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Da superfície das palavras ao
fundo do mar

ana luísa valdeira
madalena palmeirim

A história deste novo número da Cine Qua Non começa no Museu
Reina Sofía, em Madrid, na exposição dedicada ao artista mexicano
Ulises Carrión: Querido Leitor. Não Leia. Mas foi impossível não ler.
Carrión conquistou-nos logo na primeira frase, ao mesmo tempo que nos
conseguiu provocar com o tom imperativo da segunda à qual não conseguimos obedecer. Fomos ler. E nada melhor do que começar por ler o
seu manifesto “A Nova Arte de Fazer livros”, que agora aqui se publica,
para descobrir a sua relação ambígua com a literatura. O texto literário,
diz-nos Carrión, pode ser editado em livro, mas o livro é muito mais
do que um mero portador desse texto. O livro é um verdadeiro objecto
artístico por si só, uma realidade autónoma muito para além da literatura, uma sequência espácio-temporal que pode conter tudo. Ou mesmo
nada. Afinal, o livro perfeito de Carrión é o livro em branco, da mesma
maneira que a melhor das linguagens é aquela que vai para além do que
as palavras podem dizer.
E o que dizem as palavras?
As palavras podem estar combinadas de tal forma que o texto acaba
por se revelar uma pura abstracção. Tal como uma pintura de Jackson
Pollock onde não reconhecemos nenhuma realidade exterior concreta.
Como quem deixa cair algumas palavras sobre uma superfície de papel.
Sem nenhuma narrativa. Sem qualquer representação. A ideia parte de
David Quiles Guilló, um auto-designado sociopata cultural que procura,
através do formato tradicional do livro, libertar as palavras de ideias ou
significados pré-estabelecidos. Fomos ler. E entrámos no mundo da literatura abstracta, um novo modelo literário que não aceita as convenções
da literatura tradicional. A literatura abstracta não reconhece o mundo
dos objectos, das pessoas e da natureza, mas foca-se, ao invés, no ritmo,
na textura e no processo de escrita. A maioria dos escritores de literatura
abstracta utiliza um esquema para jogar com as palavras. Eles inventam
uma qualquer regra que limita as suas escolhas e que os impele a escrever. Não inventam palavras, mas inventam um método que as faz distanciar ainda mais da realidade, fazendo-as colidir umas contra as outras
num verdadeiro caleidoscópio de significados.
E o que significam as palavras?
É a partir das palavras que nos vinculamos às coisas, mas é também a

The story of Cine Qua Non’s new issue starts at the Reina Sofía Museum
in Madrid, with an exhibition dedicated to the Mexican artist Ulises Carrión:
Dear Reader. Don’t Read. But it was impossible not to read. Carrión won us
over right away with his first sentence, at the same time that he managed
to provoke us with the imperative tone of his second sentence, which we
could not comply with. We went ahead and read. And nothing better than to
begin by reading his manifesto “The New Art of Making Books”, which we
herein publish, so that we may learn about his ambiguous relationship with
literature. The literary text, says Carrión, can be published in a book, but the
book is much more than a mere bearer of that text. A book is, of itself, a truly
artistic object, an autonomous reality that goes beyond literature, a spacetime sequence that can enclose everything. Or nothing. After all, Carrión’s
ideal book is the blank book, in the same way that the finest of all languages
is that which goes beyond what words can say.
And what do words say?
Words can be combined in such a way that the text turns out to reveal
itself as a pure abstraction - just like a Jackson Pollock’s painting, where we
don’t recognize any concrete exterior reality. Like someone who scatters a
few words on a paper surface. With no narrative. With no representation
whatsoever. The idea comes from David Quiles Guilló, a self-entitled cultural
sociopath who is looking, via the traditional format of books, to free words
from ideas or pre-established meanings. We went ahead and read. And we
entered the world of abstract literature, of a new literary model that doesn’t
accept the traditional conventions of literature. Abstract literature doesn’t acknowledge the world of objects, people and nature, but focuses instead on
rhythm, texture and the writing process. Most writers of abstract literature
use a scheme in order to play with words. They create some rule to limit their
choices and compel them to write. They don’t come up with new words,
but conceive a method that distances words even more from reality, making
them collide against each other in a veritable kaleidoscope of meanings.
And what do words mean?
We use words to bond to things, but it is also with words that we move
away from things. There is no such thing as a perfect language that truly reflects what goes on in the world. Words inevitably establish a distance in regard to facts, but at the same time also work as a bridge for our interpretation
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From the word’s surface to
the bottom of the sea

ana luísa valdeira
madalena palmeirim

partir das palavras que nos afastamos das coisas. Não existe uma linguagem perfeita que seja o verdadeiro reflexo do que acontece no mundo. As
palavras marcam inevitavelmente uma distância em relação aos factos,
mas ao mesmo tempo funcionam como ponte para a nossa interpretação
dos factos, para a nossa inteligibilidade. É também isso que Bernardo
Palmeirim nos diz quando reflecte sobre a natureza da linguagem poética a partir do poema “What is poetry” de John Ashbery. As palavras do
poema deslizam constantemente entre o seu significante (sem sentido) e
o seu possível significado, numa tensão entre um exterior audível e um
interior profundo, como um iceberg afundado.
Quisemos ver o que estava debaixo de água e mergulhámos em apneia no filme Ama-San de Cláudia Varejão. Vencedor do Prémio para
Melhor Filme da Competição Portuguesa do DocLisboa 2016 e de vários
outros prémios internacionais, o filme mostra-nos a vida de três Amas —
Masumi Shibahara, com 40 anos, Mayumi Mituhshi, com 65, e Matsumi
Koiso, com 80 — mulheres japonesas que mergulham em alto-mar para
caçar abalones, ostras, pérolas, búzios e outros tesouros marinhos. As
imagens do filme substituem quaisquer palavras que possamos usar para
descrevê-lo. E são muitas as que não conseguimos esquecer. Não há beleza mais enternecedora do que a forma como as amas colocam o lenço
branco que lhes envolve a cabeça, como o vão dobrando e ajeitando em
gestos tão demorados quanto precisos. Um momento que se vai repetindo
ao longo do filme como se fosse um motivo melódico que sempre retorna.
Para além disso, não existe leveza mais serena do que a dos momentos subaquáticos das amas em busca do tão aguardado animal marinho. Como
um momento em que uma das amas apanha um polvo e o segura com
a maior das ternuras. Há uma rima perfeita naquela aparente troca de
olhares, o que faz da imagem um verdadeiro encontro poético. Querido
espectador, veja.
Quisemos continuar debaixo de água e nadámos à procura de outro polvo, mas desta vez para o observarmos a partir da lente de Jean Painlevé
e das palavras de Catarina Patrício. Em Les Amours de la Pieuvre (1967),
podemos observar o acasalamento entre um polvo macho e um polvo fêmea, desde o momento em que o macho introduz o seu terceiro braço,
agora transformado em órgão sexual, na cavidade respiratória da fêmea,
até ao nascimento de milhares de pequenos polvos. Painlevé consegue
passar de uma aparente imagem do polvo como criatura horrenda, como

of the world, for our intelligibility. That is also what Bernardo Palmeirim tells
us when reflecting upon the nature of poetic language in John Asbery’s
poem “What is Poetry”. A poem’s words are constantly sliding between its
(nonsensical) signifier and its possible meaning, in a tension between an
audible exterior and a deep interior, like a sunken iceberg.
We wanted to see what was underwater, and freedove into Cláudia
Varejão’s film Ama-San. Winner of the DocLisboa 2016 award for Best
Portuguese Film, and of several other international prizes, the film shows us
the life of three Amas: 40-year-old Masumi Shibahara, 65-year-old Mayumi
Mituhshi, and 80-year-old Matsumi Koiso – Japanese women who dive into
the deep sea to hunt abalones, oysters, pearls, sea snails, and other sea
treasures. The film’s images replace any words that we could use to describe
it. And there are so many that we cannot forget. There is no beauty more
touching than the way the Amas place the white scarf over their heads, in
the way they keep folding and straightening it out in such long and precise
gestures. A moment that keeps repeating itself throughout the film, as if a
melodic motif that keeps coming back. Besides that, there isn’t a more serene delicacy than the subaquatic episodes where the Amas are searching
for a much-awaited sea creature. Like the moment when one of the Amas
catches an octopus and holds it with extreme tenderness. There is a perfect
rhyme in that apparent exchange of looks that makes that image a truly
poetic encounter. Watch, dear spectator.
We wanted to stay underwater and so swam in search of another octopus - but this time through Jean Painlevé’s lens and Catarina Patrício’s
words. In Les Amours de la Pieuvre (1967), we can see the mating of a
male and a female octopus, from the moment the octopus puts his third
arm, now turned into a sex organ, inside the female’s breathing cavity, until
the birth of thousands of small octopuses. Painlevé is able to transform the
picture of an octopus - a seemingly horrendous creature, a sea monster
- into that of a being that, it turns out, is capable of loving. Maybe the difference between an octopus and a human’s love is in our linguistic ability to
complicate and categorize. It was in a confrontation with this normativity that
Miguel Bonneville felt motivated to write about love and himself. His letter,
part of the lecture-performance Love and Politics (2015), which we here
publish, speaks of a love surrounded by oppressive cultural models, based
on categorizations of genre, reproduction and consumption. As if love was
classifiable and could fit into definitions that religion, and the larger part of
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um monstro marinho, para um polvo que afinal é capaz de amar. Talvez a
diferença entre o amor do polvo e o amor humano esteja na nossa capacidade linguística para o complicar e categorizar. Foi no confronto com esta
normatividade que Miguel Bonneville se sentiu motivado a escrever sobre
o amor e sobre si próprio. A sua carta, que integra a palestra-performance
Amor e Política (2015), e que agora publicamos, dá-nos conta de um amor
que vive enredado em modelos culturais opressores que apenas se baseiam
nas classificações dos géneros, na reprodução e no consumo. Como se o
amor fosse classificável e coubesse em definições que as religiões e grande
parte da sociedade (a que se comporta que nem um rebanho) nos tentam
impingir. Mas há algo no amor que pode ser tanto ilimitado quanto indefinível. Tirem-lhe as palavras. Na verdade, nunca se sabe muito bem o que é
o amor a não ser quando se ama. E é só quando lhe retiramos os rótulos e
as convenções que atingimos o que nele há de mais profundo.

society (that which behaves as sheep do), try to impose on us. But there
is something about love that can be both unlimited and indefinable. Take
words away. In fact, we never quite know what love is except when we love.
And it is only when we remove labels and conventions that we attain what’s
most profound about it.
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The New
Art of
Making
Books

1.

Ulises
Carrión

A Nova Arte
de Fazer Livros
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2.

Entre as linguagens, a linguagem
literária (prosa e poesia) não é a que
melhor se adequa à natureza dos livros.

O QUE É UM LIVRO
Um livro é uma sequência de
espaços. Cada um destes espaços
é percepcionado em momentos
diferentes — um livro também é uma
sequência de momentos.
Um livro não é uma caixa de palavras,
nem uma mala de palavras, nem um
suporte para palavras.

Um livro pode ser um receptáculo
acidental de um texto cuja estrutura
é irrelevante para o livro: estes são os
livros das livrarias e das bibliotecas.
Um livro pode também existir como
uma forma autónoma e auto-suficiente,
incluindo talvez um texto que enfatiza
essa forma, um texto que é uma parte
orgânica dessa forma: aqui começa a
nova arte de fazer livros.

Um escritor, contrariamente à opinião
popular, não escreve livros.
Um escritor escreve textos.
O facto de um texto estar contido num
livro deve-se às dimensões desse texto;
ou, no caso de uma série de pequenos
textos (poemas, por exemplo), à sua
quantidade.

Na velha arte, o escritor não se
considerava responsável pelo produção
do livro real. Ele escrevia o texto.
O resto era feito por funcionários,

book ignores the fact that the book is
an autonomous space-time sequence.
A series of more or less short texts
(poems or other) distributed through a
book following any particular ordering
reveals the sequential nature of the
book.
It reveals it, perhaps uses it; but it does
not incorporate it or assimilate it.

WHAT A BOOK IS
A book is a sequence of spaces.
Each of these spaces is perceived at
a different moment — a book is also a
sequence of moments.
A book is not a case of words, nor a
bag of words, nor a bearer of words.
A writer, contrary to the popular
opinion, does not write books.
A writer writes texts.
The fact, that a text is contained in a
book, comes only from the dimensions
of such a text; or, in the case of a
series of short texts (poems, for
instance), from their number.
A literary (prose) text contained in a

Written language is a sequence of
signs expanding within the space; the
reading of which occurs in the time.
A book is a space-time sequence.
Books existed originally as containers
of (literary) texts.
But books, seen as autonomous
realities, can contain any (written)
language, not only literary language, or
even any other system of signs.

Um texto literário (prosa) contido
num livro ignora o facto de que o livro
é uma sequência espácio-temporal
autónoma.
Uma série de textos mais ou menos curtos
(poemas ou outros), distribuídos num
livro a partir de uma qualquer ordem,
revela a sequência natural do livro.
Revela-o; usa-o, talvez; mas não o
incorpora nem o assimila.

Among languages, literary language
(prose and poetry) is not the best
fitted to the nature of books.
A book may be the accidental
container of a text, the structure of
which is irrelevant to the book: these
are the books of bookshops and
libraries.
A book can also exist as an
autonomous and self-sufficient
form, including perhaps a text that
emphasizes that form, a text that is an
organic part of that form: here begins
the new art of making books.

A linguagem escrita é uma sequência
de signos expandidos no espaço; a
leitura dos quais ocorre no tempo.
Um livro é uma sequência espáciotemporal.
Os livros existiram originalmente
enquanto receptáculos de textos
(literários).
Mas os livros, vistos como realidades
autónomas, podem conter qualquer
linguagem (escrita), e não apenas
linguagem literária, ou mesmo
qualquer outro sistema de signos.

In the old art the writer judges himself
as being not responsible for the real
book.
He writes the text.
The rest is done by the servants, the
3.
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artesãos, trabalhadores, outros.
Na nova arte, escrever um texto é
apenas a primeira ligação de uma
cadeia que começa no escritor e
termina no leitor.
Na nova arte, o escritor assume a
responsabilidade por todo o processo.

a velha nem sequer suspeita da sua
existência.
Um livro de 500 páginas, ou de 100
páginas, ou mesmo de 25, em que todas
as páginas são semelhantes, é um livro
aborrecido, considerado enquanto
livro, independentemente do quão
emocionante o conteúdo das palavras
do texto impresso nas suas páginas
possa ser.

Na velha arte, o escritor escrevia textos.
Na nova arte, o escritor faz livros.
Fazer um livro é realizar a sua
sequência espácio-temporal ideal a
partir da criação de uma sequência
paralela de signos, seja ela linguística
ou outra.

Um romance, seja de um escritor genial
ou de um autor de terceira categoria, é
um livro onde nada acontece.
Ainda há, e sempre haverá, pessoas
que gostam de ler romances.
Haverá sempre também pessoas que
gostam de jogar xadrez, de bisbilhotices,
de dançar o mambo, ou de comer
morangos com chantilly.

PROSA E POESIA
Num livro velho todas as páginas são
iguais.
Quando escrevia um texto, o escritor
seguia apenas as leis sequenciais da
linguagem, as quais não são as leis
sequenciais dos livros.
As palavras poderiam ser diferentes
em cada página; mas cada página era,
enquanto tal, idêntica às páginas que a
precediam e às que a sucediam.
Na nova arte, todas as páginas são
diferentes; cada página é um elemento
individualizado de uma estrutura
(o livro) na qual tem uma função
particular a desempenhar.

Em comparação com os romances,
onde nada acontece, nos livros de
poesia alguma coisa acontece de vez
em quando, ainda que poucas vezes.
Um romance sem letras maiúsculas, ou
com diferentes tipos de letra, ou com
fórmulas químicas intercaladas aqui e
acolá, etc., é ainda assim um romance,
o mesmo é dizer, um livro aborrecido
fingindo que não o é.

Na linguagem escrita e falada, os
pronomes substituem os nomes, de
forma a evitar repetições fatigantes,
supérfluas.
Num livro, composto por vários
elementos, por signos, tais como a
linguaguem, o que é que desempenha o
papel dos pronomes, de forma a evitar
repetições fatigantes, supérfluas?
Este é um problema da nova arte;

Um livro de poemas contém tantas
palavras quantas, ou até mais do
que, as de um romance, mas usa
fundamentalmente o espaço real e
físico onde essas palavras aparecem de
um modo mais intencional, evidente,
profundo.
Isto acontece porque para transcrever
a linguagem poética para o papel é
necessário traduzir tipograficamente
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artisans, the workers, the others.
In the new art writing a text is only the
first link in the chain going from the
writer to the reader.
In the new art the writer assumes the
responsibility for the whole process.
In the old art the writer writes texts. In
the new art the writer makes books.
To make a book is to actualize its ideal
space-time sequence by means of
the creation of a parallel sequence of
signs, be it linguistic or other.

A book of 500 pages, or of 100 pages,
or even of 25, wherein all the pages
are similar, is a boring book considered
as a book, no matter how thrilling the
content of the words of the text printed
on the pages might be.
A novel, by a writer of genius or by
a third-rate author, is a book where
nothing happens.
There are still, and always will be,
people who like reading novels.
There will also always be people who
like playing chess, gossiping, dancing
the mambo, or eating strawberries with
cream.

PROSE AND POETRY
In an old book all the pages are the
same.
When writing the text, the writer
followed only the sequential laws of
language, which are not the sequential
laws of books.
Words might be different on every
page; but every page is, as such,
identical with the preceding ones and
with those that follow.
In the new art every page is different;
every page is an individualized
element of a structure (the book)
wherein it has a particular function to
fulfill.

In comparison with novels, where
nothing happens, in poetry books
something happens sometimes,
although very little.
A novel with no capital letters, or with
different letter types, or with chemical
formulae interspersed here and there
etc., is still a novel, that is to say, a
boring book pretending not to be
such.
A book of poems contains as many
words as, or more than, a novel, but it
uses ultimately the real, physical space
whereon these words appear, in a
more intentional, more evident, deeper
way.
This is so because in order to
transcribe poetical language onto
paper it is necessary to translate
typographically the conventions proper
to poetic language.

In spoken and written language
pronouns substitute for nouns, so to
avoid tiresome, superfluous repetitions.
In the book, composed of various
elements, of signs, such as language,
what is it that plays the role of
pronouns, so to avoid tiresome,
superfluous repetitions?
This is a problem for the new art; the
old one does not even suspect its
existence.

The transcription of prose needs few
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as convenções apropriadas à linguagem
poética.

O espaço é a música da poesia não-cantada.

things: punctuation, capitals, various
margins, etc.
All these conventions are original and
extremely beautiful discoveries, but we
don't notice them any more because
we use them daily.
Transcription of poetry, a more
elaborate language, uses less common
signs. The mere need to create the
signs fitting the transcription of poetic
language, calls our attention to this
very simple fact: to write a poem on
paper is a different action from writing
it on our mind.

A introdução do espaço na poesia
(ou melhor, da poesia no espaço)

Poems are songs, the poets repeat. But
they don't sing them. They write them.

Os versos que terminam a meio da
página, os versos com margens mais
amplas ou mais estreitas, os versos
separados por um espaço maior ou
menor — tudo isto é exploração do
espaço.

A transcrição da prosa necessita de
poucas coisas: pontuação, maiúsculas,
várias margens, etc.
Todas estas convenções são
descobertas originais e extremamente
bonitas, mas já não reparamos nelas
porque as usamos diariamente.
A transcrição da poesia, uma
linguagem mais elaborada, usa menos
signos comuns. A mera necessidade
de criar signos que se ajustem à
transcrição da linguagem poética
chama a atenção para este simples
facto: escrever um poema no papel é
uma acção diferente de o escrever na
nossa mente.

Isto não significa que um texto é
poesia apenas porque usa o espaço
desta ou daquela maneira, apenas
quer dizer que o uso do espaço é uma
característica da poesia escrita.

Poetry is to be said aloud, they repeat.
But they don't say it aloud. They publish it.
The fact is, that poetry, as it occurs
normally, is written and printed, not
sung and spoken, poetry.
And with this, poetry has lost nothing.
On the contrary, poetry has gained
something: a spatial reality that the
so loudly lamented sung and spoken
poetries lacked.
THE SPACE
For years, many years, poets have
intensively and efficiently exploited the
spatial possibilities of poetry. But only
the so-called concrete or, later, visual
poetry, has openly declared this.

Os poemas são canções, repetem os
poetas. Mas eles não os cantam. Eles
escrevem-nos.
A poesia é para ser lida em voz alta,
repetem eles. Mas eles não a leem em
voz alta. Eles publicam-na.
O facto é que a poesia, tal como
normalmente ocorre, é escrita e
impressa, não cantada ou falada.
E com isto, a poesia não perdeu nada.

Verses ending halfway on the page,
verses having a wider or a narrower
margin, verses being separated from
the following one by a bigger or
smaller space — all this is exploitation
of space.
This is not to say that a text is poetry
because it uses space in this or
that way, but that using space is a
characteristic of written poetry.

Pelo contrário, a poesia ganhou algo:
uma realidade espacial que as poesias
cantadas e faladas, tão intensamente
lamentadas, não possuíam.

The space is the music of the unsung
poetry.

O ESPAÇO

The introduction of space into poetry
(or rather of poetry into space) is an
enormous event of literally incalculable
consequences.
One of these consequences is
concrete and/or visual poetry. Its birth
is not an extravagant event in the
history of literature, but the natural,

Durante muitos anos, os poetas
exploraram de forma intensiva e
eficaz as possibilidades espaciais da
poesia. Mas apenas a chamada poesia
concreta, ou, mais tarde, a poesia
visual, declarou isto abertamente.
4.
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é um enorme acontecimento
com consequências literalmente
incalculáveis.
Uma dessas consequências é a
poesia concreta e/ou visual. O seu
aparecimento não é um acontecimento
extravagante na história da literatura,
mas um desenvolvimento natural
e inevitável da realidade espacial
adquirida pela linguagem desde que a
escrita foi inventada.

O que é que tem mais significado: o livro
ou o texto que ele contém?
O que nasceu primeiro: o ovo ou a
galinha?
A velha arte assumia que as palavras
eram impressas num espaço ideal.
A nova arte percebe que o livro existe
enquanto objecto de uma realidade
exterior, sujeito às circunstâncias
concretas da percepção, existência,
troca, consumo, uso, etc.

A poesia da velha arte usa o espaço,
embora timidamente.
Esta poesia estabelece uma
comunicação inter-subjectiva.
A comunicação inter-subjectiva
ocorre num espaço abstracto, ideal e
impalpável.

A manifestação objectiva da linguagem
pode ser experienciada num momento
e espaço isolados — a página; ou numa
sequência de espaços e momentos – um
livro.
Não há e não mais haverá uma nova
literatura.
Haverá, talvez, novas maneiras de
comunicar que incluirão a linguagem ou
que usarão a linguagem como base.
Enquanto meio de comunicação, a
literatura será sempre literatura
velha.

Na nova arte (da qual a poesia concreta
é apenas um exemplo) a comunicação
ainda é inter-subjectiva, mas ocorre
num espaço concreto, real e físico — a
página.
Um livro é um volume no espaço.
É o verdadeiro campo da comunicação a
partir das palavras — é o aqui e o agora.
A poesia concreta representa uma
alternativa à poesia. Os livros,
entendidos como sequências espácio-temporais autónomas, oferecem uma
alternativa a todos os géneros literários.
O espaço existe para lá da
subjectividade.
Se dois sujeitos comunicam no espaço,
então o espaço é um elemento desta
comunicação. O espaço altera esta
comunicação. O espaço impõe as suas
leis nesta comunicação.
As palavras impressas estão presas à
matéria do livro.

unavoidable development of the spatial
reality gained by language since the
moment writing was invented.

Space exists outside subjectivity.
If two subjects communicate in the
space, then space is an element of
this communication. Space modifies
this communication. Space imposes its
own laws on this communication.
Printed words are imprisoned in the
matter of the book.

The poetry of the old art does use
space, albeit bashfully.
This poetry establishes an intersubjective communication.
Inter-subjective communication occurs
in an abstract, ideal, impalpable space.

What is more meaningful: the book or
the text it contains?
What was first: the chicken or the egg?

In the new art (of which concrete
poetry is only an example)
communication is still inter-subjective,
but it occurs in a concrete, real,
physical space — the page.

The old art assumes that printed words
are printed on an ideal space.
The new art knows that books exist as
objects in an exterior reality, subject
to concrete conditions of perception,
existence, exchange, consumption,
use, etc.

A book is a volume in the space.
It is the true ground of the
communication that takes place through
words — its here and now.

The objective manifestation of
language can be experienced in an
isolated moment and space - the
page; or in a sequence of spaces and
moments — the book.

Concrete poetry represents an
alternative to poetry. Books, regarded
as autonomous space-time
sequences offer an alternative
to all existent literary
genres.

There is not and will not be new
literature any more.
There will be, perhaps, new ways
to communicate that will include
language or will use language as a
basis.
As a medium of communication,
literature will always be old literature.

5.

THE LANGUAGE
Language transmits ideas, i.e. mental
images.
The starting point of the transmission
of mental images is always an
intention: we speak to transmit a
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6.

A LINGUAGEM
A linguagem transmite ideias, ou seja,
imagens mentais.
O ponto de partida para a transmissão
de imagens mentais tem sempre uma
intenção: falamos para transmitir uma
imagem específica.
A linguagem quotidiana e a linguagem
da velha arte têm isto em comum:
ambas são intencionais, ambas querem
transmitir determinadas imagens
mentais.
Na velha arte, os significados das
palavras são portadores das intenções
do autor.
Da mesma maneira que o derradeiro
significado das palavras é indefinível,
assim também a intenção do autor é
inexplicável.

-vozes da alma, nem a moeda de troca
da comunicação.
Essas já foram nomeadas por Hamlet,
um ávido leitor de livros: palavras,
palavras, palavras.

particular image.
The everyday language and the old art
language have this in common: both
are intentional, both want to transmit
certain mental images.

accuse, etc.
Old art's language is intentional as
well, i.e. utilitarian. Both languages
differ from one another only in their
exterior form.

As palavras num novo livro não estão
lá para transmitir determinadas
imagens mentais com determinadas
intenções.
Estão lá para formar, juntamente com
outros signos, uma sequência espácio-temporal que identificamos com o
nome ‘livro’.

In the old art the meanings of the
words are the bearers of the author's
intentions.
Just as the ultimate meaning of words
is indefinable, so the author's intention
is unfathomable.

New art's language is radically different
from daily language. It neglects
intentions and utility, and it returns to
itself, it investigates itself, looking for
forms, for series of forms that give birth
to, couple with, unfold into, space-time
sequences.

As palavras num novo livro podem
ser as próprias palavras do autor ou
as palavras de um qualquer outro. Um
escritor da nova arte escreve muito
pouco ou não escreve nada.

Every intention presupposes a
purpose, a utility.
Everyday language is intentional, that
is, utilitarian; its function is to transmit
ideas and feelings, to explain, to
declare, to convince, to invoke, to

The words in a new book are not
the bearers of the message, nor the
mouthpieces of the soul, nor the
currency of communication.
Those were already named by Hamlet,
an avid reader of books: words, words,
words.

Qualquer intenção pressupõe um
propósito, uma utilidade.
A linguagem quotidiana é intencional,
isto é, utilitária; a sua função é
transmitir ideias e sentimentos,
explicar, declarar, convencer, invocar,
acusar, etc.
A linguagem da velha arte também é
intencional, ou seja, utilitária. Ambas as
linguagens diferem uma da outra apenas
no seu aspecto exterior.

The words of the new book are there
not to transmit certain mental images
with a certain intention.
They are there to form, together with
other signs, a space-time sequence that
we identify with the name 'book'.
The words in a new book might be the
author's own words or someone else's
words.
A writer of the new art writes very little
or does not write at all.

A linguagem da nova arte é
radicalmente diferente da linguagem
quotidiana. Ela negligencia intenções
e utilidade, e volta-se para si mesma,
investiga-se a si mesma, procurando
formas, formas que fazem nascer, que
se acoplam, que se desdobram, em
sequências espácio-temporais.

The most beautiful and perfect book
in the world is a book with only blank
pages, in the same way that the most
complete language is that which lies
beyond all that the words of a man can
say.

As palavras num novo livro não são
portadoras de mensagem, nem porta-

Every book of the new art is searching

7.
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O livro mais bonito e perfeito do mundo
é um livro só com páginas em branco, da
mesma maneira que a mais completa das
linguagens é aquela que vai para além
de tudo o que as palavras de um homem
podem dizer.

ESTRUTUR AS

Cada livro da nova arte procura este
livro totalmente em branco, da mesma
maneira que cada poema procura o
silêncio.

Nada nem ninguém existe
isoladamente: tudo é um elemento de
uma estrutura.
Cada estrutura é, por sua vez, um
elemento de outra estrutura.
Tudo o que existe é uma estrutura.
Compreender algo é compreender
a estrutura da qual faz parte e/ou
os elementos que compõem essa
estrutura.
Um livro consiste em vários elementos,
um deles pode ser um texto.
Um texto que faz parte de um livro
não é necessariamente a parte mais
importante e essencial desse livro.

Cada palavra existe enquanto elemento
de uma estrutura — uma frase, um
romance, um telegrama.
Ou: cada palavra faz parte de um texto.

A intenção é a mãe da retórica.
As palavras não podem evitar significar
alguma coisa, mas podem estar
desprovidas de intencionalidade.
Uma linguagem não-intencional é uma
linguagem abstracta: não se refere a
nenhuma realidade concreta.
Paradoxo: para se manifestar de forma
concreta, a linguagem deve tornar-se
abstracta.

Uma pessoa pode ir a uma livraria
comprar dez livros vermelhos porque
esta cor combina com as outras cores
da sua sala de estar, ou por outra razão
qualquer, revelando assim o facto
irrefutável de que os livros têm cor.

A linguagem abstracta significa que as
palavras não estão relacionadas com
nenhuma intenção em particular; que
a palavra ‘rosa’ não é nem a rosa que
vejo nem a rosa que um personagem
mais ou menos ficcional afirma ver.
Na linguagem abstracta da nova arte,
a palavra ‘rosa’ é a palavra ‘rosa’.
Significa todas as rosas e não significa
nenhuma delas.

Num livro da velha arte, as palavras
transmitem a intenção do autor. É
por essa razão que ele as escolhe
cuidadosamente.
Num livro da nova arte, as palavras
não transmitem qualquer intenção;
são usadas para formar um texto que
é um elemento de um livro, e é este
livro, como um todo, que transmite a
intenção do autor.

Como ser bem sucedido em fazer uma
rosa que não é a minha rosa, nem a
rosa de outro, mas a rosa de todos, ou
seja, a rosa de ninguém?
Colocando-a numa estrutura sequencial
(por exemplo, um livro) de maneira a
que temporariamente deixe de ser uma
rosa e se transforme essencialmente
num elemento da estrutura.

O plágio é o ponto de partida do acto
criativo na nova arte.
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after that book of absolute whiteness,
in the same way that every poem
searches for silence.

Nobody or nothing exists in isolation:
everything is an element of a structure.
Every structure is in its turn an element
of another structure.
Everything that exists is a structure.
To understand something, is to
understand the structure of which it is
a part and/or the elements forming the
structure that that something is.
A book consists of various elements,
one of which might be a text.
A text that is part of a book isn't
necessarily the most essential or
important part of that book.

Intention is the mother of rhetoric.
Words cannot avoid meaning
something, but they can be divested of
intentionality.
A non-intentional language is an
abstract language: it doesn't refer to
any concrete reality.
Paradox: in order to be able to
manifest itself concretely, language
must first become abstract.

A person may go to the bookshop
to buy ten red books because this
colour harmonises with the other
colours in his sitting room, or for any
other reason, thereby revealing the
irrefutable fact that books have a
colour.

Abstract language means that words
are not bound to any particular
intention; that the word 'rose' is neither
the rose that I see nor the rose that a
more or less fictional character claims
to see.
In the abstract language of the new
art the word 'rose' is the word 'rose'. It
means all the roses and it means none
of them.

In a book of the old art words transmit
the author's intention. That's why he
chooses them carefully.
In a book of the new art words don't
transmit any intention; they're used to
form a text which is an element of a
book, and it is this book, as a totality,
that transmits the author's intention.

How to succeed in making a rose
that is not my rose, nor his rose, but
everybody's rose, i.e. nobody's rose?
By placing it within a sequential
structure (for example a book), so that
it momentarily ceases being a rose and
becomes essentially an element of the
structure.

Plagiarism is the starting point of the
creative activity in the new art.

STRUCTURES

Whenever the new art uses an isolated
word, then it is in an absolute isolation:
books of one single word.

Every word exists as an element
of a structure - a phrase, a novel, a
telegram.
Or: every word is part of a text.

Old art's authors have the gift for
language, the talent for language, the
ease for language.
For new art's authors language is an
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9.

Sempre que a nova arte usa uma
palavra isolada, então é num isolamento
absoluto: livros de uma só palavra.

Um texto de um livro da nova arte
pode ser tanto um romance como uma
só palavra, sonetos ou piadas, cartas de
amor ou relatórios metereológicos.

Os autores da velha arte têm o dom da
linguagem, o talento para a linguagem,
a facilidade para a linguagem.
Para os autores da nova arte, a
linguagem é um enigma, um problema;
o livro sugere maneiras de os resolver.

Na velha arte, como a intenção
do autor é fundamentalmente
indiscernível e o sentido das suas
palavras indefinível, a compreensão do
leitor é inquantificável.
Na nova arte, o próprio acto de ler
prova que o leitor compreende.

