, portanto, oficialmente lançados os princípios fundamentais do Espiritismo no seu tríplice aspecto: filosofia, ciência e
religião, e que tem como alicerces primaciais a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos Espíritos, a multiplicidade dos mundos
habitados, e a reencarnação, verdades cristalinas que Jesus nos legou através das páginas dos Evangelhos.
Sem dogmas abstrusos, sem hierarquia clerical, sem sacramentos, sem cultos exteriores, e fundamentado nas leis de causa e efeito, o
Espiritismo constitui a única doutrina que prega o cristianismo em sua pureza primitiva, despido dos capciosos enxertos que lhe
foram adicionados pelos antigos “doutores” da Igreja, e perfeitamente assimilável por todos aqueles que se disponham a refletir à luz
do Positivismo, sobre as verdades nela contidas.
Humberto Rodrigues Neto
São Paulo/BR
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A veces pienso que es mejor soñar
de María Sánchez Fernández
Bajarse de las nubes es despertar del mundo de los sueños, y despertar del mundo de los sueños es
aterrizar violentamente en esta sociedad que nos ha tocado vivir rebosante de materialismos y amargas
realidades.
La mayoría de los seres humanos, afortunadamente, tenemos tendencias soñadoras; si no fuera así
¿qué sería de nosotros?
Cuando empieza un nuevo día miramos un poco angustiados la parte real de la vida y nos preguntamos
qué nos deparará la jornada.
Nos preparamos con prisas a consumir nuestra ración diaria de constantes sobresaltos, de
desesperanzas, de miedos..., y, también, ¿por qué no? de falta de confianza en los demás pues,
incluyéndonos a nosotros mismos, cuando vivimos la cruda realidad nos volvemos egoístas y olvidamos
por completo lo que vale el desprendimiento y el altruismo.
Bajarse de las nubes es vivir la vida que cada día nos ofrece sus nuevas normas. Unas normas que
establecen un tipo de vida prefabricado. Unos moldes que se vacían sobre nosotros para cubrirnos con
su contenido de inquietudes y zozobras.
Bajarse de las nubes es meterse de lleno en la noticia, esa noticia siempre nefasta, que nos habla de
secuestros; que nos habla de atracos y vergonzosos fraudes; que nos habla de atentados, de crímenes
que rayan en lo alucinante; que nos grita los horrores de esas guerras inútiles donde sufren y mueren inocentes. Y, ¿ para qué?, ¿para qué
sirven las guerras? ¿Para defender territorios? No. Las guerras sólo son intereses creados que favorecen a unos los más fuertes--, para hundir
en la miseria y en la desesperación a otros, y esos otros son los débiles, los niños eternas víctimas de las guerras--, los pobres, los que siempre
pierden.
Bajarse de las nubes es enfrentarse con las fuerzas naturales que, desatadas, nos zarandean como a monigotes de trapo abrasando nuestro
entorno que se consume gritando de sed, y como réplica, nos aplastan anegándonos entre avalanchas enloquecidas que a su paso todo lo
destruyen.
Si bajas de las nubes; si despiertas del mundo de los sueños, ¿qué más te encuentras? ¡Ay!, sólo te encuentras con una cruda realidad. Pero la
vida ¡es tan bella! ¿Por qué los que formamos parte de ella, los que la vivimos, nos empeñamos en afearla, en ensuciarla con nuestros vicios y
malformaciones de espíritu? Si la vida es bella vivámosla a tope, pero vivámosla de forma positiva. ¡Qué maravilla si algún día al conectar con
un informativo una voz dijera: “Se acabaron las violencias. El hombre es bueno!.
Una hermosa canción del poeta argentino Alberto Cortez nos habla de un hombre que construye castillos en el aire, y vuela, y vuela dentro de
sus sueños, y se siente libre y ligero como un pájaro, y sabe mirar la vida desde allá, desde su altura soñadora y se siente feliz envuelto en la
pureza de su propia alma. Pero ¡ay!, cuando pone los pies sobre la tierra todos le dicen loco. Es un pobre loco.
A veces medito este hermoso poema --porque esta canción, tan conocida universalmente, es todo un bellísimo poema--, y pienso si no sería
mejor perder esta razón que nos ata y nos esclaviza y quedarnos para siempre allá, en las nubes, construyendo fantásticos castillos flotantes.
María Sánchez Fernández
Úbeda ESPAÑA
Septiembre de 2012

Jogo feito
por Jorge Cortás Sader Filho
Chovia fino naquela madrugada fria de meados de julho.
