
A
ndar às vozes

A
lgures entre a resposta e a interrogação

A
bel N

eves



4

Notícia:

Andar às vozes é um conjunto de textos inéditos em 
livro e quase todos foram lidos publicamente, embora 
sempre em ambiente restrito. Atendendo a que o 
interesse é quase todo ele dramatúrgico e a maior 
parte das leituras ocorreram em contexto teatral, mas 
em lugares de escuta diferentes, é natural que numa 
ou noutra passagem possa parecer que haja repetição 
de alguns temas. É a repetição de que tanto gosta-
mos nos ensaios quando as obras evoluem no teatro, 
para o público. Mas caso a ilusão aconteça também 
é verdade que acontecem as variações. Algures entre 
a resposta e a interrogação é também uma recolha de 
textos cuja escrita resultou de circunstâncias idênti-
cas, entre 1997 e 2002, e foi publicado pelas Edições 
Cotovia, em Outubro de 2002. Este livro já não se 
encontra no mercado e decidiram as Edições Húmus 
associar esta obra a Andar às vozes, ficando, pois, de 
novo disponível na colecção “12catorze”.
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A pegada do Yeti

Uma manhã de Junho de 1999, junto ao mar, na sua 
linha de encosto à praia, indo e vindo. Eu ganhando 
consciência do aparato verde de certas algas, fican-
do-me na memória a ilusão de que o verde é uma 
substância, não uma cor. Era um verde que não 
admitia intervalos, outras cores. Contra o sol, desar-
rumado nas areias, parecia que se escondia por 
timidez. Caminhava sobre aquele verde, num tapete 
irregular e curto, também com alforrecas, e tentava 
diluir-me. Vento sudoeste.

Pela mesma hora, algures no Porto, diferentes 
casas, diferentes quartos, abrigavam meia dúzia de 
folhas escritas para o teatro com um título que faz 
ricochete nos olhos de hoje e leva até ao letreiro que 
estava na porta do vagão de mercadorias que trouxe 
o caixão de Tchekov para a terra russa, em 1904: 
Ostras Frescas. Os actores — esses bichos que só não 
são carpinteiros porque não roem as madeiras do 
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Imagem da obra cinematográfica “Andrei Rubliov”, de Andrei Tarkovsky, 1966. 

palco, mas que vivem de lhes sentirem os humores 
— trabalhavam a memória, firmando as fundações 
para o espectáculo: pequenos passos, incandescên-
cias, busca do âmago pertencente à personagem. 

Nos primeiros ensaios admirei o gosto pelo prin-
cípio das coisas, a procura estética com trapos e coi-
sas assim, a vantagem das incertezas no rolamento 
das ideias. A pouco e pouco, creio, compreendemos 
que Ostras Frescas era uma história breve e simples 
de virtualidade. Foi o que será agora.

Atrás de mim, reparo, nenhuma pegada. As 
águas e o tapete verde. Vou pensando nisto do teatro 
e noutras epifanias, ligeiras, por exemplo, da filoso-
fia. Desejei tanto um café, mas o teatro e a filosofia 
não mo deram. Entrei no restaurante. A praia tem 
um restaurante.
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Isto à beira-mar, mais ao sul, porque algures, ao 
norte, os actores desprezavam as folhas de papel 
confiando a arte da memória à alma das suas perso-
nagens. É um truque que resulta sempre. A dificul-
dade está em tomar posse da personagem, entrando 
na página como entramos no mar.
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Pintura de Stella Carrozzo

Acrílico sobre tela, 2000
Amar o rosto também com os dedos

Mostrar o rosto, apresentá-lo 
entre as iconografias do mundo, 
não há-de ser missão de ouri-
ves, ou trabalho agrícola, mas é 
obra da pintura. No longe, o 
que se deseja é ver o rosto mais 
perto, e, se me aproximo, a tela 
abre e fecha, anémona. Branca 
ou querendo o branco, sujo, 
veios de branco sujo que me 

deixam ao lado duma árvore que é muito do meu 
gosto, o vidoeiro, com a sua casca semelhante a essa 
pele intuída neste rosto, ou a fazer-me pensar em 
coisa orvalhada ou, na memória — e lá vem a minha 
terra — uns restos de neve enlameada no caminho 
depois da chuva e portanto um branco assim sujo por 
tudo o que vai acontecendo na vida. Pintura decidida 
a golpes, creio que de espátula, e que não ilude a con-

