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SaiuoprimeirolivrodaBarricadadosLivros,queédedicadoaorouborevolucionárioeàhistóriadasrelaçõesentreindividualistaslibertárioseilegalistas.Estaé
umahistóriadecompromissocomoidealrevolucionáriodedistribuiçãojusta
dariqueza.Éumahistóriadeconfrontocomastradicionaisformasdepropaganda, com a sua caducidade e o alumiar da propaganda pelo facto. Preferi
roubar a ser roubado! Textos sobre o roubo revolucionárioéumlivroquedeﬁne
ospróprioslimitesdalegitimidadedosmeiosparaatingirdeterminadosﬁns,
separando as águas entre o mito Bando Bonnot e a propaganda pelo facto
executado por Marius Jacob, Clément Duval e Miguel Arcángel Roscina.
Conversámos com Mário Rui Pinto, membro do colectivo da Barricada dos
Livros,sobreesteimportanteestudoesobreofuturodamaisrecenteeditora
anarquistaemPortugal.
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FerreiradeCastroea
Publicamosasegundapartedoensaiode
RicardoAntónioAlvessobreahistóriada
revistaRenovação.Noartigodestenúmero,estamosperanteumaleituracríticada
antigapublicaçãodaConfederaçãoGeral
doTrabalho:dofalhançonacriaçãodeum
novoórgãodeummodernismoportuguês
à pobreza das propostas estéticas que
foram editadas nos 24 números que

segundapartenaspágs.8-9

compõemacolecçãocompletadarevista.
Importará seguir atentamente o próprio
percurso de Ferreira de Castro e a sua
admiração por Pyotr Kropotkin para
comprovar as aﬁnidades ideológicas que
estariamnocoraçãodainspiraçãolibertáriaqueoescritorpretendeuintroduzirnas
páginas da Renovação e que conseguiu
canalizarparaasuaobraliteráriafutura.
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EmhomenagemaJoaquinaDoradoPita,publicamosum
artigodeAntoninaRodrigo,noqualsãotraçadasaslinhas
biográﬁcas desta incansável anarquista e militante antifranquista.UmadasgrandesamigasdojornalA Batalhae
doCentrodeEstudosLibertários,quefundouelhededicou, em 2005, o Círculo de Estudos Joaquina Dorado e
LibertoSarrau.Destaforma,onossojornallembraavidade
uma anarquista que nunca se deixou governar por ninguém.
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ABatalhavaiaoalfaiate

A

Alémdarenovaçãográﬁca,continuar-se-áa
insistir na ﬁxação d'A Batalha enquanto
jornal de expressão anarquista. Neste
sentido, é com bastante naturalidade que
esteespaçomanteráassuaspáginasabertas
às múltiplas vozes que compõem o anarquismo coevo. Tendo em conta que as
edições d'A Batalha serão centenárias em
2019, continuaremos com a publicação de
artigos sobre a sua história, num esforço
arqueológico que servirá para alumiar o
trabalhodedifusãodasideiaslibertáriasem
Portugal.Ojornalteráumasecçãoregularde
banda desenhada intitulada "Centro
Anarquista Português de Artes Modestas",
queseinicianopresentenúmero.Devidoà
pluralidade de lutas contemporâneas, A
Batalhapublicaráartigossobreasreivindica-

partirdopróximonúmero,A Batalha
irá apresentar uma nova conﬁguração gráﬁca, dando continuação às
alterações de conteúdos que tem gradualmente revelado no último ano. Com o
número276,correspondenteaosmesesde
Setembro-Outubro,ojornalvaiacertarasua
periodicidadebimestralereporaregularidadedepublicaçãoquemerece.Asprincipais
transformaçõesd'A Batalhaestãorelacionadas com o aumento da sua extensão,
passando das actuais 12 para 16 páginas,
apesar de reduzir o seu tamanho para um
formato mais equilibrado. Estas modiﬁcações pretendem tornar a leitura mais
agradável, restabelecendo o carácter
sempre efémero de um periódico que se
querdefácilmanuseio.

ções queer, os novíssimos movimentos
sociais e as suas características antihegemónicas e rizomáticas ou a cultura
libertária e independente da institucionalizaçãomercantilouestatal.
Dar-se-átambémcontadasmovimentações
políticas no estado português e fora dele,
procurandoestabelecer-secomoumjornal
queafronteadesolaçãodoespaçopúblico.
Assim, torna-se imperativo prosseguir o
esforço de mapear, publicitar e analisar
criticamente os livros, publicações periódicas, álbuns, concertos, ﬁlmes, debates e
eventosculturaisquenascemoumorremcá
no burgo. A Batalha não fará opinião, mas
tentará dar aos seus leitores algumas
ferramentas para que estes a possam criar
autónomaecriticamente.

Finalmente, a vida interna do Centro de
Estudos Libertários será revitalizada, com a
reorganizaçãoeactualizaçãodasualivraria,
alémdacatalogaçãodasuabiblioteca,que
contém um dos mais ricos espólios da
história e do pensamento anarquistas dos
últimos 100 anos. A sua sede irá também
receber um conjunto importante de
conversas,queseiniciarácomaapresentaçãodopróximonúmerodojornalduranteo
mês de Outubro. O seu programa será
noticiadonestaspáginasenosoutrosmedia
independentesquetêmdesempenhadoum
papel precioso na divulgação das actividadeslibertáriasrealizadasnosúltimosanos.
A Batalha voltará com a roupa que lhe
convémeseráoqueosseusleitoresﬁzerem
dela.Assinemouprocurem-nanasbancas.