Interessante. A gente nunca sabe o que pode acontecer numa hora desta. O homem já com alguma idade, uns trinta e pouco, talvez, ajeitava sua japona
grossa, da marinha mesmo, comprada numa loja de uniformes perto do Primeiro-Distrito Naval. Não passava frio nem no gelo, se estivesse por cima
de camisa de malha com mangas compridas, como o mal-encarado estava usando. Moreno, boa altura, sapatos mocassim pretos, calça de veludo
cotelê, preta também.
O conhaque espanhol estava em cima da mesa, com um copo próprio pela metade, ele já havia tomado um pouco. Acariciava uma Colt, calibre
quarenta e cinco, sua arma de predileção. Estas pistolas atuais, que dão mais de quinze tiros, não são eficazes como a velha Government Model.
Pesadona, boa de empunhar, sem apresentar nenhum defeito se a munição for nova ou dentro do prazo de validade. Especialmente naquela noite a
arma não poderia falhar.
Goteiras pingavam a água da chuva, no velho galpão onde fora residência de um caseiro do sítio, e guardava velhas tralhas de jardinagem. Alheio a
tudo isto, o homem magro continuava a beber seu conhaque com café, enquanto fumava e mexia na pistola, engatilhando, levando o cão até a frente,
tirando o carregador e a bala da câmara.
Como uma brincadeira, repetia os movimentos incessantemente. Viu quando os faróis da caminhoneta moderna varreram o quintal. “Chegou a hora”,
falou consigo mesmo. Experimentado, colocou a garrafa de conhaque e dois tocos de cigarros fumados numa mochila que carregava. No bule de café e
no copo não tinham suas digitais. Havia usado uma luva fina, as impressões eram de outra pessoa.
Meses antes, uma conhecida e belíssima artista de teatro e novelas de televisão, havia se passado de armas e bagagens para o lado do conhecido
financista Affonso, no momento negociando uma casa de venda de pedras preciosas. Coisa grande, mas o antigo dono da maior joalheria do Rio tinha
dinheiro, além de ser conhecedor de gemas de valor. A última delas era a artista famosa. Namorava o seu filho, um homem de trinta e dois anos,
também metido com negócios, com a vantagem de possuir sólida formação matemática, ciência em que havia se bacharelado. Apresentara a
namorada ao pai e jantaram juntos, num conhecido e elegante lugar da moda, em Ipanema. Foi o bastante para o velho ter virado a cabeça. Conhecia os
casos do filho, sempre envolvido com beldades por causa de dois atributos fortes e muito favoráveis: era bonito e rico, além de jovem.
Dois meses depois, a guria já estava casada, casadíssima com o velho Affonso, que não se cansava de admirar a beleza da esposa e consumir muitos
comprimidos contra a famosa disfunção erétil. Dava sempre certo.
Célio, o filho, ficou puto da vida, mas não tinha como alterar as coisas. A sacana da guria tinha trapaceado, e com o pai!
Primeiro ele pensou em encher a gaúcha de porrada. Mas quem já foi treinado para matar sempre prefere esta opção. Havia cursado a escola de
formação de oficiais da reserva do exército, e gostou muito do núcleo das forças especiais, onde saiu habilitado com louvor.
Os faróis continuavam a varrer a mata do sítio, e já não havia mais chuva, apenas a relva molhada, na qual a jovem caiu para não mais levantar, com o
vestido molhado de sangue.
Jorge Cortás Sader Filho
Niterói/BR
http://aduraregradojogo24x7.blogspot.pt/
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A POESIA EPIGRAMÁTICA DO AMIN NORDINE OU A BABALAZE DO ATIRADOR DAS VERDADES
Um poema assim é árduo/ sem cola e na vertical/ pode levar uma eternidade. (Armenio
Viera)
(Ao Sangari Okapi e Lúcilio Manjate)
por Amosse Mucavele
Amin Nordine nasceu em Maputo aos 17 de fevereiro de 1969 e perdeu a vida aos 5 de fevereiro de 2011. Autor de
apenas 3 livros, o que não tem importância porque a literatura não se assemelha a uma competição onde quem publica
muitas obras sai vencedor, assim sendo existem escritores que têm sido felizes nesta maratona, aliando a quantidade
versus qualidade como o seu cavalo de batalha e tem se notabilizado como verdadeiros campeões (ex: Mia Couto,
Antonio L. Antunes, Pepetela, Moacyr Scliar…), bastando lembrar do Luis B. Honwana, Noemia de Sousa, Gulamo
Khan e Lilia Momplé para sustentar a tese de que qualidade nem sempre rima com a quantidade.