Sem título, técnica mista, 
2000/2003.
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tradição de haver suavidade. Também os arados cor-
tam a terra, ou os barcos marcam as águas, as facas 
rasgam sabão. O difícil está nos olhos porque ali 
impera o amor e a ética, e até se pode ver o mapea-
mento de possíveis rugas em rosto jovem, tanta beleza 
ainda, finura no olhar, olhitos que são pontos lá no tal 
longe, no escuro da beleza, e do nariz para baixo a 
suspeita de que nada se pode dizer, e eu a sentir a 
exposição desses olhos da pintura a afastar-se dos 
meus. Mas insisto no assunto da casca do vidoeiro. 
Andam árvores neste quadro e a certeza de que 
podem iluminar-se ou agitar-se ao mínimo quebrar 
da tinta, e quando estalará um grão desse mate? Entre 
o visível e o difícil, este rosto é para mim anónimo, e 
vale por dois, o ele ser o que é e ser o que é para mim. 
Quando nos afastamos de um rosto, e se reconhece-
mos nele o sal para os dias, celebramos no íntimo a 
morte. Passam por nós a cada instante rostos que 
desaparecem, que não veremos mais, nem na memó-
ria. E na velocidade dos actuais encontros não nos 
damos ao luxo de procurar o que há algures no rosto 
e que nos faz continuar a vida. Neste sentido, a pin-
tura repõe o brilho perdido de um rosto, de qualquer 
um. E é paradoxal porque o brilho está aqui ausente. 
Dá vontade de investigar os segredos na construção 
do quadro: que dias foram os melhores na atribuição 
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de uma linha, golpe ou mancha?, quando se decidi-
ram os olhos?, havia luz da manhã?, etapas noctur-
nas?, e com que borboletas?, e os passeios durante a 
obra?, onde? A responsabilidade da pintora, os frutos 
e os cafés da manhã, o gosto pelas horas. É que não há 
independência dos materiais, não andam ali à solta, 
cada estilhaço da tinta cumpre o voo dos dedos, e 
podem eles ter a lembrança de paredes gastas, esbo-
roadas, os estuques partidos, exagerada secura até 
debaixo de velhos mosaicos onde se notam massas, 
argilas, pós, e tudo isso o rosto exprime, habitação de 
matérias que comunicam o mundo sem palavras, até 
sem coloridos e daí o não haver azuis, rosas, lima ou 
âmbar, e ser o tom da pintura um projecto mineral 
próximo das pratas que o ar envelhece. Haver então 
uma história para este rosto, um mito que possa ver-
-se no céu onde desejamos encontrar o que nos falta 
ou admiramos. Diante dele é impossível não procu-
rar o diálogo, sempre connosco, claro, porque nisto 
de rostos na pintura falam eles quando nós queremos. 
Vamos à prática, procuremos uma causa para o amor 
de Apolo: o rosto de Jacinto, belo, imagina-se. O 
jovem é então atingido pelo deus com um disco de 
brincar, um disco de desporto, na cabeça, involunta-
riamente. Jacinto morre e do sangue abrindo na terra 
nascem flores, e que ganham o nome do infeliz. 
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Inconsolável, Apolo não esquece o rosto de Jacinto, 
mas nem por isso imprimiram a história no céu, ficá-
mos com ela rente ao sertão, ao mar, nas feiras. Onde 
quer que haja um rosto inevitavelmente há patrimó-
nio e seja ele pintado ou não, a verdade é que vivemos 
trocando muitas vezes tintas por lágrimas, e vice-
-versa. Associo agora o amor do século XXI, e com 
ele o quadro sugere um herói: vejo-me ali e ninguém 
poderá retocar-me: mudo, incerto, ocupado. É o pri-
vilégio de quem está na tela. Coisas simples que a pin-
tura faz, aparato simples do humano, como quem diz, 
à la Vincent, prefiro os rostos às catedrais.