VistodaParvónia

Aforçadascoisas
JúlioPalma

O

lhemos para o incêndio de Pedrógão
Grande. Podia ter sido um incêndio
normal.Ardiamumasdezenaslargasde
hectaresdeﬂorestaematoenoﬁmdealgumas
horasestariaextinto.Masnãofoi.Umaconjugação de factores provocou uma catástrofe - 64
mortosconﬁrmados.
Temperaturas muito acima da média para a
estação do ano e para a zona, fenómenos
atmosféricosquesãodetodoimprevisíveispara
locais restritos - correntes de ar ascendentes e
descendentes, ventos fortes com rajados sem
direcção certa. É possível prever instabilidade
atmosférica e trovoada para áreas grandes -
norte,centroousul-,masnãoépossívelpreverse
atrovoadavaicairnomeuquintalouseovento
vaipartirestaárvoreenãoaquela.Setudoistofor
acompanhado de fogo em zonas ﬂorestais de
povoaçõesdispersasecomfalhasnascomunicaçõesparaajudaràcoordenação,asituaçãotornaseexplosiva.
É possível prevenir? Pode-se tentar. Há várias

respostas. Uma é do tipo militar. Identiﬁcar o
inimigo,preparartropasparaocombater,treinar
bem a estratégia, a táctica e a operática, como
diria a doutrina militar soviética. Isto leva o seu
tempo,masmesmoassimnadagarantequeum
grandeexércitonãosejadestruído.
Outrarespostaéolharparaopaíscomoconjunto
assimétrico,zonasdeminifúndiooudelatifúndio
comdiversostiposdecoberturadosolo,perceber
porqueéqueházonasquesevãodespovoandoe
os que ﬁcam são idosos sem a necessária força
físicaparatrabalharaterra(aspessoastambémse
esgotam). E quando as terras deixam de ser
trabalhadasnãohágadosqueláentremporque
setornambrenhaseosseusdonosﬁcamàmercê
dealgumchicoespertoquechegueelhesofereça
unstostõesparanãosemearemouparaplantarem eucaliptos ou venderem para as encher de
olivalintensivo.
Aruralidadehojeépraticamenteisto.Eistoéum
problemamuitogrande.Paraoresolverépreciso
gente.Semelanãoépossívelocuparoterritório
de forma saudável. Sem ela não se consegue
formar um associativismo colectivista que dê
resposta integrada e cooperante em diferentes
territórios para que estes não ﬁquem reduzidos

porumasimplesfagulhaamontesdecinzas.Se
calharéprecisovoltaraospioneiros.Dantesdiziasequeoreinotinhasidoobradesoldados.Pois.
HágruposquedefendemqueoEstadosedevia
tornardonodoquechamam"terrasabandonadas". Levando em conta exemplos de outros
lados - veja-se o desastre ecológico que os
grandesplaniﬁcadoressoviéticosﬁzeramnomar
de Aral - não parece que o Estado com os seus
legisladores seja a entidade competente para
resolverproblemasdestequilate.Hojeexpropria
e amanhã, quando estiver na bancarrota, vai
venderaodesbarato.Nãoéporsefazeremmuitas
leisqueamentalidadedospovosmudadeumdia
paraooutro.Claroquecomodiriaopoeta"um
fracoreifazfracaafortegente".
Uma palavra para a comunicação social. Há
jornalistasquesevêqueescrevemmuitoemcima
dojoelhoeparaelestudoésimples,especialmentequandorespeitamavozdodono.Houveum
que se irritou por a ministra da Administração
Interna ter aparecido de ténis no lugar onde se
combatiaofogo.Parecequeaqueriaverdesalto
alto,desaiatravadaecomespartilho,paracitaros
utensíliosvestimentáriosqueumaliadodachefa
doCDS-PPnãogostadevernachefa.Docaneco!

CapadeViagemàRodadaParvónia,
deGuerraJunqueiroeGuilhermedʼAzevedo
DesenhodeManueldeMacedo
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ANTIGOÓRGÃODAC.G.T.
Fundadoem23deFevereirode1919
Estejornalsurgiuem23-2-1919,nomesmo
ano em que a Confederação Geral do
Trabalho (CGT) de que seria porta-voz. A
CGT,únicaconfederaçãosindicalexistente,
agrupavaostrabalhadoresmaiscombativos
e conscientes da altura e foi, desde início,
fortemente inﬂuenciada pelas correntes
anarquista,anarco-sindicalistaesindicalista
revolucionária. Isto determinou a sua total
independênciafaceaospartidoseaopoder
político e fê-la procurar que as justas
reivindicações dos trabalhadores por
melhorescondiçõesdevidanãoosdeixasse
esquecerquesóumaprofundatransformação económica, social e ética permitiria
eliminaraopressãoeexploraçãodohomem

pelo homem. Repudiou sempre, com
notável antevisão, que a libertação dos
trabalhadores se pudesse alcançar através
duma pretensa “ditadura do proletariado”
oudo“Estado-patrão”.
Hoje,nãoligadoaqualquerdosmovimentossindicaisexistentes,decujosprincípiose
práticageralmentediscorda(emboratenha
omaiorrespeitopelostrabalhadoresqueos
constituem) continua a pugnar por uma
sociedadeassenteemformascomunitárias
de vida, de essência autogestionária e
cooperativa, com total respeito pela
liberdadedepensamentoepelaautonomia
individual, em conformidade com os
princípioslibertáriosporquesenorteia.