Publicou Vagabundo Desgraçado (1996), Duas Quadras para Rosa Xicuachula (1997) e Do lado da
ala-B

Amin Nordine é militante de uma escrita sólida em todos os lados, seja o da ala-A ou da ala-B. Isenta de qualquer submissão política,
caracterizada pelo inconformismo da realidade que o circunda e pela revolta social, esta poesia epigramática é a revelação de um
fatalismo que voa em voo rasante sobre as angústias de um passado melancólico e de um presente envenenado.
“E do futuro o que se espera? O futuro não será isto!… superlotada receita galgando o vento/com as mãos no coração
do destino.”
O que é do lado da ala-B? O leitor descobrirá que está no lado mas vil de um jovem país com os seus problemas, e é neste lado onde reside o
poeta solitário nas suas abordagens anti-heroicas, mas das multidões na sua mordacidade social, um verdadeiro maquinista do comboio dos
duros, um autêntico vômito da babalaze de um poeta bêbedo do seu dia-a-dia. Detentor de uma caligrafia rebelde com versos quentes como o
fogo e cortantes como a espada afiada, onde eclodem temáticas de afrontamento de um certo tempo histórico (ex: carta ao meu amigo
Xanana, banqueiros de banquetes, bandeira galgada aos 25, (c)anibalizinhos…)
Talvez o outro lado da ala destes poemas, não! Isto ultrapassa a dimensão poética, ou por outra destes melancólicos dissabores que
despertam os filhos desta pátria que nos pariu, deste manancial de barbaridades versus mentiras que transformam o sonho de estar livre da
opressão em um pesadelo. Não será esta a voz do povo?
Estes melancólicos dissabores são a pólvora contida na “bala” (ala-B) desta poesia que o autor preferiu chamar de “arma da vitória” que
dispara esta bala certeira onde a cada estrofe vai abatendo o seu alvo. Daí nasceu este livro embrulhado por crítica social.
A título de exemplo, o poema “barbearia dos cabrões” (queixo barbudos engravatados/ barbearia dos cabrões/ que deixa
todo chão careca/ e ao alto mastro hasteiam bandeira/ para desfraldarem o corpo nu do povo…'')
“Apesar da irrequietude e da impenitência, algumas vezes virulentas que caracterizam esta poesia ou das intermeadas doses de apurada
ironia ou de compaixão pelos desafortunados, o que sobressai nesta forma particular da escrita é um virtuosismo estimulador da
sensibilidade da razão, (…), nessa brevidade desafiadora da nossa capacidade leitoral e estetica.” (F.NOA-o prefaciador).
Segundo Zenão, a brevidade é um estilo que contém o necessário para manifestar a realidade. Esta brevidade encaixa-se na poesia do A.
Nordine na qual se nota uma presença massiva de traços intertextuais da obra do poeta Celso Manguana, cidadãos da mesma esquina (ambos
eram jornalistas culturais do semanário Zambeze), guerreiros da poesia epigramática e soldados da mesma trincheira. O Amin Nordine
exilou-se na morte, o Celso Manguana exilou-se na loucura, e eu procurarei exilar-me na memória destes 2 poemas:
“Sonâmbula esta pátria/ cresce nas estatísticas/ e acorda com fome/ custa amar uma bandeira assim?/ tem o amargo
do asilo/ almoço de pão com badjias/ sabem bem todos dias.” (Celso Manguana pag.14- aos meus pais-Pátria que me pariu2006).
“Se por tanto tivesse ser capaz/ moça-pátria deste amor que refrega/ seja o meu coração a minha entrega/ escrever-te
a cerca duma paz/ e alto levante-se da vez que nega/não é para o povo o discurso assaz/ nenhum político, milagroso ás/
é tamanho o sofrimento que chega!/ para o povo aumentem um quinhão/ venha do vosso governo mais pão/ burilada a
página da história/ apagar a sua triste memória/ fazemos o país livre da escória!!!” (A.Nordine-pag.50-soneto da paz-Do
lado da ala-B-2003).