Na velha arte, escreves ‘amo-te’,
pensando que a frase significa ‘amo-te’.
(Mas: o que significa ‘amo-te’?)

A LEITUR A

Na nova arte escreves ‘amo-te’, estando
consciente de que não sabemos o que
significa. Escreves esta frase como
parte de um texto onde escrever
‘odeio-te’ seria a mesma coisa.
O mais importante é que estas frases,
‘amo-te’ ou ‘odeio-te’, desempenham
uma determinada função tal como um
texto dentro da estrutura de um livro.

Para ler a velha arte basta saber o
alfabeto.
Para ler a nova arte tem de se
apreender o livro enquanto estrutura,
identificando os seus elementos e
compreendendo as suas funções.
Pode ler-se a velha arte acredidanto que
se compreende, e estar errado.
Tal incompreensão não é possível
na nova arte. Só podes ler se
compreenderes.

Na nova arte, não amas ninguém.
A velha arte exige amar.
Na nova arte podes não amar ninguém.
Só na vida real podes amar alguém.
Não que a nova arte não tenha paixões.
Tudo é sangue a fluir de uma ferida
que a linguagem infligiu nos homens.
E é também a alegria de poder
expressar algo com tudo, com qualquer
coisa, com quase nada, com nada.

Na velha arte, todos os livros são lidos
da mesma maneira.
Na nova arte, todos os livros pedem
uma leitura diferente.
Na velha arte, ler a última página leva o
mesmo tempo que ler a primeira.
Na nova arte, o ritmo da leitura muda,
apressa, acelera.

A velha arte escolhe, entre as formas
e os géneros literários, aquele que
melhor se adequa à intenção do autor.
A nova arte usa qualquer manifestação
da linguagem, uma vez que o autor
não tem outra intenção que não a de
testar a capacidade da linguagem para
significar algo.

De forma a compreender e apreciar um
livro na velha arte, é necessário lê-lo
por completo.
Na nova arte, normalmente NÃO
precisas de ler o livro todo.
A leitura pode parar no momento em
que compreendes a estrutura total do
livro.
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enigma, a problem; the book hints at
ways to solve it.

intention is ultimately unfathomable
and the sense of his words indefinable,
so the understanding of the reader is
unquantifiable.
In the new art the reading itself proves
that the reader understands.

In the old art you write 'I love you'
thinking that this phrase means 'I
love you'. (But: what does 'I love you'
mean?).
In the new art you write 'I love you'
being aware that we don't know what
this means. You write this phrase as
part of a text wherein to write 'I hate
you' would come to the same thing.
The important thing is that this phrase
'I love you' or 'I hate you' performs a
certain function as a text within the
structure of the book.

THE READING
In order to read the old art, knowing
the alphabet is enough.
In order to read the new art one
must apprehend the book as a
structure, identifying its elements and
understanding their function.
One might read old art in the belief
that one understands it, and be wrong.
Such a misunderstanding is impossible
in the new art. You can read only if you
understand.

In the new art you don't love anybody.
The old art claims to love.
In art you can love nobody. Only in
real life can you love someone.
Not that the new art lacks passions.
All of it is blood flowing out of the
wound that language has inflicted on
men.
And it is also the joy of being able to
express something with everything,
with any thing, with almost nothing,
with nothing.

In the old art all books are read in the
same way.
In the new art every book requires a
different reading.
In the old art, to read the last page
takes as much time as to read the first
one.
In the new art the reading rhythm
changes, quickens, speeds up.

The old art chooses, among the literary
genres and forms, that one which best
fits the author's intention.
The new art uses any manifestation
of language, since the author has
no other intention than to test the
language's ability to mean something.
The text of a book in the new art can
be a novel as well as a single word,
sonnets as well as jokes, loveletters as
well as weather reports.
In the old art, just as the author's

In order to understand and to
appreciate a book of the old art, it is
necessary to read it thoroughly.
In the new art you often do NOT need
to read the whole book.
The reading may stop at the very
moment you have understood the total
structure of the book.
The new art makes it possible to read
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faster than the fast-reading methods.

A nova arte possibilita que a leitura
seja feita mais rapidamente do que os
métodos de leitura rápida.

list of reproductions

/

í n d i c e d e i m ag e n s

There are fast-reading methods
because writing methods are too slow.
To read a book is to perceive
sequentially its structure.

Existem métodos de leitura rápida
porque os métodos da escrita são muito
lentos.
Ler um livro é percepcionar
sequencialmente a sua estrutura.

P. 14
1. Diptych Dear Reader. Don’t read., 1973
P. 15
2 - Performance Names and Addresses, S:t Petri, Lund
(photograph), 1979

The old art takes no heed of reading.
The new art creates specific reading
conditions.

A velha arte não presta atenção à
leitura.
A nova arte cria condições específicas
de leitura.

P. 16-17
3 - Looking for Poetry / Tras la poesía, Beau Geste Press,
Cullompton, 1973
P. 20-21
4 - Ephemera, no. 7, Other Books and So, Amsterdam,
1978

The farthest the old art has come to
is to bring into account the readers,
which is going too far.

O mais longe que a velha arte
conseguiu ir foi ter em conta os
leitores, o que já foi ir muito longe.

P. 22-23
5 - Double Effort, self-published, Amsterdam, 1988
P. 24-25
6 - Other Books and So, 1977 (photograph). Photo: Guy
Schraenen

The new art doesn't discriminate
between its readers; it does not
address itself to the book-addicts or try
to steal its public away from TV.

A nova arte não faz discriminação
entre leitores; não se dirige aos
aficcionados do livro nem tenta roubar
público à televisão.

P. 26-27
7 - Dancing with you, In-Out Productions, Amsterdam,
1973 (pp. 12-13)

In order to be able to read the new art,
and to understand it, you don't need
to spend five years in a Faculty of
English.

Para leres a nova arte, e compreendê-la,
não precisas de passar cinco anos numa
Faculdade de Letras.
De forma a serem apreciados, os
livros da nova arte não precisam
da cumplicidade sentimental e/ou
intelectual dos leitores em matéria de
amor, política, psicologia, geografia, etc.

P. 30
8 - In Alphabetical Order, Cres Publishers, Amsterdam,
1979
P. 31
9 - Portrait of Ulises Carrión in The Hague’s Royal
Conservatory (photograph), 1977

In order to be appreciated, the
books of the new art don't need
the sentimental and/or intellectual
complicity of the readers in matters of
love, politics, psychology, geography,
etc.

A nova arte apela à capacidade que o
homem tem para compreender e criar
signos e sistemas de signos.

Pág. 34
10 e 11 - For Fans and Scholars Alike, Visual Studies
Workshop Press, Rochester, New York, 1987
12 - Double Effort, self-published, Amsterdam, 1988
P. 35
13 - Dancing with you, In-Out Productions, Amsterdam,
1973 (cover)
14 - Names and Addresses: Verbal, Visual, and Aural
Works 1973–1980, Agora Studio,
Maastricht, 1980
15 e 16 - Tell me what sort of wall paper your room has
and I will tell you who you are, In-Out
Productions, Amsterdam, 1973
17 - Conjugations (Love Stories), Exp/press, Utrecht, 1973

The new art appeals to the ability every
man possesses for understanding and
creating signs and systems of signs.

Tradução de Ana Luísa Valdeira
“The New Art of Making Books” by Ulises Carrión was
published in Kontexts no. 6-7, 1975, and was printed by
the Center for Book Arts in 1975 at the request of the
author and distributed free to the Center's members.
Ulises Carrión started the artists' bookstore Other Books
and So in Amsterdam in 1975. He was born in St. Andres
Tuxtla, Mexico, in 1941, and died in 1989, in Amsterdam.

“A Nova Arte de Fazer Livros”, de Ulises Carrión, foi
publicado, na sua versão original, em Kontexts nº 6-7,
1975, e impresso pelo Center for Book Arts, em 1975,
a pedido do autor, e distribuído gratuitamente aos
seus membros. Republica-se na Cine Qua Non #10,
em tradução inédita para português. Ulises Carrión
abriu a livraria Other Books and So, em Amesterdão,
em 1975. Nasceu em St. Andres, Tuxtla, no México, em
1941, e faleceu em 1989, em Amesterdão.
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De todas as novas artes, a literatura abstrata é a mais difícil.
É preciso saber escrever bem, ter uma sensibilidade acima do
comum para a composição e o significado e ser um verdadeiro
poeta. É algo muito confuso para o leitor contemporâneo. A
literatura abstrata é um mistério, decerto, mas também pode
ser uma experiência emocionante para qualquer leitor.
Quando vemos palavras aplicadas arrojadamente numa folha em branco com confiança e autoridade, como as de Erik
Blagsvedt ou AG Davis, ou do fundador do movimento da
Literatura Abstrata, David Quiles Guilló, não importa que não
se “compreenda” o que significam. Na verdade, o significado
torna-se secundário porque a obra fala. Canta e toca-nos profundamente. Pode não ter o mesmo efeito sobre o nosso parceiro ou o nosso melhor amigo, mas esse é o condão de toda
e qualquer arte. O que importa é a nossa relação pessoal com
uma obra de literatura abstrata. É algo íntimo e pessoal.
Há uma resposta emocional à obra que muitas vezes não
se consegue explicar. E dispensa explicações. Aquilo que nos
compele na literatura abstrata é muitas vezes inexplicável, por
vezes complexo e sempre profundamente pessoal. O nosso
amor por um livro de literatura abstrata é algo íntimo, razão
pela qual desejamos um exemplar das edições limitadas – para
que possamos viver com ele, tocar-lhe, relê-lo vezes sem conta
e possui-lo. Quando o livro contém textos abstratos, há um sem
número de razões para nos atrair.
A literatura abstrata é em si uma abstração. Não representa
nada. É não objetiva. Em vez de retratar o que reconhecemos
no mundo dos objetos, pessoas e natureza, a literatura abstrata
foca-se no ritmo, nas palavras, na forma e na textura. Não tem
por base a realidade, mas a emoção. É expressiva e gestual.
Quando um autor escreve uma obra de literatura abstrata, tem
como motivação expressar o que pensa, vê e sente.
E como não há dois escritores que pensem, vejam ou sintam as coisas da mesma forma, o espectro de apresentação
torna-se abrangente. Se acrescentarmos o leitor à equação, o
processo torna-se alquímico. Há uma sinergia da emoção na
literatura abstrata e da emoção evocada do leitor, et voilà, ama
as palavras, odeia-as ou fica indiferente. Quando uma pessoa
lê a obra, pode sentir-se sonhadora, ou muito tensa, deslizar
num padrão suave ou ficar tonta numa estrutura geométrica.
Linhas simples, gotas de palavras, faixas de cor escrita, páginas

Of all the new arts, abstract literature is the most difficult. It
demands that you know how to write well, that you have a heightened sensitivity for composition and for meaning, and that you be
a true poet. It’s a bewildering time for the contemporary reader.
Abstract literature is a mystery, certainly, but it can also be an
electrifying experience for any reader.
When you see words that are boldly applied to a blank paper
with confidence and authority, by the likes of Erik Blagsvedt or AG
Davis, or by the founder of Abstract Literature movement, David
Quiles Guilló, it doesn’t matter that you don’t ‘understand’ what
they mean. In fact, what it means fades into the background because the work speaks. It sings out and touches you personally.
It may not do the same for your partner or best friend. But that is
the beauty of any art. It is your own personal relationship with an
abstract literature text that is what matters; it is an intimate and
private affair.
We have an emotional response to the work that often we can’t
explain. And it doesn’t need explaining. What one is drawn to in
abstract literature is often inexplicable, sometimes complex, and
always deeply personal. Our love for a abstract literature novel is
an intimate affair, which is why we long to own one of the limited
print editions so we can live with it, touch it, re-read it again and
again, and have it as our own. When the book contains abstract
texts, there are endless reasons for our attraction.
Abstract literature is an abstraction. It does not represent anything. It is nonobjective. Instead of depicting what we recognize
in the world of objects, people and nature, abstract literature is
concerned with rhythm, words, form, and texture. It is not realitybased but emotionally-based. It is expressive and gestural. When
an author writes abstract literature, they are driven to express
what they think, see and feel. And because no two writers think,
see or feel in the same way, we have a broad spectrum of presentation. Couple that with the reader and alchemy takes place.
The emotion in the abstract literature synergizes with the evoked
emotion of the reader and voilá, you love the words, hate them,
or remain cold. When reading the work, you may feel dreamy,
or hyper tense, float with a buttery pattern, or grow dizzy in a
geometric structure. Clean lines, word drips, swathes of written
color, loaded pages, arched books, holes in the pages, towering
monoliths of brass or tiny boxes described in colored grids; the
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carregadas, livros arqueados, buracos nas folhas, monólitos imponentes de bronze ou pequenas caixas descritas em grelhas
coloridas; a amplitude da abstração literária não tem fim.
De que outra forma podemos conhecer os batimentos do coração do escritor, o seu estado de espírito enquanto escreve, a
tensão que sente, a ansiedade na sua escrita, os meses ou anos
que demorou a escrever esse texto em particular? Tudo entra
num romance. Todos os pensamentos, emoções e experiências,
em cada página esmifrada pelo escritor para a podermos ler.
Escrever de forma abstrata não é fácil.
O autor passa muitos anos a aprender esta arte até conseguir
abandonar o mundo “real” e ter liberdade suficiente para permitir que todo o seu ser penetre a página em branco e escreva o que
lhe vai no íntimo.
Qualquer obra literária, seja ela abstrata ou representacional, tem por base o ser por trás das palavras, a alma por trás
de cada página. E a única forma de chegar ao âmago é passar
tempo, a sós, a apreender, a absorver, emocionalmente, para
chegar à verdade do que nela trata.
Sobre o autor:
David Quiles Guilló é uma força motriz cultural persistente que, diariamente, se desdobra como líder de projetos, diretor criativo e conservador de novos e
antigos média, música, instalações, vídeo e arte visual. Escritor, orador, editor
literário, músico, editor, professor, consultor criativo, designer gráfico, diretor
artístico, realizador fílmico, responsável pela programação cultural, estratega
de comunicação, investigador, decorador de interiores, fututeórico, mestre em
copywriting, perito em energias sustentáveis, fada do lar, cozinheiro, máquina
de lavar loiça, limpador de piscinas, marido dedicado e pai de duas meninas
espetaculares. http://rojoprojects.co

range of literature abstraction is infinite.
How can we possibly know the heartbeat of the writer, the
mood of their body when they write, the tension they feel, the
anxiety in their writing, the months or years it took to make that
particular text? Everything goes into a novel. Every thought, emotion and experience is in each page, carved out of the sweat of
the writer for us to read. It is not easy to write abstractly. It takes
years of learning the craft before an author can let go of the “real”
world and be free enough to allow their whole self to enter that
blank page and write what is inside of them.
Any literature, be it abstract or representational, is all about the
being behind the words, the soul behind each page. And the only
way to get to the crux of it is for us to spend time, alone, taking it
in, absorbing it emotionally to get to the truth of what went into it.
About the author:
David Quiles Guilló is a resilient cultural juggernaut who in a daily basis unfolds as a project leader, creative director and curator for old and new media,
music, installations, video and visual art. Writer, speaker, book publisher, musician, editor, teacher, creative consultant, graphic designer, art director, film director, cultural programmer, communication strategist, researcher, interior designer,
fututheorist, copywriting master, sustainable energy expert, house keeper, cook,
dish washer, pool cleaner, dedicated husband and father of two amazing girls.
http://rojoprojects.co
If you want to experience Abstract Literature in the flesh and buy one of the
printed titles, please visit the link http://abstracteditions.org

Se quiser sentir os efeitos da Literatura Abstrata na pele e comprar um dos
nossos livros, visite a página http://abstracteditions.org.
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Z AU M
An illustrated essay
about reading
and meaning

You are now reading the text I wrote. You are seeing the words, and you
recognize them, but what is really happening when you read? How do these
letters combined into groups become words and how do words become intelligible? How do we comprehend a text? What is the act we all call reading?
Before we can start questioning what happens when we read, we have to
know how we began to write. The very first step toward writing began when
humans made drawings to represent things, normally pictures that immediately
resembled physical objects. We call these pictograms. The second step was
when these drawings became agreed symbols to represent objects, concepts
or ideas. We still use these a lot, a traffic sign or an emoji for instance. We call
these ideograms. The third step was when humans started to make graphic signs,
visually independent of things and ideas, to solely represent sounds. That is to
say, when humans began to use letters, to use an alphabet, to represent the basic
sounds of speech. We call these phonograms. Writing is then a graphic counterpart of speech in which signs correspond to the sounds in the language which is
being represented. Words on paper are nothing more than sound pictures.
The letters of our alphabet are derived from a script settled by the Phoenicians.
The ancient Greeks, which were their neighbors, adopted the script and translated the Phoenician letters into Greek, where aleph (A) and beth (B) became
alpha and beta, which then gave the world the alphabet. That´s how it all started.
In some way, writing was the foundation of civilization. Without it there would
be no written constitutions, no written laws, no books, no history, no science.
We would not even be able to revisit someone's words. Unless we could memorize everything we hear. And I’m afraid that’s beyond our skills.
In 1682, King Louis XIV of France commissioned the design
of the ideal alphabet. The letters were designed within a
square divided into a grid of 64 units subdivided into
2304 tiny squares. The alphabet, named Romain
du Roi, was engraved on copper plates
for exclusive use by Imprimerie
Royale. Its use by anyone
else would constitute a
capital offence
and a visit
to the
guillotine.
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Romain du Roi,
letters A and B.

I will now take the risk.

But what about punctuation marks? We know that a written word has two
inseparable forms, an aural and a visual one, but can we say the same about
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In 1975, Michèle Métail made a poem with punctuation marks only,
but no words. The writer is French as is the poem’s title — Poeme
Ponctuation — and subtitle — Interrogatoire. Nevertheless, this poem
can be read in many languages, not just in one. These punctuation
marks are not exclusive of one single linguistic system. So meaning
here is beyond word comprehension, beyond language, if you know
what I mean.

Michèle Métail, Poeme Ponctuation
(1975)

READING
When we read a text we activate a cognitive process that begins as a visual
process, and then converts the visual input into a linguistic representation that
will match with our lexicon, a kind of mental dictionary that has about 40.000
or 50.000 entries. But we also know a lot of proper names, trademarks (Google,
Lego), acronyms (NATO, DVD), and even a lot of foreign words. If we add these
to the previous 40.000 or 50.000 words, we could probably reach 100.000
entries, the same of a standard dictionary.
The identification of a written word is firstly made through its orthography,
from the visual input of a string of letters, but, along the way, phonemes associated with those letters are also activated. When we read a text we are seeing
the words and we are also hearing them, even when we read a text silently. A
phonological association will definitely increase the activation of words, and a
more effective identification of those words. Therefore, the cognitive process
of reading is commonly represented in two pathways: one from graphemes to
meaning directly, and one from graphemes to phonemes and then to meaning.
The first pathway provides a direct link to a word representation from the visual
input, and the second pathway converts the visual input into sound, which is
brought into play to access the word representation. Perhaps, we are not aware
of this second pathway, but the word’s phonology plays a significant role as an
intermediate step in the reading process. A spoken word is only a sound. But a
written word is like a verbal body with two inseparable forms: a phonetic form
— the sound of the word; and a visual form — the drawing of the word.

punctuation marks? Does the comma has a sound? Or the question mark? Yes
and no. No, because there isn’t any concrete relation between a punctuation
mark and a sound. And yes because we use different intonations to distinguish
different kinds of sentences, and we also have to make distinct pauses in between and in the middle of those sentences. The punctuation marks do not
correspond to concrete sounds, but they demand sound variations, specifically
pitch and amplitude alterations, or even the absence of sound, with shorter or
longer silences. We have a perfect awareness of this when we speak, but the
same happens in a kind of imaginary hearing when we read.

MEANING
The words that you are reading right now are physically here on the page
and in the now moment, but usually also elsewhere, evoking something, making
reference to, bringing to mind objects, ideas or experiences that are somewhere else. In linguistics, these two inseparable sides of words are understood
as the model of the linguistic sign, which is made up of both a signifier and a
signified. This means that each word is supposed to have a sound and a corresponding meaning. Or, to be more specific, a word can carry its meaning, that is,
the reference or expression of something; or can carry a particular function of
meaning as a syntactical function, for example.
But how do we know this? How can we know that the word “table” points
to some piece of furniture usually supported by legs and having a top surface?
And does it have to be supported by legs? Can we use the word “table” when
we want to refer to some wooden board fixed on the wall, and parallel to the
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ground, but with no legs? What is more important for the use of the word “table”? Is it the form of the object? Or is it its function?
It is hard to understand how and why we attach a certain meaning to a word.
And, honestly, we don’t even think about it very much. We grasp the words through an entangled net which includes our language learning processes (in school
and at home), our personal experience, knowledge and memory, our previous
conversations and readings, and also social conventions. When we read a text,
then, we attribute a meaning to it not through a simple and general process that
will construct the same meaning for every reader, but through a more complex
process of reconstruction, which is personal, particular, and distinct from other
readers or even other readings. That’s why we usually attribute a different meaning to the very same text when we re-read it a few years later. Actually, when we
read we are only creating a hypothesis about a possible message behind words.
For that reason, and besides words that have a syntactical function, we cannot think of words only as exclusive labels attached to things. Just to give an
example, think about homonymous words (same orthography and phonology,
but different origin) or polysemous words (same orthography, phonology, and
origin), both with multiple meanings. And we don’t even have to go very far, we
just have to look at the word “sign” (homonymous) to understand that words can
have more than one meaning. I can sign a cardboard sign with the explanation
about the linguistic sign. Is that confusing? Yes, but it is also a sign of strength of
the multiple-meaning idea. In this case, only the context allows you to understand
the meaning of the word “sign”. What really happens is that all the feasible interpretations of the word “sign” are unconsciously activated by you until the context
restricts your interpretation down to a possible “correct” meaning.
If you are reading a sentence — and you are reading this one right now —
you need to determine an orthographical representation plus the phonological
correspondent, and also a syntactic representation and a semantic one, and
connect them to understand what I wrote. Thus, when you read this text, you
are decoding it, matching 3 levels in one direction (A — B — C on the diagram).
But if you want to write a text, you will encode your written discourse, matching
the same 3 levels in the exactly opposite direction (C — B — A on the diagram).

On the semantic level you will understand a conceptual meaning, which is
the most “shareable” meaning of a spoken or written language by members
of the same speech community, but you will also understand a connotative
meaning, which is related to the real world experience that you will associate
with a sentence or a text that you are reading. Contrary to conceptual meaning,
connotative meaning is indeterminate and open-ended because it diverges significantly according to historical period, culture, social group and social context,
and, above all, your own experience.
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In 1912, the Russian Futurists invented the word ZAUM to prove that a
word can be given any meaning. The term was introduced by the poets
Velimir Khlebnikov and Aleksei Kruchenykh, who have created an
original poetic language free from the everyday meaning of the word —
a language beyond reason, as they called it. For Paul Schmidt, the word
ZAUM is made up of the Russian prefix за (beyond, behind) plus the
noun ум (mind), and could be translated as transreason or beyonsense.

Double portrait of Aleksei Kruchenykh,
Artist: Gustav Klutsis (1895-1938)

Moreover, it is important to bear in mind that we use a lot of metaphors,
figures of speech and tropes. We use this in order to understand the unknown
and the unfamiliar by analogy with the known and the familiar. That’s why we
usually use words in a different sense than the one that would seem more
appropriate to it. This magazine has bodies of texts, headlines, footnotes, and
even a back and a spine. And the table has also legs, do you remember? Words
do not trace a single path for its meaning. Not even close. Actually, when some
doors close, others open.

Estás agora a ler o texto que escrevi. Vês as palavras, consegues reconhecê-las, mas o que é que está realmente a acontecer quando lês? Como é que estas
letras combinadas em grupos se tornam palavras e como é que as palavras se
tornam inteligíveis? Como compreendemos um texto? O que é aquilo a que
todos chamamos leitura?
Antes de começarmos a questionar o que acontece quando lemos, temos
de perceber como começámos a escrever. O primeiro passo para a escrita
começou quando o homem começou a fazer desenhos para representar coisas, normalmente figuras que imediatamente fazem lembrar objectos físicos.
Chamamos a estes desenhos pictogramas. O segundo passo aconteceu quando
estes desenhos se converteram em símbolos partilhados para representarem
objectos, conceitos ou ideias. Ainda os usamos muito, um sinal de trânsito ou
um emoji, por exemplo. Chamamos a estes símbolos ideogramas. O terceiro passo aconteceu quando o homem começou a desenvolver sinais gráficos,
visualmente independentes das coisas e das ideias, para apenas representar
sons. O mesmo é dizer quando o homem começou a usar letras, a usar um
alfabeto, para representar os sons básicos da fala. Chamamos a estes fonogramas. Escrever é então uma contrapartida gráfica da fala onde os símbolos correspondem aos sons da linguagem que se pretende representar. As palavras no
papel não são mais do que figuras sonoras.
As letras do nosso alfabeto têm origem num manuscrito desenvolvido pelos
fenícios. Os gregos antigos, que eram seus vizinhos, adoptaram o manuscrito e traduziram as letras dos fenícios para grego, onde alef (A) e bet (B) se
transformaram em alfa e beta, dando ao mundo o alfabeto. Foi assim que tudo
começou. A escrita foi de certa maneira a fundação da civilização. Sem ela
não haveria constituições escritas, não haveria leis escritas, não haveria livros,
não haveria história, não haveria ciência. Nem sequer poderíamos revisitar as
palavras de alguém. A não ser que pudéssemos memorizar tudo o que ouvimos. E eu receio que isso não esteja ao alcance das nossas capacidades.

Romain du Roi,
letras A e B

ZAUM
Um ensaio ilustrado sobre
leitura e significado

LEITUR A
Quando lemos um texto activamos um processo cognitivo que começa como
um processo visual, e depois converte os dados visuais em representações linguísticas que irão combinar com o nosso léxico, uma espécie de dicionário
mental que tem cerca de 40.000 ou 50.000 entradas. Mas também conhecemos
muitos nomes próprios, marcas (Google, Lego), acrónimos (NATO, DVD)
e ainda muitas palavras estrangeiras. Se acrescentarmos a estas entradas as
outras 40.000 ou 50.000 palavras, podemos provavelmente atingir as 100.000
entradas, as mesmas que um dicionário tradicional.
Em primeiro lugar, a identificação de uma palavra escrita é feita a partir
da sua ortografia, a partir dos dados visuais de uma sequência de letras, mas,
durante o processo, os fonemas associados a essas letras também são activados. Quando lemos um texto vemos as palavras e também as ouvimos, mesmo
quando lemos em silêncio. Uma associação fonológica irá definitivamente
potenciar a activação de palavras e uma identificação mais eficiente dessas palavras. Assim, o processo cognitivo da leitura é frequentemente representado
por dois percursos: um desde os grafemas ao significado directamente; e outro
desde os grafemas aos fonemas e depois ao significado. O primeiro percurso
disponibiliza uma associação directa para a palavra a partir dos dados visuais;
e o segundo percurso converte os dados visuais em dados sonoros para que
se possa aceder à representação da palavra. Talvez não tenhamos muita consciência deste segundo percurso, mas a fonologia da palavra desempenha um
papel significativo enquanto passo intermédio no processo de leitura. Uma
palavra falada é apenas um som. Mas uma palavra escrita é como um corpo
verbal com duas formas inseparáveis: uma forma fonética — o som da palavra;
e uma forma visual — o desenho da palavra.

Em 1682, o Rei Luís XIV de França encomendou o design gráfico do alfabeto
ideal. As letras foram desenhadas dentro de um quadrado dividido
numa grelha de 64 unidades, subdivididas em 2304 quadradinhos.
O alfabeto, intitulado Roman du Roi, foi gravado em placas
de cobre para uso exclusivo da Imprimerie
Royale. O seu uso por qualquer outra
pessoa era punido com pena
de morte. Vou agora
correr esse
risco.
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Mas o que dizer dos sinais de pontuação? Sabemos que uma palavra escrita
tem duas formas inseparáveis, uma aural e uma visual, mas será que podemos
dizer o mesmo sobre os sinais de pontuação? Terá a vírgula algum som? Ou
o ponto de interrogação? Sim e não. Não porque não existe nenhuma relação
concreta entre um sinal de pontuação e um som. E sim porque usamos diferentes entoações para distinguir diferentes tipos de frase, e ainda temos de fazer pausas distintas entre e no meio dessas frases. Os sinais de pontuação não
correspondem a sons concretos, mas exigem variações sonoras, especialmente
alterações na altura e amplitude, ou mesmo a ausência de som, silêncios mais
ou menos longos. Temos uma consciência perfeita deste fenómeno quando falamos, mas o mesmo acontece, numa espécie de escuta imaginária, quando lemos.

Michèle Métail, Poeme Ponctuation
(1975)

Em 1975, Michèle Métail criou um poema só com sinais de pontuação,
mas sem palavras. A escritora é francesa, bem como o título do poema
— Poeme Ponctuation — e o subtítulo — Interrogatoire. Ainda assim,
este poema pode ser lido em muitas línguas e não apenas numa. Estes
sinais de pontuação não são exclusivos de um único sistema linguístico. O significado aqui vai para além da compreensão das palavras,
está para lá da linguagem, se bem me compreendes.

SIGN I F IC A D O
As palavras que estás a ler agora estão fisicamente presentes aqui na página
e no momento presente, mas normalmente também noutros lugares, evocando
algo, fazendo referência, trazendo à memória objectos, ideias ou experiências
que estão num outro lugar. Em linguística, estes dois lados inseparáveis das
palavras são entendidos como o modelo do signo linguístico composto por um
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significante e um significado. Isto significa que cada palavra tem supostamente
um som e um significado correspondente. Ou, para ser ainda mais específica,
uma palavra pode conter o seu significado, ou seja, a referência ou expressão
de algo; ou pode conter uma função de significado particular, como uma função sintática, por exemplo. Mas como sabemos isto? Como podemos saber que
a palavra “mesa” aponta para uma peça de mobília usualmente suportada por
pernas e com uma superfície no topo? E será que tem de ser suportada por
pernas? Poderemos usar a palavra “mesa” quando nos queremos referir a uma
tábua de madeira fixa à parede e paralela ao chão, mas sem pernas? O que
será mais importante para o uso da palavra “mesa”? Será a forma do objecto?
Ou a sua função?
É difícil compreender como e por que razão atribuímos um determinado significado a uma palavra. E, honestamente, nem pensamos muito sobre
isto. Compreendemos as palavras a partir de uma intricada rede que inclui os
nossos processos de aprendizagem das línguas (na escola e em casa), a nossa
experiência pessoal, conhecimento e memória, as nossas conversas e leituras
prévias, e também convenções sociais. Quando lemos um texto, atribuímos-lhe um significado não a partir de um processo geral e simples que construirá
o mesmo significado para todos os leitores, mas a partir de um processo complexo de reconstrução pessoal, particular e distinto de outro leitor ou mesmo
de outra leitura. É por isso que normalmente atribuímos um significado diferente ao mesmo texto quando o relemos uns anos mais tarde. Na verdade,
quando lemos apenas estamos a criar uma hipótese sobre um possível significado por trás das palavras.
Por essa razão, e para além das palavras que cumprem uma função sintáctica, não podemos pensar nas palavras apenas como etiquetas exclusivas das
coisas. Só para dar um exemplo, pensa nas palavras homónimas (mesma grafia
e fonologia, mas com origem diferente) ou nas palavras polissémicas (mesma
grafia, fonologia e origem), ambas com múltiplos significados. Basta olharmos
para a palavra “folha” (polissémica) para percebermos que as palavras podem
ter mais do que um significado. Uma folha pode ser cada uma das partes que
constituem a verdura dos vegetais ou cada par de páginas (frente e verso) desta
revista. Existe até aquela piada de duas impressoras à conversa, onde uma diz
para a outra: “essa folha é tua ou é impressão minha?” Os significados podem
mesmo fazer-nos a folha. Neste caso, apenas o contexto te permite compreender o significado da palavra “folha”. O que realmente acontece é que inconscientemente activas todas as possíveis interpretações da palavra até o contexto
restringir a tua interpretação para um possível significado “correcto”.
Se estiveres a ler uma frase — e estás a ler esta agora — precisas de determinar uma representação ortográfica mais a representação fonológica
correspondente e também uma representação sintática e outra semântica,
relacionando-as de forma a perceberes o que escrevi. Assim, quando lês um
texto, estás a descodificá-lo, relacionando 3 níveis numa direcção (A — B — C
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no diagrama). Mas se quiseres escrever um texto vais codificar o teu discurso
escrito, relacionando os mesmos 3 níveis na direcção contrária (C — B — A
no diagrama).

Também é importante notar que usamos muitas metáforas, figuras de estilo e tropos. Usamos estes artifícios para compreender o desconhecido e o
incomum por analogia com o conhecido e com o comum. É por isso que normalmente usamos palavras num outro sentido do que aquele que parece ser o
mais apropriado. Esta revista tem corpos de textos, uma capa e até uma folha
de rosto. E a mesa também tem pernas, lembras-te? As palavras podem querer
dizer muitas coisas. E não traçam um percurso singular para o seu significado.