Director:JoãoSantiago
Redacção:ElisaAreias,JoãoSantiago,JoaquimAndrade,LuísGarciaeSilva,SérgioDuarte
Nestenúmero:A.,AlexandreCaetano,AndréCalvário,AníbalCésarAlmeidaBastos,AntoninaRodrigo,Antónioda
Cruz,AntónioGonçalvesCorreia,AntónioMargalha,FranciscaBicho,FranciscoCardo,J.Chagas,JA,JoséAugusto,
JúlioPalma,MarcosFarrajota,MárioRui,NunoMangas-Viegas,PedroRoque/EyesofMadness!,Professora
Marcivânia,RicardoAntónioAlves
Composição:CentrodeEstudosLibertários
Impressão:GráﬁcaSobreirense,ArtesGráﬁcas,Lda,Sobreiro,Mafra

Enviocintado
6números
12números
3,99
7,58

EnvioemEnvelope
6números
12números
6,98
12,97

Viaaérea

5,49

10,47

7,98

15,46

Viaeconómica

3,99

7,58

6,98

12,97

9,48

17,46

11,97

22,45

Viaaérea

11,47

20,45

15,56

27,93

Viaeconómica

9,98

17,46

11,97

22,45

Continente
Ilhas

Europa
Extra-Europa

COLABORADORES
Osartigosnãoassinadossãodaresponsabilidadeda
redacção.
Os artigos não solicitados poderão ser recusados,
aceites condicionalmente (mediante alterações
acordadas com os autores) ou ser diferida a sua
publicação em função da programação geral do
jornal. Devem ser claros e sucintos, não excedendo
trêspáginasA4dactilografadasadoisespaços,título
e ilustrações incluídos. Em caso de recusa haverá
sempreexplicaçãooralouescritaaosautores.

Alémdonomeeendereçoagradecemostambémoenvio
do telefone e/ou e-mail. O pagamento poderá ser
efectuadoporchequeouValePostal.
Neste momento, o apartado encontra-se temporariamenteinactivo.
Todaacorrespondênciadeveráserremetidapara:
ABatalha,
Az.daAlagueza,LoteX,c/v‒Esq1800‒005Lisboa

Redacçãoeadministração:Az.daAlagueza,LoteX,c/v‒Esq1800‒005Lisboa
jornalabatalha@gmail.com
ProprietárioeEditor:CentrodeEstudosLibertários-NIPC501805214
PeriodicidadeBimestral
Maio-Junho2017
ISSN0873-7223
N.ºDepósitoLegal291643/09|InscritonaDirecçãoGeraldaComunicaçãoSocialNº104981

HistóriaeBrana |

3

ABATALHA|JornaldeExpressãoAnarquista|nº275|Mai./Jun.2017

António Gonçalves Correia (G.C.) publicou em
1917 Estreia d’Um Crente e, neste ano do
centenário,registamosemA Batalhaexcertosde
algumasdascartasqueintegramesselivroeque
temos vindo a seleccionar. Os destinatários são
tantos quantos o número das cartas, e o
desenvolvimentodoconteúdoajusta-seacada
um deles: o Advogado, o Anarquista, e, nesta
edição, Uma Mulher, sendo que o assunto de
fundo está presente em todas, pois ao autor
interessa passar a sua mensagem, ou seja, o
combatepelasociedadenova,adaAnarquia,que
consagrenapráticaosprincípiosquedefendee
quevaiexplorandonosseustextos.Dirigindo-se
aUmaMulher,umacamarada,GonçalvesCorreia
utilizaoexemplodelaparafalarderelaçõesentre
paiseﬁlhoseentremulherehomem,companheirosquepodemunir-selivremente.
GonçalvesCorreiacasouemPortimãocomAna
do Carmo, no ano de 1905, e desse casamento
nasceram 10 ﬁlhos, tudo indicando que a vida
familiarfoiestável.Talvezaúltimaresidênciada
família tenha sido uma casa aparentemente
grande e construída em terreno à Rua Tenente
Valadim, Beja, que G.C. arrematou, segundo a
sessãodaComissãoExecutivadaCâmarade29
deDezembrode1919.
Contudo, e embora não tenhamos elementos
para aﬁrmar que G.C. foi pai de criança(s)
nascida(s)naComunadaLuz,defacto,doisﬁlhos
houve fora do casamento, sendo conhecida a
relação que teria com uma senhora com quem
ideologicamenteseidentiﬁcaria,havendoquem
selembredasuaexistênciaemBeja,comroupae
cabelo que a diferenciavam, vivendo em
habitaçãodepoucascondições,masrodeadade
livros,alegadamentedeﬁlosoﬁa.
Efectivamente, G.C. referiu-se no Jornal O
Rebelde,Beja,10deOutubrode1918(emartigo
de comentário acerca dʼA Sementeira) ao
percursoquepoderiavirafazeracriançanascida
noespaçodumacomuna,acrescentando«(…)O
signatário do presente espera a intraduzível
alegriadeassistiraonascimentodʼumﬁlho,que
será a primeira creança nascida dentro da
“Comuna da Luz”. E espera que essa linda ﬂôr
humana será bem o specimen dos seres
normalisadosintegralmente,saudáveldocorpo
edoespírito».
G.C.identiﬁcava-seporcertocomoexemplode
Réclus,aqueoseujornalA Questão Social,Nº.11,
Cuba, 19 de Março de 1916 faz referência no
artigo sobre aquele professor e prático dos
princípios anarquistas, em particular o facto de
ter consagrado a união livre da ﬁlha e do
companheiro, pois entendia que «O seu
casamento é ainda mais válido do que o
casamento canónico e o do registo civil. O
Anarquismotempornormaumaúnicalei:ʻALei
doAmoredaUniversalSolidariedadeʼ».
Com efeito, pese embora o seu casamento, o
próprio Gonçalves Correia seria um adepto do
amorlivre,dauniãolivredosqueseamamenão
seguem preconceitos sociais que os conduzam
ao casamento, que em Carta a Uma Mulher
classiﬁcade«comédia!»,maisaindaocasamento
religioso, que pressupõe e torna indissolúvel a
relação de duas pessoas, que na verdade e na
prática podem não se entender, por razões
culturaisououtras.
Nessa carta para a qual remetemos, está em
questãoaconversacomumasenhora,defendendo Gonçalves Correia que é importante a
independência económica, para combater os
erros e a tirania da incompreensão, para que a
camarada possa prosseguir no seu espírito de
rebeldiaeaﬁrmaçãodosideaiscomuns.Depois,
vaiG.C.argumentandosobrearelaçãoentrepais
e ﬁlhos, justiﬁcando que pode haver rebeldia
destes em nome do Ideal, ou ainda trazendo à
conversa a relação entre a camarada e o seu
companheiro, que ele espera ver convertida
numauniãodeamorlivre,semcasamento.
Passemos então às palavras de Gonçalves
Correia,queemsínteseadaptámosnesteregisto.