***
A VOZ INDECIFRÁVEL DAS AGULHAS AQUÁTICAS
por Amosse Mucavel
Medo
(Ao Ademir Assunção)
(alavanco a minha memória na hóstia do tempo, e atiro os átomos do meu apetite para silenciar a atmosfera da minha insegurança, percorro
vezes sem conta no íntimo das estradas que não dormem na cegueira desta cidade nua de árvores e pedras. enxergo o meu projecto adulterado
pela febre da lua cheia de insónia.
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Tesão
(Á Suraya Tamele)
Faço de mim um depósito de orgasmos sem idades, uma cidade que se ergue no átrio do tempo, traço na parede de um sentimento por uma
mulher. Uma linha horizontal que se alonga até ao rio do meu prazer. Encontro nos afluentes do poço que cresce em posição vertical, o túnel
para a minha bem adocicada ejaculação.
Energia Solar
As lâmpadas eoliográficas acendem o medo do sol no chão torto pelo sopro das ventoinhas voadoras. (isso) enquanto ardem as montanhas
pela força do curto-circuito da energia das nuvens, que por infindáveis vezes tentam sem sucesso parar o revólver do vento. A (o) pá continua
a atar circunferências do ar na geografia do espaço desértico, onde a radiação solar semeia-se em épocas de seca, cujo regime predominante é
o da rotação das culturas, guarda-se em ruínas da gramática existencialista das palavras como: congelador, televisão, gerador, colhe-se no
vociferar agudo da noite, e. Nós com a caneta olhamos o distante florescer do fogo da pedra que cintila nas ondulações do oásis, e. Aqui não há
espaço vazio para frotas de água turva.
New York
(Ao Richard Bona)
Há cidades onde as noites roubam os barcos pendurados nas árvores dos turistas.
Cabo Verde
(Ao Corsino Fortes)
Uma PRAIA estende-se nos ramos de uma seringa que ondula nas veias encharcadas de mel, sob a alçada de um corpo derretendo-se na
ressaca de um vulcão. O mar corre as pressas em rebuliço levando consigo na bagagem as cinzas do FOGO arrancado dos edifícios do ar que
pé(lo) lago proporciona-nos uma BOAVISTA. de um jardim que não é jardim, que das pedras planta montanhas como uma túlipa diante de
um paraíso de rosas.
E quando a lâmina entra em cena, a montanha recorta-se em graus de Ilhas. E a mesma lâmina quando conquista o espaço do mar, é
fenomenal o quão as gaivotas com as suas asas de Vénus. Sobrevoam extraordinariamente a paisagem totalmente coberta de nuvens de SAL.
E triste é a BRAVA primavera do desassossego que assola e corta o Arquipélago em pedaços de terra que trazem notícias do mar.
O PARADIGMA DO AMARELO PODRE
(O esplendor da tela enxuga as cores que lacrimejam no pincel) e o mar que nasce da boca do poço reclama a paternidade das cores que
desfilam no céu (mar morto estremece as plantações do girassol. E sobretudo o cinzento caminha em direcção as nuvens. E é aqui que o
branco fica isento da podridão alimentícia dos animais ferozes onde tigres cancelam a sua nocturna caça furtiva, em detrimento da urgência
de pintar as madrugadas com as ondas magnéticas das suas garras. azul-marinho-cavalo-marinho- cavam sulcos de fome em solos
temperados de esperança para semear o sol.) onde a enxada mata o brilho das cores espalhadas na lavoura das teias penduradas ao relento da
chuva ácida (que inunda os terrenos baldios de alegria na primavera da tristeza para projectar o crescimento eléctrico das uvas que desaguam
nos pedregosos ramos das acácias que acariciam a isolada lata de tinta.
(Ao amanhecer o papel e o fósforo queimam o silêncio das casas aninhadas pela cor amarela (ou a navalha corta os infrutíferos sonhos de um
velho pincel sem dentes (e prudente na sua afamada incompetência de fazer tocar relâmpagos nos dias em riste sem recorrer ao amplifica-dor
do vaivém do conflito homem-animal (e a dor das estrelas tem as faixas vermelhas cor de sangue como a matriz da sua vida- sempre por cima
da linha divisória: e é aqui onde ancora-se naufrágios do olhar mortífero da trégua e nos remos do EQUADOR ecoa a dor na trilha da
velocidade cósmica da Égua. e por fim o amarelo podre galga ao som do vento ao encontro do raiar do sol.
