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GAZETA DO MÊS
um quadro carregado de n˙vens negras. Mas sim a
intenção de sublinhar as dimensões da situação
em que nos deba temos, de fazer ressai tar o alcan-
ce da metamorfose que nos é _pedida, da metamor-
fose que é a ˙nica justiflcação, a meus olhos, de
escrever Gazeta hoje e aqui. Resistir à direita é
fundamental, e isso passa pela vitória nas próxi-
mas eleições. Mas escrever gazeta não pode ser
tarefa de mera resistência a curto (eleitoral) pra-
zo.

O que eu chamo metamorfose é da cabeça pa-
ra o corpo, é combate à ideologia ,\ue nos pariu, é
mudar as pers~ctivas, não ao nível das ideias,
mas do imaginário, do desejo, da acção. Mudar o
olhal" sobre o real como condição de mudar o real.
O real é o nosso corpo preso na rede social, mais
as questões que os seus desejos lhe põem.

A ideologia (religiosa, política, ou que seja)
responde a essas questões em nome de instâncias
diversas,e a gen te acredita, alienados, corno se di-
zia. Combater a ideologia, no caso a de esquerda,
significa recuperar as questões e repô-las ao seu
nível, ao nosso nível, do que I;lodemos e deseja-
mos, libertar as nossas potências. Metamorfose,
aqui e já, lentamente embora.

O apocalipse é para 110S dizermos uns aos ou-
tros que não há outra solução. Revolução, se se
preferir, mas muitas, constantes. na carne da gen-
te. rres gestos. nos gostos. nas imagiuaçõe

V aLTAR a escrever gazeta, quatro anos
após, põe muitas questões. Tratava-se
então de defender a revolução que ain-
da havia, agora de inventar a que ainda

não há.
As questões que são nossas, que nos trabalham

os olhos e as mãos, que nos incomodam os corpos
e as conversas, como pegar nelas? Há um desafio.
uma aventura, como medi-los, que energia e que
caco nos pedem? Começar talvez pela primeira de
todas: quem é que nos pariu, de quem somos os
filhos bastardos?

Bem gostaria de responder, como no ˙ltimo
gazeta da ˙ltima semana, nesse Janeiro de 1977
que tão longe já nos fica, que somos "filhos da
madrugada", dessa madrugada de 25 de Abril que
tanto esperámos e tanto nos fez esperar. Sê-lo-
-emos, talvez, doutras madrugadas, menores mas
muitas, que fizermos, que se nos derem. Mas em
25 de Abril de 1980 o que me parece mais cl aro é
que somos também filhos do capitalismo e que
esse pai sem nome está omnipresente nas nossas
crises, nas nossas esperanças, nos nossos olhares e
discursos, nos nossos corpos e nos nossos sexos.
Por isso, a nossa revolta contra ele foi tamanha.

Os jornais, na sua maneira de passarem o ano,
andaram por aí a fazer balanços da década 70. A
de 60 foi a subir e a de 70 a descer, era mais ou
menos isto, só que cá no nosso rectângulo os anos
60 subiram por metade dos 70 adentro.

em procurar rigores cronológicos demasiados,
poderíamos falar numa quinzena de anos de acele-
ração do movimento de mudança de cabeças que
em nós pegou: sem esquecer o que já viera detrás,
podemos balizar o início com a revolução de Cu-
ba e o seu termo com a nossa que não chegou a
ser, de 1960 a 1975.

Cuba foi a revolução das longínquas paragens.
dos Urais e das Chinas, dos povos estranhos e re-
motos, que de repente se latiniza, começa a falar a
língua dos nuestros herrnanos e a dançar na rua,
que se torna próxima e fraterna, à mão de semear.
De semear esperares noves nas nossas cabeças e o
marxismo que se torna vivo em Iíngua latina. De-
pois foi a dissidência chinesa, a popularização de
crítica do modelo soviético, a revolução que pare-
ce tornar-se plural. E logo a seguir, torna-se cultu-
ral, invade o quotidiano, desaperta as imagina-
ções. E é Maio 68, revolução em francês, na Euro-
pa, ainda mais perto, mais imaginação que quer
tomar o poder, já não é só cultural mas também
sexual, creativa, revolução do vamos a isto que há
já que fazer, coisas nossas já que mudar, ideias
voltadas para acções imediatas, teorias a reconci-
liarem-se com as práticas.