Junhode2017
FranciscaBicho

TextosdeGonçalvesCorreia

«

MinhaSenhora:Desdeodiainesquecível em que, à mesa daquele modesto
hotel de Montemor, o “Hotel Natal”,
trocámos largas impressões sobre os assuntos
sempre interessantes que constituem a nossa
especialidade,nuncamaistivenotíciassuas.Vai
entãodesaúde?Oxalá.Asaúde,corporalcomo
espiritual,édetodoopontoindispensávelpara
afelicidadesejadequemfor(...)
Conseguiujá,ouesperaconseguirembreve,a
independênciaeconómicasobrequefalámos?
Desejo-odocoração.Nomundodeegoísmose
debaixezasqueaísepatenteiamiseravelmente
aos nossos olhos, é necessário adquirir uma
independência económica relativa para se
poderfazerpropagandaaltivamente,àluzclara
do sol criador (...) E sobre negócio? Tem feito
algo de compensador? Tem vendido muita
máquina de escrever? Tem feito muitos
seguros? Oxalá. É preciso ganhar dinheiro,
muitodinheiro!(...)Nós,osespíritosquevoamos
a altas regiões, não precisamos de muito
dinheiro para desfrutarmos os melhores
prazeres da vida. Mas é incontestável que
carecemosmuitodeleparafomentararevolta
sagradacontraoerroecontraatirania.Oerro!
Malditoerro!Oqueteráditooerrodesi,minha
senhora,depoisdeatervistoviajarsozinha,em
carroseemcaminhosdeferro?(...)
Sempre foi ao Algarve, como penava, em
viagem comercial? (...) Com o seu género de
negócio, máquinas de escrever, julgo que
poderáalifazerqualquercoisaderemunerador
(e)asvantagensmoraistambémsãoapreciáveis.OAlgarve,terradeLuz,deSoledeFlores,é
umaidílicamansãoparaosamantesdodivinoe
doencantador(...)Enós,asalmasqueprocuramosLuz,espíritosávidosdoBelo,consciências
revoltadas contra uma organização social que
infelicitaaespécie,coraçõesconfrangidosante
os lamentos dos perseguidos, almas ardentes
num Ideal sublime de Amor e de perdão,
encontramosalicamaradasdosdoissexoscuja
dedicaçãoéilimitada,cujafésemanifestademil
maneiras.
Vou citar-lhe um facto, pelo qual poderá
apreciaracrençapura,afésinceríssimaduma
nossa dedicada camarada daquela província,
professora de ensino livre: aí pelas alturas de