O Viajante 100 Sono
Há gritos que o tempo e as suas garras não conseguem calar, muito menos apagar o fogo que branda no universo deste medo que se chama
morte. Desordenado, num espaço descalço de construções verticais da felicidade que mantém a metáfora das asas coladas na estrada
cicatrizada de buracos de sangue, empoeirada de lágrimas costuradas por uma agulha com linhas de tristezas no corpo do destino incerto.
Onde o medo invade a vida privada dos passageiros ensardinhados no machibombo. A viagem continua profunda e longa, com vozes a
apedrejar a chuva em pleno florescimento agreste do nevoeiro que desafia a consternação do chicote das abelhas ensurdecedoras. E para
melhor içar esta viagem no limbo enxertado ao modus vivendi das árvores do bosque e da toponímia da estação que se segue. O último suspiro
de alívio ampara a alegre dissertação do viajante arquitectado pelo náufrago do cansaço.
Autobiografia
Queria ser uma árvore
para não fazer aniversário
(Manoel de Barros)
(Á Hagira Palmira, minha mãe 3 anos de eterna saú(da)de)
No princípio chorei de olhos fechados, no princípio atingi o clímax pelo cacho do leite que diariamente arrancava com a boca no frondoso
corpo da mulher operária. E depois, comecei a habitar os saberes das montanhas e dos líquidos campos das superfícies singulares dos
retratos coloridos. Hoje tenho apenas 25 pedras atiradas no céu desta cidade. Onde vendo idades ao preço do tempo que me persegue pelas
entranhas do hipotecado caminho da vida. No casco da mesma cidade jazem vários encontros das pedras vazias e dos rumores do mar.
Nascem borboletas rastejantes nos ovos das acácias e morrem cobras voadoras em pleno decorrer do silêncio das estrelas engolidas pelo
ventre maternal. Hoje voltei a rir de saudades, voltei a depositar lágrimas no corpo da lápide que responde pelo seu nome. Mas tenho de
antemão que ela esta a enganar-me, pois a minha mãe já não reside nesta cidade que planta sorrisos quentes no horizonte florido de
divindades e colhe-os de forma infame sem época, nem data, nem hora.com plumas de ânsia do tamanho do Everest 46 vezes reflectidas no
zoológico espelho da dor.
Jornada
Na maresia dos dias jorra-se o suor nas profundezas do oceano. E na muralha das noites descansam flores de aço nos calos das estrelas
apagadas pela luz do fogo. Aqui as aves acendem o cigarro nos olhos do dragão molestado pela tempestade olímpica. E o fumo do cigarro
descreve uma brecha no espaço azul do mar, onde os homens mergulham dentro das suas aflições a gruta da abolição da sua própria
primavera.

página 16 | eisFluências XIX
Sombras Nocturnas

Tempestade
Para L.C.Patraquim

1
Limar o escuro
com a veemência da luz
de uma ruína
em crescimento
matinal
2
Viajar na âncora da tarde
quente do tropel
das palavras derramadas
na fecundação do silêncio
3
Sentir a dança da água
ao som da noite
podre da incansável espera
do tardio
amanhecer

Caminhos de largas profundezas
ofuscam o sol
na redonda face do corpo tempo
que se esgueira no atónito beco do vento
aberto nas feridas das rochas
Viagem
nas crostas do mar
brotam lagos voadores
com plumas de papagaios suburbanos
sobrevoando nos tímpanos da cidade
a sangrar de desejos de amar os emigrantes

ARQUITECTO #
É como se o futuro fosse a profissão dos sonhos
É como se a régua que traça a génese da cidade fosse a meretriz que se vende na esquina
Na Mesma Esquina onde o profissional sonhador ergue o mastro dos seus prazeres, onde espora os seus sentimentos na vagem de uma flor
adormecida pelo vermelho aroma (a língua lambe, lambe a primavera do novo oeste)……um beijo no caule da planta que cobre o
passado,….Um abraço quente à altura de um aranha céu namora o
presente.
Onde as margens traçadas na folha em branco tornam-se reais, os números, as larguras
ganham outros contornos todavia aquilo que era futuro ficou reduzido a um presente seja de natal ou de aniversário. Quando o profissional
faz a entrega das chaves ao homem. O sonho também abre o seu horizonte. Assim aprendi a escutar o orgasmo da minha criatividade (este
poder de tornar algo intangível em residência do ser humano) e descobri que para me masturbar não preciso ir longe, basta ter as chaves dos
compartimentos da consciência e dentro das suas quatro paredes encontrar-me-ei com o sonho .
_____________
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