Acrílico sobre tela, 1998
Entre o lobo e a razão

O nariz, a cana do nariz como centro da atenção, 
a testa e a cabeleira luminosas, maçãs do rosto que 
rodam, a ilusão de marcarem uma máscara que 
não se distinga da pele. Uma pergunta que vem da 
presença, uma vez mais, dos olhos como núcleo do 
rosto: quem sabe o quanto temos das matérias do 
céu? Não há outras. Metade do quadro é de um cas-
tanho-negro-turfa próximo da terra, da poeirada 
dos bugalhos. A primeira impressão é a de um rosto 
com a tentação de ser bicho, um lobo. O fulgor do 
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instinto no rosto de um homem. A verdade é que há 
um cuidado extremo no olhar, uma cristalização na 
tela que se deu, simultaneamente, com a intuição de 
quem pintou. Esse rosto não será uma pura repre-
sentação. Está condicionado pela decisão da pintura. 
Se fosse uma pura representação, estaria desligado, 
não teria tanta vida. E revela-se em função da luz 
e, claro, de quem observa. É certo o que digo, mas 
será válido para o resto do mundo? Veremos todos 
a presença do lobo com a sua festa e nós assustados, 
ou não? Sem dúvida que diante duma lareira não 
vemos o mesmo fogo, se víssemos o mesmo fogo 
seríamos iguais, mais tristes que flamingo em lençol 
de petróleo. Mesmo que abandonemos o lobo, ficará 
o bicho, e que fazer então? Porquê este aviso que 
aproxima as coisas essenciais, um gesto, uma aten-
ção, uma demora no amor, a gentileza? Estaremos 
tão longe dessa prática para que a pintura venha 
denunciar os disparates da vida? Quase como se o 
rosto — esse, feito de acrílico — fosse moral. Ora 
aqui está um aspecto imprevisto e que traz sortilégio 
à visão deste quadro. Muito mais do que a estratégia 
de uma figuração do-já-conhecido — mais um rosto 
na pintura — há vestígios de confissão, uma alegria 
por ter encontrado o intenso brilho que se esconde 
para além dos olhos, não visível, presente no fundo 
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não visível onde sabemos que vive a utopia. E esta 
alegria produz, ou pode favorecer, inaugurações na 
vida. Daí o rosto pintado ser um rosto moral. Isto 
digo eu, claro, a inventar, gosto de inventar, mas 
asseguro que os instantes dedicados ao estudo desta 
superfície pintada, sem título, ajudam a enrique-
cer o olhar que devemos trocar uns com os outros, 
importando para o íntimo o desejo que o outro tem 
de nós quando isso nos agradar, e outras vezes rejei-
tando, traduzindo, compreendendo. Tudo acções de 
pormenor, um trabalho de iluminura. Este acrílico 
não tem golpes, ou tem-nos com máxima discrição, 
tê-los-á no abrigo da cor, pouco explícitos. O golpe 
faz pensar a dor, a cicatriz, como se ali houvesse um 
amante e a amada lhe dissesse 

não dizes nada é a vida é triste 
e eu vou pensando nisso de não dizeres nada na vida 
e é triste. 

Depois fazemos ouvir “Um Requiem Alemão” de 
Brahms e dois versos de Pavese 

Uomo solo dinanzi all’inutile mare [Homem solitário 
frente ao mar inútil] attendendo la sera, attendendo 
il mattino [esperando a noite, esperando a manhã].
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Os 7 aspectos da casa vista de fora, mais a vida dos 
líquenes, arvoredos, e algum resto