«AUmaMulher»
Fevereiroúltimo,sebemmerecordo,publicava
eu as minhas “Impressões da Comuna” no
extinto semanário “A Questão Social” (...) eu
escrevia da comuna e datava de lá as minhas
impressões como se de facto já lá vivêssemos
muitos comunistas dos dois sexos. Em certa
alturarecebopelocorreioumacartaentusiástica, assinada pela nossa camarada que já
indiquei, documento onde se lia: “Estou
encantada com a descrição que fazeis da vida
feliz que todos passais nessa ideal comuna da
Luz. Poderei daqui a umas semanas, fazendome acompanhar de 100$00 que possuo das
minhaseconomias,irfazer-voscompanhiapara
sempre?”
Veja, veja, camarada digna! Veja a pureza de
sentimentos (...) Como esta mulher, livre de
preconceitos estúpidos, conhecedora da
Verdade libertária, muitas outras existem
naqueleAlgarvelindoearomático(...)
Mudando de assunto: Já visitou os seus pais
depoisdaquelasuaviagemaMontemor,onde
nos encontrámos? Ou continuam eles, por
motivodaeducaçãopreconceituosaqueosnão
deixaserjustos,derelaçõesumpoucofriascom
acamarada?(...)Ospais!Aindiscutívelautoridadepaterna,tantasvezesestúpidaecondenável!
Poiséláhumano,élálógico,éláracionalqueos
pais exerçam sobre os ﬁlhos uma autoridade
indiscutível?Não,nãopodeser!Não,nãoéjusto!
Não,nãoérazoável!Aautoridadepaternatem
limites. Um pai não pode, não deve exercer
sobre os ﬁlhos o seu querer absoluto, o seu
mandoomnipotente(...)Opaidéspotapassouà
história.Hojevê-se,pelomenosdevever-se,o
paiamigo,opaicarinhoso(...)Opaidecacetee
palmatória desapareceu com o corte das asas
jesuíticas.Hojevêem-sepaispsicológicos,istoé,
pais observadores, amigos do estudo da
constituiçãodacriança,amigosdoseuintegral
desenvolvimento e do vigor das suas faculdades.
Oseucaso,minhabondosacamarada,referente
àssuasrelaçõescomolarpaterno,nãoéúnico,
creia (...) É censurável que uma senhora de 20
anos, como a prezada camarada, abandone a
casadospais?Noseucasonãoécensurável;é
antesplausível!(...)Oseucasofoinemmaisnem
menos do que uma luta gigantesca que se

travouentreopresenteeofuturo(...)seuspais,
obedientes ﬁéis do Deus do Céu, do Deus
Milhão(...)Acamarada,obedienteﬁdelíssimado
DeusRazão,doDeusJustiça,doDeusDireito(...)
De tudo aqui lhe tenho falado, menos da sua
pensada e reﬂectida ligação livre com aquele
moralistainsignequeéonossocamaradaD.L.
Em que altura vai isso? Sempre pensa na
realizaçãodesseactosolene?(...)Quando,boa
camarada?Quandorealizamesseactodavossa
uniãolivre,semacooperaçãodaigrejacatólica,
que bem se dispensa, dispensam por serem
ultrajantes.Uniãolivre!Amorlivre!Junçãopor
consentimento mútuo! Ah! Minha rebelde e
dignacompanheiradelutasemproldaJustiça
Eterna! (...) Amor livre! Ah! Sim, minha boa
camarada!Há-deunir-selivremente,bemosei!
Nemacamaradanemoseufuturocompanheiro
seriamcapazesdeseprestaremadesempenhar
essa comédia hilariante que é o casamento
religiosooucivil,umadasmaioresimoralidades
dasociedadeburguesa!Casarcondicionalmente!... Fazer um contrato comercial !... Cooperar
com a burguesia, não repelindo as suas
instituições!... Não! Sei bem que vós, a boa
camaradaaquemestoudirigindo,eoindependenteD.L.,repelirãoindignamente(...)
O casamento! A grande comédia! (...) E o
casamento religioso? Esse então, pior, muito
piordoqueocasamentocivil!Poishaverácoisa
maisirracionaldoqueproclamarindissolúveis
duas criaturas que amanhã, por questões de
educação,detemperamentoouporquaisquer
outrosmotivos,podemaborrecer-se?(...)
Donossomovimentolibertário,quemediz?Do
movimentosobreideias,naregiãoportuguesa,
oquepensa?(...)Dápenaoqueseobserva(...)
Deixemospassaressemonstroinfamíssimoque
sechamaaguerra(...)Diasmelhoresvirãopara
Portugaleparatodoomundo!(...)».

interesses em aluguer de aeronaves, em
estratégiasindividuais,emnegócios,cheiasde
i n c ê n d i o s  e  d e s t r u i ç ã o  d o  p l a n e t a .
Lamentavelmenteaconteceu,agora,atragédia
maiordePedrógão.
28. A magia do futebol continua. Da China

espoliados e esquecidos destas democracias
burguesas foram lembrados pela pior forma.
31. A festa continua: festivais, tradições,

AntónioGonçalvesCorreia
Estreia d’Um Crente,
EdiçãodoAuctor,
Évora,MinervaComercial,1917,
pp.59-68

OmundodeBrana(VII)
JA

E

nquanto o Universo se distende como
uma membrana, parece que a nossa
esferaplanetáriaderrapaegiraintensamente,tonteandoosHomens,fazendorebolar
tudo e todos nas suas mais dolorosas provações.
27. Foi editado recentemente um livro sobre
«Portugal a arder» (período do PREC/75). Ou
seja,  desde que a moda dos atentados à
bomba,fogos/incêndios,etc,pegou.Valiatudo
paradestruiro«25deAbril»ea«Revolução».
Sabemosqueháfogosnaturais,pordescuido
ou por mão criminosa. Mas a moda do fogo
terrorista-políticode'75pegouháquarentae
três anos e tem tido várias vertentes de mão
humana:interessesdepropriedadeeespeculaçãoimobiliária;interessemadeireiro;patologia
psicótica-maníaca. São quatro décadas a
produzirideaisfavoráveisaoimediato,aolucro,
ao mercado, aos loucos que vão alimentado
toda a «fogueira». São quatro décadas de