RE ADINGS / LEITUR AS

No nível semântico, vais compreender um significado conceptual que é o
significado mais “partilhável” de uma linguagem falada ou escrita por membros da mesma comunidade linguística, mas também vais compreender um
significado conotativo que está relacionado com a experiência do mundo real
que irás associar com a frase ou o texto que estás a ler. Contrariamente ao
significado conceptual, o significado conotativo é indeterminado e aberto
porque diverge significativamente de acordo com o período histórico, com
a cultura, o grupo social ou o contexto social, e, acima de tudo, com a tua
própria experiência.
Em 1912, os futuristas russos inventaram a palavra ZAUM para provar
que cada palavra pode ter um qualquer significado. O termo foi
introduzido pelos poetas Velimir Khlebnikov e Aleksei Kruchenykh
que criaram um linguagem poética original e livre do significado diário
das palavras — uma linguagem para lá da razão, como lhe chamaram.
Para Paul Schmidt, a palavra ZAUM é constituída pelo prefixo russo за
(além de, atrás de) mais o nome ум (mente) e pode ser traduzido em
inglês por transreason ou beyonsense.

DEHAENE, Stanislas (2009) Reading in the brain. The new science of
how we read, Penguin Books.
DOUGLAS, Charlotte (ed.) (1985) The king of time: selected writings of
the Russian futurian, trad. Paul Schmidt, Harvard University Press.
INGARDEN, Roman (1980) Cognition of the literary work of art,
Northwestern University Press.
LEECH, Geoffrey (1983) Semantics. The study of meaning, Penguin Books.
MANGUEL, Alberto (1997) A history of reading, Penguin Books.

Double portrait of Aleksei Kruchenykh,
Artist: Gustav Klutsis (1895-1938)
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Bernardo Palmeirim

O Mito da Inspiração
em “What is Poetry”
de John Ashbery

˜

The Myth of Inspiration
in John Ashbery’s
“What is Poetry”
Resumo
O poema de Ashbery é uma paródia
ao mito da inspiração. O poeta espera,
olhando para o céu de determinada
maneira, por um possível resultado – de….
talvez flores? A medida em que Ashbery
estará a criticar o mito precisa, contudo, de
ser estabelecida. E o que pensar do estatuto
interrogativo do seu regresso às “Ideias”?
Comparando o poema de Ashbery a certas
ideias acerca da inspiração, poderemos
muito sumariamente enquadrar algumas
das questões que estão em jogo no poema
de Ashbery, nomeadamente acerca da
natureza da linguagem poética.
Palavras-chave
poesia, inspiração, linguagem, oração,
ironia, metáfora, Romantismo, (pós-)
estruturalismo
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Abstract
Ashbery’s poem is a parody on the myth
of inspiration. The poet waits, looking at
the sky in a specific stance, for a possible
outcome – of… flowers perhaps? The
extent to which he is mocking the myth,
however, needs to be determined. What
of the questioned status of his marriage
to “Ideas”? By comparing Ashbery’s
poem to certain ideas about inspiration,
we may very succinctly frame some of
the questions at play in Ashbery’s poem,
namely regarding the nature of poetic
language.
Keywords
poetry, inspiration, language, prayer,
irony, metaphor, Romanticism, (post)
structuralism
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O poema começa por nos levar através de uma lista de perguntas, aparentemente uma lista de possibilidades acerca da natureza da poesia e de
como surgem poemas. A sua primeira hipótese para o que a poesia possa
ser é um conglomerado de imagens surrealistas que, em entrevista, Ashbery
explicou ser uma associação livre de palavras referentes a diversas experiências passadas dele: “Por isso estas coisas interligaram-se só por causa da
nossa tentação automática de ligarmos uma coisa a outra.” As palavras aqui
muito simplesmente entraram de sua própria vontade na mente do poeta,
construindo uma imagem-mosaico a partir de um fluxo do inconsciente. (O
Surrealismo, que teve um papel importante na educação poética de Ashbery, é aqui a pedra-de-toque.) Este método volátil (ou metódica falta de
método) parece estar ligado ao seu desejo de “evitar / Ideias”: as palavras
devem vir ao autor sem intenção, sem decisão prévia: “Quando nos atiramos
directamente às ideias, assim algo à bruta, as ideias tendem a escapar-se-nos num poema. Acho que só voltam quando fingimos não lhes estarmos
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The poem starts by taking us through a list of questions, apparently a
list of possibilities of the nature of poetry and how poems come about.
His first putative answer to what poetry may be is a surrealist aggrupation
of images, which, in an interview, Ashbery explained amounted to free-association of words that referred to different past experiences of his: “So
those things got connected just because of one's automatic temptation to
connect something with something else.” Words here have simply flown
into the poet’s mind of their own accord, building a mosaic-like image from
a stream of (un)consciousness. (Surrealism is the keynote here, which had
a role in Ashbery’s poetic education). This whimsical method (or methodical lack of one) seems to link to his wish to “avoid / Ideas”: words are to
come to the poet unintentionally, not be decided on beforehand: “When
one goes at ideas directly, with hammer and tongs as it were, ideas tend
to elude one in a poem. I think they only come back in when one pretends
not to be paying any attention to them, like a cat that will rub against your
leg.” (Ashbery) This is a picture of inspiration: words roll in on their own if
you hold yourself from (we will have to return to this description) ‘thinking’.
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a prestar atenção, como quando um gato se vem esfregar na tua perna.”
Estamos perante um retrato da inspiração: as palavras vêm por si mesmas
desde que evitemos (teremos de voltar a esta descrição) ‘pensar’. O poema
continua: só precisa o poeta de querer que o poema apareça (“Que veio
quando queríamos que nevasse?”)? Isso aponta para uma conexão profética
com o divino: a convocação dos elementos. Será um poema quaisquer “Imagens belas” que venham à cabeça do laureado poeta, mesmo que ausente de
ideias (intencionais)? Em suma, um poema parece ser aquilo que o poeta
oracular escreveu.
Uma interrogação muito parecida foi base de uma querela religiosa do
século XVII, acerca do tema da inspiração divina, entre a Igreja Católica
e os Quietistas, que a Igreja via como falsos místicos. Estes últimos praticavam um tipo de oração (a ‘oração da quietude’) que repudiava textos e
imagens, e que por sua vez foi repudiada pela Igreja. O Cardeal Caraccioli
escreveu que “Eles cometem o erro de pensar que qualquer pensamento
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The poem continues: does the poet simply need to will a poem into being (“That came when we wanted it to snow”)? This points to an idea of
the poet’s prophetic connection to the divine: summoning the elements.
Are poems simply whatever “Beautiful images” come to the poet’s laureled
head, even if devoid of (intentional) ideas? In short, a poem is what the
oracular poet has written.
A very similar interrogation underpinned a 17th-century religious quarrel
on the subject of divine inspiration between the Catholic Church and the
Quietists, whom the Church viewed as false mystics. The latter practiced a
form of prayer (the ‘prayer of quiet’) that repudiated texts and images, and
was in turn repudiated by the Church. Cardinal Caraccioli wrote that “They
commit the error of thinking that every thought that comes to them in the
repose and silence of prayer is a light and an inspiration from God; and that
therefore they are not subject to any law; and they think that every idea that
passes through their mind is justified.” (Caussade 13) The laws they neglect
are the rites advocated by the Church: canonized prayers that structure the
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que lhes venha durante o repouso e o silêncio da oração é uma luz e uma
inspiração de Deus; e que, portanto, não estão sujeitos a nenhuma lei; e
acham que qualquer ideia que lhes passe pela cabeça tem cabimento.” As
leis que negligenciam são os ritos defendidos pela Igreja: orações canónicas
que estruturam a vida diária dos crentes, repetições de palavras cujo intuito
é a transformação de certas imagens, ideias e atitudes em crenças. Os Quietistas saltam os ritos e avançam directamente para a contemplação: aguardam, sem pensar, pela inspiração. O poema de Ashbery começa por ilustrar
o método dos Quietistas na sua tentativa de evitar ideias.
Ter um poema sem ideias é ter só palavras. O início do poema revela uma
ideia da poesia — que viria a ser chave para o pós-estruturalismo — enquanto jogo, mais forte na primeira metade do poema, e sustido por certas
palavras-chave (“imagens belas”, “amante”, “flores”). Constitui um comentário ao tipo de linguagem que se espera da poesia. Em certas tradições literárias, a ênfase na poesia recai sobre o jogo e a ‘forma’, onde o sentido e o
‘conteúdo’ supostamente importam menos do que o modo como as palavras
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daily lives of believers, a formulaic repetition of words intended to consolidate certain images, ideas and attitudes into belief. The Quietists jump over
these rites, and move straight to contemplation: a thoughtless waiting for
inspiration. Ashbery’s poem starts by illustrating the Quietists’ method in
his bid to avoid ideas.
To have no ideas in a poem is to have just words. The beginning of the
poem shows an idea of poetry – which would be key to post-structuralism
- as play, stronger in the first half of poem, and sustained by certain key
words (“beautiful images”, “mistress”, “flowers”). It constitutes a comment
on the kind of language poetry is expected to be based on. In certain literary traditions, the emphasis in poetry is on pun and ‘form’, and supposedly
meaning or ‘content’ matters less than how words affect our senses, more
weight being placed on the sound or physical aspect of words than on what
they state (Surrealism, Dadaism, Eliot’s mood cocktails, Joyce). Poetry here
is texture of words wreaking effects akin to music. As Barthes writes in his
hedonistic view of literature, “Writing is: the science of the various blisses
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afectam os sentidos, sendo colocado mais peso no som ou aspecto físico das
palavras do que no que elas afirmam (Surrealismo, Dadaísmo, os cocktails
atmosféricos de Eliot, Joyce). Aqui a poesia é uma textura de palavras que
gera efeitos afins à música. Como Barthes escreveu na sua visão hedonista
da literatura, “A escrita é: a ciência dos vários regozijos da linguagem, o seu
Kama Sutra.” Nesta ideia da escrita, a materialidade e musicalidade das palavras é posta em evidência, e mais facilmente reconhecemos a linguagem poética como um ser híbrido, em parte sem sentido (significante alfabético e musical, aspecto não cognitivo das palavras), em parte com sentido (significado,
conteúdo cognitivo: as “ideias”). Os sentidos deslizam em vez de compilarem
um todo compreensível, representando a linguagem como uma substância
que existe antes de lá pormos as nossas ideias, pensamento e intencionalidade para formarmos sentidos mais coerentes e claramente articulados. (Esta
substância é, claro, muito parecida com a metáfora do inconsciente de Freud:
um iceberg afundado, o interior/exterior.) Isto levou a uma ideia diferente da
origem das ideias: a inspiração ‘vem’ ‘daqui’: da linguagem.
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of language, its Kama Sutra.” (Barthes 6) In this idea of writing, the materiality and musicality of words (rhyme, rhythm) is forced into more obvious
display, and we more easily recognize poetic language as a hybrid being,
part non-sense (the alphabetical and musical signifier, non-cognitive aspect
of words), part sense (the signified, meaning, cognitive content: “ideas”).
Meanings slip and slide instead of compiling an understandable whole,
partly drawing a portrait of language as a substance that exists before we
place our ideas, our thought and intentionality into forming more coherent
and clearly articulated meanings. (This substance is, of course, strikingly
similar to Freud’s spatial metaphor of the unconsciousness: a sunken iceberg, inner/outer.) This led to a different idea of the origin of ideas: inspiration ‘comes’ from ‘here’: language.
To what extent is Ashbery a literary Quietist? Opposed to the notion of
play is seriousness (ideas, love of the wife, belief). His supposed return to
“Ideas” “as to a wife” (leaving the “mistress”, the “Beautiful images”) is,
however, made indeterminate through a question mark. At the center of
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Em que medida é Ashbery um Quietista literário? Em oposição à noção
de jogo está a seriedade (ideias, amor à mulher, acreditar). O seu suposto regresso às “Ideias” “como para uma esposa” (deixando a “amante”, as
“Imagens belas”) é, contudo, tornado ambivalente através de um ponto de
interrogação. No centro do poema, um ponto de interrogação pontua o que
aparenta ser (falta o verbo auxiliar) uma afirmação.1 (É interessante que
esta dúvida, central ao poema, seja a imagem-de-espelho gramatical do título, onde à suposta pergunta falta o ponto de interrogação. Serão estas
perguntas ou afirmações?) Indeciso pela amante ou mulher, a sua ironia não
permite optar por nenhuma, e a decisão fica intencionalmente indeterminada. Contudo, nesta contenda não se trata de tomar uma decisão romântica,
mas de descrever a natureza da linguagem poética. A sua ironia mostra que
não é uma questão de optar por uma ou outra, mas que ambos, jogo e seriedade, são elementos intrínsecos à poesia, cuja natureza é indeterminada.
Como Ashbery disse noutra entrevista, em 2013, “Suponho que realmente
tenha sido esse o impulso original: pôr algum tipo de ordem no caos que é

˜

the poem, a question mark punctuates the end of what seems (no auxiliary
verb) to be a statement. (Interestingly, this doubt, central to the poem, is
the grammatical mirror image of the title, where an apparent question is
left bereft of a question mark. Are these questions or statements?) Tilting on his choice for either mistress or wife, his irony discloses neither,
and his decision is left intentionally indeterminate. However, this struggle
is not about making a romantic choice but describing the very nature of
poetic language. His irony shows it is not a matter of either/or, but of both
play and seriousness are intrinsic to poetry, whose nature is indeterminate.
As Ashbery said in another interview in 2013, “I suppose that might actually have been the original impetus: to put some sort of order into the
chaos that random language is, but without sacrificing the randomness,
because that itself is essential to communication.” (Ashbery) This image of
poetic language as an amalgam of chaos and order is gracefully depicted
in the logical form of the abovementioned statement-questions. As tokens
of a grammatical aberration, they are key to Ashbery’s poem because they
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a linguagem aleatória, mas sem sacrificar a aleatoriedade, pois é essencial
à comunicação.” Esta imagem da linguagem poética como uma amálgama
de caos e ordem está singelamente ilustrada na forma lógica das perguntas-afirmações acima mencionadas. Como exemplos de aberração gramatical,
são chave para percebermos o poema de Ashbery, pois sugerem que o que
quer que seja que motiva a criação da poesia, essa origem é uma pergunta-afirmação (ou uma ‘afirmação-pergunta’, é a mesma coisa), e que, portanto,
a poesia nasce do paradoxo.
Para o pós-estruturalismo, o conceito de jogo1 é sintomático de um problema fundamental dentro da unidade estrutural do signo, onde o significante e o significado estão desligados - tendo fendido a distinção unitária
de Saussure. Aqui a linguagem é um contínuo deslizar de sentidos convencionais, onde cada palavra só tem sentido ao apontar para a sua diferença (e
relação) com outra. Se o signo é assim destituído de uma essência, então a
função epistemológica da linguagem que tomávamos por garantida fica minada: as ideias funcionam fechadas dentro dum sistema linguístico, e nunca

conseguem reiterar o mundo exterior de forma objectiva pois as palavras
podem ser interpretadas ad eternum dentro deste círculo fechado. A natureza da linguagem é escorregadia porque carece de um núcleo de verdade.
O que vemos aqui, em parte, é um retrato da linguagem poética estendido
à linguagem em geral. Discutindo a origem da escrita em mitos platónicos,
Derrida diz que “Aquilo de que a escrita viria mais tarde a ser acusada – de
repetir sem saber” é já o que define o seu estatuto: define-se a escrita “repetindo sem saber – através de um mito.” Contra este eterno jogo de sentidos,
que já nasceu em mitologia, as “Ideias” de Ashbery na segunda parte do
poema parecem expressar anseio por alguma certeza.
Este desejo por uma fundação tem outras implicações filosóficas. Uma
vez que “Ideias” está no início do verso, não conseguimos determinar se
a palavra foi intencionalmente capitalizada ou se é uma mera consequência de regras convencionais de pontuação. (O mesmo se aplica a “Poesia”.)
Estará ele a referir-se a ideias comuns (seja lá o que isto queira dizer); ou
ideias universais, Formas platónicas, como sugerido por “caminho estreito e

suggest that whatever motivates poetry into existence, it is itself a statement-question (or a ‘question-statement’, it is the same), and that therefore
poetry is born from paradox.
For post-structuralism, the concept of play1 is symptomatic of a fundamental problem within the structural unity of the sign, whereby signifier and
signified are disconnected – having breached Saussure’s unitary distinction. Here language is a continuous slippage of conventional meanings,
whereby each word has meaning only by pointing to its difference from
(and relation to) another. If the sign is thus devoid of an essence, then
the taken-for-granted epistemological function of language is undermined:
ideas are something that function enclosed within the language system,
and can never objectively reiterate the world outside it because words can
be interpreted ad eternum within this closed circle. The nature of language
is slippery because it has no center of truth. What we see here, in part, is
a picture of poetic language extended to language in general. Discussing
the origin of writing in Platonic myths, Derrida says that “What writing will
later be accused of – repeating without knowing” is already what defines

its status: one defines writing by “repeating without knowing – through a
myth.” (74-5) Against this eternal play of meaning, which was born out of
mythology, Ashbery’s “Ideas” in the second part of the poem seem to express a yearning for some certainty.
This desire for a foundation has further philosophical implications. Since
“Ideas” is at the start of the verse, we cannot tell whether the word has
been intentionally capitalized, or if this is a mere consequence of conventional punctuation rules. (The same applies to “Poetry”.) Is he referring to
ordinary ideas (whatever this means); or universal ideas, Platonic Forms, as
also intimated by the “thin vertical path”? This pulls us towards the traditional myth of inspiration, derived from Plato’s allegory of the Cave, according to
which seeing the world in its true form is a matter of educating our attention
to turn from the senses towards universal ideas like justice or love. Later,
(Neo-Platonist, including Romanticist) monotheists would re-use the myth
to point to a superlative and eternal universal, ‘God’. In Being and Time, Heidegger identified universal ideas as having been “naively” abstracted from
history, using time as a criterion: “‘Temporal’ beings (natural processes and
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vertical”? Isto leva-nos na direcção do mito tradicional da inspiração, derivado da alegoria da Caverna de Platão, segundo o qual ver o mundo na sua
forma verdadeira é uma questão de educar a nossa atenção para se virar dos
sentidos para as ideias universais, como a justiça e o amor. Mais tarde, os
monoteístas (neoplatónicos, incluindo os do Romantismo) viriam a reutilizar este mito para o apontar para um universal eterno e superlativo, ‘Deus’.
Em Ser e Tempo, Heidegger descreveu as ideias universais como tendo sido
“ingenuamente” abstraídas da história, usando o tempo como critério: “Os
seres ‘temporais’ (processos naturais e acontecimentos históricos) são separados dos seres ‘atemporais’ (relações espaciais e numéricas).” O problema
é que a própria linguagem, substancializada enquanto ideia, padece desta
abstração, e para além disso é inexpressável pois contém os termos da sua
própria explicação: não podemos explicar a coisa que nos concede a capacidade de explicar.2 Perguntar acerca do ‘Ser’, ‘Poesia’ ou ‘Deus’ é usar Ideias
como teorias para a origem de ideias – vêm dar ao mesmo no sentido em que
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historical events) are separated from ‘atemporal’ beings (spatial and numerical relationships).” (H18) The problem is that language itself, substantialized
as an idea, is such an abstraction, and moreover is inexpressible since it
contains the terms of its own explanation: we cannot explain the thing that
grants us the ability to explain. 2 Asking about ‘Being’, ‘Poetry’ or ‘God’ is to
use Ideas as theories for the origin of ideas, and they all come down to the
same in the sense that language will eventually fail us. Can metaphor help?
Metaphor is part of the myth of inspiration. Outside Plato’s Cave, the
sun was initially too powerful for the neophyte, who needed time to adjust,
since he was used to seeing only copies of reality – i.e. words. Language
is depicted here as what simultaneously divides us from and bridges us to
the world: there is a rift. Poetic inspiration, in turn, grants the oracle reunion
with the true world through a special language: one that can speak the sun.
Metaphor, whose logical function is analogy, is the best linguistic candidate
to express the inexpressible since, as Derrida says, it does not look directly
at the searing truth of the Idea.3 This is also the basis for the traditional myth
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a linguagem acabará por nos falhar. Pode a metáfora ajudar?
A metáfora faz parte do mito da inspiração. Fora da Caverna de Platão, o
sol era de início demasiado poderoso para o neófito, que precisava de tempo
para se ajustar, pois estava habituado a ver só cópias da realidade – i.e. palavras. A linguagem é aqui retratada como aquilo que simultaneamente nos
divide de e junta ao mundo: há uma quebra. A inspiração poética, por sua
vez, oferece ao oráculo a possibilidade de se reunir com o mundo verdadeiro
através de uma linguagem especial: uma que consegue falar o sol. A metáfora, cuja função lógica é a analogia, é o melhor candidato linguístico para expressar o inexpressável pois, como diz Derrida, não olha directamente para
a abrasadora verdade da Ideia.3 Este é igualmente a base do mito tradicional
da inspiração, tal como herdado de Platão até ao Sublime dos Românticos:
a linguagem poética transcende a linguagem comum.
Neste excerto de Coleridge, o poeta é como um padre que pode ver e cantar a Ideia de Deus, a qual participa no mundo ao ‘inspirar’ – inflar a alma de
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of inspiration, as inherited from Plato all the way through to the Sublime of
the Romantics: poetic language transcends ordinary language.
In this excerpt from Coleridge, the poet is like a priest who can see and
sing the Idea of God, which participates in the world by ‘inspiring’ – inflating the soul of – all beings: “And what if all of animated nature / Be but
organic Harps diversely framed, / That tremble into thought, as o'er them
sweeps / Plastic and vast, one intellectual breeze, / At once the Soul of
each, and God of all?” (104) Inspiration is the product of contemplation:
a passiveness that tunes the medium’s ‘antennae’, like Coleridge’s harp, to
receiving divine afflatus. This image of poetry still lingers in the humanist
tradition – Literature worshipped as the bastion of ‘true human values’; all of
which Ashbery is parodying.
However, we must recall that parody is not just plain mockery: it is “repetition with critical distance, which marks difference rather than similarity.”
(Hutcheon 6) To better understand Ashbery’s parody, we will compare his
account to Simone Weil’s, someone who earnestly believes in inspiration,
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– todos os seres: “E se toda a natureza viva / For só Harpas orgânicas de estruturas distintas, / Que vibram em/por/para pensamento, à medida que sobre
elas passa / Plástica e vasta, uma brisa intelectual, / Ao mesmo tempo Alma
de cada, e Deus de todas?” Aqui a inspiração é produto da contemplação:
uma passividade que afina as ‘antenas’ do médium, como as cordas da harpa
de Coleridge, para que receba o sopro divino. Esta imagem da poesia ainda
perdura na tradição humanista – da Literatura adorada como o bastião dos
‘verdadeiros valores humanos’ —; e é isto tudo que Ashbery está a parodiar.
Mas não nos podemos esquecer que a paródia não é simples escárnio; é,
como diz Linda Hutcheon, uma “repetição com distância crítica, que marca
a diferença em vez da similitude.” Para melhor entendermos a paródia de
Ashbery, vamos comparar o seu relato com o de Simone Weil, alguém que
genuinamente acredita na inspiração, para tentarmos encontrar algumas semelhanças (a seriedade de Ashbery) e diferenças (seu jogo) entre eles.
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and try to find some similarities (Ashbery’s seriousness) and differences
(his playfulness) between them.
“The beautiful poem is the one which is composed while the attention
is kept directed toward inexpressible inspiration, in so far as it is
inexpressible.” (Weil 97)
Weil’s instructions seem simple: contemplate God (“thin vertical path”)
and wait for the words. But since the ‘object’ of contemplation is empirically missing, it is impossible to know where to look, and hard to know how
to look. This is because the meaning of ‘God’ is inexpressible. As Herbert
McCabe, a renowned Dominican philosopher clarified, ‘God’ is negatively
described by metaphor. This means that one metaphor describing ‘God’
can be negated by the next (confirming the post-structuralist picture of
language as a slippery entity).4 Therefore, to be meaningful, ‘God’ must
be constrained by literal assertions, to stop the slippage of the otherwise
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“O poema belo é aquele que é composto enquanto a atenção se mantém
direccionada para a inspiração inexpressável, na medida em que é
inexpressável.”
As instruções de Weil parecem simples: contempla Deus (“caminho estreito e vertical”) e aguarda as palavras. Mas uma vez que o ‘objecto’ da
contemplação está empiricamente em falta, é impossível saber para onde
olhar, e difícil de saber como olhar. Isto porque o significado de ‘Deus’ é
inexpressável. Como Herbert McCabe, famoso filósofo Dominicano explicou, ‘Deus’ é negativamente descrito por metáforas. Isto quer dizer que uma
metáfora que descreva ‘Deus’ pode ser negada pela próxima (confirmando o
retrato pós-estruturalista da linguagem como entidade resvaladia).4 Portanto, para ter sentido, a palavra ‘Deus’ deve estar circunscrita por asserções
literais, para travar uma torrente ilimitada de imagens. “É preciso uma crítica literal das metáforas, é necessário poder dizer que Deus não é um deus,
Deus não é uma pessoa de topo no universo que mora nos céus.” Contudo,
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limitless continuity of images. “You need a literal critique of your metaphors,
you need to be able to say God is not a god, God is not a top person in
the universe dwelling in the heavens.” (58) Yet there is a caveat to stating
‘facts’ about ‘God’: “We can use language to say what God is so long as we
always realize that we do not know what our words mean.” (57) (And here
believers face the same problem as Heidegger with ‘being’ – and Ashbery
with “Poetry”.) For example, in stating that “God made the heavens and the
earth... you have to recognize that you do not know what ‘makes’ means.
The meaning is no doubt analogous with other uses of the verb ‘to make’,
but it is not a meaning you understand.” (57) For the mystic, the iconoclast,
no image can ever truly denote God. This “was the great Hebrew discovery:
human beings are such that they worship only the mystery by which there
is anything at all instead of nothing.” (56)
Ashbery’s seriousness regarding inspiration is playfully expressed in the
title through his odd use of punctuation. By negating the question mark, the
title states the logical form of inspiration itself: a question in statement form.
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há um problema no que toca a afirmar ‘factos’ sobre ‘Deus’: “Podemos usar
a linguagem para dizer o que Deus é desde que tenhamos sempre presente
que não sabemos o que essas palavras significam.” (E aqui o crente tem o
mesmo problema que Heidegger com ‘ser’ – e Ashbery com “Poesia”.) Por
exemplo, ao afirmar que “Deus fez os céus e a terra … é preciso reconhecer
que não sabemos o que ‘fez’ significa. O significado é certamente análogo a
outros usos do verbo ‘fazer’, mas não é um sentido que entendamos.” Para
o místico, o iconoclasta, nenhuma imagem poderá alguma vez realmente
denotar Deus. Esta “foi a grande descoberta hebraica: que os seres humanos
são os que adoram o mistério pelo qual há algo em vez de nada.”
A seriedade de Ashbery em relação à inspiração é jocosamente expressa
no título pelo seu estranho uso de pontuação. Ao negar o ponto de interrogação, o título afirma a própria forma lógica da inspiração: é uma pergunta com forma afirmativa. McCabe explica que, para o místico, dizer
que “‘Deus existe’ é afirmar que há um mistério ontológico, pois “usamos a
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McCabe explains that, for the mystic, to say that ‘God exists’ is to state that
there is an ontological mystery, since “we use the word ‘God’ as a label for
something we do not know, for the answer to a question we can ask but
cannot answer.” (55) In other words, Ashbery is grammatically stating (i.e.
with the logical structure of language itself) that to think “What is Poetry”
implies contemplating the inexpressible: the question cannot be answered,
yet necessitates the writing of poetry. The answer (albeit tautological) is the
writing. This brings him close to Weil, but from a different angle, for Ashbery
is not a believer, he does not participate in the tradition that names God.
Prayer (that is its grammar) cannot question, but only state, God. Ashbery’s
statement, ironic though it may be, concerns poetry, not God; and because
it is ironic, what Ashbery states is that poetry questions.
“Now they will have to believe it as we believed it” states that he no
longer believes in the full implications of the inspiration myth which he
is, however, parodically quoting. His is a negative literal constraint: he implodes the myth by ironically undermining it with indeterminacy. This is a
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palavra ‘Deus’ como um rótulo para algo que não sabemos, para a resposta
a uma pergunta que podemos perguntar, mas à qual não podemos responder.” Por outras palavras, Ashbery está a afirmar gramaticalmente (i.e., com
a própria estrutura lógica da linguagem) que pensar “O que é a Poesia” implica contemplar o inexpressável: a pergunta não tem resposta, e, contudo,
obriga à escrita do poema. A resposta (embora tautológica) é a escrita. Isto
aproxima-o de Weil, mas de um ângulo gramatical, pois Ashbery não é um
crente, não participa na tradição que nomeia Deus. A oração (é essa a sua
gramática) não pode questionar, só afirmar, Deus. A afirmação de Ashbery,
apesar de irónica, é sobre poesia, não Deus; e por ser irónica, o que Ashbery
afirma é que a poesia questiona.
“Agora eles terão que acreditar como nós acreditámos” afirma que já não
acredita em todas as implicações do mito da inspiração, que está, contudo,
a citar parodicamente. É uma circunscrição literal negativa: implode o mito
ao miná-lo ironicamente com indeterminação. Esta é uma preocupação
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philosophical concern, that there is a danger to mythological pictures of
universal ideas – since they are born of metaphor, we may rush into accepting them without questioning them first. In the Philosophical Investigations,
Wittgenstein calls our attention to the delusive power of words by saying
that “Philosophy is a battle against the bewitchment of our intelligence by
means of language.” (§109) The pull of words is linked to their providing
a foundation for belief. Thus to say ‘God exists’ puts a statement (and a
series of satellite-metaphors to harness it) on top of the question, covering
it up. The mystic contemplates the statement to reach the question, and so
contemplates, in awe, the mystery beneath it. The mystery is the illogical
correlative of the logical sign that is the question mark. That is what is serious about the Mystery-God (and thus mysticism and poetry that originates
in this awe): it is real, not myth, for we are bracketed into life by birth and
death. Worldly literal statements, although equally real, point to the world
and people: they can only be about what is (and has been and possibly will
be) within the brackets. So let us now move on from Ideas to ideas.
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filosófica, de que as representações mitológicas de ideias universais constituem um perigo – posto que nascem da metáfora, podemos vir a aceitá-las
antes de as questionarmos. Nas Investigações Filosóficas, Wittgenstein chama-nos a atenção para o poder ilusório das palavras, ao dizer que a “Filosofia é uma batalha contra o enfeitiçamento da nossa inteligência por meio da
linguagem.” A atracção das palavras está ligada à sua capacidade de oferecer uma fundação para a crença. Por isso dizer que ‘Deus existe’ coloca uma
afirmação (e uma série de metáforas-satélite para a assegurar) em cima da
pergunta, cobrindo-a. O místico contempla a afirmação para chegar à pergunta, e assim contempla, em espanto, o mistério que lhe subjaz. O mistério
é o correlativo ilógico do signo lógico que é o ponto de interrogação. É isso
que é sério no Mistério-Deus (e logo no misticismo e na poesia que origina
neste espanto): é real, não mito, pois somos colocados entre parênteses na
vida pelo nascimento e pela morte. Afirmações literais mundanas, embora
igualmente reais, apontam para o mundo e pessoas: só podem ser acerca do
que está (e foi e possivelmente será) entre os parênteses. Passaremos agora
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Returning to the Quietists, Cardinal Caraccioli criticized them because
“They enter into this prayer without any rule or method, without preparing
themselves by any reading or consideration of a point.” (Caussade 13) In
order words, mysticism requires a grammar that precedes contemplation:
a language in place, a set of conventions that structure meaning; but more
explicitly: the reading of certain texts, and focused thinking on concrete
issues. This ‘origin’ originates in real life, and is usually done “in school”:
seminars, theology; literary canons, academic criticism. Brooks and Warren,
authors of the famous New Criticism college textbook “Understanding Poetry”, made the same point, complaining that while the joy of reading and
experiencing poetry is “an end to be gained . . . some people assume that
no preparation, no effort, no study, no thought, is necessary for that experience.” The reason for eliding prior schooling is the same that led the ‘false
mystics’ to ignore spiritual discipline, for when we are “deeply affected” by
a poem “the experience seems to come with total immediacy . . . with the
ease of a revelation.” (15)
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então de Ideias para ideias.
Voltando aos Quietistas, o Cardeal Caracciolo criticava-os porque “Eles
entram na oração sem nenhuma regra nem método, sem se prepararem
através de qualquer leitura ou ponderação de uma questão.” Por outras palavras, o misticismo requer uma gramática que preceda a contemplação: a
existência de uma linguagem, um conjunto de convenções que estruturem o
sentido; mas mais explicitamente: a leitura de certos textos, e a deliberação
de assuntos concretos. Esta ‘origem’ origina na vida real, e faz-se geralmente “na escola”: seminários, teologia; cânones literários, crítica académica.
Brooks e Warren, autores do célebre manual universitário “Understanding
Poetry”, chegaram à mesma conclusão, queixando-se de que embora a alegria de ler e experienciar a poesia fosse “um fim a alcançar… algumas pessoas assumem que, para chegar a essa experiência, não é necessária nenhuma preparação, nem esforço, nem estudo, nem pensamento.” A razão para
saltar por cima de uma educação prévia é a mesma que levou os ‘falsos místicos’ a ignorar a disciplina espiritual, pois quando somos “profundamente