A política agora é de todos e para todos, o que
se passa numa fábrica ou numa escola conta tan to
como a Comuna de antanho ou a R˙ssia do Leni-
ne de 17. A política já não é dos partidos, nem as
palavras de ordem, o que a invasão da Checoslová-
quia nesse Agosto ainda mais confirma. Do trigo e
do pão sabem as ceifeiras e os padeiros, das má-
quinas os operários, das escolas os estudantes. Até
os que vêem, como eu, das correntes cristãs, a
receberem os ventos da aceleração dos Concílios
Vaticanos II, percebem, ao lerem da "Hurnanae
Vitae" desse mesmo Agosto, que os bispos são
seres de prateleira e que o cristianismo está do
lado dessa revolução fraterna a que o Camilo Tor-
res nos convidara das serras da guerrilha colombia-
na.

Depois foi o Chile, a tentativa de revolução
por via elei torai e unidades populares, depois foi
Portugal e as alianças Povu-MFA. E foi o II de
Setembro e foi o 25 de Novembro, o sangue dum
lado, o desencanto do outro.

Depois da aceleração, a pausa, a estagnação,
Foram 15 anos, ou mais, de mudança perrnanen-
te, os acontecimentos precipitando as ideias, estas
imaginando acções e estratégias novas, lutas inédi-
tas, esperares que sagraram militantes uma I.lU
duas gerações de estudantes e de operários. A ser-
vir de catapulta, as novas técnicas sofisticadas,
máquinas muito mais automatizadas, televisões,
rádios e cassettes a darem novas possibilidades, e
até os duplicadores (antepassados das fotocópias)
a permitirem passar escritos ao preço da nossa
algibeira. E as novas canções, o novo cinema, as
novas filosofias estrutu rais, as conciliações entre
Marx e Freud (os Reichs e os Marcuses): as nossas
certezas mudavam de auo para ano, aprofunda-
vam-se, dizíamos, o progressl.l e a história feita
pelos homens eram coisas que seutíamos e apalpá-
vamos nas nossas células cinzentas, A revolução,
sabíamos, não dependia só de nós, mas dos prole-
tariados e dos partidos, mas as polémicas em que
andávamos tinham o sabor da revolução que viria,
al'esar das censuras e das pídes e das guerras colo-
mais (que até davam estimulo a tudo este rodo-
pio).

Estava sem saber bem como prosseguir e veio-
-me esta de repente: é isso, trata-se. de criar uma
espécie de nova esquerda. Seja bem claro que Hãl.l
estou minimizando as tarefas de resistência à estu-
e_idez grosseira que volta aí com pele de carneiro.
Quando uma jurnaJista, que admiro e de quem
sou amigo há muito, diz em p˙blico da Comuna
dos CLACs que direi ta e esquerda estão ultrapas-

. sadas pela ecologia, mete a pata lia poça e só mos-
tra que nunca foi capaz de perceber o que está em
jogo nestas coisas de mudar as sociedades e os
homens nem sequer o que está emjogo 11&5 ecolo-
gias cujo inimigo principal é o capitalismo das
multinacionais, do gigantismo industrial, burocrá-
tico, rnega-urbano. Como aqueloutros que deitam
o marxismo ao caixote do lixo da história, só
mostram que ele nunca lhes serviu para pensar e
que ultrapassá-lo só tem sentido se duas ou três
coisas fundamentais que ele ensinou continuam a
ser verdades decisivas a acrescentar com outras
que ele não viu, que nos foram percept íveis há
pouco tempo.