maoísta, onde as classes populares foram
ideologicamenteeducadas,vêmpropostasde
milhões e milhões para o mundo e para a
Europacristã,piaecaritativapelosdesfavorecidos,pobresderuaedoentes.Masaspropostas
sãoparaclubesejogadores...
29.Tambémtemosamagiadodinheiro:Posso
retirarunsmilhõesdestepaíscomdesempregados, crianças, pobres, serviços de saúde
necessitadosepôrnum«Paraíso»ﬁscal?Pensei
queoParaísoeradeAmornãodeladrões?
30. Nesta  infelicidade toda nos atentados
terroristas de Londres e Paris, duas grandes
cidades deste mundo, os media sublinharam
que,emParis,ummigrantetrabalhadorilegal,
escondidonumacavesalvouváriaspessoas,e,
emLondres,foramosmiseráveisquedormem
naruaasalvarpessoas.Emambososcasosos

futebol, shows televisivos, opiniões baratas,
discussõesfúteis...atéàintoxicaçãoﬁnal!
32. Continua e bem: um banco abriu linha
directaparadepósitos-oferta-ajudaeàcabeça
ofereceuagigantescaquantiade50mileuros
paraosafectadospelosfogos.Umdiaantes,o
mesmo banco (público) era notícia por
armazenar uma pequena quantia de vários
milhões de euros para indemnizar (?) os seus
gestores...
33. Mas continua mesmo! As Finanças, vejam
só,prolongaramatéaoﬁmdomês,cercade10
dias, o pagamento de impostos às pobres
populaçõesatingidasporfogos.Comosabem,
muitos ﬁcaram sem casa, sem nada... Grande
avaliação da situação e grande ajuda! Aos
poderosos e ricos, por vezes em falta ou
tentandoludibriaroﬁsco,anosseguidos,eles
(ﬁnanças,governo,deputados)legislamoudão
um perdão ﬁscal! Quando mete tribunais, às
vezesaindaosindemnizam...
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JoaquinaDoradoPita(1917-2017)

Lainsobornable
AntoninaRodrigo

C

uandoconocíaJoaquinaDorado,eraya
paramíunamujerlegendaria.Lahabía
descubierto en el libro La mujer en la
lucha social (La guerra civil de España),dela
granLolaIturbe.Luego,EduardoPonsPrades,
me habló de ella con verdadera admiración.
HabíatrabajadoasusórdenesenelSindicato
de la Madera, adolescente, niño de recados,
llevandosobresyencargosdeunaladopara
otro, cabalgando en su primera bicicleta. Al
parecer,Joaquinaeraunamujerqueanadie
dejaba indiferente: Bonita, pequeña, de
aspecto delicado, pero mujer gigante y
enérgica, insobornable, como la hemos
conocidotodos,hastaelﬁnaldesusdías.
JoaquinallegóaBarcelona,desuCoruñanatal,
en 1934. Tenía 17 años, traía ya inoculado el
germendelarebeldía,incubadoensubarrio
de pescadores de Santa Lucía Morelos. El
frecuente aviso de las sirenas, llamando a
naufragiolamarcóparasiempre.Llegabanlas
mujeresdelosmarineros,despavoridas ante
elanunciodelatragedia.Losllantosyquejas
dedolor,susgritosacusatorios,desgranaban
eldramadesusvidas,lasituacióndesuscasas
y de sus hijos huérfanos por un jornal de
miseria. Ese fue el motor de su lucha en
aquellos desolados escenarios de vida y
muerte,delasgentesquefaenabanenlamar
y, que un mal día no regresaban, dejando a
mujeresehijoshundidosenlaen lapobreza
absoluta.
EnBarcelonaJoaquinatrabajacomotapiceray
barnizadora y se sumerge en el ambiente
palpitantedelaluchaobrera,dondeexpansionarsusanhelossolidarios.Militaprontoenla
CNT, en el Sindicato de la Madera y en las
JuventudesLibertarias.El18dejuliode1936,
lajovengeneracióndeJoaquina,vaaadquirir
unamadurezyunsentidodelaresponsabilidad,quenocorrespondíaasuedadcronológica.Yseintegran alosgrupossurgidosdela
clasetrabajadora,enmarchaalosfrentesde
batalla.
De ésta primera andadura de la historia de
Joaquinasevaahablarhoy,enhomenajeasu

Brasil
do
futuro
J.Chagas

N

enhum território pode ser uma
representação de cosmética ou
bricolage,dandoailusãomomentânea
dequetudoestarábemaomesmotempoque
escondeador,fomeepobreza.Essasexperiênciasconjunturaisedeconjecturapolíticaque
entusiasmam os partidários da exploração
(ações, mercados, lucros, altas) são fases
intermédias do paradigma falhado que
vivemoshámilharesdeanos.Etemacontecido
intermitentemente: muda-se de rei, muda-se
de república, aceita-se ditadura, muda-se,
aﬁnal, na forma como se explora pessoas e
recursos... O Brasil do Futuro será qualquer