˜

In short, Caracciolo defends that inspiration is not a mode of perception
that just happens: good ideas are the product of experience. Inspiration requires a context of reference: an education, even if from the ‘university of
life’ - time and attention reading. Caracciolo and Brooks and Warren’s descriptions reveal how contemplation is not a solitary, silent experience disconnected from the world: although the experience may feel that way, it is
rooted in preliminary social practices. The typical picture of divine inspiration
feels right, however, because experience allows us to ‘automatically’ carry
out a vast number of complex deliberations in one perceptional grasp: the
experienced guitarist need not think where to press the strings or what the
relation of one note in regard to another is. Although thought is shown in the
experienced person’s actions (be it playing the guitar or writing poems or being able to read a map), this not-thinking requires a lot of practice.5 Describing contemplation as not thinking is thus a correct but incomplete account:
and the part that is lacking makes the difference between (trying to imagine)
someone who would try to learn a language on their own (an impossible task
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afectados” por um poema, “a experiência parece vir com uma imediatez
total… com a simplicidade de uma revelação.”
Em suma, Caracciolo defende que a inspiração não é um modo de percepção que simplesmente acontece: as boas ideias advêm da experiência. A
inspiração requer um contexto de referência: uma educação, mesmo que na
‘universidade da vida’ – tempo e atenção a ler. As descrições de Caracciolo
e de Brooks e Warren revelam a forma como a contemplação não é uma
experiência solitária e silenciosa desconectada do mundo: embora possa ser
essa a sensação, está enraizada em práticas sociais preliminares. O retrato
típico da inspiração divina parece-nos, todavia, correcto pois a experiência
humana permite-nos levar ‘automaticamente’ a cabo um vasto número de
deliberações complexas num só gesto perceptivo: o guitarrista experiente
não precisa de pensar onde premir as cordas ou qual a relação entre uma
nota e outra. Embora o pensamento seja revelado nas acções da pessoa experiente (seja a tocar guitarra ou a escrever poemas ou ao ser capaz de ler
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by definition) and someone that is proficient in one. That was why Ashbery
described his inspiration in the interview as a pretending not to pay attention
to ideas. They are implicitly there. We need to know how to read to write, just
as learning how to speak requires learning to listen.
Reading poems or praying to God are similar activities in the sense that
they do not function outside an education in certain texts of a broad family,
which in turn form a kind of thinking and a way of life: ‘meaning’. In poems,
words generate doubt – they require interpretation - because poems do
not come with explanations attached, nor serve to describe one Idea (of
‘Poetry’), unlike prayers, which all point to God. There is nothing to ‘believe’
in poems (but there is to ‘understand’), unless by that one means using
the words of a poem to describe my life: that they speak for me, like prayer
speaks for the believer. In other words, if I can state the words in the poem
(albeit metaphor) literally, attaching my attitudes to what I believe the words
mean. But in that case, the point is no longer ‘meaning’ but meaningfulness.
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um mapa), este não-pensar exige muita prática. 5 Descrever a contemplação
como um não-pensar é, portanto, um relato correcto embora incompleto: e
a parte que falta faz a diferença entre (tentar imaginar) alguém que tentasse
aprender uma linguagem sozinho (por definição, uma tarefa impossível) e
alguém que seja proficiente numa. Por isso Ashbery descreveu a sua inspiração na entrevista como um fingir não estar a prestar atenção às ideias: estão
implicitamente lá. Para escrever temos de saber ler, tal como para aprender
a falar temos de aprender a escutar.
Ler poemas ou orar a Deus são actividades afins no sentido em que não
funcionam fora de uma educação em certos textos de uma família alargada, que por sua vez formam um tipo de pensamento e uma forma de vida:
‘sentido’. Nos poemas, as palavras geram dúvidas – requerem interpretação
– pois poemas não vêm com explicações atrás, nem servem para descrever
uma única Ideia (de ‘Poesia’), ao contrário de orações, que apontam todas
para Deus. Não há nada para ‘acreditar’ em poemas (mas sim a ‘entender’),
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The word ‘meaning’ means in relation to words in a poem – to language -,
while ‘meaningfulness’ means in relation to the importance the words in the
poem have in my life. This is also the difference between the wife and the
mistress: ‘ideas’ link poems to the world and are meaningful in terms of how
they help us describe and participate in it with others, whereas ‘words’ just
‘mean’ in relation to other words, in a state of continuous play. And yet play
is fundamental because it focuses on words themselves.
‘Poetry’ is poems. That ideas are important in poetry also means that
poetry is meaningful in relation to (ideas in) other poems. These ideas are
often propagated “in school”. The danger of schools is that they may make
us too serious for our own good, stifling creative thinking. Thus Ashbery’s
struggle to avoid ideas and his critique of school, perhaps also in the hope
that novelty may spring, as I have quoted Ashbery saying, from experimenting with language by random, causeless chance instead of divine intervention. Chance destroys the idea of origin: but too much destroys the
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a não ser que por isso se queira dizer que posso usar as palavras de um
poema para descrever a minha vida: que elas podem falar por mim, como
a oração fala pelo crente. Por outras palavras, se posso afirmar as palavras
do poema (mesmo sendo metáforas) literalmente, anexando as minhas atitudes ao que creio que as palavras querem dizer. Mas nesse caso, a questão
já não é o ‘sentido’ mas a ‘significância’ — a relevância ou importância das
palavras. A palavra ‘sentido’ significa em relação a palavras num poema — à
linguagem —, conquanto ‘significância’ significa em relação à importância
que as palavras no poema têm na minha vida. Esta é também a diferença
entre a esposa e a amante: as ‘ideias’ ligam poemas ao mundo, e são significantes na medida em como nos ajudam a descrever e participar nele com
outros, conquanto ‘palavras’ só ‘significam’ em relação a outras palavras,
num estado de perpétuo jogo. E contudo o jogo é fundamental pois foca as
palavras em si.
A ‘Poesia’ é poemas. Que as ideias são importantes na poesia também
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communication of ideas. The benefit of schools is that they expose us to
ideas in the first place, and thus open up the possibility of confronting, revising and playing with them. Ashbery’s poem is thematically placed within
a traditional picture of Literature – the myth of inspiration -, which he rereads and rewrites.
Ashbery’s poem is not as much about an experience of contemplating
the inexpressible, as about an idea of poetry as determined by contemplation. Writing about inspiration, he frames the question of poetry as one of
origin. ‘Poetry’ thus reads as a genetic universal Idea: that transcends and
contextualizes meaningfulness, making ‘poetry’ point back to the ontological mystery and gain divine contours, largely due to a ‘natural’ analogy with
the creative act (the inexpressible ‘to make’). The common-sense answer
to ‘what is poetry’ is rather simple: poems, a group of texts we, for different
reasons, name thus: of literally all sorts. And thus from different origins, i.e.
from different concrete motivations: be they philosophical or religious concerns, attention to others or words, observing things, etc. We must resist
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significa que a poesia é significante em relação a (ideias em) outros poemas. Estas ideias são normalmente propagadas “na escola”. O perigo das
escolas é que nos possam tornar demasiado sérios para o nosso próprio
bem, atrofiando o pensamento criativo. Daí o conflito de Ashbery acerca
de evitar ideias, e a sua crítica à escola, talvez também na esperança de
que a novidade possa surgir, como já citei Ashbery a dizer, ao experimentar ao acaso com a linguagem, com aleatoriedade, e, portanto, sem causalidade em vez de por intervenção divina. O acaso destrói a ideia de origem:
embora demasiado acaso destrua a comunicação de ideias. O benefício
das escolas é que nos expõem a ideias, e abrem-nos assim à possibilidade
de as confrontar e rever, e de jogar com elas. O poema de Ashbery está
tematicamente enquadrado dentro de um retrato tradicional da Literatura
— o mito da inspiração —, que ele relê e reescreve no poema.
O poema de Ashbery não é tanto sobre a experiência de contemplar o
inexpressável como sobre uma ideia da poesia enquanto determinada por
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the idea of thinking of poetry as an abstract and atemporal archetype that
holds transcendental truths about me and the world – and instead particularize the concept of poetry to that of a craft whose matter is words, and
a motley of texts we (sometimes struggle to see whether they should be
called) poems, produced by writers who work to perfect their individual
styles. People are at times fascinated with the origin of genius because they
have not seen the drafts that preceded the finalized product.
Ashbery’s questioned ‘return to the wife’ means play has not finished. To
play within the seriousness of tradition is comparable to stirring things up
with the wife, i.e. poetry engaged in a shared language, and dedicated to
remaking it. More radical experimentation with language, such as Dadaism,
shows how meaning may at crucial historical moments be less important
that meaningfulness. The dissection of language into physical, material carcasses, was a healthy reaction, in a post-WW1 world, to the transcendentalist values of humanist Literature. Poetry becomes meaningful when it goes
back to ideas, in a state of relevant dialogue with the world. Language does
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contemplação. Escrevendo acerca da inspiração, Ashbery enquadra a questão da natureza da poesia como uma de origem. A ‘Poesia’ lê-se assim como
uma Ideia universal genética: que transcende e contextualiza a significância,
fazendo a ‘poesia’ apontar para o mistério ontológico e ganhar contornos
divinos, em larga parte devido à analogia ‘natural’ que detém para com o
acto criativo (o inexpressável ‘fazer’). A resposta de senso comum a ‘o que
é a poesia’ é bastante simples: poemas, um grupo de textos que assim, por
variadas razões, nomeamos: literalmente de todos os tipos. E, portanto, de
diferentes origens, i.e. a partir de diferentes motivações concretas: sejam
preocupações filosóficas ou religiosas, de atenção aos outros ou às palavras,
observação de coisas, etc. Devemos resistir à ideia de pensar a poesia como
um arquétipo abstracto e intemporal que contém verdades transcendentes
acerca de mim e do mundo – e em vez disso particularizar a ideia de poesia como um ofício cujos materiais são palavras, e um sortido de textos a
que chamamos (ou temos dificuldade em perceber se devemos chamar) de
poemas, produzidos por escritores que trabalham para aperfeiçoar os seus
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not necessarily fail from lack of meaning but meaninglessness: that words
do not apply in our lives, that they contextually lack the value we ascribe or
deny them. What Dadaism, for one, put on display was, in part, what art and
language meant in a given era. But, of course, ideas become exhausted, for
as the wheel churns, the trick repeats itself and they become outdated. So
poets go back to them. Seriousness calls on play and play calls on ideas. It
is time which is of the essence. And so goes poetry (for time is our condition), but not without thinking.

estilos individuais. As pessoas ficam por vezes fascinadas com a ideia da
origem do génio porque não viram os esboços que antecederam o produto
final.
O questionado ‘regresso à esposa’ de Ashbery significa que o jogo não acabou. Jogar dentro da seriedade da tradição é comparável a apimentar as coisas com a esposa, i.e. a poesia comprometida a uma linguagem partilhada,
e dedicada a refazê-la. Experimentação mais radical com a linguagem, com
foi por exemplo o Dadaísmo, mostra como por vezes o sentido pode ser, em
momentos históricos críticos, secundário à significância. A dissecação da linguagem em carcaças físicas, materiais, foi uma reacção saudável, num mundo
pós-1ª Guerra mundial, aos valores transcendentalistas da Literatura humanista. A poesia torna-se significante quando regressa a ideias, num estado de
diálogo relevante no mundo. A linguagem não falha necessariamente por falta de sentido mas de significância: que as palavras não se apliquem às nossas
vidas, que sejam contextualmente desprovidas do valor que somos capazes
de lhes conceder ou negar. O que o Dadaísmo, por exemplo, evidenciou foi,
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em parte, o que a arte e a linguagem significou numa dada época. Mas, claro,
as ideias esgotam-se, pois à medida que a roda gira, o truque repete-se e fica
ultrapassado. Por isso os poetas regressam a elas. A seriedade chama o jogo
e o jogo chama por ideias. É o tempo que é essencial. E assim anda a poesia
(pois é o tempo a nossa condição), mas não sem pensar.

NO TA S

N OT E S

1 - Em inglês gramatical, as frases interrogativas
são indicadas por verbos auxiliares, e não somente
entoação.

1 - See Derrida, ‘Structure , Sign, and Play in the
Discourse of the Human Sciences” (1967)

2 - A pergunta chave de Heidegger em Ser e Tempo
é “quando perguntamos, ‘o que é ‘ser’?’ estamos
num conhecimento do ‘é’ sem sermos capazes de
determinar conceptualmente o que o ‘é’ significa.”
(H5)
3 - Referindo-se à alegoria de Platão, “acerca do
seu pai … esta origem de valor … não é possível
falar simplesmente ou directamente. Primeiramente
porque não é mais possível olhá-las na cara do que
olhar para o sol … Assim virá Sócrates invocar só
o sol visível, o filho que é parecido com o pai, o
analogon do sol inteligível.”
4 - “Devo poder adicionar, ‘Mas claro que Deus
não é uma poderosa fortaleza.’ Devo compreender
que há milhares de outras imagens que são bastante
incompatíveis com esta. Deus é uma mãe, Deus é
um rei … Deus é sopro.”
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5 - “Não se toca Bach sem ter tocado escalas. Mas
também não se toca uma escala só por tocar uma
escala.” (Weil)

2 - Heidegger’s key question in Being and Time:
“when we ask, ‘what is ‘being’?’ we stand in an
understanding of the ‘is’ without being able to
determine conceptually what the ‘is’ means.” (H5)
3 - Referring to Plato’s allegory, “about this father
. . . this origin of value... it is not possible to speak
simply or directly. First of all because it is no more
possible to look them in the face than to stare at the
sun... Thus will Socrates evoke only the visible sun,
the son that resembles the father, the analogon of the
intelligible sun.” (82)
4 - “I must be able to add ‘But of course God is
not a mighty fortress.’ I must realize that there are a
thousand other images quite incompatible with this
one. God is a mother, God is a king... God is breath.”
(McCabe 57)
5 - “One does not play Bach without having done
scales. But neither does one play a scale merely for the
sake of the scale.” (Weil 124)
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DA GEOESTÉTICA
NA FORMA-CINEMA
a partir das Gravuras Paleolíticas
do Parque Arqueológico do Vale
do Côa e de Les Amours de la
Pieuvre de Jean Painlevé1
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ON GEOAESTHETICS
IN FILM FORM
From the Paleolithic Rock Art of
the Côa Valley Archaeological
Park to Les Amours de la Pieuvre
by Jean Painlevé1
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You’re on Earth. There is no cure for that.
Samuel Beckett, Endgame
Um polvo desliza por entre pedras e areia. Híbrida criatura arcaica, terá
cerca de duas mil ventosas nos seus oito tentáculos. Veremos um olho de
perto: perturba que tenha pálpebras. Já submerso, a água aspirada move-se à sua passagem propulsionando-o. Ele, predador, completamente mole,
alimenta-se entretanto de um crustáceo. Tanto criatura feérica como horrífica, aquela presença em ambiente líquido parece levar-nos de volta ao
seminal ambiente uterino de onde todos emergimos. Talvez haja memória
dessa liquidez.
Falo de Les Amours de la Pieuvre, documentário de 1967 de Jean Painlevé. Biólogo, documentarista e surrealista, nascido em Paris em 1902, Painlevé mostra-nos agora o polvo macho enlaçado a uma fêmea, inserindo o seu
terceiro braço na cavidade respiratória dela – o acasalamento pode durar
horas, ou mesmo dias. No ambiente líquido ampliado microscopicamente,
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You’re on Earth. There is no cure for that.
Samuel Beckett, Endgame
An octopus slides among rocks and sand. This archaic, hybrid creature
should have around two thousand suction cups on its eight arms. We see an
eye up close – it’s disturbing that it has lids. It’s already submerged, and the
inhaled water moves as its passing, propelling it. The extremely soft-bodied
predator feeds on a crustacean. It is both an awe-inspiring and horrific creature;
this presence in a liquid environment seems to take us back to the uterine environment from which we all emerged. Perhaps we remember that liquidness.
I’m talking about Les Amours de la Pieuvre, a 1967 documentary by Jean
Painlevé. As a biologist, documentary maker and surrealist born in Paris in 1902,
Painlevé shows us the male octopus now intertwined with a female, inserting
its third arm in her breathing cavity – mating may last for hours, or even days. In
this microscopically zoomed liquid environment, one can recognize the agitated
sperm cells. Afterwards she will release strings of fertilized eggs, about 150,000
of them, which she will arrange in her cave, hanging like drapes. She will protect
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reconhecem-se os agitados espermatozoides. Será depois que ela libertará
cordas de ovos já fertilizados, cerca de 150 mil que dispõe na sua caverna,
pendendo como cortinas. Protegê-los-á por um mês, sem de lá sair em momento algum, sempre deslizando cuidadosamente os seus longos braços por
entre as cordas, renovando as suas águas intersticiais. Aquele ambiente líquido, o desdobramento dos seus movimentos, a matericidade da sua forma
informe, tudo funciona como ventosa que nos aspira, e sub-repticiamente
nos interpela: como é possível que um documentário de natureza nos diga
tanto de nós-mesmos?
Os pioneiros documentários de Painlevé alcançam vertiginosamente a interior consciência humana ao deslocar para o campo poético a inquietante
estranheza (unheimlich) das formas do mundo. Trata-se de uma categoria
proposta por Ernst Jentsch enquanto incerteza intelectual, mas, expandida
por Sigmund Freud, a sensação de inquietante estranheza aflora quando
algo familiar (heimlich) é tornado infamiliar numa actualização/repetição de
uma experiência ou presença.
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them for a month, without ever leaving their side, always carefully sliding her long
arms in between the strings to renew the interstitial waters. That liquid environment, the unfolding of its movements, the materialness of its shapeless shape, it
all acts as a suction cup which pulls us in and surreptitiously makes us wonder:
how can a nature documentary tell us so much about ourselves?
Painlevé’s innovative documentaries vertiginously reach into the inner human conscience, by bringing the disturbing strangeness (unheimlich) of the
world’s shapes into poetic ground. This is a category that was proposed
by Ernst Jentsch as an intellectual uncertainty. However, as developed by
Sigmund Freud, this feeling of disturbing strangeness occurs when something familiar (heimlich) is made unfamiliar through the update/repetition of
an experience or presence.
In his 19192 essay, Freud finds the path towards revealing the unspeakable quality of things in aesthetics. Especially because, in the case of an
aesthetic experience, the gaze is not an attribute of the spectator – it is the
spectator who is affected by the gaze of the thing that he sees.3
In object-oriented ontology, a recent and stimulating school of thought
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No seu ensaio de 19192, Freud entrevê na estética o caminho para revelar a indizível qualidade das coisas. Desde logo porque, aquando de uma
experiência estética, o olhar não é um atributo do espectador; é antes ele,
espectador, quem sai afectado pelo olhar que lhe lança a coisa que vê.3
Também para a ontologia orientada por objectos, uma recente e estimulante corrente de pensamento que rejeita o privilégio humano sobre todas as
outras coisas não-humanas, é pela estética que se resolve a analítica. Segundo a ontologia orientada por objectos, toda e qualquer instância do real, da
temperatura ao som, é objectual4: daí que Graham Harman resolva na experiência estética a afecção provocada por objectos. A experiência estética
abarca a «singularidade» e a «suplementaridade» das coisas, já que apenas
na experiência estética se poderá desvendar a ligação, aquela que nos faz sentir o objecto por si mesmo, em si mesmo, para além do entendimento ou da
usabilidade que possa servir ao quotidiano. A esse «deslumbramento» que
os objectos induzem, Harman chama-lhe allure5, uma fascinação que força
o sujeito a reconhecer a sua integridade, justamente porque um objecto é
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which rejects the privilege of humans over non-human things, it is also
through aesthetics that this analysis is resolved. According to object-oriented ontology, each and every instance of reality, from temperature to
sound, is centered around objects4, which is why Graham Harman resolves
the affection caused by objects through the aesthetic experience. The aesthetic experience includes the “singularity” and the “supplementarity” of
things, since it is only in the aesthetic experience that one can find the
connection, that which makes us feel the object by itself, in itself, beyond
the understanding or usefulness it may have in daily life. Harman defined
that “dazzlement” caused by objects as allure5, a fascination which forces
the subject to recognize the object’s integrity, precisely because an object
is always more than the sum of its properties, and always exists and acts
independently from the particular way through which we reach it.
Some disturbing strangeness becomes the sudden thought that
questions the boundaries of existence. It is in the artificial aquariums,
where Painlevé stages natural underwater landscapes, that we find the
virtually impenetrable nature of the maternal womb. That indescribable
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sempre mais do que a soma das suas propriedades, existindo e actuando
sempre independentemente da forma particular com que o alcançamos.
Uma qualquer inquietante estranheza torna-se na apóstrofe que questiona
os limites da existência. É nos artificiais aquários onde Painlevé encena naturais paisagens subaquáticas que descobrimos a natureza praticamente insondável do útero materno. Esse inefável ambiente é, escreve Freud em Der
unheimlich, «aterrorizante». E se dantes era invisível, hoje tornou-se visível
e audível. Hoje, graças a toda uma tecnologia da visibilidade, conhecemos
melhor o «aquário» de onde todos emergimos.
Foi o cinema que inaugurou uma nova era de absoluta luminosidade. Pela
aceleração da imagem cinematográfica, no final de Les Amours de la Pieuvre
de Jean Painlevé, assistimos à completa metamorfose de um ovo de polvo.
Após o primeiro estágio da sua alucinante ontogénese, contorcem-se as células que depois rodam sobre si próprias e formam o embrião. Eclodem,
por fim, milhares de pequenos polvos de dois milímetros, impelindo-se pelo
mar, para longe.
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environment is, according to Freud in Der unheimlich, “terrifying”. And if it
was invisible before, now it is visible as well as audible. Today, thanks to
a whole technology of visibility, we know more about the “aquarium” from
which we all emerged.
It was through cinema that we entered a new era of complete visibility.
Thanks to the acceleration enabled by cinematographic pictures, at the end
of Les Amours de la Pieuvre by Jean Painlevé, we witnessed the complete
metamorphosis of an octopus egg. After the first stage of its hallucinating
ontogenesis, the cells contort, then rotate upon themselves, thus forming
the embryo. Finally, thousands of tiny two-millimeter octopuses hatch, propelling themselves far out into the sea.
To be able to see that which was meant to be invisible… There is no
Art, science or subject which doesn’t seek it – the landscapes captured in
Mars, or the underwater documentaries, the endoscopies, ultrasounds and
other chartings of the invisible, the whole world appears to have become a
photosensitive film or a projection screen.
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Poder ver o que estava votado à invisibilidade... Não existe arte, ciência
ou disciplina que não viva nesta ressonância – nas paisagens recolhidas em
Marte, ou nos documentários submarinos, nas endoscopias, ecografias e outras cartografias do invisível, todo o mundo parece ter-se tornado película
fotossensível ou ecrã de projecção.
O «cinema expandido»6 é justamente este devir fílmico do homem e do
mundo. Ao procurar perceber tal dilatação, Peter Weibel escreve que se
deverá atentar à natureza do dispositivo cinematográfico e não às ideologias
nele encobertas ou patentes. É na técnica cinematográfica que se explica a
forma-cinema. Por isso, desde o Avant-Garde, a clássica disposição-cinema – a linha que vai da câmara ao celulóide e da projecção ao ecrã – tem
sido radicalmente transformada, aniquilada, distendida e prolongada pelos
meios analógicos, antes ainda dos meios digitais.7
Mas foi também na estética que se expandiu a plasticidade do cinema.
Escapando a uma taxonomia rígida, os filmes de Jean Painlevé são
«cinema expandido». Transpiram hibridez: são arte e ciência, vídeo-arte
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“Expanded cinema”6 is precisely this film transformation of Man and the
world. Seeking to understand that expansion, Peter Weibel writes that one
should observe the nature of the cinematographic device, rather than the
ideologies which are hidden or found in it. Film form is explained through
cinematographic technique. So, since the Avant-Garde, the classical disposition of cinematic materials – the path from the camera to the celluloid
and from the projection to the screen – has been radically transformed,
annihilated, strained and expanded by the analog media, even before the
digital ones.7
However, it was also in aesthetics that the plasticity of cinema was
expanded.
Because they don’t follow a strict taxonomy, Jean Painlevé’s films are
“expanded cinema”. They transpire hybridism: they are Art and science,
video-art and documentary, reality and fiction. They are areas which recombine, expanding the horizon of expectations to the underwater depths. Jean
Painlevé is a pioneer of underwater docufictions, bringing the “garden” that
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e documentário, realidade e ficção. São territórios que se recombinam,
estendendo o horizonte de expectativas às profundidades subaquáticas.
Jean Painlevé é pioneiro das docuficções submersas, distendendo o «jardim» que é a Terra ao ambiente líquido, dissolvendo a linha que o mar
estabelecera como fronteira.8
Gary Shapiro resolve bem a questão em «Nietzsche on Geophilosophy
and Geoaesthetics». A geoestética assume-se como o desígnio latente à geofilosofia nietzscheana, apontando para uma construção do mundo a partir da figura do artista. Todos podem ser artistas, desde que aspirem ao
übermensch, pensando e construindo crítica e criativamente um sentido –
uma direção – para a Terra (Sinn der Erde).9 Mas agora, com a dilatação da
experiência que o cinema possibilitou, as construções não passam exclusivamente pela tectónica real. A tectónica fílmica infunde-se na Terra, estimulada pelas operações cinematográficas como a montagem, o zoom, ou o
enquadramento. Da natureza antifísica do cinema desponta uma espécie
de construção global, pura definição de geoestética, onde cabem todos os

˜

is Earth into the liquid environment, dissolving the line that the sea had
established as a frontier.8
Gary Shapiro solves this problem in “Nietzsche on Geophilosophy and
Geoaesthetics”. Geoaesthetics is taken as the latent intent of Nietzsche’s
geophilosophy, pointing to a construction of the world built on the artist
as a subject. Everyone can be an artist, so long as they aspire to the übermensch, critically and creatively thinking and constructing a meaning – a
direction – for Earth (Sinn der Erde).9 But now, with the expansion and experience provided by cinema, those constructions are not built exclusively
on actual tectonics. Film’s tectonics are infused with the Earth, stimulated
by cinematographic processes such as montage, zoom or framing. From
the antiphysical nature of cinema arises a sort of global construction, a pure
definition of geoaesthetics, which can encompass all buildings, objects and
landscapes, either real or imaginary. Buildings and heroes will make films:
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edifícios, objectos e paisagens, reais ou imaginárias. Arquitecturas e heróis
farão filmes:
«Shakespeare, Rembrandt, Beethoven, farão filmes… Todas as lendas,
as mitologias e os mitos, todos os fundadores de religiões, sim, todas
as religiões... esperam a sua ressurreição, pela luz do filme e os heróis
acotovelam-se às portas.»10
Quando Abel Gance compara o filme ao hieróglifo, fá-lo porque a filmografia preserva a aparência das coisas. Mas será possível que, por uma
espécie de antecipação medial, uma cinematografia sem filme possa existir?
No princípio havia o gesto.11 E o gesto foi técnica, encetando uma verdadeira sintaxe operatória.12 E a arte começou assim, na cristalização de um
singular instante do movimento do mundo numa inscrição. Escreve Bragança de Miranda que «... o pequeno milagre dos humanos está na invenção da
paragem, no conseguir parar».13 Talvez a arte tenha inventado a paragem.
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Shakespeare, Rembrandt, Beethoven will make films... All legends, all
mythologies, and all myths, all the founders of religions, indeed, all
religions, await their celluloid resurrection, and the heroes are pressing
at the gates.10
When Abel Gance compares film to hieroglyphs, he does so because filmography preserves the appearance of things. However, is it possible that,
somehow anticipating the media, cinematography could exist without film?
In the beginning, there was gesture.11 And gesture was technique, thus
originating a true operational syntax.12 And so Art came to be, by freezing
one single instance of the world’s motion into an inscription. Bragança de
Miranda wrote that “...the small miracle of humans is in the invention of stillness, in being able to make still”.13 Perhaps Art invented stillness.
It may be that the founding impulse of Art was to freeze movement...
Maybe it was necessary to seek the origins of nature and, when stillness
was invented, to invent it as a means of inscription; possibly because nature,
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Que o seminal impulso para a arte tenha sido cristalizar o movimento...
Talvez tenha sido necessário radicalizar a natureza e, no momento em que
se inventou a paragem, inventá-la como suporte de inscrição; potencialmente
porque a natureza, no seu estado «mais natural», seja inquietante aos olhos
dos humanos: uma angustiante alienação mineral. Vive no humano uma secreta resistência em relação à natureza, como uma recusa do indivíduo em
se diluir na totalidade do Cosmos. Inscrever pressupõe necessariamente
uma incorporação, para depois se devolver à paisagem natural uma natureza construída, digerida pela corporalidade e escala humana. Para o fazer,
foi preciso gravar.
São as artes que revelam a dupla mediação de ser ainda técnica e já ser
discurso. É essa a lição ancestral gravada pelo gume do sílex nas paredes do
Vale do Côa. Trata-se de um sítio primordial para reterritorializar a fórmula
do cinema expandido.
Nas margens do Côa14 habitam as gravuras, que são puros fósseis do pré-cinema: arque-fóssil.15 Estranhamente, como todos os restos arcaicos, os
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in its “most natural” state, is disturbing in the eyes of humans: a distressing mineral alienation. Humans carry a secret resistance towards nature,
the individual’s refusal to fully dilute into the Cosmos. Inscription requires
integration, so that we can then return a constructed nature to the natural
landscape, now filtered by the human scale and physicality. To do so, it was
necessary to register.
It is Art that reveals the duality of still being technical and already a
speech. That is the ancestral lesson engraved by sharp flint stones on the
walls of the Côa Valley. It is a primordial location on which to ground the
formula of expanded cinema.
The riversides of the Côa14 are home to the engravings, which are pure
fossils of pre-cinema: the arche-fossil.15 Strangely, like all archaic remains,
fossils always seem to point to a world where humankind was extinguished,
and where things can now only speak of their absence. That is why ancestry constitutes a continuous, serious ontological problem.
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fósseis parecem sempre apontar para um mundo onde o género humano se
extinguiu, e onde as coisas já só conseguem falar da sua ausência. É por isso
que a ancestralidade constitui continuamente um sério problema ontológico.
Bataille viu em Lascaux a origem da arte. E viu-a em movimento.16 É
pelo movimento que transpiram as irrespiráveis paredes da gruta, e é pelo
movimento que desaparece o minério, para aparecer a leveza da imagem-movimento. Eis o cinema.
Com efeito, os arqueólogos Luís Luís e António Batarda, em «Pictures
as pictures: subject, depiction, movement, composition in world rock-art»
ancoram a leitura do Côa nessa ideia. Fazem-no pela figura da animação. A
animação não é a arte do desenho que se move, mas a arte do movimento
desenhado. É a leitura que os arqueólogos decalcam na arte rupestre do
Paleolítico Superior. Isto é: que a pré-história da arte tenha sido desde logo
a pré-história do cinema. O pré-cinema; também luz e sombra.
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In Lascaux, Bataille saw the origin of Art. And he saw it in motion.16 It is
through motion that the unbreathable walls of the cave transpire, and it is
through motion that the ore vanishes, so that the lightness of motion-picture
can emerge. This is cinema.
In fact, in “Pictures as pictures: subject, depiction, movement, composition in world rock-art”, archeologists Luís Luís and António Batarda interpret
the Côa based on that same idea. They do it through the concept of animation. Animation isn’t the art of the drawing that moves, but rather the art
of drawn motion. That is the interpretation the archeologists trace from the
rock art of the Upper Paleolithic: that the pre-history of Art has always been
the pre-history of cinema. Pre-cinema itself also light and shadow.
Translated by Joana Silva
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NO TA S

[…] Within the realm of allure, there is a difference
between humor, which feels superior to its object, and
charm, which feels enchanted by it. Finally, we have
given passing descriptions of many different sorts
of charm, including metaphor, beauty in general,
the hypnotic experience of repetitious drumbeats
or machine movements, as well as the cute actions
generally undertaken by small animals or children,
or by strangers in new contexts who misfire slightly in
copying the locals.» [cf. Graham Harman (2005).
Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the
Carpentry of Things. Chicago: Open Court, p. 142].

1 - Ensaio e desenhos realizados ao abrigo do
Programa de Apoio às Artes Visuais 2015,
Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste
Gulbenkian. Os desenhos, Cosmos (grafite sobre
papel, 150x120 cm, 2015) e Terra (grafite sobre
papel, 150x120 cm, 2015), constituem-se não
como ilustrações do presente ensaio, mas como
desdobramentos plásticos das matérias aqui
abordadas.
2 - Da «inquietante estranheza» Freud diz que «The
uncanny is that class of the frightening which leads
back to what is known of old and long familiar». [cf.
Sigmund Freud (1919), «The Uncanny» in Freud,
The complete works. Ivan Smith 2000, 2007, 2010
http://www.valas.fr/IMG/pdf/Freud_Complete_
Works.pdf, p. 3676].
3 - Lembre-se Merleau-Ponty que, a propósito de
Lascaux, diz sobre a quasi-presença da imagem:
«Pois eu não o miro como se olha uma coisa, não o
fixo no seu lugar, o meu olhar erra nele como nos
nimbos do Ser, eu vejo de acordo ou com ele, mais
do que propriamente, o vejo a ele» [cf. Maurice
Merleau-Ponty (1960). O Olho e o Espírito. Lisboa:
Vega, pp. 23, 24].
4 - É também essa a lição que encontramos nos
óculos do perverso óptico que transformam a
boneca dando-lhe vida. No conto de E. T. A.
Hoffman «Der Sandman», sobre o qual Freud
se debruça, também o olhar se torna objectual,
justamente pelo gaze que emana da boneca
animada. Sintetiza Freud: «Nathaniel, now a
student, believes that he has recognized this phantom
of horror from his childhood in an itinerant optician,
an Italian called Giuseppe Coppola, who at his
university town, offers him weather-glasses for
sale. When Nathaniel refuses, the man goes on:
‘Not weather-glasses? not weather-glasses? also got
fine eyes, fine eyes!’ The student’s terror is allayed
when he finds that the proffered eyes are only
harmless spectacles, and he buys a pocket spy-glass
from Coppola. With its aid he looks across into
Professor Spalanzani’s house opposite and there
spies Spalanzani’s beautiful, but strangely silent
and motionless daughter, Olympia. He soon falls
in love with her so violently that, because of her, he
quite forgets the clever and sensible girl to whom he
is betrothed. But Olympia is an automaton whose
clock-work has been made by Spalanzani, and whose
eyes have been put in by Coppola, the Sand-Man.»
Freud, op. cit., p. 3682.
5 - Sobre o allure, ou deslumbre, comenta Harman
que «We need a general term to cover both the comic
and charming ways of encountering the sincerity
objects, and the best term I can think of is allure.