As massas é que fazem a história, era um dos
slogans. As massas são os nossos corpos e desejos,
é por aqui que temos de recomeçar a fazer histó-
ria, hoje e aqui, à nossa volta, que se veja e apalpe
e não mais ficar à espera _dos amanhãs para filhos
ou netos gozarem então. E disso que fala o discur-
so ecológico, o discurso das mulheres, o discurso
do quotidiano. Não se trata só de defesa contra as
centrais nucleares nem de denunciar o machismo,
tra ta-se de ten tar já ou tra coisa, com I.lS poucos
meios que temos à disposição, com as nossas
próprias forças, como dizia o velho Mao. Trata-se
de viver já, e também de navegar, que ambos são
precisos como pão para a boca. Trata-se de olhar a
nossa maneira de VIver, de vegetar, e de começar a
imaginar ou tras possibilidades, ajudai Ido-nos uns
aos outros, arriscando em grupos. Se o nosso em-
pre~o é chato para burro, trata-se de inventar tra-
balho, de aprender a criar com gosto. Se a liberta-
ção sexual nos deixou amargos e sós, se o sexo
virou triste, como se queixava o Pasolini, trata-se
de redescobrir o amor e u erotismo. Se a austeri-
dade militante fez da nossa casa um lugar pobre e
sem graça, trata-se de reinven tar a culinária, o vcs-
tir, a disposição das coisas, o gosto dos objectos,
de procurar uma estética do quotidiano, uma cs-
pécie de dança caseira. Se as relações com os com-
panheiros se tomaram chachas, trata-se de perce-
ber como melhorar :1 qualidade das relações. Tra-
ta-se. quantos exemplos não serão a dar na escrita
que vier ao gazeta, de descobrir as possibilidades
dos nossos olhos e das nossas mãos, as potências
dos nossos desejos. Trata-se de criar redes comuni-
tárias assim se trocando produtos, ideias, informa-
ções, como se vai fazendo por vários países que
foram atingidos mais cedo que nós pela peste da
estagnação. Trata-se de en terrar o Descartes que
nos impingiram, de perceber que não é só a razão
e a vontade que fazem o homem, mas também os
instintos, as inspirações, os imaginários, aquilo
que nos vem à cabeça. Tra ta-se de entrar em meta-
morfose pessoal e comunitária e, a partir da í,mu-
dar o olhar sobre tudo o reste. Quando um dia
muitos de nós andarmos nesta, houver uma espé-
cie de nova esquerda, estar-se-a no momento de
sonhar Portugal diferente.

Donde vimos, para onde vamos, destas duas
questões se fará um novo gazeta, das questões que
são nossas, das questões que somos nos em busca.
O que houver de informação, de cá da nossa gente
ou da banda do estrangeiro, o que houver de in-
quéritos, de propostas, de discusssões, tudo valerá
pelo esclarecimento que trouxer, à maneira de
mais uma pedra, de mais uma pá de areia, de mais
um sopro de ânimo, às duas questões da nossa
aventura. Nossa dos leitores e nossa dos que escre-
verem, que todos somos poucos. Não temos res-
postas por ora, não havera nunca a resposta, mas
eonfrornos, ten ta tivas, achegas, a curto, a médio
ou a longo prà~C. Se fõr assim, o Gazeta ~erá n~
ajuda ao movimento, a nl.::t~morfose. Se nao, sera
gazeta de alguns meses.

A NOVA AVENTURA
por Fernando Belo

\ I'owa crlsetia dos jovens após ter terminado a da guerra colo-
nial. E a crise do crescimento dos índices brutos a
pôr as teorias económicas de pantauas. É a crise
do nível de vida, a inflação e o enlouquecimento
surdo das pessoas que perderam o saber do valor
do dinheiro, do custo das coisas habituais.

E a crise da poluição que envenena o ar que
respiramos, as batatas e os frangos que comemos
cheios de química, é essa poluição da matéria que
se chama plást ico que se nos cola à pele, é o nu-
clear como ameaça apocalíptica, seja de bumba,
seja de central, é os remédios que ninguém dispeu-
S!I já e nos tornou a todos doentes crónicos, sei lá.
E a crise do sistema representativo que se revela
cada vez mais inoperante diante dos poderes anó-
rumos, da burocracia, da televisão, do computa-
dor. E a consequente crise dos partidos que pro-
metem coisas diferentes e são depois obrigados a
fazer o mesmo que os outros (lia melhor das hipó-
teses). E a crise das ideologias, dos valores, que já
ninguém sabe em que san to acreditar, que devo-
ção transmitir aos filhos, que nos entrega a todas
as modas, demier cri ou retro, e favorece os papas
polacos.