memoria. Yo quiero recordar algunos
momentosdeíntimaconmociónensuvida,en
dondelavivibrar,porquetocabansuﬁbrade
insobornable luchadora, sostenida a lo largo
desuscienañosdevida.Deahí,queunode
esosmomentosmágicosquetuvelasuertede
vivir de cerca, fue la creación en Lisboa, en
2005,del“CirculoJoaquinaDoradoyLiberto
Sarrau”,queElisaAreiasyLuisGarcíadeSilva,
fundadoresdelCentrodeEstudosLibertáriosy
directoresdelperiódicoA Batalha,lededicaronaJoaquinayLiberto.Libertofueelhombre
enlavidadeJoaquinaycompañeroenlalucha
antifranquista, detenidos en reiteradas
ocasiones, sufrieron largos años de prisión.
Grabados en su cuerpo la ferocidad de los
interrogatorios, en tenebrosas dependencias
policiales. Cuando la tortura dejó a Joaquina
fuera de juego, creían los matarifes de la
cruzada, la enviaron a morir a su casa. En
cuanto pudo huyó a Francia. Joaquina fue
mujer de huídas, de la guardia civil, de la
policía,deloscamposdeconcentración,delos
geriátricos.
EnelnutridoprogramadelosactosenLisboa,
tuvo gran importancia la exposición sobre la
guerra, el exilio, la participación de  los
españolesenlaresistenciadurantelaSegunda
Guerra Mundial y la lucha clandestina de los
guerrilleros españoles en montañas y
ciudades, contra el  franquismo, en los que
Joaquina, bajo el nombre de Nuri, actuó de
enlace con Quico Sabaté, dentro y fuera de
España.
Otro momento de esplendor para Joaquina,
fueelencuentrodeExiliosFemeninos,queLa
X u n t a  d e  G a l i c i a  y  l a  U n i v e r s i d a d  d e
Pontevedra,organizóenlaIlladeSanSimón,
(Pontevedra),bajoladireccióndelaprofesora
AuroraMarco,delaUniversidaddeSantiago.
LaIlla,convertidaentiempostenebrososdela
posguerra, en prisión de  represaliados
republicanos,confusilamientosenagostode
1938,fueelexuberanteescenariodelosactos.
Lasexiliadas,llegarondediferentespaísesde
Suramérica,México,Cuba,Chile,aofrecersus
testimonios de lucha, cárceles, torturas y
desarraigo, enraizadas ya en sus países de
acogida, por la desesperanza de tan largos

añosdeladictadurafranquista,hastaquedar
ancladasporlacadenabiológicadelavida:los
hijosylosnietos,escindidosyasussentimientos.Algunasdelasconvocadas,ensuimposible retorno, las representaban sus hijas,
depositariasdelamemoriafamiliar.
Nosasombraronsustestimonios,convertidos
ya en materia de estudio. Joaquina estaba
radiante, la oíamos hablar en su lengua de
nacencia,dormidadurantetantosañosenlo
más recóndito de su recuerdo. Exponía sus
vivencias con entereza y sostenida emoción,
conservadasporlapersistenciadelamemoria
ylamorriña.
Y para terminar este capítulo de gesto
satisfechos:
El homenaje que hace tiempo decidimos
organizar cada año, ante las tumbas, que
ocuparon:FerreryGuardia,FranciscoAscaso,y
Buenaventura Durruti, en el cementerio de
Montjuic,enlafechadelamuertedeDurruti,el
20 de noviembre de 1936, en el frente de
Madrid.
Para la emoción de Joaquina, el hallazgo del
periódico mural Voluntad, que durante la
guerra,publicabanlasJuventudesLibertarias

del Sindicato  de la Madera Socializada, en
dondeellacolaboraba,yqueencontramosen
laBibliotecadelPavellóndelaRepública,de
Barcelona.
Y, por último, la visita a la tumba de Quico
Sabaté, en el cementerio de San Celoni, un
cinco de enero, día del aniversario de su
asesinato.AqueldíallorólaNuri,sindetener
laslágrimas,porelﬁelcompañerodelucha.
MujerescomoJoaquina, encarnanamilesde
luchadorasanónimasquehicieronposible,la
primera gesta revolucionaria de signo
libertario,acuyocompáslatióentusiasmado,
apasionado el corazón del mundo. Mujeres
queteníanclaraconciencia,queaﬁrmabansu
derecho a ser reconocidas como seres
conscientes, capaces de asumir cualquier
papel, por encima de sus compañeros, sin
menoscabodesucondicióndemujer.
Porlotanto,debeconstaratodos,queniun
solo de los mínimos derechos, de que hoy
disfrutamos, hubiese sido realidad sin el
combate valiente,  tenaz y generoso de
mujerescomoJoaquinaDorado.Salud.