6 - Cf. Gene Youngblood (1970). Expanded Cinema.
New York: P. Dutton & Co. Inc..
7 - O cinema foi logo aí expandido, com o Avant-Garde, antes ainda da sua dilatação de segunda
geração com os meios digitais; seria pouco depois
que se experimentaria o filme sem câmara, o filme
sem filme, mas ainda antes da mutação para o digital
[cf. Peter Weibel (2003). «Expanded Cinema, video
and visual environments», in Future Cinema: The
cinematic imagery after film, ed. Jeffrey Shaw and
Peter Weibel, Cambridge, Massachusetts: MIT
Press, pp. 110-125].
8 - Mais ainda se se relembrar que, muitas vezes,
os cenários dos documentários de Painlevé eram
montados em grandes aquários. É o espírito da
distensão da linha da tona da água que, na verdade,
aqui mais me cativa.
9 - Gary Shapiro reforça que «[…] this physiological
aesthetics would also deal with, and perhaps focus
on, the aesthetics of the earth, the constructions of
the Menschen-Erde» [cf. Gary Shapiro, (2006).
«Nietzsche on Geophilosophy and Geoaesthetics»,
in K. A. Pearson (org.), A Companion to Nietzsche,
pp. 477-494. Oxford: Blackwell, p. 480].
10 - Abel Gance em «Le Temps de l’image est venu»
(1927) apud Walter Benjamin «A Obra de Arte na
Era da sua Reprodutibilidade Técnica» (1939). E
antes, dizia Benjamin: «Poderia caracterizar-se a
técnica da reprodução dizendo que liberta o objecto
reproduzido do domínio da tradição. Ao multiplicar
o reproduzido, coloca no lugar de ocorrência única a
ocorrência em massa. Na medida em que permite à
reprodução ir ao encontro de quem apreende, atualiza
o reproduzido em cada uma das situações.» [cf.
Walter Benjamin (1939). «A Obra de Arte na Era
da sua Reprodutibilidade Técnica», In Sobre Arte,
Técnica, Linguagem e Política. Trad. M. Moita, pp.
71-113. Lisboa: Relógio D’Água, 1992, p. 79].
11 - Como acção essencial que lança o movimento,
diz Maria Augusta Babo: «… o acto é desde logo
fortuito, gratuito ou supérfluo, não inscritível. O gesto
existe na sua eterna actualidade» [cf. Maria Augusta
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Babo (2014). «A dimensão matérica da escavação»,
in O Resto e o Gesto: Desenhos para o Século
XXI. Colecção Cadernos do Côa nº 8. Fundação
Côa Parque – Fundação para a Salvaguarda e
Valorização do Vale do Côa, p. 27].
12 - André Leroi-Gourhan associa a natureza
intelectual e a forma técnica a uma mesma
libertação. Ao exteriorizar-se tecnicamente
no utensílio, o homem fabricou-se de forma a
poder exercer o seu pensamento: «A técnica é
simultaneamente gesto ou utensílio, organizados
em cadeia por uma verdadeira sintaxe que dá às
séries operatórias a sua fixidez e subtileza. A sintaxe
operatória é proposta pela memória e tem origem
entre o cérebro e o meio material. Se seguirmos o
mesmo paralelo para a linguagem verifica-se que está
presente o mesmo processo. Assim, pelo conhecimento
das técnicas da pebbleculture até ao Acheulense,
podemos pôr a hipótese de uma linguagem cujo
grau, complexidade e riqueza de conceitos sejam
sensivelmente os mesmos que para as técnicas» [cf.
Leroi-Gourhan (1964). O Gesto e a Palavra. Vol. 1.
– Técnica e Linguagem. Trad. V. Gonçalves. Lisboa:
Edições 70, 1990, p. 117].

acima das tarefas subordinadas que ele aceitava, que
a religião ou a magia lhe ditavam. Reciprocamente,
a concordância do ser com o mundo que o rodeia
incita às transfigurações da arte que são as
transfigurações do engenho» [cf. Georges Bataille
(1955) O Nascimento da Arte, apres. e trad. por
Aníbal Fernandes, Lisboa, Sistema Solar, 2015, p.
134].

13 - Cf. José Bragança de Miranda (2014). «A
Linha da Terra», in O Resto e o Gesto: Desenhos
para o Século XXI. Colecção Cadernos do Côa
nº 8. Fundação Côa Parque - Fundação para a
Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa, p. 13.
14 - Destaco o imperdível filme de João Botelho A
Arte da Luz tem 20 000 anos de 2014.
15 - Sobre a ancestralidade, veja-se Après la
finitude, de Quentin Meillassoux. Desenvolvendo
uma crítica radical à metafísica, Meillassoux refuta
aquilo que designa por «correlacionismo», que se
exprime numa inseparabilidade do pensamento em
relação à realidade. Para o filósofo contemporâneo,
o pensamento não é absolutamente dilatável à
existência. Neste sentido, designa de arche-fóssil
qualquer ocorrência anterior ao pensamento que o
pensa, servindo-lhe para descentrar o peso excessivo
do antropocentrismo na história [cf. Quentin
Meillassoux (2008). After Finitude: An Essay on the
Necessity of Contingency. Trad. R. Brassier. London:
Continuum].
16 - Diz Bataille, numa incontornável passagem,
que «O que é sensível em Lascaux, o que nos toca, é
o que se agita. Um sentimento de dança do espírito
eleva-nos perante esta obras onde a beleza emana
sem a rotina de movimentos febris; perante elas,
o que se nos impõe é a livre comunicação do ser
e do mundo que o rodeia; é o homem libertar-se
ali, pondo-se de acordo com este mundo de uma
riqueza que ele descobre. Este movimento de dança
embriagada teve sempre a força de elevar a arte
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which feels enchanted by it. Finally, we have given
passing descriptions of many different sorts of
charm, including metaphor, beauty in general, the
hypnotic experience of repetitious drumbeats or
machine movements, as well as the cute actions
generally undertaken by small animals or children,
or by strangers in new contexts who misfire slightly
in copying the locals.” [cf. Graham Harman (2005).
Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the
Carpentry of Things. Chicago: Open Court, p. 142].

N OTES
1 - Essay and drawings created under the Visual
Arts Support Program (Programa de Apoio às Artes
Visuais) 2015, Calouste Gulbenkian Foundation’s
Modern Art Centre. The drawings, Cosmos (graphite
on paper, 150x120cm, 2015) and Terra (graphite on
paper, 150x120cm, 2015), are not illustrations of this
essay, but rather visual breakdowns of the topics
herein discussed.
2 - Regarding the “disturbing strangeness”, Freud
says that “ The uncanny is that class of the frightening
which leads back to what is known of old and long
familiar ”. [cf. Sigmund Freud (1919), “The Uncanny”
in Freud, The complete works. Ivan Smith 2000, 2007,
2010 http://www.valas.fr/IMG/pdf/Freud_Complete_
Works.pdf, p. 3676].
3 - Let us remember what Merleau-Ponty says,
regarding Lascaux, about the near-presence of
image: “Because I don’t look at it the way one looks
at a thing, I don’t focus on it in its place, my gaze is
lost in it as in the nimbus of Being, I see according to
or with it, rather than seeing it exactly.” [cf. Maurice
Merleau-Ponty (1960). O Olho e o Espírito. Lisboa:
Vega, pp. 23, 24].

6 - Cf. Gene Youngblood (1970). Expanded Cinema.
New York: P. Dutton & Co. Inc..
7 - Cinema was immediately expanded during the
Avant-Garde, even before its second generation
expansion through digital media; soon after would
come the cameraless film, film without film, yet
still before the mutation into the digital [cf. Peter
Weibel (2003). “Expanded Cinema, video and visual
environments”, in Future Cinema: The cinematic
imagery after film, ed. Jeffrey Shaw and Peter Weibel,
Cambridge, Massachusetts: MIT Press, pp. 110-125].
8 - Even more so if one recalls that the sets in
Painlevé’s documentaries were often built in huge
aquariums. It is, in fact, this idea of distending the
water line which most captivates me.

4 - That is also the lesson we learn through the
glasses of the optician’s perversion, which transform
the doll, bringing it to life. In E. T. A. Hoffman’s tale,
“Der Sandman”, which Freud analyzes, the gaze is
also centered on the object, precisely because it
emanates from the animated doll. Freud summarizes:
“Nathaniel, now a student, believes that he has
recognized this phantom of horror from his childhood
in an itinerant optician, an Italian called Giuseppe
Coppola, who at his university town, offers him
weather-glasses for sale. When Nathaniel refuses, the
man goes on: ‘Not weather-glasses? not weatherglasses? also got fine eyes, fine eyes!’ The student’s
terror is allayed when he finds that the proffered
eyes are only harmless spectacles, and he buys a
pocket spy-glass from Coppola. With its aid he looks
across into Professor Spalanzani’s house opposite
and there spies Spalanzani’s beautiful, but strangely
silent and motionless daughter, Olympia. He soon
falls in love with her so violently that, because of her,
he quite forgets the clever and sensible girl to whom
he is betrothed. But Olympia is an automaton whose
clock-work has been made by Spalanzani, and whose
eyes have been put in by Coppola, the Sand-Man.”
Freud, op. cit., p. 3682.
5 - Regarding allure, Harman comments that “ We
need a general term to cover both the comic and
charming ways of encountering the sincerity objects,
and the best term I can think of is allure. [...] Within
the realm of allure, there is a difference between
humor, which feels superior to its object, and charm,
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9 - Gary Shapiro adds that “[...] this physiological
aesthetics would also deal with, and perhaps focus
on, the aesthetics of the earth, the constructions
of the Menschen-Erde” [cf. Gary Shapiro, (2006).
“Nietzsche on Geophilosophy and Geoaesthetics”, in
K. A. Pearson (org.), A Companion to Nietzsche, pp.
477-494. Oxford: Blackwell, p. 480].
10 - Abel Gance in “Le Temps de l’image est venu”
(1927) apud Walter Benjamin “The Work of Art in
the Age of Mechanical Reproduction” (1939). And
before, Benjamin said: “One might generalize by
saying: the technique of reproduction detaches the
reproduced object from the domain of tradition. By
making many reproductions it substitutes a plurality
of copies for a unique existence. And in permitting
the reproduction to meet the beholder or listener in
his own particular situation, it reactivates the object
reproduced.” [cf. Walter Benjamin. “The Work of
Art in the Age of Mechanical Reproduction”, In
Illuminations. Trad. Harry Zohn, pp. 217-251. New
York: Schocken Books, 1969, p. 221].
11 - As an essential action which initiates motion,
Maria Augusta Babo says that: “... act is therefore
fortuitous, gratuitous or superfluous, non-inscribable.
Gesture exists in its eternal currentness.” [cf.
Maria Augusta Babo (2014). “A dimensão matérica
da escavação”, in O Resto e o Gesto: Desenhos
para o Século XXI. Colecção Cadernos do Côa
n º 8. Fundação Côa Parque – Fundação para a
Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa, p. 27].

12 - André Leroi-Gourhan associates the intellectual
nature and the technical form to the same liberation.
By exteriorizing himself through technique in the
utensil, Man manufactured himself so as to exercise
his own thought: “ Technique is both gesture and
utensil, ordered in chain by a true syntax which
gives the operational series their fixed and subtle
nature. Operational syntax is proposed by memory
and originates between the brain and the material
mean. If we follow the same parallel for language, we
can see the same process takes place. Therefore,
from the knowledge of pebbleculture’s techniques
up to Acheulean, we can hypothesize a language
whose level, complexity and richness of concepts
are approximately the same as technique’s.” [cf.
Leroi-Gourhan (1964). O Gesto e a Palavra. Vol. 1.
– Técnica e Linguagem. Trad. V. Gonçalves. Lisboa:
Edições 70, 1990, p. 117].
13 - Cf. José Bragança de Miranda (2014). “A Linha
da Terra”, in O Resto e o Gesto: Desenhos para
o Século XXI. Colecção Cadernos do Côa nº 8.
Fundação Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda
e Valorização do Vale do Côa, p. 13.
14 - I’d like to point out João Botelho’s unforgettable
2014 movie A Arte da Luz tem 20 000 anos.
15 - Regarding ancestry, we should look at Après
la finitude, by Quentin Meillassoux. Developing a
radical critique to metaphysics, Meillassoux refutes
what he calls “correlationism”, according to which
thought cannot be separated from reality. This
contemporary philosopher defends that thought
isn’t completely expandable to existence. In that
train of thought, he designates as an arche-fossil
any occurrence that comes before the thought that
thinks it, which reduces the excessive weight of
anthropocentrism in history [cf. Quentin Meillassoux
(2008). After Finitude: An Essay on the Necessity of
Contingency. Trad. R. Brassier. London: Continuum].
16 - Bataille says, in this inescapable quote, that “That
which is perceivable in Lascaux, what smites us, is that
which moves. A feeling of glee in our spirit raises us in
face of these works where, without a routine, beauty
emanates feverish motions: while facing them, what is
imposed upon us is the free communication of being
and of the world around it; Man becomes free there, in
harmony with this world whose richness he discovers.
This movement of a drunken dance has always had
the strength to raise Art above the subordinated
tasks which he accepted, which religion or magic
commanded him. In a similar way, the art of the being
with the world around it motivates the transfigurations
of Art, which are the transfigurations of ingenuity.” [cf.
Georges Bataille (1955) O Nascimento da Arte, apres.
and translation by Aníbal Fernandes, Lisboa, Sistema
Solar, 2015, p. 134.
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Cresci junto ao mar bravo do norte, onde as praias são preenchidas por rochas e pelos limos que as cobrem nas marés baixas.
Vivi os verões com os joelhos em ferida e nódoas negras no corpo
de tanto cair enquanto caçava larotes, búzios e lapas. Pescar era
ocupação de miúdos e graúdos. Ao final do dia, quando os barcos
chegavam ao areal, corríamos para ver o peixe nas redes. Nessa
altura, aproximavam-se também as mulheres dos pescadores que
durante o dia permaneciam na sombra de casa, com os olhos aflitos postos no mar. Nunca conheci uma mulher pescadora. Mas eu
sempre gostei de pescar. Passava horas a perscrutar as rochas até
encontrar um pequenino e brilhante bicho do mar. Eram tesouros
para mim. Só muito mais tarde soube da existência das arrais, mulheres com a sua própria embarcação, nas Caxinas, que enfrentavam o mar para pescar. Desde pequena que me intrigava a divisão
do trabalho por género. Onde e quem definira essa divisão? Haveria trabalhos que eu, um dia, não poderia fazer? Quando questionados, os adultos, geralmente davam respostas relacionadas com a
força física ou então, e aqui mais perdida eu ficava, diziam-me que
certos trabalhos não eram dignos para uma mulher.

I grew up by the heavy northern
sea, where the shores are covered
with rocks and seaweed at low tides.
I lived my summers with injured
knees and a bruised body from falling
down so many times while hunting
for gobies, sea snails and limpets.
Fishing was an activity for kids and
grown-ups. At the end of the day,
when the boats got to the beach,
we would run to watch the fish in
the nets. At that time the fishermen’s
wives – who during the day would
remain in the shade of their homes,
their troubled eyes set on the sea –
would also approach. I never knew
a fisherwoman. But I always enjoyed
fishing. I spent hours examining the

rocks until I found a tiny and shiny
little sea creature. They were treasures
to me. It was only much later that I
knew about the existence of female
skippers, women from Caxinas with
their own boats, who would face the
sea in order to fish. Since I was a child
I was intrigued by the labor gender
segregation. Where and who defined
that separation? Were there jobs that I
would not be allowed to do someday?
When questioned, grown-ups would
usually give an answer that was
related with physical strength or else
– and at this point I was even more
confused – I was told that certain jobs
were not worthy for a woman.
In Japan, exclusively along the
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No Japão, exclusivamente nas zonas costeiras, os papéis sempre
se inverteram. São as mulheres que partem para o mar e os homens que aguardam em terra. Este fenómeno acontece há cerca
de dois milénios e questiona não só o papel da mulher numa cultura patriarcal e conservadora, como a própria natureza feminina.
As Amas foram muitas vezes a única fonte de rendimento da família e conquistaram por isso um lugar de destaque e de respeito.
São mulheres fortes que trilham um percurso de liberdade à custa
de um trabalho pesado e arriscado. Essa força reconhece-se para
além da vida no mar: está-lhes sobretudo no olhar, no caracter
cuidador, na persistência serena para caçar, no medo diário que
transformam em coragem, no amparo permanente que dão aos
filhos e aos netos ao longo da vida, na devoção amorosa por toda a
família e na imensa capacidade de permanecerem firmes, mesmo
quando um dia ficam sós e deixam de mergulhar.
Este filme a que me dediquei nos últimos anos é sobre a resolução, ou a recusa, de uma pretensa contradição entre a mulher
japonesa e as Amas. Sendo aqui o Japão utilizado como metáfora
para um cenário universal que tende a resolver o lugar de todos e
de cada um na sociedade. E se num primeiro gesto o filme partiu

para o conhecimento dos modos e meios desta tradição, depois de
conhecer as Amas, o meu olhar mergulhou no mar secreto que as
habita — porque ninguém sabe o que se passa no mar — sem nunca as sacralizar. É um filme sobre a doçura a que se permite uma
mulher que é capaz de tudo. É sobre a força — não sobre os outros
— mas sobre o nosso corpo face à vida. É um filme que responde
à pergunta que me perseguia em criança: o trabalho é a livre construção da nossa identidade e por isso não pode ser atribuído a um
género. As Amas são a prova viva desse molde quebrado.
Wagu é uma pequena vila piscatória situada a 300 km de Osaka.
É um dos lugares, em todo o território japonês, onde ainda encontramos as Amas a mergulhar — aproximadamente 50 mulheres
distribuídas por diferentes embarcações. É aqui que parte da acção tem lugar, num pequeno barco azul baptizado por Minemaru
que parte todas as manhãs com um dos grupos de Amas mais
antigos daquela península. Dentro deste grupo, o filme centra o
olhar em três mulheres: Masumi, Mayumi e Matsumi. Cada uma
delas representa uma geração distinta. Mais de quatro décadas separam a mais nova da mais velha e as suas performances revelam
essa gradação de experiência. Os seguintes textos que apresento

coastal areas, roles were always
reversed. Women are the ones who
go out to sea and men wait on shore.
This phenomenon has been happening
for about two thousand years, and
not only questions women’s role in a
patriarchal and conservative culture,
but also the very nature of femininity
itself. The Ama-San were often the
only source of a family’s income
and so conquered a prominent and
respected position. They are strong
women treading a path of liberty at
the expense of heavy and risky work.
That strength is easily recognizable
well beyond their life at sea: it’s mostly
in their look, their caring character, the
serene persistence in the hunt, the

ways and means of this tradition, after
meeting the Amas my gaze dived into
the secret sea that inhabits them –
because no one knows what happens
at sea – without ever sacralizing them.
It is a movie about the gentleness
that a woman who is capable of
everything allows herself. It is about
strength – not used on others – but
of our body in the face of life. It is a
movie that answers the question that
haunted me as a child: work is a free
construction of our identity and thus
cannot be attributed to one gender.
The Amas are the living proof of that
broken construct.
Wagu is a small fishing village
located 300km from Osaka. It is one

daily fear that they turn into courage,
the constant support throughout
their lives for their children and
grandchildren, the loving devotion for
the entire family and in their immense
capability to remain steady, even when,
one day, they are left alone and stop
diving.
This movie, to which I have
dedicated myself in the last few years,
is about the resolution, or the refusal,
of an alleged contradiction between
Japanese women and the Ama. Japan
is hereby used as a metaphor for a
universal scenario which intends to
determine each and everyone’s place
in society. And, if the movie was first
set into motion in order to learn the
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of the places, in the whole territory
of Japan, where we still find Amas
diving – nearly 50 women distributed
throughout several vessels. This is
where part of the action takes place,
in a tiny blue boat baptized Minemaru
that leaves every morning with one
of the oldest group of Amas from
that peninsula. Within this group,
the movie focuses its look on three
women: Masumi, Mayumi, and
Matsumi. Each of them represents a
different generation. More than four
decades separate the youngest from
the eldest and their performances
show that gradation of experience.
The texts that follow are excerpts from
letters the Amas wrote to me during
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são retirados de cartas que as Amas me escreveram ao longo do
período em que rodei o filme. São cartas biográficas, onde cada
uma delas se deixa levar pelas correntes que as trouxeram até ali.
As cartas não foram utilizadas formalmente no filme. São, pela
primeira vez, publicadas nesta edição.
Fazer filmes é muito mais do que amadurecer a técnica e o pensamento em torno do ofício. É acima de tudo, para mim, o resultado de um encontro entre o realizador e aqueles que se permitem
ser filmados. E esta relação, que é de uma confiança vertiginosa e,
arriscaria dizer, um acto de fé, resulta numa transformação permanente da nossa identidade: de quem filma e de quem é filmado.
E é também aqui que encontramos a porta aberta deste filme para
o espectador, a identificação com qualquer uma destas mulheres:
o nosso medo de não ser capaz, a responsabilidade no trabalho,
o amor à família, os sonhos, o futuro, a angústia da morte. É um
filme onde os heróis somos nós.

the time we were making the film.
These are biographical letters, where
each one of them allows herself to be
led by the currents that brought them
to where they are today. The letters
were not formally used in the film.
They are published for the first time in
this magazine.
Making films is much more than
the maturation of technique and
thought enfolded in the craft. For me it
is, above all, the outcome of a meeting
between the director and those who
allow themselves to be filmed. This
relationship, of a vertiginous trust and,
I would dare say, an act of faith, results
in a permanent transformation of our
identity: of those who film and those

who are filmed. And it is also at this
point that the viewer finds an open
door into the film - the identification
with any one of these women: our fear
of not being able, the responsibility at
work, the love of family, the dreams,
the future, the anguish of death. It is a
film where we are the heroes.
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MATSUMI KOISO, 80 anos
Eu perdi os meus pais cedo e fui criada pela família da minha
mãe. Vivi com eles durante algum tempo. Nessa casa viviam também
os meus primos, que eram para mim como irmãos. Era uma família muito grande. Vivi sempre perto do mar e com os meus irmãos
aprendi a mergulhar. Pegávamos numa pedra, marcávamo-la com
um sinal e atirávamo-la ao mar. Depois todos mergulhavam para
a encontrar. Recordo-me da água fria do mar e do regresso à areia
muito quente. Quando havia ondas, pegávamos em tábuas que tirávamos dos barcos e depois usávamos para fazer pranchas, como os
surfistas. Deslizávamos todos juntos nas ondas do mar. Vivíamos
assim. Era mais simples e por isso, talvez, mais feliz.
Quando terminei os estudos comecei a trabalhar na aquicultura
das pérolas, que na altura estava em grande crescimento. Durante 15
anos colocava-as, pérola a pérola, dentro das conchas. Mas quando
chegou o período da recessão, tive de seguir a tradição das mulheres
da minha família, tornei-me Ama-San. Eu tinha de sustentar a família que estava a construir e o trabalho de Ama-San permitia-me
ter dias de folga para me dedicar aos meus filhos. Na aquicultura
MATSUMI KOISO,
80 years old

I lost my parents at an early age,
and was raised by my mother’s
family. I lived with them for a while.
My cousins also lived in that house;
they were like brothers to me. It was
a really big family. I always lived near
the sea, and I learned how to dive
with my brothers. We would grab a
stone, mark it with a sign, and throw
it into the sea. Then we would all dive
to try and find it. I remember the cold
seawater and then coming back to the
very hot sand. When there were big
waves we would take the planks we
had removed from the boats and then

used to make boards, like the surfers.
Then we would all glide the sea waves
together. That was the way we lived.
It was simpler, and maybe for that
reason, happier.
When I finished my studies I started
working in the pearl oyster aquaculture,
which was in solid growth at that time.
For fifteen years, I would put them, pearl
by pearl, inside the shells. But when the
recession period came, I had to follow
the tradition of the women in my family;
I became an Ama-San. I had to support
the family I was building, and an AmaSan’s work would allow me to have
days off to devote myself to my children.
The aquaculture of pearls was harder
because I had to work full-time, 30 days
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das pérolas era mais difícil porque tinha de trabalhar o tempo todo,
durante 30 dias por mês. Mas como Ama-San trabalhava apenas de
10 a 15 dias por mês e ganhava melhor.
Comecei a mergulhar quando a minha segunda filha nasceu.
Lembro-me muito bem dessa altura. Ia para o mar com o meu tio
porque ainda não conseguia mergulhar em zonas muito profundas.
Estava a aprender, a descobrir o trabalho por mim. Havia muitas
mergulhadoras mais velhas no mar e eu aprendia a vê-las e com o
que me diziam. Fui ganhando prática com o tempo. Nessa altura
havia muitos búzios e abalones. Apanhávamos imensos. Quando lá
voltávamos, dois ou três dias a seguir às folgas, continuavam a existir
tantos como antes. Eu mergulhava bem e comecei a pescar muito.
Quando somos jovens vemos bem, nadamos bem e sustemos bem
a respiração. Eu ganhei bastante dinheiro a mergulhar. Foi assim que
construí duas casas, só com o meu salário. Antigamente lucrávamos
muito. Dava para viver, para estudar na universidade, para sustentar
toda a família e depois fazíamos tudo por nossa conta o ano inteiro.
Conquistei assim a minha independência. Senti-me sempre dona de
mim. E dessa forma, os meus pais podiam também poupar dinheiro.
Trabalhava-se muito mas era-se recompensado. Hoje em dia é im-

possível. Não conseguimos viver só com o que ganhamos.
Agora que me sinto a envelhecer — tenho quase 80 anos — já não
consigo apanhar grandes quantidades como antigamente. O ar que
tenho não chega. Sinto também que já não vejo tão bem. Vou apanhando um terço, um quinto, até um décimo do que outrora apanhei. A idade é tramada. Penso muito nisso. É difícil aceitar o tempo
a passar por nós, o corpo a mudar, a perder resistência. Mas mesmo
assim, quando estou a trabalhar sinto-me feliz. Quando rezo peço
sempre saúde e a possibilidade de apanhar muito marisco. Peço
também que me proteja dos acidentes de mar. É sempre isso que
peço. O meu marido já morreu e diariamente vou ter com ele com
um forte sentimento de agradecimento pela vida que partilhámos.
Cuidar e agradecer aos que partiram é muito importante para mim.
Faço-o todos os dias antes de ir para o mar. Há muitas Amas que
morreram a mergulhar. E eu peço a Obetssan que me proteja sempre
de um acidente.
Com a idade que já tenho e por ter visto muitas Amas a partirem,
penso se algum dia este trabalho deixará de existir. Hoje em dia as
Amas ainda activas são todas velhas, têm 50, 60 ou para cima dos 70
anos, como eu. Antes, quando chegavam aos 40/45, não precisavam

a month. But as an Ama-San I only
worked from 10 to 15 days a month, and
earned more money.
I started diving when my second
daughter was born. I clearly remember
that time. I went to the sea with my
uncle because I wasn’t yet capable
of diving in very deep areas. I was
learning, discovering the profession
on my own. There were many older
women divers at sea, and I would
learn from watching them and from
what they told me. Over time I gained
experience. There were lots of sea
snails and abalones at that time. We
would catch so many. When we
returned to the same place, after two
or three days off, there were still as

earn is not enough for a living.
Now that I feel myself getting
older – I’m nearly 80 – I can no longer
catch large amounts as in the old
days. The air I have is not enough. I
also feel that my sight is not as good
as it used to be. I catch a third, a fifth,
even a tenth of what I used to catch.
Ageing is rough. I think about that a
lot. It’s hard to accept time passing
by us, the body changing, losing its
resistance. But, still, I’m happy when
I’m working. Each time I pray I always
ask for health, and for the possibility of
catching a great deal of seafood. I also
ask for protection against accidents
at sea. That’s what I always ask. My
husband has already died and each

many as before. I was good at diving
and started fishing a lot.
When you’re young you can see
well, swim well, and hold your breath
for a long time. I earned a lot of money
from diving. That’s how I’ve built
two houses, with my wages only. In
the old days we would make a lot
of profit. You could make a living,
study at the university, raise your
whole family, and then throughout
the year we would do everything on
our own. That was how I achieved
my independence. I always felt I was
my own boss. That way my parents
could also save some money. You
worked a lot, but you were rewarded.
Nowadays it’s impossible. What we
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day I go to him with a great feeling of
gratitude for the life we shared. Taking
care of and showing gratitude for
those who are gone is very important
to me. I do it every day before going
into the sea. There are many Amas
who died while diving. And I ask
Obetssan to always protect me from
an accident.
With my age, and because I have
already seen many Amas pass away, I
wonder if one day this job will cease to
exist. Nowadays, all the working Amas
are old, 50, 60 or even over 70 years
old, like me. Before, when they turned
40/45 they no longer needed to work
and could live out the rest of their life
comfortably. Now you have to carry
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de mergulhar mais e podiam viver o resto de uma vida confortável.
Agora é preciso continuar. Há Amas que têm muita resistência corporal e conseguem mergulhar sempre bastante em grandes profundidades até por volta dos 90 anos. Mas eu não sinto assim. Acho que vou
ter de parar antes. Gostava de mergulhar mais um ou dois anos. Mas
começo a sentir tristeza por isso. O meu desejo era que o meu corpo
continuasse sempre saudável. Para sempre. Mas sinto que já me falta
o ar e por isso não posso mergulhar tão fundo. Antigamente conseguia
mas agora não arrisco. Tenho medo. Não quero perder-me lá dentro.
Eu sei que me fará falta a união das Ama-San, somos felizes
juntas. E para mim, é uma vida inteira de cumplicidade, dentro e
fora do mar.

Lembro-me de entrar no comboio com a minha mãe e saber que
naquele momento me separava das pessoas e do lugar onde nasci, Kyushu. Era um comboio nocturno, daqueles de antigamente.
Já não há comboios desses hoje em dia. Agora quando penso nisso,
soa-me a uma memória romântica. Mas eram assim. E na altura,

como eu era pequena, custou-me muito. Quando cheguei a Mie percebi que o meu caminho era seguir a minha mãe e esse sentimento
ficou-me para sempre no coração. Agora que vivo aqui há tantos
anos, sinto que parte de mim já é daqui. É um lugar muito bonito e
pacífico, talvez pelo mar.
Quando eu andava na escola, a mãe de uma amiga minha era
Ama-San e por isso lá em casa elas comiam muitas coisas frescas
apanhadas no mar. Lembro-me que na altura invejava aquela vida.
Apesar de ter nascido numa cidade distante da costa, sempre gostei
muito de brincar na praia. Quando o mar estava mais agitado, eu
colhia o que as ondas traziam para terra. Lembro-me que, juntamente com os amigos, apanhávamos as algas com a ponta do bambú. São imagens que guardo. Nessa altura as Amas não vestiam fatos de mergulho como hoje, usavam só roupas brancas e o corpo era
mostrado sem vergonhas.
Casei-me e juntos tivémos 3 filhos. O salário de um homem não
era suficiente para uma família inteira e foi para salvar essa situação
que me tornei Ama-San, pelos meus filhos. Na altura disseram-me
que se eu me esforçasse no trabalho de Ama, então o salário seria
correspondente ao meu empenho. E como eu trabalhei sempre mui-

on. There are Amas who have great
physical endurance and are able to dive
in deep waters until they are around
90 years old. But I don’t feel that way. I
guess I will have to quit sooner. I would
like to dive one or two more years. But
I’m beginning to feel sad about it. I wish
that my body would always stay healthy.
Forever. But I feel I don’t have enough
air, and so I cannot dive as deep. In the
old days I could, but now I don’t take
that chance. I’m afraid. I don’t want to
get lost inside there.
I know I will miss the unity of the
Ama-San, we are happy together. And,
for me, it is a lifetime of complicity,
inside and out of the sea.
MAYUMI MITUHASHI,

is from this place already. It is a very
beautiful and peaceful place, probably
because of the sea.
When I was at school, my friend’s
mother was an Ama-San and therefore
they ate a lot of fresh seafood at
home. At that time, I remember
envying that lifestyle. Although I was
born in a town away from the sea, I
always enjoyed playing at the beach.
When the sea was rougher, I would
collect what the waves brought to the
shore. Alongside friends, I remember
catching seaweed with the tip of a
bamboo. I hold on to these images.
At that time the Amas didn’t wear a
diving suit like nowadays, they just
wore white cloths and the body was

MAYUMI MITUHASHI, 65 anos

65 years old

I remember getting on the train
with my mother, and realizing that at
that moment I was being separated
from the people and the place where
I was born: Kyushu. It was a night
train, one of those from the old days.
Nowadays, those trains don’t exist
anymore. Now, when I think of it, it
sounds like a romantic memory. But
they were like that. And at the time,
as I was young, I found it very hard.
When I got to Mie I understood that
my route was following my mother,
and that feeling has stayed in my heart
forever. Now that I’ve been living
here for so long, I feel that part of me
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shown without embarrassment.
I got married and we had 3
children together. The salary of one
man wasn’t enough for a whole
family, and it was in order to save the
situation that I became an Ama-San,
for my children. At that time, I was
told that if I worked hard at being an
Ama, then my salary would match my
effort. Since I always worked a lot and
in very different areas, I took on this
extra challenge. When we experience
difficulties at work, we understand
life and people better. Each day is
hard, but each day is also a learning
experience. And, just like that, without
realizing, I kept the hardest job of all –
I wonder what that says about me?
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to e em coisas sempre distintas, aceitei mais este desafio. Quando experienciamos dificuldades através do trabalho, compreendemos melhor a vida e as pessoas. Cada dia é difícil, mas cada dia é também
uma aprendizagem. E assim, sem dar conta, retive-me no emprego
mais duro de todos — o que será que isso diz de mim?
Enquanto mergulhei, o tempo passou depressa. Os meus filhos
entretanto cresceram, tenho netos, o meu marido morreu, a minha
mãe morreu e se eu me puser a pensar, tanta coisa aconteceu. Dá-me vontade de chorar. Chamamos a isto em japonês: Haranbajo.
Significa, Mar agitado, com ondas que às vezes nos levam para cima
e outras vezes para baixo.
A minha mãe nunca concordou com o meu trabalho de Ama.
Perguntava-me sempre quando é que eu ia desistir. Ficava todos os
dias ansiosamente à espera do meu regresso. Uma vez tive um acidente. Quando estava a subir do fundo do mar em direcção ao barco, outra Ama-San mergulhou ao mesmo tempo e embatemos com
a cabeça uma na outra. Os meus óculos partiram-se, são de vidro,
magoei-me muito no nariz e fui para o hospital de ambulância. As
Amas têm que ter muito cuidado para não se magoarem nem inquietarem quem as rodeia. Foi o que as mais velhas me ensinaram.