E a crise cultural (que perturba os editores e
outros quejsndos) pois que não há novas literatu-
ras, nem cinemas, nem debates sem ser de n˙me-
ros, jiern novas filosofias sem ser de marketing.

E a crise do trabalho (para quem o tem) q_ue
atinge as raias da imbecilizaçiio dos que são apen-
dices de máquinas, em fábricas modernas, de má-
quinas de escrever ou de calcular, em escritórios
ainda mais modernos. É assim a crise da estupidez
que nos invade a todos, nos empregos onde se faz
tudo para se não ir, nas casas onde as televisões
dos festivais e das novelas acabam o servicinho.

uma palavra, é a poluição, à maneira duma
peste moderna com muitas faces, à maneira dum
pântano onde desembocam esgotos com detritos
de qualidades várias, que nos entra pelo nariz, pe-
la boca, pelos olhos e pelos ouvidos e nos chega
aos interiores todos, até ao precioso cérebro. E
nós a sobreviver como podemos esbracejar, a pre-
cipitarmo-nos sobre qualquer coisa ainda que pa-
reça valer a pena.

Vem da deles, está visto, que evocando a eles
era de nós que era 'l.uestão. Mas tem uma conota-
ção nossa: a revoluçao morreu. Pelo menos a leni-
nista, mas era a essa que nós chamávamos revolu-
ção, fosse qual fosse a tendência de (extrema) es-
querda em que nos situávamos. As estratégias, nas
discussões dos papéis a duplícador diferiam. antes
e depois, mas havia um momento em que se toma-
va o poder de Estado e começavam as transforma-
ções estruturais. IIavias duas formas de tomar o
poder, ou por eleições ou por via armada de es-
querda: uma foi o' Chile, a outra foi Portugal.
Duas derrotas que são o sinal da morte deste tipo
de revoluções em países suficientemente adianta-
dos no capitalismo.

Dai resulta (quero crer, mas é questão a deba-
ter, obviamente) a crise estratégica da esquerda
europeia, e sabe-se lá mais aonde. Que não haverá
ninguém para negar que elas estão na mó de bai-
xo. As esquerdas revolucionárias quase desapare-
ceram, é bom que Otelo o saiba. Os PCs que ten-
taram o eurocomunismo e os outros estão isola-
dos nos scores eleitorais que garantiram, que as
frentes populares deram o pio. Os PSs tornaram-se
objecto da ˙nica esperança de quantos teimam em
não desesperar, mas sabem cada vez melhor que
lhes fica apenas a possibilidade de gerir social de-
mocraticamente uma crise cujos fios não passam
pelas suas mãos ou a de resistir.

O próprio marxismo, em que o leninismo foi
dominante tantos anos, aparece parcialmente ino-
perante e gerador de descrença.

Ou seja, cá como nos sitios que nos servem
habitualmente de referência, a esquerda não rnani-
festa capacidades, nem teóricas nem práticas, de
propor um _projecto aliciante de mudança. Ora foi
de perspectivas de mudança que ela sempre se
fundou. Ora, foi caricaturalmente a direita quem
utilizou nas ˙ltimas eleições o tema da mudai Iça.
Mesmo se o que ela propõe, de facto, é acabar
enfim com duas décadas de mudança. não deixa
de ser significativo que o slogan resultou, espere-
mos que apenas uma vez.

l loje. em 1980, a estagnação, I.l desencanto. a
amargura nàu 110S vem tanto da vitória da AD,
vem sobretudo de sabermos, ano após ano, que
aquele movimento terminou. Os filhos da madru-
gada descobrimo-nos filhos do capitalismo, à tona
das suas vagas. Estas que foram marés altas durau-
te década e meia não passam agora de pântanos de
águ as estagnadas. _

A gente lê nos jornais deles. E a crise da ener-
gia, do petróleo que aumentou 20 vezes de pre~o
em 7 ou 8 anos. E a crise do desemprego. a augus-

\ metarnorfuve.UMA COZINHA NORMAL»
De.enho de Teraa Ferrand O apocalipse é uma espécie de suic idio social,

não foram gostos desses que me levaram a esboçar
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