São 15 pavões, machos e fêmeas, mais 14 crias, e 
três deles fazem vénia à minha passagem no jardim 
do Museu da Cidade, de Lisboa. Vou ao Pavilhão 
Branco para ver a exposição de Carlos Natividade 
Correa, primeiro de Agosto de 2000. A rotação dos 
exteriores — líquenes, arvoredos e outros fundos 
de vida — há-de fazer-se, por mim, em volta dos 
7 aspectos da casa, no primeiro andar do Pavilhão. 
Cheguei a dizer-me: esta é uma pintura de regadio e 
os rendimentos estão à vista: um gosto na memória, 
mas sem perfume, os quadros estão protegidos por 
placas de vidro, assumem o resguardo e sem vergo-
nha. Na hora em que estive havia muitos reflexos, 
a minha imagem e a do mundo foi-se inscrevendo, 
mas nada que não pudesse anular-se, trazendo o 
humor à sala, havia até, lá fora, um pavão pousado 
no cimo estreito de um muro e que eu olhava direc-
tamente através da pintura. Um acidente quase reli-
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gioso. E também, em baixo, uma fonte desactivada 
com velhos azulejos e três tábuas de obras sobre o 
pequeno tanque, ao sequeiro. Mas isto não estava 
na arte. Toda a pintura exposta, a que pude ver, foi 
lavrada com lápis de aguarela, os 17 quadros [há 
15 no catálogo]. O serem todos S/título e jogados 
com inteligência arbitrária na cronologia promove 
o bem-estar. Não há qualquer acidez entre os ele-
mentos, e é que podia haver já que, funcionando 
com memórias, o que vive na pintura dissolve-se 
com aquele que vive a sua presença, e, no caso, as 
matérias são tão próximas do musgo e também do 
estuque que poderia ouvir-se um desacerto entre 
natureza, humanidade e arquitectura, que é — 
sonho! — a realidade desta pintura no Pavilhão 
Branco, os 17 quadros. Diga-se o que se disser, há 
um concerto de cadeiras no quadro mais comprido, 
70x420 cm, de 1997/98, e apurei a sinceridade. 
Este interior assim apresentado, as suas curvas de 
madeira iluminada — ou curvas iluminadas — são 
uma presença de íntimo humor. É a casa por dentro, 
a que não está presente. Os seus acessórios: madei-
ramentos, vigas, fios de pó, braços de nogueira e 
alguns outros restos que deixo agora no esqueci-
mento para que não venha o ruído. Estes quadros 
estão dentro da música, sem o aparato dos instru-
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mentos, e vou dizer que são nocturnos com alegria. 
Não levando os títulos da literatura, convidam, por 
isso, a estes truques da escrita. Há um — 100 x 140 
cm, de 1996 — no qual se nota a marca do papel, 
indício industrial, 50% cotton, e é a isto que chamo 
humor. Um quadro nitidamente belo, indiferente às 
categorias fixas do olhar, ocultando a paisagem da 
beleza, não facilitando a caminhada e, então, sedu-
zindo quanto pode. Mas um arvoredo chama-me, eu 
que me oriento muito por ver nas folhagens o traba-
lho do efémero, uma amizade com o vazio, dou por 
mim, antes de ver os aspectos da casa vista de fora, 
a perder distância para um tal de 1999, 100 x 210 
cm, ramagens, só elas, sem pássaros, e com sinais 
de prodígio. Também os há no Amendoeira em flor, 
de Vincent, ou no Carvalho no Inverno, de C. David 
Friedrich, e vou calar-me quanto à analogia supe-
rior porque, essa, não podemos buscá-la, e intui-la 
é obra de aves que escutam o céu. Sabemos que as 
analogias apenas servem às aplicações do gosto nas 
discussões de café, não à verdade das obras, e vou 
acrescentar estas ramadas entre a claridade e a som-
bra, de 1999, à minha memória, a ver se conseguirei. 
Chego à casa, vista de fora. São 6 quadrinhos de 30 
x 40 cm, e um maior, de 100 x 70 cm, de 1999. Não 
sei porquê — antes não me ocorreu — estou a cen-



17

trar o que quero dizer em sal marinho. Ora, a casa 
vista de fora que eu vejo não representa qualquer 
salina, nenhum mar está presente na moradia, mas 
talvez o espírito das algas, talvez o tom escurecido e 
transparente que banha essas pinturas seja esse espí-
rito e haja então caminho para o sal marinho. Mas 
não quero agarrar-me ao sal, há nele demasiado 
branco e, por sinal, luz. Prefiro olhar simplesmente 
as paredes, as portas e janelas, e pensar que há uma 
clandestinidade nessa presença. Ou porque a cal é 
matéria aristocrática, ou porque quem vê não sabe 
muito bem o que ver, como se fosse uma inteligên-
cia vinda de mundo desconhecido, ele, e, depois, a 
própria casa. Disponho-me a esta fantasia. Aguenta-
rei o vislumbre? O mundo, além de si mesmo, é uma 
casa de almas, com os seus artefactos. Uma rotação 
da natureza, com humanidade e arquitectura.

Serigrafia, 12/30, de Natividade 
Corrêa, 1981