Quando mergulho tento concentrar todo o meu pensamento no que
estou a fazer. Às vezes quando tenho muitas preocupações e as levo
para debaixo de água, a pesca não me corre tão bem. É preciso libertar o pensamento, deixar as preocupações em terra.
Houve momentos em que pensei em desistir. Mas depois achava que as Ama-san eram muito corajosas e admirava-as por isso e
então nunca desisti. As Ama-San mais velhas dizem que este é um
trabalho do inferno. Uma vez dentro de água deixa-se de respirar,
literalmente, e cada pessoa tem que se preocupar consigo mesmo. A
mais pequena desatenção pode ser fatal. Pode ser muito assustador.
Às vezes com as correntes mais fortes, o chumbo que levamos connosco pode prender-se às algas e não conseguimos tirá-lo. No mar,
há sempre perigos em redor. Quando acontece um acidente e uma
Ama-san morre, fico muito consciente dos riscos que tomo. Tento
não pensar nas coisas más. Mas eu sou de pensar muito.
Neste momento preocupa-me saber que quase não existem Ama-San mais novas para darem continuidade a este trabalho tão antigo.
Acontece às vezes raparigas novas quererem assistir aos nosso mergulhos mas depois de ouvirem as nossas vozes sofredoras a regressar
à superfície, assustam-se e não voltam. Pergunto-me todos os dias,

While I dived, time went by quickly.
Meanwhile, my kids grew up, I have
grandchildren, my husband died, and
my mom died and, if I start thinking
about it, so much has happened. It
makes me want to cry. In Japanese we
call this: Haranbajo. It means a rough
sea, with waves that sometimes lift us
up and other times put us down.
My mom never agreed with my
profession as an Ama. She always
asked me when I would give it up.
Every day she would wait anxiously
for my return. I once had an accident.
When I was emerging from the
bottom of the sea towards the boat, at
the same time another Ama-San dived
in and we hit each other’s head. My

say this is a job from hell. Once you’re
underwater you stop breathing, literally,
and one has to worry about oneself.
The tiniest distraction can be fatal. It
can be very scary. Sometimes, when
there are stronger currents, the lead on
our weighted belts can get caught on
the seaweed and we can’t get it off. In
the sea, there is always danger around
you. When there is an accident and an
Ama-San dies, I get really conscious of
the risks I take. I try not to think about
the bad things. But I am a hard thinker.
At this point, knowing that there
are almost no younger Ama-San to
continue with this ancient profession
worries me. Now and then young
girls come to watch us dive, but after

diving mask broke, they’re made of
glass, my nose was really injured, and
I went to the hospital in an ambulance.
Amas have to be very careful so that
they neither get injured nor disturb
those around them. That was what
the older Amas taught me. When I
dive I try to focus all my attention on
what I’m doing. Sometimes when I
have a lot of worries and I take them
underwater with me, the fishing is not
as good. You need to free your mind,
leave your worries onshore.
There were moments when I
thought of giving up. But then I
believed that the Ama-San were very
brave and I admired them, so therefore
I never gave up. The older Ama-San’s
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they hear our aching voices returning
to the surface they get scared and
they don’t come back. Every day I
ask myself, will we survive? I really
want the Amas to keep diving forever,
and I want to contribute towards
making this happen. That is my path,
to help preserve a tradition. When
my daughter was little she said she
wanted to be an Ama-San, and that
always caused in me an intense
uneasiness. It’s a contradiction.
Being a mother leaves us full of
contradictions.
Underwater there is no sound. But
you can see many things. In between
the rocks there is an enormous world
of surprises, but it takes courage to
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será que vamos resistir? Eu desejo muito que as Amas continuem a
mergulhar para sempre e quero contribuir para que isso aconteça.
Esse é o meu caminho, ajudar a preservar uma tradição. A minha filha quando era pequena dizia que queria ser Ama-San e isso sempre
provocou em mim uma forte inquietação. É uma contradição. Ser
mãe deixa-nos cheias de contradições.
Debaixo de água não há som. Mas veem-se muitas coisas. Entre
as rochas há um imenso mundo de surpresas mas para espreitar é
preciso coragem. Sem monstros não há aventura. Eu tenho medo
dos tubarões e das moreias. Antes cruzávamo-nos muito mas ultimamente não os tenho visto. Já me habituei aos peixes pequenos mas
aos grandes não. Um dia enfiei a mão dentro da boca de uma moreia, assustei-me muito. E sinto que os polvos me olham directamente nos olhos, falam comigo. No início eu fugia. É difícil explicar o
mar, aquilo que se vê e se sente lá em baixo. Para falar do mar tenho
de te convidar a mergulhar comigo. Em japonês, diz-se fazer uma
visita ao Palácio do Dragão, como no conto de Urashima Tarou. É
a dança fronteira da solha e do pargo que, montado na tartaruga,
é levado ao fundo do mar para visitar um mundo desconhecido. A
nossa relação com o mar é tão ancestral quanto a nossa própria exis-

tência. E será sempre uma relação interdependente de vitalidade. Na
tradição nipónica, o oceano é referido como uma lágrima de Deus.

have a look. Without monsters there
is no adventure. I’m scared of sharks
and moray eels. We crossed paths
many times in the past, but lately I
haven’t seen them. Now I’ve got used
to the tiny fishes, but not to the big
ones. One day I stuck my hand inside
a moray eel’s mouth, I was really
scared. And I feel that the octopus
look straight into my eyes, they talk
to me. At first I ran away. It’s difficult
to explain the sea, what you see and
feel underwater. In order to talk about
the sea I have to invite you for a dive
alongside with me. In Japanese we
call it a visit to the Dragon Palace, as
told in the tale of Urashima Taro, who,
riding on the back of a turtle, is taken to

for abalones, a much appreciated
delicacy in Japan, mostly in the courts
of the great emperors. Since then,
the Amas live a very independent life.
For a long time they were the family’s
main source of income, while being
aware of the exceptional life journey
they undertake.
I believe that the first time I saw
an Ama-San I was still in elementary
school. I remember it was summer
and since we lived near the sea, I
would play at the beach with my
friends or with my brother. There was
an Amagoya (a hut where the Amas
gather around a bonfire to warm
themselves after they dive) someplace
else, as well as the one that exists

visit an unknown world at the bottom
of the sea, where he witnesses the
dance of the sole and the snapper. Our
relationship with the sea is as ancestral
as our own existence. And it will always
be an interdependent relationship of
vitality. In the Nippon tradition the ocean
is referred to as a teardrop of God.
MASUMI SHIBAHARA,
40 years old

It is not possible to determine
exactly when and where this fishing
method started, but we can find
descriptions of the Ama-San’s dives
in really ancient writings. It has
always been related to the demand
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MASUMI SHIBAHARA, 40 anos
Exactamente quando e onde este modo de pesca começou não
é possível precisar mas podemos encontrar descrições dos mergulhos das Ama-San em escritos muito antigos. Esteve sempre ligado
à procura do abalone, uma iguaria muito valorizada no Japão, sobretudo nas cortes dos grandes imperadores. As Amas vivem desde
então uma vida muito independente. Foram durante muito tempo
a principal fonte de rendimento da família sendo ao mesmo tempo
conscientes do caminho de excepção que levavam.
Acho que a primeira vez que vi uma Ama-San foi quando estudava na escola primária. Recordo que era verão e, como vivíamos perto
do mar, eu ia brincar para a praia com os meus amigos ou com o
meu irmão. Havia um Amagoya (cabana onde as Amas se aquecem
depois de mergulhar em redor de uma fogueira) noutro sítio, para
além daquele que existe agora. Lembro-me de aí ver as Ama-San a
lavarem as suas roupas depois de virem do mar. Eram roupas brannow. I remember watching the AmaSan washing their clothes there after
coming from the sea. They were all
white clothes. That image remains
with me to this day. But I never saw
them dive. What the Ama-San do in
the sea few people see.
In my family there is no tradition
of women becoming Ama-San. It
happened to me by chance, out of
curiosity. One day I wanted to follow a
friend that had just started diving. But
I never thought about the money issue
or about the difficulties of the job.
There is so much to learn and to find
out on your own in this profession.
You reach your peak condition rather
late. It takes years to get to know the
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cas. Tenho presente essa imagem ainda hoje. Mas nunca as vi mergulhar. O que as Ama-San fazem no mar pouca gente vê.
Na minha família não há tradição de mulheres se tornarem Ama-San. A mim aconteceu-me por acaso, por curiosidade. Um dia quis
seguir uma amiga que tinha começado a mergulhar. Mas nunca pensei na questão do dinheiro e tão pouco na dificuldade do trabalho.
Há muita coisa para aprender e para descobrir sozinha neste ofício.
O pico da forma atinge-se muito tarde. O mar leva anos a ser descoberto e o corpo leva também tempo a adaptar-se à temperatura
da água, os pulmões a conhecer os seus limites, os olhos a descortinarem o que queremos pescar, as mãos a manejar a faca. É muita
coisa, leva tempo.
A ida ao mar das Ama-San só é decidida no próprio dia. É uma
profissão que depende directamente da natureza. E se, por um lado,
isso é difícil de gerir porque não podemos antecipar os nossos dias,
por outro lado, permite-me viver de forma mais espontânea e ter regularmente tempo livre. Todos os dias pesamos aquilo que apanhámos. Depois de duas semanas, recebo o pagamento na minha conta
bancária. Daí pagamos 15% ao capitão do barco — sem ele não
conseguiríamos chegar às zonas onde mergulhamos. E apesar de ser

um mergulho solitário, todos trabalhamos em equipa. Eu sinto-me
acompanhada. Sinto que faço parte de um laço de amizade e isso é
muito importante. No trabalho e na vida.
Não sei se é uma tradição desta região ou se isto acontece em
todo o lado, mas diz-se que quando há um bébé dentro da barriga
de uma mulher, se deve comer Abalone. Diz-se que assim a criança
nascerá com bonitos olhos. Quando fiquei grávida do primeiro filho,
comi uns oito. Neste momento tenho três filhos, e das três vezes comi
muitos Abalones que as Amas me iam oferecendo. Também se diz
que o Abalone se parece com o sexo feminino, é bonita essa ligação.
Às vezes, as Amas quando não apanham a quantidade que queriam,
dizem, em tom de brincadeira, a apontar para entre as pernas umas
das outras: dá-me o teu! A Matsumi-San ensinou-me quase tudo o
que vou sabendo fazer. E sempre o fez de uma forma muito atenciosa
e com generosidade de transmitir a sua sabedoria do mar. É uma das
Amas mais velhas do nosso barco e da Vila. Se não fosse a Matsumi-San eu não conseguia fazer nada. No mar ensinou-me como apanhar os Abalones, onde os encontrar e como não o riscar ao tirá-lo
da rocha. Quando riscamos a concha com a faca o preço de venda
desce para metade! Não é nada fácil e ela tem-me ensinado muito.

sea, and the body also takes time
to adapt to the temperature of the
water, your lungs to get to know their
limitations, your eyes to unveil what
you want to fish, your hands to handle
a knife. It is a lot, it takes time.
The Ama-San’s departure to the
sea is only decided on the day itself.
It is a profession that relies directly
on nature. And if, on the one hand,
that is difficult to manage because
you can’t predict your future, on the
other hand, it allows me to live in a
more spontaneous way, and to have
spare time on a regular basis. Every
day we weigh what we catch. After
two weeks I receive the payment in
my bank account. We then pay 15%

said that the abalone looks like the
female sex organ, it is a beautiful
association. Sometimes, when the
Amas don’t catch the amount they
wished for they say jokingly, pointing in
between one another’s legs: give me
yours! Matsumi-San taught me nearly
everything that I know how to do.
And she has always done it in a very
thoughtful way and with generosity in
transmitting her understanding of the
sea. She’s one of the older Amas in
our ship and in the village. If it weren’t
for Matsumi-San I wouldn’t be able
to do anything. At sea she taught me
how to catch abalones, where to find
them, and how to keep them intact
when taking them off the rock. When

to the boat’s captain – without him we
couldn’t get to the areas where we
dive. And though it is a solitary dive,
we are all working as a team. I feel
accompanied. I feel that I’m part of a
bond of friendship, and that is really
important. Both at work and in life.
I don’t know if it is a regional
tradition or if this happens everywhere,
but there’s a saying that when a
woman is carrying a child she should
eat abalone. It is said that in this way
your child will be born with beautiful
eyes. When I got pregnant with my
first, I ate eight or so. At this moment,
I have three children, and on all three
occasions I ate a lot of the abalone
the Amas would offer me. It is also
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we make a scratch on the shell its
selling price drops by half. It’s not at all
easy, and she has taught me so much.
Sometimes, when we are resting in
the Amagoya, I hear Matsumi-San say
that back in the day she could dive
way deeper, and that today her breath
didn’t hold out again, which is a slow
farewell. It makes me very sad. My
heart feels very small.
The life of an Ama-San isn’t easy.
The older ones usually say that it is a
job from hell. At the beginning I didn’t
get what they meant, but now I do.
It’s painful. When we hold our breath,
it is really hard. Sometimes when I
get back home I don’t feel like doing
anything. And I’m honest, depending
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Às vezes quando descansamos no Amagoya, ouço a Matsumi-San
dizer que outrora conseguia mergulhar muito mais profundo e que
hoje a respiração voltou a não resistir, que é uma despedida lenta.
Fico muito triste. O meu coração fica pequenino.
A vida de uma Ama-San não é fácil. As mais velhas costumam dizer que é um inferno de um trabalho. No início eu não entendia o que
queriam dizer com isso mas agora já entendo. É doloroso. Quando
contemos a respiração, custa muito. Às vezes quando regresso a casa
não me apetece fazer nada. E sou sincera, dependendo das correntes
do mar, às vezes tenho medo. Outras vezes as algas prendem-se no
cinto e sinto medo também. Tentamos todas estar de olho umas nas
outras, sinto-me normalmente acompanhada pelas minhas colegas
mas… No ano passado numa outra embarcação aqui na vila, quando chegou à hora de voltar para o barco e o capitão subiu a bandeira
para assinalar o regresso, todas voltaram menos uma Ama. Uma
das mais velhas. Então todas as colegas lançaram-se de novo ao mar
para a procurar. Mas encontraram o seu corpo, já a flutuar, sem
vida. É muito perigoso.
Para ser sincera, penso que não há praticamente ninguém que
queira começar a mergulhar. Eu mergulho porque gosto muito do
on the sea currents, sometimes I’m
scared. At other times, seaweed can
get trapped on our weighted belts
and I feel scared too. We all try to
keep an eye on each other, usually I
feel accompanied but… This last year
in another village’s boat, when it was
time to get back on board and the
captain raised the flag to signal the
return, everyone came back except
one Ama. One of the older ones.
Then all her colleagues jumped into
the sea once more to look for her. But
they found her body, already floating,
lifeless. It is really dangerous.
To be honest, I think there is nearly
no one who wants to start diving. I
dive because I like what I do very

much. I like to imagine myself doing it
for the rest of my life, I would be happy.
Loving the sea is crucial, otherwise
the work would be unbearable. And,
although it’s such a hard job, I feel
that once I’m in the water, with my
concentration dedicated only to fishing,
it makes all the pain go away. I wouldn’t
trade life at sea and the time I spend
with my children for a life in a city such
as Tokyo or Osaka. I have the whole
world within my own world, I need no
more.
Maybe the world is changing
its mindset and won’t let this job
disappear. But, at the same time, the
sea is also changing. The amount
fished by the Ama-San is diminishing.

12 2

que faço. Gosto de me imaginar a fazê-lo para o resto da vida, seria
feliz. O amor ao mar é essencial, caso contrário o trabalho é impossível de suportar. E apesar da dureza do trabalho, sinto que uma vez
dentro de água, com a concentração dedicada só para pescar, faz
com que todas as dores desapareçam. Eu não trocava a vida do mar
e o tempo que passo com os meus filhos por uma vida numa cidade
como Tokyo ou Osaka. Tenho o mundo todo dentro do meu mundo,
não preciso de mais.
Talvez o mundo esteja a mudar de mentalidade e não deixe esta
profissão desaparecer. Mas ao mesmo tempo, o mar também está a
mudar. As quantidades pescadas pelas Ama-San são cada vez menores. Este tipo de pesca sustentável e de acordo com os ritmos da
natureza sofre muito com as alterações climáticas e com a pesca sistemática e industrial. Deixa-me triste pensar que as Ama-San podem
transformar-se apenas na memória de tempos antigos. Quando uma
Ama-San põe as suas mãos no mar, fazem-no não para perturbar
mas sim para restaurar o equilíbrio. Um equilíbrio que se vai perdendo, que se vai esquecendo. Desejo muito que o mar fique, para
sempre, bonito.

This type of sustainable fishing that
is in accordance with nature’s own
pace suffers a lot from climate change
and from systematic and industrial
fisheries. Thinking that the Ama-San
can become just an ancient memory
makes me sad. When an Ama-San
places her hands in the ocean, it’s not
to disturb a balance, but to restore
it. A balance that is gradually being
lost, that is gradually being forgotten. I
truly wish that the sea remains forever
beautiful.
Translated by Madalena Palmeirim
Revised by Ana Rita Palmeirim
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Amor e Política: Carta Miguel
Miguel Bonneville
Maria, há um sem número de coisas que te posso dizer sobre o amor;
tudo provavelmente mal dito e desordenado. É um tema que não é um
tema, é um terramoto. E eu, neste momento, sou pouco mais do que um
rochedo: imóvel, imponente e muito desgastado. O que é que pode um
rochedo dizer acerca do amor? Pressente-se de imediato nisto uma certa
crispação e algum desencanto. Um rochedo que foi sendo talhado pelo
tempo. As suas formas são duras e incertas, entre a rudeza de um corte
brusco e a suavidade de um polimento repetido.
Comparei o amor ao acto de escrever um livro, sendo que os livros
que escrevi foram sempre fragmentados, diários contraditórios, tentativas de chegar a uma verdade e de a expor com alguma dignidade. São
livros, mas poderiam ser relíquias, restos de alguma coisa que se adorou
profundamente, experiências que definiram as angústias e, por isso, as
transformaram em homenagens a alguém que fui, mas que deixei de
ser. Os livros cristalizam, eu avanço. Não para a frente, visto que não
há frente, mas para o fundo. E é do fundo que te escrevo agora, como
se tivesse descido já muitos metros, não soubesse que efeito tem a luz
no corpo e qual é a temperatura à superfície da terra. Como se ainda se

Love and Politics: Miguel’s Letter
Miguel Bonneville
Maria, there is a countless number of
things that I could tell you about love; it
would probably all be poorly stated and
confusing. It’s a theme but at the same
time it isn’t; it’s an earthquake. And I, at
this moment, am nothing more than a
boulder: motionless, imposing and quite
worn. But what can a boulder say about
love? One immediately feels a certain
tension and some disenchantment in
this question. A boulder that has been
carved by time. Its shape is hard and
uncertain, between the roughness of
a sharp cut and the smoothness of
repeated polishing.
I’ve compared love to the act of

writing a book, since the books I’ve
written were always fragmented
contradictory diaries, attempts to
reach a truth and expose it with some
dignity. They are books, but they
could very well be relics. They are the
remains of something that one once
profoundly adored, experiences that
defined anguish and, for that reason,
transformed them into tributes of
the person I was, but no longer am.
Books crystallize; I move. I don’t move
forwards since there is no forwards,
but to the bottom. And it’s from the
bottom that I write to you now. It’s
as if I had already descended many
metres, and didn’t know what effect
light has on the body or what the
temperature of the earth’s surface is.
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usassem velas para iluminar o caminho, ou melhor, como se me transformasse numa enorme toupeira que, em vez de cavar galerias porque está
apaixonada, o faz porque não há forma de se apaixonar. Uma toupeira
empenhada no seu dramatismo, que é o que lhe resta para se sentir viva.
Família
Uma das galerias à qual regresso continuamente é o quarto da infância — da infância prolongada que ainda hoje revisito. Esse quarto
que guarda todas as memórias, tanto do amor familiar como do amor
da puberdade e quase todos os que se seguiram. É um lugar de passagem obrigatória, como se pudesse revelar muito mais do que aquilo
que eu alguma vez poderei dizer sobre mim. Um quarto de desejos
e de castigos; um quarto de inúmeras descobertas e de outras tantas
frustrações. O quarto no qual parti um dente por me armar em super-herói; o quarto no qual fui colocado em cima do armário como castigo
de não sei que impropério; o quarto onde exibi timidamente os meus
órgãos sexuais; onde perdi a virgindade (voluntariamente). Um refúgio
e um potenciador de medo.
Nesse quarto fui solidificando as primeiras relações. Amei a minha
mãe, amei o meu irmão, amei a Té — a quem poderia chamar ama, na

It’s as though candles were still used
to light the way, or better yet, as if I
would transform into an enormous
mole that instead of digging burrows
because it’s in love, does it because it
can't fall in love. A mole committed to
its drama, which is what it has left to
feel alive.
Family
One of the burrows I keep returning
to is the childhood bedroom — the
prolonged childhood that I revisit even
today. That room holds all the memories
of both family and puberty love and
nearly all the others that follow. It is a
mandatory place of passage, as if it
could reveal much more than what I
could ever say about myself. A room

of desires and punishment; a room of
countless discoveries and so many
other frustrations. The room where
I broke a tooth while pretending to
be a superhero; the room where I
was placed on top of a wardrobe as
punishment for some swearword I
don’t recall; the room where I timidly
exhibited my sexual organs; where I lost
my virginity (voluntarily). A refuge and a
place that triggers fears.
I came to strengthen my first
relationships in that room. I loved my
mother. I loved my brother. I loved
Té — whom I could actually call nanny,
but was always much more than that
—, but I don’t know if I truly loved my
father. Love taught as an obligation
can only become a hollow lesson. It
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verdade, mas que sempre foi muito mais do que isso —, mas não sei
se amei verdadeiramente o meu pai. Quando o amor é ensinado como
obrigação transforma-se apenas numa aprendizagem oca, cumpre-se
como outra coisa qualquer, mas sem afecto. Hoje consigo comover-me
com o meu pai, mas acho que essa comoção é fruto de uma nostalgia do
que poderia ter sido um amor real, recíproco. Comovo-me porque não
aconteceu.
Eu não tinha que amar nenhuma destas pessoas; os laços de sangue
não são uma desculpa suficientemente forte para despertar em mim
esse tipo de afecto. Amo-as porque nos modificámos uns aos outros
na procura da perfeição, sem que isso exigisse uma submissão total da
personalidade às vontades de cada um. Aprendemos a conhecer-nos e,
por isso, a melhorar as nossas relações. Não estou a dizer que foram
isentas de conflitos, estou a dizer que o ultrapassar desses conflitos fez
de nós uma espécie de matilha, na qual as cumplicidades se constroem
e se trocam em múltiplas direcções. Criou-se um sentido de protecção
que se sobrepôs a qualquer laivo de crueldade. Sabemos que a vileza
não ultrapassa os limites do respeito e é isso que nos mantém confiantes nesta união.
Eu não experienciei, como o meu irmão, uma dinâmica efervescente,
um interesse vivo pela convivência familiar. Os meus avós paternos estavam mortos, os meus avós maternos separados, não tinha primos da

minha idade e, pouco tempo depois do meu nascimento, os meus pais
separaram-se. A família era isto: uma sucessão de desastres. Eu não era
especial, era apenas mais uma criança isolada da sua geração, entregue
ao cuidado de adultos cujas emoções estavam, em grande parte, em ruínas. [...]
Da minha mãe sempre senti um amor incondicional, às vezes quase
patético por ser tão sentimental. O excesso de emoção tornou-se sinónimo de fraqueza, apesar de ser essa, ao mesmo tempo, a sua maior força.
Tal como com a honestidade que é o seu maior defeito e a sua maior
virtude. O facto de se deixar entrar numa passividade típica do segundo
sexo, na qual a mulher se cala e se isola para chorar, dando primazia
e razão às leis do macho, punha-me num lugar de vítima sem direito
a advogado. Todos tínhamos simplesmente que obedecer às regras do
homem — esse homem imaturo e culpado que, mesmo não vivendo debaixo do mesmo tecto, continuava a reinar e a fazer pleno uso do seu
mandato. O seu amor incondicional era necessário para compensar os
destroços e para acalmar o medo, mas deveria ter sido mais assertivo
quando se tratava de nos protegermos da tirania rancorosa daquele homem que culpava o mundo pela destruição da sua própria vida, tendo
sido ele, na verdade, o grande culpado desse feito.
O amor do meu pai era totalitário, tinha que me sujeitar às suas regras,

is carried out just like anything else,
but without affection. Today, I do get
moved by my father, but I think this
commotion is the result of a nostalgia
of what could have been a real,
reciprocal love. I am moved because it
didn’t happen.
I didn’t have to love any of these
people; blood ties aren’t a good
enough excuse to awaken that sort of
affection in me. I love them because
we modified each other in the search
for perfection, without that actually
demanding a total submission of
personality to each other’s will. We
learn to know ourselves and therefore
to improve our relationships. I’m not
saying that they we were impartial to
conflict. I’m saying that overcoming

in the care of adults whose emotions
were, by and large, in ruins. [...]
I always felt unconditional love from
my mom, which at times was almost
pathetic for being so sentimental.
The excess of emotion became
synonymous with weakness, despite
the fact that it was, at the same
time, her biggest strength. Much
like honesty which is her biggest
defect and biggest virtue. The fact
that she allowed herself to enter the
typical passivity of the second sex,
in which the woman is quiet and
isolates herself to cry, giving priority
to the reason and laws of the male,
put me in the role of a victim without
the right to have a lawyer. We all had
to simply obey the rules of the man

those conflicts made us into some sort
of pack, in which bonds are built and
exchanged in multiple directions. A
feeling of protection was created and
overcame any glimpse of cruelty. We
know that vileness does not cross the
limits of respect and that is what keeps
us confident in this union.
Unlike my brother, I did not
experience an effervescent dynamics,
a lively interest for family get-togethers.
My paternal grandparents had passed
away. My maternal grandparents were
separated. I didn’t have any cousins
my own age, and shortly after I was
born my parents separated. Family
was this: a succession of disasters.
I wasn’t special. I was just another
isolated child from his generation left

12 8

— that immature and guilty man who
did not even live under the same roof
but continued to reign and make full
use of his mandate. Her unconditional
love was necessary to compensate
the destruction and calm the fear, but
she should have been more assertive
when it came to protecting us from
the rancorous tyranny of that man who
blamed the world for the destruction
of his own life, with him being, in fact,
the one to blame for that feat.
My father’s love was totalitarian.
I had to subject myself to his rules. I
had to love him because he was my
father. I had to follow his rules in order
to be loved by him. If our wills didn't
coincide — and it was truly rare when
that happened —, he would impose
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tinha que amá-lo porque era meu pai, tinha que seguir as suas regras para
poder ser amado por ele. Se as nossas vontades não coincidissem — e era
verdadeiramente muito raro que isso acontecesse —, ele impunha a sua
sem que houvesse a menor hipótese de a recusar. Criei mecanismos de
alienação para escapar à violência de não poder ter opinião. O respeito
que ele queria impor foi substituído pelo medo; a amizade substituída pela
displicência, pela falta de interesse; e o amor foi substituído por uma enorme mágoa, também ela escondida e, por isso, tornada raiva.
O meu irmão oscilava entre ser inexistente, cúmplice e carrasco. Era,
por isso, um amor mutante que ia do ódio à admiração, passando por
uma falsa rivalidade que se foi definindo com a maturidade de cada um,
sedimentando uma cumplicidade absolutamente ácida face ao mundo,
na qual o riso sacode os infortúnios e escarnece todos os dogmas que se
consideram profundos. Foi um amor que se aproveitou da minha sensibilidade para lhe dar espessura e lhe moldar o gosto.
A Té, a minha segunda mãe — vamos oficialmente chamar-lhe assim
— era realmente a única que me ouvia, ou seja, era a única para quem
eu existia realmente, com direito aos meus sentimentos e à minha inteligência. Não exigia de mim que interpretasse o fantoche, aquele que
tem que aprender como se faz, imitando uma ideia da realidade. Para
ela, eu não era o despontar de um futuro adulto, eu era o que era —

uma pessoa com vontades e opiniões próprias. Sem mais. Foi talvez a
única que não teve que ser conquistada à força. E é muito provável que
seja de um amor assim que eu preciso, o amor de alguém que acredite
e que simplesmente saiba ver e ouvir, aquilo a que podemos chamar
racionalmente de intuição. Este é o núcleo da minha primeira formação
amorosa, esse amor dependente que é o da família. Não é uma descrição
particularmente saudável, mas não será também das piores. [...]
A minha tia dizia que eu só me interessava por dinheiro, comparando-me, claro, ao meu irmão, que se encontrava no extremo oposto da
ganância. As comparações são o cúmulo da injustiça e podem transformar as crianças em verdadeiros monstros. Eu sabia que o dinheiro era
a única forma de me tornar independente e a minha maior vontade era
sair dessa clausura, desse ambiente viciado que é uma tortura que não
acaba: a família, o lugar da criação da loucura por excelência.
Detesto tudo o que é hereditário, até as convicções políticas. Como é
que não nos questionamos acerca do lugar de onde vimos, do contexto
em que somos colocados e que está fora do nosso alcance controlar?
Somos encarreirados como carneiros, levados a aceitar e a absorver os
ensinamentos de uma classe, de uma religião, de uma determinada visão do mundo. É através de artimanhas que nos ensinam a amar: por
cópia, por valores religiosos, mas não espirituais. Os pais não nos ensi-

his without the slightest chance of
refusing it. I created mechanisms of
alienation to escape the violence of
not being able to have an opinion.
The respect that he wanted to impose
was substituted by fear; the friendship
was substituted by negligence, by
the lack of interest; and the love was
substituted by an enormous hurt,
which was also hidden and, for that
reason, became rage.
My brother oscillated between
being non-existent, an accomplice
and an executioner. That is why it
was a mutating love that ranged from
hate to admiration, passing through a
false rivalry that was defined with the
maturity of each person. It deposited
an absolutely sour complicity with

perhaps the only one who did not
have to be conquered by force. And
it is very likely that I need a love like
that, the love of someone that believes
and simply knows how to see and
listen, that which we may rationally
call intuition. This is the nucleus of
my first education in love, that kind of
dependent love that is family. It is not
a particularly healthy description, but it
isn’t the worst either. [...]
My aunt would say that I was only
interested in money, comparing me
to my brother, of course, who was
at the opposite end of greediness.
Comparisons are the height of injustice
and may transform children into real
monsters. I knew that money was the
only way to become independent

the world, in which risk shakes
misfortunes and mocks all the dogmas
that are considered profound. It was
a love that took advantage of my
sensitivity to give it thickness and
shape its taste.
Té, my second mother — let’s
officially call her that — was indeed the
only person who listened to me. That
is, she was the only one for whom
I truly existed, with the right to my
feelings and my intelligence. She did
not expect me to interpret the puppet.
The one who has to learn how it’s
done, imitating an idea of reality. For
her, I was not the emergence of a
future adult. I was what I was — a
person with his own wishes and
opinions. Nothing more. She was
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and my biggest wish was to leave
that cloistered life, that distorted
environment which is a never-ending
torture: family, the place where madness
is quintessentially created.
I detest all that is hereditary, even
political convictions. How is it that
we don’t question the place where
we come from, or the context in
which we are placed and that is
outside our control? We are steered
like sheep, led to accept and absorb
the teachings of a class, a religion, a
determined vision of the world. It is
through tricks that we are taught to
love: by copying or religious values,
but not spiritual ones. Parents don’t
teach us to love, nor do they teach
us what love is; they practice it and it
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nam a amar, nem nos ensinam o que é o amor; praticam-no e é da nossa
responsabilidade apreender os seus truques. À falta de amor paterno,
copiei o amor materno, um amor altruísta que, por pôr o amor próprio
em segundo plano, se autodestrói. O outro, ao mesmo tempo que se sente elogiado, despreza um amor assim porque é um amor praticamente
cego, serviçal.
O amor que nos é ensinado através da religião católica é um amor
abstracto, é um conjunto disperso de informações passado por uma catequista que achamos ingénua, pouco instruída e ligeiramente boçal. É
uma forma aborrecida de passar o tempo. É um ensinamento que não
tem qualquer repercussão real porque o conhecimento científico foi
substituindo a ignorância eclesiástica. E, porque a religião deixou de ser
uma versão de governo, agora o governo é outro, e deus foi substituído
pelo capital. O que é que há nos monólogos de um padre que impede a
distracção de intervir? Dessa religião resta apenas uma orientação moral e um conforto antiquados. [...]
Aproveitei-me da imagem dos meus pais para, a partir da arte, pô-los
a fazer o que me parece que deveriam ter feito. Através dessas imagens
fiz com que a história fosse reescrita. O meu amor é uma correcção de
uma realidade imperfeita. O meu amor é uma redenção, é perdoar o
imperdoável, é aceitar as limitações de dois desconhecidos. Na verdade,

não sei quem foram a minha mãe e o meu pai. Posso intuir algumas
coisas, tentar reconstituir as suas histórias, mas a minha visão será sempre parcial e influenciada por eu ser o seu filho e eles serem os meus
pais. O casamento acabou em farsa e ambos foram desmascarados. Um
continuou à procura do amor, o outro desistiu de o procurar. Um dia
hei-de saber que ideia têm essas duas pessoas do que é o amor e do que
é amar. E talvez então consiga compreender as consequências. Tenho a
sensação de que a história se repete, as consequências é que se alteram.
De qualquer das formas, continuo a inspirar medo àqueles que não me
souberam amar como eu precisei de ser amado. É o medo do imprevisto,
o medo do desconhecido. Quem era afinal essa criança que escondia segredos terríveis e parecia saber mais da vida do que toda a gente? Quem
era essa criança que desprezava a falta de maturidade dos pais, que os
achava incapazes de cuidar de si mesmos e, consequentemente, incapazes de cuidar daqueles que puseram no mundo? Quem era essa criança
que guardava uma personalidade diferente para cada adulto, como método de sobrevivência?
Só quando somos amados podemos ter a certeza de que não nos vão
desprezar. Mas essa criança vivia na contradição de se anular para que
a amassem, ao mesmo tempo que se batia para poder ser amada ou detestada por ser quem era. Tinha que saber convencer os outros de que

is our responsibility to learn its tricks.
With the absence of paternal love, I
copied maternal love, an altruist love
that, by placing self-love into the
background, is self-destructive. The
other feels flattered and at the same
time despises such love because it is
practically blind, subservient.
The love that is taught through the
Catholic religion is an abstract love.
It is a dispersed group of information
passed on from a catechism teacher
that we find naive, not very educated
and slightly loutish. It is a boring way
to pass the time. It is a teaching that
has no real repercussion because
scientific knowledge came to
substitute ecclesiastic ignorance.
And because religion stopped being

to rebuild their stories, but my vision
will always be partial and influenced
since I was the son and they were
the parents. The marriage ended in
a farce and both were unmasked.
One continued searching for love;
the other gave up looking. One
day I’ll know the idea that those
two people had concerning love
and what it is to love. And then
maybe I’ll be able to understand the
consequences. I have the sensation
that the story repeats itself and it is
the consequences that alter. In any
matter, I continue to inspire fear on
those that didn’t know how to love
me as I needed to be loved. It is the
fear of the unpredictable, the fear of
the unknown. In the end, who was

the government’s version, now the
government is another, and God
was substituted by money. What is
there in the monologues of a priest
that impedes us from intervening
distractedly? From that religion what
remains is simply a moral orientation
and an old-fashioned comfort. [...]
Based on art, I took advantage
of the image of my parents to make
them do what I believe they should
have done. Through those images
the story was rewritten. My love is a
correction of an imperfect reality. My
love is a redemption. It is forgiving
the unforgivable. It is accepting the
limitations of two strangers. In fact, I
don’t know who my mother or father
were. I can deduce some things, try
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that child who hid terrible secrets and
seemed to know more about life than
everyone else? Who was that child
who despised the lack of his parents’
maturity, that found them incapable
of taking care of themselves and,
consequently, incapable of taking
care of those they had placed in the
world? Who was that child that kept a
different personality for each adult, as
a method of survival?
Only when we are loved can we be
sure that we won’t be despised. But
that child lived in the contradiction of
annulling himself in order to be loved,
at the same time that it fought to be
loved or hated for being who he was.
I had to know how to convince others
that I deserved to be loved, that I was
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merecia ser amada, de que era boa, de que era aquela criança que os
outros desejavam que ela fosse. Mas ela sabia que isso era desprezível,
que lutava pelo amor de uns bufões ignorantes, e essa era a primeira
grande injustiça.
Relações Amorosas
Essa galeria, a da infância, prolongou-se quase até ao fim da adolescência e assistiu às minhas múltiplas formas de amar os outros já fora
da corte familiar. Amei timidamente, amei sofregamente, doentiamente,
dependentemente, indiscriminadamente, incondicionalmente, dedicadamente, ponderadamente. Nessa sequência, tenho a ideia de que foi sendo
feito um aperfeiçoamento do amor. Ou seja, o meu amor pelos outros
foi-se tornando mais numa dádiva e, consequentemente, menos numa antropofagia emocional, à medida que o meu ódio por mim mesmo se foi
dissipando. Ninguém me ensinou que eu deveria guardar algum amor por
mim mesmo.
Reinava em mim uma espécie de desprezo por me rebaixar a essa
representação da criança boa. Era como se o meu público não merecesse a minha actuação. Os seus aplausos eram uma desilusão porque
eu sabia que os enganava e porque me enojava o facto de os saber tão

good, that I was that child that others
wanted me to be. But that child knew
that that was despicable, that it fought
for the love of some ignorant buffoons,
and that was the first great injustice.
Love Relations
That gallery of my childhood
extended almost until the end of
adolescence and witnessed my
multiple forms of loving others
outside the family. I loved timidly;
I loved eagerly, unhealthily,
dependently, indiscriminately,
unconditionally, dedicatedly, carefully.
As a result, I have the idea that love
came to be perfected. That is, my
love for others became more of a
gift and, consequently, less of an

emotional anthropophagy, as my
hatred for myself dissipated. Nobody
taught me that I should have saved
some love for myself.
A kind of contempt reigned
in me for reducing myself to that
representation of the good child. It
was as if my audience didn’t deserve
my performance. Their applause was
a disillusion because I knew that I
tricked them and because the fact
that they were very little demanding
made me sick. [...] That conscience of
that which I am, and not that which I
believed I was, or even of that which
I believed I should be, allowed me to
understand that love is a sharing of
gifts. [...] Who loves us when we are
exactly what we are, nothing else?
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pouco exigentes. [...] A consciência daquilo que eu sou, e não daquilo
que eu achava que eu era, ou ainda daquilo que eu achava que eu deveria ser, permitiu-me perceber que o amor é uma partilha de dádivas.
[...] Quem é que nos ama quando somos exactamente o que somos, sem
mais? Quem é que nos aceita irremediavelmente como somos? Uma
parte do que somos é sempre mentira; viver em verdade total significa
que não se pode viver acompanhado. Então as dádivas que partilhamos
são os momentos de verdade ou são os momentos de falsidade, nos quais
criamos uma ilusão, para fazer o outro feliz? Qual dos sacrifícios é que
temos que escolher?
Invertendo a perspectiva, o amor é então uma partilha de sacrifícios.
Oferecemos uns aos outros renúncias voluntárias do que nos é precioso
por acreditarmos num bem maior, num bem comum. É, portanto, um
amor democrático. Ou seja, alguém fica sempre a perder. Como é que
eu idealizo o amor? Idealizo-o através do olhar da infância, ou seja, fora
dos limites da realidade. É um amor que procura sair do purgatório e
que vai em direcção a uma utopia. É um amor que se alimenta dos valores imaginários, que reclama uma determinada arte, que acrescenta
alguma coisa à natureza, que produz algo de belo, que exige talento.
É o amor como arte e não como código. Não sobrevive sem sentido de
humor. É um amor que se ri do absurdo da vida. Resumidamente, é

Who accepts us irreparably as we
are? A part of who we are is always
a lie; living in total truth means that
we cannot live accompanied. So then
are the gifts we share the moments
of truth or are they moments of falsity,
in which we create an illusion to
make the other happy? Which of the
sacrifices do we have to choose?
Inverting the perspective, love is
then a sharing of sacrifices. We offer
each other voluntary renunciations
of what is precious to us because
we believe in a greater good, in
a common good. It is therefore a
democratic love. Or rather, someone
always ends up losing. How do I
idealize love? I idealize it through the
gaze of childhood, that is, outside

the limits of reality. It is a love that
searches to leave purgatory and that
goes in the direction of a utopia. It is
a love that feeds on imaginary values,
that claims a determined art, that adds
something to nature, that produces
something beautiful, that demands
talent. It is love as an art and not as
a code. It does not survive without
a sense of humor. It is a love that
laughs from the absurd of life. To sum
up, it is a crime because it demands
complicity and transgression. And
there is no crime that isn’t covered
in mystery. Perhaps, for that reason,
the only love that comes close to
truth is that of lovers since it feeds
on discreteness and the occult. If
there isn’t mystery, there isn’t love.
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um crime porque exige cumplicidade e transgressão. E não há nenhum
crime que não esteja envolto em mistério. Talvez, por isso, o único amor
que se aproxima da verdade é o dos amantes, visto que se alimenta do
sigilo e do oculto. Se não há mistério, não há amor. Mas o mistério exige
tempo, e são raros os que demonstram interesse e que se empenham
em tentar desvendá-lo. Tudo é oferecido e explicado antes do tempo.
As regras já estão estabelecidas. Estamos munidos de programas, sites,
aplicações que esclarecem os nossos gostos e as nossas preferências. O
amor tornou-se pornografia e a pornografia não permite o enigma. O
amor tornou-se uma forma de provocação que procura um alívio rápido,
transitório, é como ir às putas. O que é feito à luz do dia, para todos
verem e admirarem, é uma demonstração barata, não tem significado,
não é original, é banalizado, é uma mímica. Os amantes têm mais possibilidades.
Os namorados, os maridos e as mulheres andam de mãos dadas pelas ruas a tentar fazer-nos acreditar que essa representação do amor é
real, sólida e correcta. O amor tornou-se imitação, um produto industrial. Nos amantes há tempo para as vidas de cada um fora dessa rotina
do casal, não se torna instituição. Há uma febre que acompanha esse
amor dos amantes que não é irritante porque não tenta ser perfeito. É,
na verdade, um escape aos ideais de perfeição. Não será fortuitamente

que utilizamos a palavra “caso” tanto para as relações extraconjugais
como para os acontecimentos de crime. Cada um devia ter direito ao seu
amante, com consentimento e com respeito.
Não fui talhado para o amor domesticado que, tal como o pornográfico, é meramente utilitário. Projecto-me no amor quimérico, impossível
de ser vivido a não ser no sonho. Como disse Lumiares a Ema Paiva: “tu
queres viver uma paixão grandiosa e ninguém está interessado”. [...] Desejar é infinitamente mais satisfatório do que possuir. A concretização
do sonho é uma bênção, mas nunca ultrapassa a plenitude do desejo. No
sonho não há erro, nem espaço para a banalidade. Aquilo que se torna
realidade é sempre cru, palpável e, de certa forma, ordinário. Com certeza que quando Deus criou o mundo também se desiludiu.
E depois há a confiança, o sentimento crucial em qualquer tipo de relação amorosa, e inevitavelmente ligada ao ciúme. A confiança é uma espécie de coragem que assumimos e que nos garante alguma segurança.
No entanto, podemos confiar e mesmo assim deixar que o ciúme corroa
essa segurança. Somos abalados pela ideia invejosa de que há outros que
também podem viver o que nós vivemos, de que somos substituíveis, de
que não somos suficientemente bonitos, ou interessantes, ou especiais.
O facto de sermos únicos não nos torna exclusivos. A exclusividade é
uma forma de privilégio. O ideal seria saber-me capaz de me afastar das

But mystery requires time, and those
that demonstrate interest and that
dedicate themselves to unveiling it
are rare. Everything is offered and
explained before its time. The rules are
already established. We are equipped
with programs, sites, applications
that clarify our likes and preferences.
Love has become pornography and
pornography doesn’t allow puzzles.
Love has become a way to provoke
in search of a quick, transitional relief.
It’s like going to whores. What is done
in the light of day, for everyone to see
and admire, is a cheap demonstration.
It does not have meaning. It is not
original. It is banal. It is a mimic.
Lovers have more possibilities.
The couples, the husbands

merely utilitarian. I project myself in
chimeric love, impossible of being
experienced except for in dreams.
As Lumiares said to Ema Paiva: “You
want to live a grandiose passion and
nobody is interested”. [...] Wishing
is infinitely more satisfactory than
possessing. The realization of a dream
is a blessing, but it never overcomes
the plenitude of desire. In the dream
there is no mistake, nor is there space
for the banal. That which becomes
reality is always raw, palpable and, in
a certain way, ordinary. Surely when
God created the world he too was
disappointed.
And then there is confidence,
the crucial sentiment in any type of
amorous relationship, and inevitably

and wives walk hand in hand and
try to make us believe that that
representation of love is real, solid and
correct. Love has become an imitation,
an industrial product. Lovers have
time for their own lives outside of a
couple’s routine. It does not become
an institution. There is a fever that
accompanies the love of lovers that
is not irritating because it doesn’t try
to be perfect. It is, in truth, an escape
from the ideals of perfection. We don’t
use the word “case” fortuitously for
both extra-marital affairs and criminal
events. Each person should have a
right to their lover, with consent and
respect.
I wasn’t made for domestic love
which, like the pornographic one, is

13 6

linked to jealousy. Trust is a kind
of courage we assume and that
guarantees us some security.
However, we can trust and even allow
jealousy to erode that security. We
are moved by the envious idea that
there are others that also experience
what we experience, that we are
replaceable, that we aren’t beautiful,
interesting, or special enough. The
fact that we are unique does make
us exclusive. Exclusivity is a form of
privilege. The ideal would be for me
to be able to move away from ideas
of possessiveness and exclusivity. To
move away from the hypocritical ideal
that there is only one person in the
world for me and that that person can
incorporate and satisfy all my needs in
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ideias de possessividade e exclusividade. Afastar-me da ideia hipócrita
de que só há uma única pessoa no mundo para mim e de que essa pessoa
é capaz de incorporar e satisfazer todas as minhas necessidades relativamente ao amor. [...]
Sinto que preciso de uma reeducação no que diz respeito às relações
porque as vejo demasiado rotuladas e contraídas, porque me sinto sufocado dentro de um modelo que não vai ao encontro das minhas necessidades. Parece-me que esse é o primeiro passo a dar: perceber quais são
as minhas necessidades e as minhas prioridades. Que tipo de relação é
que eu procuro ou que tipo de relações é que eu procuro? Para mim,
sempre foi mais fácil decidir o que é que eu não quero e, dessa forma,
ir percebendo o que é que quero, verificando por meio de experiências.
São muito curiosas as reacções, quando falo destas ideias com pessoas mais ou menos próximas. A ideia, por exemplo, de uma relação a
três, ou de relações poliamorosas. Há três reacções principais: a primeira é descartar essas hipóteses porque é tudo muito bonito na teoria, mas
na prática nunca dá resultado; a segunda é achar que não se seria capaz
de viver uma relação desse género; a terceira é achar que já é tão complicado com uma pessoa, logo seria ainda mais complicado com mais pessoas. Bom, a mim parece-me que a monogamia também é muito bonita
na teoria, mas que depois na prática também não dá resultado. Depois,

se não se experimentar ter outro tipo de relações, nunca se vai saber se
somos ou não capazes de as viver. E, finalmente, as relações são sempre
complicadas. Uma pessoa, duas pessoas ou nenhuma pessoa será sempre um problema. E por ser difícil vamos logo, à partida, descartar essa
hipótese? Essa é a primeira coisa que se põe em causa quando se entra
para uma relação? Por que é que temos esta tendência de pôr as relações
amorosas antes das outras? Porque essas são efectivamente as que se
tornam prioritárias. E ainda há a questão de sermos ou não capazes de
amar mais do que uma pessoa de cada vez. O que é que muda nessas relações, por exemplo, comparando-as às da amizade? Não temos o hábito
de descartar os amigos porque só conseguimos gostar de um de cada
vez. É o sexo que faz a diferença? Ou seja, o que realmente importa é a
exclusividade sexual? Então é o sexo e a falta dele que define as nossas
relações?
No fundo, estamos a perpetuar um modelo cultural que se baseia na
protecção da nossa imortalidade biológica. Se o sexo é a causa das diferenças e da prioridade nas nossas relações, então o que estamos a defender é a progenitura, é a nossa continuação no mundo através da nossa
prole. E é aqui que começam os problemas. É aqui que começa o grande
moralismo. É aqui que começa o policiamento. Se a nossa prioridade é
procriar, tudo o que não procrie é lixo. As crianças são lixo. Os velhos

relation to love. [...]
I feel that I need a reeducation
regarding relationships because I
see them as being too labelled and
contracted, because I feel suffocated
inside a model that doesn’t meet my
needs. It seems to me that that is
the first step: to understand what my
needs and priorities are. What kind of
relationship or relationships do I look
for? For me it was always more difficult
to decide what I don’t want, and that
way I came to understand what I do
want, which is verified through my
experiences.
The reactions are very curious when
I speak of these ideas with people who
are more or less close. For example,
the idea of a three-way relationship or

it’s difficult, are we to discard the
hypothesis from the start? Is that the first
thing that is called into question when
one starts a relationship? Why do we
have this tendency of putting amorous
relationships before others? Because
those are effectively the ones that gain
priority. And there is still the question
of being capable or not of loving more
than one person at a given time. What
changes in those relationships, for
example, if we compare them to those
of friendship? We don’t have the habit
of throwing out friends because we
can only like one at a time. Is it sex that
makes the difference? That is, is it sexual
exclusivity that really matters? So then is
it sex and the lack of it that defines our
relationships?

a polyamorous relationship. There are
three main reactions: the first is to throw
away those hypotheses because it’s all
nice in theory, but in practice it never
works; the second is to think that one
wouldn’t be able to have a relationship
of that kind; the third is to think that
it is already so complicated with one
person, that it would even be more
complicated with more people. Well
to me it seems that monogamy is also
very nice in theory, but then in practice
it doesn’t work either. Then, if we don’t
try to have other types of relationships,
we’ll never know if we are capable
or not of living them. And, finally,
relationships are always complicated.
One person, two people or no people
will always be a problem. And because
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Deep down, we are perpetuating
a cultural model that is based on
protecting our biological immortality.
If sex is the cause of differences and
priority in our relationships, then what
we are defending is procreation, it is
our continuation in the world through
our offspring. And this is where our
problems begin. And this is where
our great moralism begins. And
this is where policing begins. If our
priority is procreation, then everything
that does not procreate is trash.
Children are trash. The elderly are
trash. Homosexuals are trash. Sterile
women are trash. Women who abort
are trash. We live during a time where
we speak about the consequences of
overpopulation. However, we continue
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são lixo. Os homossexuais são lixo. As mulheres estéreis são lixo. As
mulheres que abortam são lixo. Vivemos numa era em que se fala das
consequências da sobrepopulação. No entanto, continuamos preocupados em vigiar a vida daqueles que simplesmente não procriam. Um dos
grandes causadores de ódio e de violência no mundo provém do facto de
haver gente que não procria. O controlo absurdo que existe sobre os nossos corpos provém do facto de haver gente que não procria. Talvez tenha
sido por isso que Deus aconselhou Eva a não comer a maçã, porque ele
já estava a prever este castigo. A tentação tornou-se vício, não um vício
sexual, mas um vício reprodutor. Estas exclusividades, sexuais e sociais,
são uma forma de organização da família; a fêmea quer assegurar-se de
que o macho garante as provisões necessárias e o macho quer assegurar-se de que o seu filho é seu e não de outro qualquer. Resumimos as
relações a isto: genes e abastecimento.
Então Schopenhauer tinha razão, o amor é um estratagema que serve
para proteger um instinto egoísta e evolucionista. O amor é a construção
que procura qualidade mais do que quantidade. É aquele que decide o
que é bom, o que é o melhor para o futuro. É aquele que nos dá as instruções para melhorarmos a espécie. Se eu acho que sou um melhoramento dos meus pais? Acho que sim, que sou. Mas nada me garante que
isso não seja um mero acaso — para além de ser arrogante — e nada me

garante que o rebento que eu possa produzir irá ser melhor do que eu.
A família vive dos sacrifícios que faz para a geração vindoura ter uma
vida melhor. Mas sacrificarmo-nos pelo bem estar da próxima geração
é uma abnegação perpétua da própria vida. O que eu quero garantir é
que eu vou tentar ser a melhor versão possível de mim mesmo. E que é
essa consciência e esse esforço que eu quero deixar como herança. Essa
é a figura do autor, essa é a herança do autor. A arte é uma maneira
de deixara herança. Os corpos são a forma temporária onde se podem
manifestar as ideias à espera que estas germinem, que produzam um
efeito, que tenham seguidores. Ninguém quer saber dos filhos do Platão,
até porque nem se sabe se os teve ou não. As ideias são a única coisa que
perduram no tempo.
Percebo muito bem a repulsa que a Simone de Beauvoir sentia em
relação à ideia de ter filhos; quando nos apercebemos da vulgaridade do
nosso instinto, só nos apetece fugir dele. E, na verdade, isso dá-me um
certo prazer. Há uma superioridade qualquer que se instala, e um certo
desprezo, por assistirmos à incapacidade dos demais de fugir aos seus
instintos mais primários. Como se, de repente, fôssemos de uma casta
superior. Como se disséssemos, triunfantes: afinal, a desgraçada raça
infértil e pútrida é a detentora da lucidez e da sensatez. Somos nós que
estamos a preparar o futuro para as vossas criancinhas. Estamos cada

to worry about monitoring the life of
those who simply do not procreate.
One of the great causes of hatred and
violence in the world comes from the
fact that there are people who do not
procreate. The absurd control that
exists over our bodies comes from
the fact that there are people who do
not procreate. Perhaps it was God
who advised Eva not to eat the apple,
because he was already foreseeing
this punishment. The temptation
became an addiction, not a sexual one,
but a reproductive addiction. These
exclusivities, sexual and social, are a
way of organizing the family; the female
wants to make sure that the male
guarantees the necessary provisions
and the male wants to make sure that

from the sacrifices it makes for the next
generation to have a better life. But
sacrificing ourselves for the well-being
of the next generation is a perpetual
abnegation of one’s own life. What I
want to guarantee is that I’m going to
try to be the best possible version of
myself. And it's that conscience and
effort that I want to leave as a legacy.
That is the figure of an author. That is
the legacy of an author. Art is a way of
leaving a legacy. Bodies are temporary
forms where we can manifest ideas
while waiting for them to germinate, to
produce an effect, to have followers.
Nobody wants to know about Plato’s
children because it is not known
whether he had any or not. Ideas are
the only thing that last over time.

the son is his and not someone else’s.
Summarizing the relationships to this:
genes and fueling.
Then Schopenhauer was right. Love
is a stratagem that serves to protect
an egotistical and evolutionist instinct.
Love is the construction that searches
for quality more than quantity. It is the
one who decides what is good, what
is better for the future. It is the one
who gives us instructions to improve
the species. Do I think that I’m an
improvement of my parents? Yes, I
think I am. But I have no guarantee
that that is nothing more than a mere
coincidence — in addition to being
arrogant — and there is no guarantee
that the offspring that I may produce
will be better than me. The family lives
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I understand quite well the
repulsion that Simone de Beauvoir
felt in relation to the idea of having
children; when we realize the vulgarity
of our instinct, the only thing we
feel like doing is flee from it. And,
in fact, that gives me a certain kind
of pleasure. There is a sense of
superiority that is established and
a certain disdain for witnessing the
incapacity of others to escape from
their most primal instincts. It’s as if we
were suddenly from a higher cast. It
is like saying triumphantly: after all the
disgraced infertile and putrid race is
the bearer of lucidity and wisdom. It
is we who are preparing the future for
your little children. We are increasingly
closer to having children without
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vez mais próximos de gerar filhos sem a necessidade da intervenção sexual dos seres humanos. E isso, espero, mudará tudo. Alguns dirão que é
antinatura, mas a água canalizada ou a internet também são antinatura
e ninguém parece queixar-se disso.
Tendo em conta esta ideia do amor como estratégia para a nossa sobrevivência, onde é que fica o conceito de amor universal? Parece-me
que o amor não é aquilo que une os seres humanos, mas sim a vingança.
Eu vingo-me, escolhendo não ter filhos, por ter sido maltratado pela
sociedade e, por isso, ter passado a acreditar que o mundo é um lugar
de sofrimento. E a sociedade vinga-se de mim, maltratando-me, porque
eu não vou contribuir para a imortalidade da espécie. Mas os filhos são
uma mera ilusão da imortalidade porque, na verdade, nada é imortal.
Então, é a cultura que intensifica a nossa natureza ou é a nossa natureza que influencia determinantemente a nossa cultura? Afinal o macho,
hoje, já não precisa de assegurar as provisões e, facilmente, através de
testes de ADN se descobre quem é filho de quem. No entanto, as monogamias e as suas famílias têm que continuar a funcionar. Para quê? Para
manter organizada a sociedade? Por medo de que as pessoas parem de
procriar? Para que se continue avidamente a consumir? Porque aquilo
que nos é vendido mantém esses papéis do macho e da fêmea primitivos
como ideais cegamente a seguir. Há uma separação muito clara entre uns

e outros como, por exemplo, as canetas “bic for her” vêm demonstrar.
O amor deixou de ser de natureza espiritual e passou a ser propaganda.
O amor é uma imitação da publicidade, é comprar roupa na H&M e ir
passar o fim de semana a Benidorm. Já não se ama, consome-se.
A economia veio substituir a religião, é ela que nos castiga severamente se não cumprirmos as suas leis, se errarmos, se não contribuirmos para a sua prosperidade. A diferença é que neste sistema ninguém
quer que estudemos economia como queriam que tivéssemos estudado
a Bíblia. E a diferença é que sem a religião, a dimensão espiritual da
vida está morta. Por isso é que está toda a gente morta, a querer mascarar-se de modelos de anúncios medíocres que inventam felicidades
enganosas. E por isso, como tu dizes, Maria, o amor morreu.

needing the intervention of sex from
human beings. And that, I hope, will
change everything. Some will say that
it is unnatural, but running water or the
internet are also unnatural and nobody
seems to complain about it.
Keeping in mind this idea about
love as a strategy for our survival,
where does the concept of universal
love lie? It seems to me that it is not
love that unites human beings, but
rather revenge. I am avenged by
choosing not to have children, by
having been mistreated by society
and, for that reason, having begun to
believe that the world is a place of
suffering. And society avenges me,
mistreating me, because I’m not going
to contribute to the immortality of

two as, for example, the “bic for her”
pens demonstrate. Love stopped
being spiritual in nature and started
being propaganda. Love is an imitation
of advertising. It is buying clothes at
H&M and going to Benidorm for the
weekend. We no longer love. We
merely consume.
The economy came to substitute
religion, and it punishes us severely
if we don’t comply with its laws, if
we err, if we don’t contribute to its
prosperity. The difference is that
in this system nobody wants us to
study economy just as they didn’t
want us to study the Bible either.
And the difference is that without
religion, the spiritual dimension of life
is dead. That’s why everyone is dead,

the species. But children are a mere
illusion of immortality because, in fact,
nothing is immortal.
So is it culture that intensifies our
nature or is it our nature that influences
decisively our culture? In the end, the
male today no longer needs to ensure
provisions and can easily discover
through a DNA test who is the son of
whom. However, monogamy and their
families have to continue to function.
But, for what reason? To maintain
society organized? For fear that people
will stop reproducing? To avidly
continue consuming? Because that
which is sold maintains those roles of
the primitive male and female as ideals
that we are to follow blindly. There is
a very clear separation between the
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Orientação Sexual / Identidade de Género
Há um certo reconforto em finalmente incorporar o papel que me
designaram; é agradável aceitar o mal. Poder bater com um talher, delicadamente, no copo de cristal, e propor um brinde: mãe, pai, eis-me, o
fim da raça, brindemos!
Há vários motivos pelos quais eu não procedo nos interesses da espécie. Não faz nenhum sentido seguir um modelo que não faz sentido

wanting to masquerade as models
from mediocre adverts that invent a
misleading feeling of happiness. And
that is why, as you say Maria, love is
dead.
Sexual Orientation /
Gender Identity
There is a certain comfort in finally
incorporating the role I have been
assigned; it is pleasant to accept
evil. Being able to delicately clink
silverware against a crystal glass and
propose a toast: mom, dad, here I am,
the end of the race, let’s toast!
There are many reasons for which I
don’t proceed with the interests of our
species. It doesn’t make any sense to
follow a model that makes no sense
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nenhum para mim. E isso está inevitavelmente ligado à minha orientação sexual mas também isso é preciso desconstruir, visto que a minha
homossexualidade é uma simplificação social. Eu identifico-me como
transgénero, o que significa que não me identifico com a identidade de
género que me foi atribuída à nascença, ou seja, não me identifico com o
género masculino, mas também não me identifico com o género feminino. Identifico-me com um género que não tem uma definição evidente.
E isto faz com que o termo homossexual seja problemático, visto que
não me sinto masculino ou feminino. Mas como me apresento de uma
forma bastante tradicional — eu diria até que quanto mais preciso e escrupuloso sou em relação à minha identidade, mais me apresento, aparentemente, de uma forma tradicional, clássica —, os outros assumem
que eu sou um homem, do género masculino, que é homossexual.
Foi no confronto com a normatividade que percebi realmente que eu
já pertencia a um género definido, que isso tinha sido decidido sem o meu
consentimento, e que esse género pressupunha que eu agisse socialmente
de acordo com ele. Eu tinha nove anos quando isso aconteceu. Foi um
choque. E este confronto não aconteceu porque alguém me disse que alguma coisa estava errada, mas porque eu percebi que era “errado” porque
tudo o que não coubesse dentro dos rótulos heterossexualidade e monogamia era socialmente inexistente. Até aí nunca ninguém me tinha dito,

que eu me lembre, que ser-se homossexual estava errado. Eu soube que
era “errado” porque percebi que era diferente, porque ninguém falava
sobre isso. Tudo o que saía da norma era eliminado. E, de repente, eu
descobri que era uma ameaça ao mundo “normal”.
Mais, o facto de a minha homossexualidade ser uma simplificação
social não significa que eu nunca tenha sentido desejo por uma mulher;
significa que as mulheres que conheci, com quem me relacionei, e às
quais dei a hipótese de me seduzirem, agiram de acordo com o seu papel
— atribuíram-me a responsabilidade pela sedução e por todos os primeiros passos, como se vivêssemos dentro de um romance de trovadores
ou cavaleiros. Atribuíram-me o papel do macho conquistador, daquele
que domina pela força e pela acção, daquele que é o futuro pai de família. O que vai à caça. Mas com a vantagem de ser um homem moderno,
mais sensível. O que me fez pensar que se calhar eu devia experimentar ver se aconteceria o mesmo numa relação com um homem. E o que
aconteceu foi uma enorme confusão e isso agradou-me. Tenho a perfeita
consciência de que posso seduzir tanto um homem como uma mulher, a
questão é que nenhum dos dois me interessa quando são fruto de uma
aprendizagem meramente serviçal, quando não há questionamento. É a
instabilidade que me entusiasma. Não a surpresa, mas o compromisso.
[...]

to me. And that is inevitably linked
to my sexual orientation but that also
needs to be deconstructed given
that my homosexuality is a social
simplification. I identify myself as
transgender which means that I don’t
identify with the identity of the gender
that was attributed to me at birth. In
other words, I don’t identify with the
male gender, but I don’t identify with
the female gender either. I identify
myself with a gender that doesn't have
an evident definition. And that makes
the term homosexual problematic
since I don’t feel male or female.
But since I present myself in a fairly
traditional way — I would even say that
the more precise and scrupulous I am
in relation to my identity, the more I

nonexistent. Until then nobody had
ever told me, as far as I can remember,
that being homosexual was wrong.
I knew that it was “wrong” because
I understood that I was different,
because nobody talked about it.
Everything that was out of the norm
was eliminated. And I suddenly
discovered that I was a threat to the
“normal” world.
Furthermore, the fact that
my homosexuality was a social
simplification doesn’t mean that
I never felt desire for a woman; it
means that the women I met, those I
got along with and gave a chance to
seduce me, acted according to their
role — they placed the responsibility
on me for the seduction and all the

present myself in an apparently very
traditional, classical way —, others
assume that I am a man, of the male
gender, that is homosexual.
It was when confronted with
normativity that I truly understood
that I already belonged to a defined
genre, that that had been decided
without my consent, and that that
genre assumed that I act socially in
accordance with it. I was nine years
old when that happened. It was a
shock. And this confrontation didn’t
happen because someone told me
that there was something wrong,
but because I understood that it was
“wrong”. Everything that didn’t fit
within the labels of heterosexuality
and monogamy was socially
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first moves, as if we lived in a novel
with troubadours and knights. They
assigned me the role of the male
conqueror; the one who dominates
through force and action; the one
who is the future father. The one who
goes hunting. But with the advantage
of being a modern, more sensitive
man. This made me think that perhaps
I should try and see if the same
would happen in a relationship with
a man. And this caused an enormous
confusion that pleased me. I am well
aware that I can seduce both a man
and a woman. The question is that
neither of the two interest me when
they have learned to merely serve,
when there is no questioning. It’s the
instability that excites me. Not the
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“Mas, Miguel”, dir-me-às tu, “ninguém suporta a não significação,
toda a catadupa de palavras que se inventam todos os dias serve para
nos aproximar da significação das coisas.” E tens razão, é o medo do
indescritível, do inexplicável. É o medo de que a sociedade se possa organizar de outra forma que não seja hierárquica, vertical. É uma traição
ao modelo tradicional, ao código, à técnica. Quanto mais o traio, mais
sou punido. Eu materializo uma indefinição, ocupo um lugar real dentro
da minha androginia utópica. O meu género é instável e é assim que eu o
quero, para já. Gosto de beneficiar de uma identidade confusa.
Sexo
Esta minha identidade anárquica — acho que lhe podemos chamar
assim — entra em conflito não só com as questões relativas ao género,
mas também com as questões relativas ao sexo. Estas constantes tentativas de simplificar identidades e orientações acabam por afectar, inevitavelmente, as relações sexuais. Porque também aí se reduzem todas as
possibilidades a apenas duas: ser activo ou passivo. Ou seja, basicamente, mantêm-se as funções bem-comportadas do casal heterossexual que
tem relações sexuais para procriar. É ver e viver o sexo como uma actividade puramente genital. É reduzir os corpos aos genitais. É reduzir o

surprise, but the commitment. [...]
“But, Miguel,” you’ll say “nobody
puts up with non-significance, the
entire cascade of words that are
invented every day to bring us closer
to the meaning of things”. And you are
right. It is the fear of the indescribable,
the unexplainable. It is the fear that
society might organize itself in a
different manner that isn’t hierarchical,
vertical. It betrays the traditional
model, the code, the technique.
The more I betray it, the more I am
punished. I materialize a vagueness. I
occupy a real place within my utopian
androgyny. My gender is unstable
and that’s how I want it, for now. I like
benefiting from a confusing identity.

Sex
My anarchical identity — I think
we can call it as such — conflicts
with not only questions related to
gender, but also with questions
related to sex. These constant
attempts to simplify identities
and orientations end up affecting,
inevitably, sexual relations. Because
everything there is also reduced to
only two possibilities: being top or
bottom. In other words, you basically
maintain the same well-behaved
functions of a heterosexual couple
that has sexual relations to procreate.
It’s seeing and experiencing sex
from a purely genital activity. It’s
reducing the bodies to the genitals.
It’s reducing sex to reproduction.
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sexo à reprodução. É provar que a sexualidade continua a ser heterocentrada mesmo fora da heterossexualidade. Activo e passivo são obsoletos.
Porque me parece que, na maioria dos casos, não se trata sequer de uma
questão de gosto, mas de uma questão de preconceito. É a imitação de
um papel, o que, mais uma vez, só demonstra falta de criatividade. E
devo acrescentar que é indigno de um homossexual manter uma postura heteropatriarcal; ninguém pode ir lá tocar, sequer, nos rabinhos dos
senhores; estamos proibidos de erotizar aquilo que é o supremo do privado. Isso seria a maior ameaça às actuais definições de poder. Manter
privado o que é privado é mais uma forma compulsiva de mostrar a sua
virilidade. O falo sobrepõe-se a tudo.
Comigo, tudo correria às mil maravilhas se esses homens não sentissem, a certa altura, mesmo que inconscientemente, que eu tenho o dom
de os emascular. Com a minha ausência de rigidez, no que diz respeito
aos papéis e às funções, e com o assumir espontâneo da minha própria
virilidade, encosto-os à parede. Sentem-se ameaçados.
Tenho tanto vontade de devorar como de ser devorado. E, ao contrário desses machos, tenho pouco medo da efeminação, pois não a
considero, como é costume, uma fraqueza. Tornar-se feminino será
até o contrário da debilidade. É a cobardia que os torna fracos, lutando com todas as forças para se manterem varões, quando, na verdade,

It’s proving that sexuality continues
to be heterocentric even outside of
heterosexuality. Being top or bottom
is obsolete because I think that, in the
majority of cases, it’s not even about
a question of taste, but a question of
prejudice. It’s the imitation of a role
which once again only demonstrates
the lack of creativity. And I must add
that it is unworthy of a homosexual to
maintain a heteropatriarchal posture;
nobody can even go there and touch
men’s bottoms; we are forbidden
from eroticizing that which is the
supreme of privacy. That would be
the biggest threat to the current
definitions of power. Maintaining
private what is private is another
compulsive way of showing their

virility. The phallus superimposes
everything.
With me everything would be
hunky-dory if those men didn't feel at
a certain point, even if subconsciously,
that I have the gift of emasculating
them. With my absence of rigidity, in
relation to roles and functions, and
with the spontaneous assumption of
my own virility, I push them up against
a wall. They feel threatened.
I have as much desire to devour
as to be devoured. And in contrast to
those men I have little fear of being
effeminated. I don't consider it to be
a weakness as is habit. Becoming
feminine would even be the opposite
of weakness. It’s cowardice that
makes them weak, fighting with
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desejam acima de tudo que o desejo do outro seja tão violento que o
torne capaz de transgredir todas as regras, todas as normas. Só luta
pelo poder quem deseja ser destronado. E é assim que se compara o
sexo a uma guerra. Estou cansado que me digam que a forma como eu
quero viver o sexo está errada porque não é evidente. O sexo, como o
amor, para despertar interesse, deve ser polimorfo. Categorizam-me
como um terrorista sexual. Eu aceito. O meu corpo é político. Eu sou
um ponto de fuga.
Casamento
Há muito de desprezível nesta tentativa traiçoeira de beneficiar de uma
estética para continuar a ser acolhido por um sistema. Eu sei que a homofobia é muitíssimo violenta, mas mais violenta se torna se fizermos de
conta que não é nada connosco. E mais violenta se torna ainda se, em vez
de atormentarmos esse mundo “normal” através de uma luta incessante
pela aceitação da diferença, nos encostarmos aos seus ideais, àquilo que
nos dizem ser correcto.
Caminhamos para um lugar que parece importar-se cada vez menos
com quem é que vamos para cama e cada vez mais com a materialização de um contrato. Estou a falar, claro, do casamento. Parece que essa

all their strength to continue being
males, when, in fact, what they wish
for above all is that the desire for the
other be so violent that it make them
capable of violating all the rules, all
the norms. Only those that struggle
for power wish to be dethroned. And
this is how you compare sex to a war.
I’m tired of people telling me that the
way I want to experience sex is wrong
because it's not obvious. Sex, just like
love, in order to spark interest should
be polymorphic. I’m categorized as a
sexual terrorist. I accept. My body is
political. I am a vanishing point.
Marriage
This treacherous attempt to benefit
from an aesthetics in order to continue

being accepted by a system is quite
despicable. I know that homophobia
is extremely violent, but it becomes
even more violent if we pretend that it
has nothing to do with us. And it can
even become more violent if, instead
of tormenting that “normal” world
through a constant struggle for the
acceptance of that which is different,
we lean against its ideals and that
which they tell us is correct.
We move towards a place
that seems to care less and less
about who we go to bed with and
increasingly with the materialization
of a contract. Of course, I’m talking
about marriage. It seems that that
passionate defense for the same
rights was a victory, but I don’t
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defesa fervorosa pelos mesmos direitos foi uma vitória, mas eu não vejo
triunfo na adesão a um artefacto de controlo social usado pelo governo
que recompensa uns e marginaliza outros. Não me parece que as lutas
que se têm travado até aqui tenham sido no sentido de entrar para dentro de um sistema injusto e hierarquizado, mas sim para o destruir. De
repente, parece que esta luta pela aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo se tornou numa espécie de alpinismo social.
Em vez de nos perguntarmos o que é que podemos fazer para desmantelar os modelos privilegiados, perguntámo-nos o que é que podemos fazer para sermos também privilegiados. Já não queremos mais
ser estigmatizados, então o que é que podemos fazer para sermos aceites? Procuramos entrar na normalidade. Tornamo-nos homossexuais
bem comportados, reproduzimos e incorporamos os modelos razoáveis. É continuar a manter as mãos longe dos rabinhos dos senhores, ou
seja, a reforçar a ideia de propriedade privada, de protecção de bens,
de herança, fortalecendo assim o nosso caridoso sistema económico.
Se não quiseres, não cases, dizem. É então uma questão de liberdade de escolha? Mas se eu não me casar não tenho acesso aos mesmos
direitos. Que escolhas é que eu posso fazer se só posso decidir casar ou
não casar? Não me parece que haja, sinceramente, grande liberdade, nem
grande escolha. Na melhor das hipóteses, o casamento ajuda a que alguns

see a triumph in adhering to an
artefact of social control used by the
government that compensates some
and marginalizes others. It doesn’t
seem to me that the struggles being
fought here have been in the sense
of entering an unjust and hierarchized
system, but rather of destroying it. It
suddenly seems that this struggle to
approve marriage between people of
the same sex has become a kind of
social climbing.
Instead of asking ourselves what
we can do to dismantle the privileged
models, we ask ourselves what we
can do to also become privileged.
We no longer want to be stigmatized,
so what can we do to be accepted?
We attempt to enter normality. We

become well-behaved homosexuals.
We reproduce and incorporate
reasonable models. We keep our
hands far from men's bottoms, that
is, we reinforce the idea of private
property, the protection of goods and
heritage, thus fortifying our charitable
economic system.
They say, don’t get married if you
don’t want to. Is it then a question
of freedom of choice? But if I don’t
get married I don’t have access to
the same rights. Which choices can
I make if all I can decide is to marry
or remain single? It doesn’t seem
to me, quite honestly, that there is
either great freedom or choice. At
best, marriage helps some privileged
people to protect and increase their
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privilegiados protejam e aumentem os seus privilégios, mas isso significa
que os não-privilegiados não vão ver nenhuma mudança. Parece-me que
o mais importante é continuar a questionar e a desmontar este sistema
enquanto procuramos sobreviver dentro das suas regras imbecis.

Compreendemo-nos para além dos limites da razão. E é assim que milímetro a milímetro mudamos o mundo. Chamamos a isto amizade. E
talvez a amizade seja o amor que mais se aproxima daquele amor que
nos é prometido, daquele amor idealizado.

Amizade

Os Outros

E é aqui que entramos nós, Maria. É aqui que entra esse amor que vai
sobrevivendo à volatilidade das nossas monogamias, que vai sobrevivendo às oscilações do governo, às injustiças sociais e às dificuldades artísticas. Alimentamos o nosso amor com o tempo, longe das pressões da
espécie. Criamos uma irmandade, criamos uma rede que se vai fortalecendo e nos traz alguma paz de espírito, alguma beleza e algum consolo.
Construímos o que, na verdade, é o conceito ideal de família. Pomos em
prática esse conceito, sem as pressões da obrigação e o peso do sangue.
Escolhemo-nos, e isso faz toda a diferença. Contribuímos juntos para
uma visão mais honesta das nossas vidas, procuramos ir a lugares, dentro de nós, onde talvez não nos arriscaríamos a ir, se não nos soubéssemos à espera um do outro cá fora. Damos as mãos, como a Thelma
e a Louise, antes de nos atirarmos do penhasco. E acreditamos um no
outro. E admiramo-nos um ao outro. Somos a garantia da sanidade.

“Mas então”, perguntas-me, “e agora, o é que procuras nos outros?”
Procuro uma certa flexibilidade e um certo inconformismo, de outra
forma sinto-me desaproveitado. É imperativo que se reconheça o valor
daquilo que se tem por perto e o valor de uma oportunidade. É preciso estar-se atento. Num mundo de alienados torna-se difícil privar com
quem possua reais qualidades — qualidades que não sejam passageiras,
consequência das modas.
Porquê a flexibilidade? Porque aquilo que é fixo exige dos outros
adaptação, mas não faz nenhum movimento para se adaptar também.
Não há reciprocidade na rigidez, não há criatividade. E sem criatividade
o mundo seria ainda apenas um conjunto de cavernas vazias.
Porquê o inconformismo? Porque sujeitarmo-nos pacientemente às
contrariedades da vida é uma obediência cobarde de sabe-se lá que leis
desconhecidas. É um género de humildade que não suporto. O incon-

privileges, but that means that the
non-privileged won’t see any change.
It seems to me that the most important
thing is to continue questioning and
demonstrating this system while we
search for ways to survive within
these imbecile rules.

how we change the world millimeter
by millimeter. We call this friendship.
And maybe friendship is the love
that is closest to that love that we are
allowed, that idealized love.

Friendship
And this is where we enter, Maria.
This is where the love that survives
the volatility of our monogamy
enters. This is where it survives the
oscillations of government, the social
injustices and artistic difficulties. We
nurture our love with time, far from the
pressures of the species. We create
a brotherhood. We create a network
that is strengthened and brings us

some peace of mind, some beauty
and some comfort. We build what is,
in fact, the ideal concept of family. We
put that concept into practice, without
the pressures of obligation and the
weight of blood.
We choose ourselves and that
makes all the difference. Together we
contribute to a more honest vision
of our lives. We seek to go places,
within us, where maybe we wouldn’t
risk going, if we didn’t know that we’d
be waiting for each other outside. We
hold hands, like Thelma and Louise,
before jumping from the cliff. And we
believe in each other. And we admire
each other. We are the guarantee of
sanity. We understand each other
beyond the limits of reason. This is
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The Others
“But then”, you ask me, “what
do you look for in others?” I look
for a certain flexibility and a certain
non-conformity. Otherwise, I feel
unexploited. It is imperative that
we acknowledge the value of that
which is near and the value of an
opportunity. One has to be alert. In
a world of alienated people it has
become difficult to have close contact
with those who possess real qualities
— qualities that are not temporary, the

consequence of fads.
Why flexibility? Because that
which is fixed demands adaptation
from others, but makes no movement
to adapt itself as well. There is no
reciprocity in rigidity. There is no
creativity. And without creativity
the world would only be a series of
empty caves.
Why non-conformism? Because
patiently subjecting ourselves to
the obstacles in life is equivalent
to a cowardly obedience to who
knows which unknown laws. It is a
type of humility that I don’t bear. The
non-conformist compromises habits;
he is a madman. And giving shape to
our own craziness is the only way to
escape our conditions from the cradle,
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formista põe em causa os hábitos, é um louco. E dar forma às próprias
loucuras é a única maneira de escapar às nossas condições de berço,
físicas e morais. A normalidade até pode vagarosamente mudar de rumo
e regras, mas será sempre rígida, conformada e auto-complacente. É então a loucura que se tem que amar. É uma dádiva se a tivermos sob controlo. É uma dedicatória impagável. A loucura é do domínio do privado,
pois é aquilo que se ama. E para amar é preciso tempo, como já vimos.
O sexo, isoladamente, é para os burros, para os que conhecem apenas o
imediatismo, os que vivem bem à superfície. Os ideais de beleza são para
aqueles sem talento. E o amor é para aqueles que não temem o abismo.
As vertigens são o efeito preferido dos incapazes de amar.
Procuro benignidade. Por isso é que nos dizem que os olhos são o
espelho da alma. Porque é através deles que conseguimos ver se há ou
não a existência de bondade no outro; porque queremos olhar para os
olhos da pessoa que amamos e comprovarmos que ainda há bondade no
mundo. Se o amor é cego então é imbecil.
A minha forma de amar não é, de todo, ideal, e está muito longe de
ser perfeita [...]. Perco-me dentro das minhas utopias, as minhas prioridades alteram-se e entram em conflito umas com as outras. É uma forma de amar séria, mas volátil. Uma das suas características permanentes
é a incerteza. É a mutabilidade. Sou um presente exímio para quem sou-

ber apreciar contradições e para quem abominar rotinas. Dispenso essa
espécie de burocracia emocional do quotidiano, já a conheço, já a vivi.
De acordo com o historiador e filósofo Isaiah Berlin, a minha forma de amar incorpora "um espírito inquieto que procura violentamente
fazer explodir formas antiquadas e restringidas, uma preocupação nervosa com a mudança permanente dos estados interiores de consciência,
um desejo pelo ilimitado e pelo indefinível, pelo movimento perpétuo e
pela mudança, um esforço para voltar às fontes esquecidas da vida, um
esforço apaixonado pela auto-afirmação, tanto individual como colectiva, a procura de formas de poder exprimir um desejo insaciável por
objectivos inatingíveis.”
É uma forma de amar difícil, como todas as outras. Mas se fosse fácil,
rapidamente perderia o interesse. Procuro o impossível, embora me encorajem a não perder a esperança. [...] Resta-me então manter a crença
e não refutar hipóteses. A esses, aos do futuro, deixo uma nota de encorajamento: surpreendam-me.

both physical and moral. Normality
may even slowly change direction and
its rules, but it will always be rigid,
modelled and self-indulgent. It is then
madness that has to be loved. It is a
gift if we have it under control. It is a
priceless dedication. Madness is from
the domain of the private since it is that
which is loved. And to love one needs
time, as we have seen. Sex, isolatedly,
is for idiots. It is for those who only
know immediacy, those who live well
on the surface. The ideals of beauty
are for those without talent. Love is for
those who are not afraid of the abyss.
Vertigo is the preferred effect of those
incapable of love.
I search for kindness. That is why

abhor routines. I don’t need that kind of
emotional bureaucracy in my daily life. I
already know it. I’ve already live it.
According to Isaiah Berlin, the
historian and philosopher, my way
of loving incorporates “a new and
restless spirit, seeking violently to
burst through old and cramping
forms, a nervous preoccupation with
perpetually changing inner states
of consciousness, a longing for the
unbounded and the indefinable, for
perpetual movement and change,
an effort to return to the forgotten
sources of life, a passionate effort
at self-assertion both individual and
collective, a search after means of
expressing an unappeasable yearning

we are told the eyes are the mirror of
the soul. Because it is through them
that we are able to see if kindness
in others exists or not; because we
want to look at the eyes of the person
we love and prove that there is still
kindness in the world. If love is blind
then it is imbecile.
My way of loving is not, at all,
ideal, and is far from being perfect
[...]. I lose myself within my utopias.
My priorities change and come into
conflict with each other. It is a way of
loving earnestly, but it is also volatile.
One of its permanent characteristics
is uncertainty. It is mutability. I’m an
excellent gift for those who know
how to appreciate contradictions and
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Conclusão
Maria, amor é acção. Quando deixas de agir, deixas de amar. E eu
acredito que ainda tenho forças para agir. Não sei de onde vem essa

for unattainable goals”. It is a difficult
form of loving as are all forms. But
if it were easy, it would quickly lose
interest. I search for the impossible,
although I am encouraged to not
lose hope. [...] I can only maintain the
belief and not refute hypotheses. To
those from the future, I leave a note of
encouragement: surprise me.
Conclusion
Maria, love is action. When you
fail to act, you stop loving. And I
believe that I still have strength to act.
I don’t know where that hope comes
from, that confidence in kindness,
the existence of that future kindness.
Maria, I don’t know where it comes
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esperança, essa confiança na bondade, a existência dessa bondade futura, Maria, não sei de onde vem. Sei que somos praticamente impedidos
de imaginar outras formas de amar que nos fragmentam o corpo e nos
matam o desejo. Mas eu sempre fui um autodidacta e não quero deixar
de tentar viver as minhas utopias. A perfeição não é a norma; um amor
virtuoso é uma ilusão dos ingénuos. Mais vale romance nenhum do que
romance medíocre. E isto, imagino eu, servirá para tudo. Deixo escrito
nesta carta que vou à procura de um amor experimental que se baseie
noutro tipo de princípios. Se o encontrar, receberás uma outra carta que
te confessará todos os seus desastres e todos os seus benefícios.
Por que é que me interessa pensar nestas outras possibilidades? Porque também no amor devemos ser críticos. Porque me parece tão importante saber como é que queremos amar e ser amados como perceber
qual é a nossa posição política. Porque uma coisa não está desligada da
outra. Porque também o amor é político. Talvez tenha destruído tudo o
que eu sabia sobre o amor ao falar sobre ele, mas é assim que nasce a hipótese de o fazer renascer. Não há soluções, há infinitas tentativas para
chegar a elas. Tentemos colocarmo-nos no lugar onde estamos, em vez
de nos pressionarmos a chegar rapidamente ao sítio onde queremos estar. Dir-nos-ão talvez que somos demasiadamente racionais ou demasiadamente sentimentais, ou ainda que não somos totalmente justos. Mas

eu não sou justo. A justiça não é do domínio do humano. Eu sou “parte
dessa força que ora deseja o mal, ora pratica o bem”. Não estou interessado em pregar uma boa doutrina. Agora, acho importante que cada um
de nós perceba que há diversas opções para se viver o amor, tal como há
diversas opções de se viver a política. Parece-me essencial que pensemos
radicalmente sobre elas e sobre como é que as queremos nas nossas vidas. Sinto que é urgente haver uma consciência crítica em cada decisão
que tomamos. É aqui que me encontro agora. E é a partir de aqui que
posso recomeçar. Dou-te a mão, passo os olhos pelo horizonte e salto.

from. I know that we were practically
prevented from other forms of loving
that fragment our body and kill our
desire. But I was always self-taught
and I don’t want to stop trying to
live my utopias. Perfection is not the
norm; a virtuous love is an illusion of
the ingenuous. It’s better not to have
any romance than to have a mediocre
one. And this, I imagine, will count for
everything. I write down in this letter
that I will look for an experimental
love that is based on another type
of principles. If I find it, you’ll receive
another letter that will confess all its
disasters and all its benefits.
Why am I interested in thinking

want to be. They might tell us that we
are too rational or too sentimental, or
even that we are not completely just.
But I am not just. Justice is not in the
domain of the human. I am “part of
that force that desires evil one minute,
and practices good the next.” I’m
not interested in preaching a good
doctrine. Now, I think it’s important
that each of us understand that there
are several options for experiencing
love, just as there are several options
for experiencing politics. It seems
essential to me that we think radically
about them and about how we want
them in our lives. I feel it’s urgent that
we have a critical conscience in each

about other possibilities? Because
we should be critical in love as well.
Because it seems as important to me
to know how we want to love and
be loved as it is to understand what
our political position is. Because one
thing is not disconnected from the
other. Because love is also political.
Maybe I have destroyed everything I
know about love by speaking about
it, but this is how you generate the
hypothesis of a revival. There are
no solutions. There are only infinite
attempts to arrive at them. Let’s
attempt to place ourselves where we
are, instead of pressuring ourselves to
arrive rapidly to the place where we
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decision we take. This is where I find
myself now. And it is from here that I
can begin again. I give you my hand,
glimpse over the horizon and jump.
Translated by Rui Azevedo
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spoiler

O episódio 105 da série do Netflix é realizado por Barry Jenkins, o mesmo do filme Moonlight, e marca porque ecoa os gritos de uma sociedade
ferida, mas também porque rebenta a bolha em que aqueles universitários
mimados vivem. O medo do que possa acontecer é acompanhado pela indignação de que não deveria acontecer ali.
Quando o filme Rasganço estreou em Coimbra, a realizadora Raquel
Freire dizia muito isso: a universidade é como uma bolha, fora do mundo
real e das suas consequências. Pode perguntar-se se a bolha, estando no
mundo, não é também real. Mas admitamos que não.
O Rasganço foi muito importante em Coimbra. Durante um mês, não
se falava de outra coisa naquela cidade. Não me lembro de um filme com
um impacto tão forte. Na época escrevi a crítica no jornal universitário e
aprendi que a melhor forma de entrar em discussões é dizendo só o que
se pode defender.
Dear White People é ótimo. Simpatizei muito com a personagem do namorado branco, um “white liberal” tentando encontrar um lugar entre
o “white” e o “liberal”. O seu papel de alcagueta no episódio 5 mostrou
como se pode matar abraçando. E, como qualquer homem branco e heterossexual no mundo, ele também teria adorado falar sobre a troca do
envelope de Moonlight com o de La La Land e a reação ao movimento
“Black Lives Matter” e ao #OscarsSoWhite.
No meio dessa confusão, reparei também que Moonlight e Manchester
by the Sea são filmes bem atípicos para o panteão oscarizável. Sem um
enredo de superação a sustentá-los, são histórias que acontecem como
as reais, sem momentos heróicos em que tudo bate certo. Por um lado, é
refrescante. Por outro, podemos perguntar se o cinema não deve servir
para nos dar algo novo.
Quantos parágrafos já terminei com dúvidas ou perguntas? Hoje qualquer coisa serve para dividir, e parecemos confortáveis submetendo-nos
às divisões. Clubes, partidos, grupos em redes sociais, tudo serve, até
gostarmos ou não de um produto da cultura popular. Tu és mais La La
Land ou Moonlight? Mais cinema comercial ou de autor? Respondendo,
encontramo-nos a nós e aos outros. Ninguém está alheio ao fenómeno:
quando o Facebook chega a 2 biliões de pessoas, não estar nele é uma
ação tão significativa quanto estar.
Depois da projeção de Okja, também do Netflix, o festival de Cannes

The episode 105 of the series from Netflix by Barry Jenkins, the director of the film Moonlight, is a punch in the stomach because it outcries
a wounded society and it bursts the bubble of those pampered college
students. The fear of what might happen there goes hand in hand with the
indignation that it should not happen there.
When the film Rasganço premiered in Coimbra, its director, Raquel
Freire, used to say the same quite frequently: the university environment
is a bubble, out of the real world and of its consequences. One may
wonder if the bubble, being part of the world, isn’t itself real. But let us
admit it’s not.
Rasganço had a huge impact in Coimbra. For a month it was the only
thing we talked about. I cannot recall a film with such a high-impact. At
the time, I wrote a review for the university newspaper and I learned
that the best way to enter into a discussion is by only saying things you
can stand for.
Dear White People is great. I feel very sympathetic towards the character of the white boyfriend, a white liberal trying to find a place between
being a white and a liberal. Playing the rat in episode 5, he showed how
one can embrace and kill. And, as any heterosexual white male, he would
also have loved to talk about the mistaken envelopes of Moonlight and La
La Land and the reaction to both the “Black Lives Matter” movement and
the #OscarsSoWhite.
In the midst of that confusion, I’ve also realized that both Moonlight
and Manchester by the Sea are atypical Oscar nominees. With a storyline
based on real events and situations, no call of heroes or happy endings,
the films are somehow refreshing. However, they also make you wonder
if cinema shouldn’t give you something new.
How many paragraphs have I already ended making a question or stating a concern? Today anything can become a cultural divide, and we
seem to be comfortable with it. Clubs, parties, groups in social networks,
everything goes, even liking or not liking a pop culture product. Are you
more into La La Land or into Moonlight? More into commercial movies
or auteur films? When we answer these questions, we find ourselves and
others. No one is immune to the phenomenon: when Facebook reaches
about 2 billion people, it is equally significant to be or not to be there.
After the screening of Okja, also produced by Netflix, the director of the
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Fighting for
your dreams

As guerras pelos
seus sonhos

jorge vaz nande

decidiu proibir filmes que não sejam destinados a exibição tradicional
em sala. Fazendo-o, assumiu-se não só como paladino do bom gosto e
da arte cinematográfica, mas também como guardião de um esplêndido
cadáver. Igualou-se ao vigia da suposta Arca da Aliança guardada numa
igreja ortodoxa etíope: ninguém a vê, mas ele diz que está lá e ninguém se
atreve a negar. O cinema deve ser visto numa tela, a menos que não deva.
Precisa, a menos que não precise.
Cannes é cinéfilo, mas também é cinefágico. Pouco lhe importa que os
seus filmes não passem da primeira semana em exibição comercial, desde
que mantenha a sua vetusta identidade e os seus egrégios valores. De qualquer forma, o festival contorna as regras à vontade, porque elas são suas e
servem para acolher quem bem entender. Por isso é que, simultaneamente
a essa homilia da sala de cinema, não viu problema em exibir e aplaudir
David Lynch e a sua nova temporada de Twin Peaks. A sua intelligentsia
comporta-se como o administrador de um grupo de redes sociais e os seus
acólitos exercem a liberdade democrática muito em voga de escolher as
pseudoditaduras a que se querem submeter.
Cada um faz o que precisa para manter as suas forças. Cannes está aí
há 70 anos e sabe bem disso. Por contraste, o Netflix está em 190 países
e uma produção que entre nele pode chegar a 99 milhões de espetadores
sem precisar de mais nenhuma plataforma, canal ou distribuidor.
O que tem o Netflix feito com esta influência? Com a primeira temporada de House of Cards, criou a obra-prima do "binge watching", um
romance audiovisual com "episode-turners" (em vez de "page-turners")
em que todos os episódios estreiam de uma só vez – algo que Breaking
Bad e The Walking Dead nunca conseguiriam fazer. Depois disso, assistir
a The Sopranos ou a Six Feet Under tornou-se um exercício de arqueologia, uma viagem ao tempo em que um episódio precisava de uma semana
para assentar na nossa alma.
Mas as produções mais recentes do Netflix – Dear White People incluído – começam a mostrar as marcas de cansaço por terem só 30 ou 60
minutos para conseguirem prender um espetador predispostíssimo a ver
outra coisa qualquer. Nos piores casos, cometem o pecado de terem ideias
mais fortes do que as personagens. Sense8 e The Get Down são bons exemplos disso. E, entretanto, os canais de televisão inventaram uma televisão
em que a identidade própria de cada episódio chega ao ponto de qualquer
coisa poder acontecer. O universo de uma série não se define mais pelo
“mundo estático que ela repetidamente nos apresenta”, mas pelas possibilidades de “novo” que ela nos pode trazer. A “WTF TV”, chamam-lhe,

Cannes Film Festival announced to ban films not meant to be screened
in movie theatres. With this decision, on the one hand, the festival has assumed its role as champion of good taste and of the art of movie making,
while on the other hand, it stands out as the guardian of a splendid corpse.
It’s like the guard of the Lost Ark in an Ethiopian orthodox church: though
no one sees it, he still declares that it is there and no one dares to deny. A
film should always be watched on the silver screen. Or maybe not.
Cannes is not only a cinephile but also a cinephagous festival. It doesn’t
care if its films barely stand a week in a movie theater, as long as the festival keeps its illustrious identity and its august values. Nevertheless, the
festival breaks its own rules as it well pleases and it welcomes whomever
it choses to. That is why the movie theater sermon went along with the
exhibition and the applause of David Lynch’s new season of Twin Peaks.
The intelligentsia behaves as the manager of a social network group, and
its members have the fashionable democratic freedom to choose the
pseudo-dictatorship they want to be part of.
One has to play his tricks to survive. Cannes has been around for 70
years and it knows well. In contrast, Netflix is available in 190 countries
and its products can reach an audience of 99 million viewers without the
need for any other platform, channel or distributor.
What has Netflix done with that influence? With the first season of
House of Cards, it created the “binge watching” masterpiece, an audiovisual romance with “episode-turners” instead of “page-turners” in which
all the episodes are available at the same time - something that was impossible for series such as Breaking Bad and The Walking Dead. After
this, waiting a week to watch a new episode of The Sopranos or of Six
Feet Under becomes an archaeology exercise.
However, Netflix’s most recent productions – Dear White People
among them –, are starting to show the signs of tiredness for having
only 30 or 60 minutes to hold the viewer’s attention before he/she more
than willingly switches the channel. In the worst cases, they commit
the unforgivable sin of having ideas that are more powerful than their
characters, Sense8 and The Get Down being good examples. In the
meantime, TV channels have created a television where the identity of
each episode is open to any plot twist. The static and repetitive universe
of the TV series was replaced by the unexpected surprises that they
may offer us. The so called “WTF TV” has brought us The Leftovers,
American Gods and Twin Peaks.
Probably Twin Peaks is the most significant audiovisual product of the
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trouxe-nos The Leftovers, American Gods e Twin Peaks.
Twin Peaks é talvez o produto audiovisual mais importante das últimas
décadas. Ignore o facto bem sabido de que toda esta nova idade de ouro
da televisão assenta nas premissas que Lynch inventou nos anos 1990.
Ele é o exemplo de um autor que, em vez de se dividir entre televisão e
cinema, integra ambos na sua obra. David Lynch evoluiu, influenciando
mudanças nos formatos que, por sua vez, o influenciaram novamente. A
terceira temporada da série é mais do que uma nova obra: revela a série
como a espinha dorsal do universo que ele criou ao longo de 40 anos.
Lynch deu-nos um novo grupo: somos dos que gostamos de Twin
Peaks ou dos que não? Uma história sobre dimensões paralelas cria uma
bolha além do real, dentro da sua narrativa e fora dela, na sala de cada
um dos espetadores.
Na guerra pelos seus sonhos, até hoje, ainda não houve vencedor
maior do que ele.

last decades. Let us ignore the well-known fact that all this new golden
age of television is based on the premises that David Lynch has created
in the 1990s. He is the example of an author whose work refuses to be
split between television and cinema but integrates both languages. His
work has evolved by introducing changes in those formats that, in turn,
influenced him back. The third season of the series is more than a new
work: it reveals the series as the backbone of the universe the director has
been creating for ths last 40 years.
Lynch has given us a new group: do we belong to those who like Twin
Peaks or to those who don’t? A story about parallel dimensions creates a
bubble beyond to the real, within and outside its narrative, in each spectator’s living room.
In the fight for your dreams, there has been no bigger winner than
Lynch so far.

Translated by Ana Barroso
Revised by Diana V. Almeida
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