coisaquenósnãosabemos,foradosmeandros
políticos, económicos e sociais actuais. No
Brasil não haverá mais lugar à exploração
humanaeaolucro,nãohaverámaisumaúnica
casa favelada, não haverá criminalidade, não
haverá senhores e coronéis. O povo será um
imensoexércitode«capitãesdaareia»doamor
edobem.
Aidadefuturaserábrasileira.Opovoexcluirádos
circuitosdesuasvidasasrelaçõeshierárquicas,o
pobreeorico,aexploraçãoeolucroetodosos
mecanismos actuais que sufocam os humanos
brasileiros:ações,concorrência,representações
partidárias, empréstimos, dívidas, pagar saúde,
crime,etc.
E m  d e t e r m i n a d o  m o m e n t o  s e  r e u n i r ã o
condiçõesparaqueosirmãosbrasileirostenham
umavisãoclaradasuasociedadeeterritório,das
suasﬂorestas,serraserios,dassuascidades,do
potencial natural, técnico e cientíﬁco em áreas
da habitação, saúde, alimentação, educação e
numa tomada de consciência irão abolir a
sociedade de classes e grupos, o  trabalho se
tornaráobracolectivadecombateàpobrezae
fome e de redistribuição. Das favelas e morros
hão-de descer pessoas que se recolocam em
prédios abandonados nas cidades e campos
desprezadosporantigosdonos-patrões,outros
ﬁcarãonesseslugaresrepovoandoosespaçosde

naturezaeárvoresdefruto,criandoagradáveis
espaçosﬂorestados.Omodeloeco-viventedos
indígenasexpandir-se-ácomorepovoamentoe
retornodegrandesﬂorestaseanovaconsciência
colectiva,ondeospovosestarãodesamarrados
aoestadoedasuaadministraçãoesuaspolíticas
impositivas e erradas. Serão demolidas ocupaçõesemorrospobres.Amão-de-obradisponível
do exército e de exércitos de desempregados,
abandonadoseoutros,completarãomilhõesde
habitações, dando às populações qualidades
negadas até hoje, geradoras de sofrimento.
Florescerá a observação e amor pela vida, a
tranquilidade, não a passividade miserável e
pobre do Brasil actual. Como a economia
capitalistadolucroedinheironãofuncionará,se
auto-desactivará e/ou implodirá, as grandes
propriedades latifundiárias abandonadas
acolherãomilhõesdebrasileirosquerepovoarão
com negros-escravos, índios, sem terra e
desfavorecidosoterritóriodeAntónioVieira,de
forma austera mas feliz, laborando fora do
individualismocapitalistaelucropata.EsseBrasil
serápoliticamentetãoavançado,semrepresentaçõeseleitoraisoudopovo,quejánãohaverá
lugaràpropriedade,nemàilusãodaeconomia
mercantil, suas aquisições supérﬂuas e suas
representaçõespolítico-partidárias.NesseBrasil
nemcomissõesdebaseououtroscomitésserão

necessários,talatransformaçãoqueseoperará
naquele território, a qual não conseguimos
alcançar, baseada no amor, entreajuda e
felicidade entre povos da terra-brasilis. Todo o
Brasilseráumcolectivoderepartiçãoepartilha
consciente depois da queda do seu sistema
político-partidáriofavorávelaalgumasfamílias,
depoisdaanulaçãonaturaldomodeloeconómico produtivo capitalista mundial instalado no
territóriohácincoséculoseaterrabrasileiraserá
abraçada de forma feliz e alegre pelo povo do
Brasilqueviverádeformasimpleseconsciente
uma vida futura conjugada com seus recursos.
Coronéis,brancos,ricos,favorecidos,criminosos,
compreenderão que aquele território já não
funciona com medos, cercas separadoras e
castradora.Jánãolucracom«cabeçasdegado»,
drogaoumeiosdecomunicaçãoporqueopovo
virou-separasipróprioconstruindoautonomamente uma outra realidade, uma colectividade
desfavorávelàspolíticas,economiasesociedade
actuais. Haverá um período, dentro do próprio
Brasil, em que tudo isso cairá por anulação
conscientedopovo.Enadadissoterávalor.Os
valores estarão na repartição e entreajuda, na
ecologia,nasaúdeefelicidade.
OBrasilseráqualquercoisaquenãoimaginamos
equecontaminaráonovoparadigmamundial.
Vivaopovobrasileiro!

Barcelona,10dejuniodel2017
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3ºFórumGeralAnarquista

R

em Frankfurt no início de Agosto de 2016,
duranteoqualtambémaderirammaisduas
organizações do continente sul-americano:
a Federação Anarquista Local de Valdívia
(regiãochilena)eaFederaçãoAnarquistado
México.

AIFAéumaorganizaçãoformal,denatureza
federalista como o próprio nome indica,
sendo constituída actualmente pelos
seguintesgrupos:LigaAnarquistadoRiode
Janeiro, Fenikso Nigra de Campinas,
Comuna Anarco-Punk Aurora Negra,
dinamizadoradoCentrodeCulturaSocialda
FavelaVilaDalvanazonaoestedeSãoPaulo,
e Núcleo de Estudos Libertários Carlo
Aldegheri (NELCA) de Guarujá, cidade
situadanolitoraldeSantos.Saliente-seque
e s t a  I FA  é  a d e r e n t e  à  o u t r a  I FA ,  a
Internacional das Federações Anarquistas,
desdeoseuúltimocongresso,queocorreu

O Fórum decorreu numa casa de um piso
com jardim, pertencente à comissão de
moradores do bairro Novo Campo Elíseos,
tendo a respectiva direcção e alguns
moradoresassistidoaoevento.Aolongodos
trêsdias,cercadeoitentapessoasapareceramparaparticiparnasdiversasactividades
queestavamprogramadas,desdeas“rodas
de conversa” informais até aos grupos de
discussão e às apresentações mais formais
aoﬁnaldodia.Comumprogramacheio,em
que muitas vezes a vontade era estar em
maisdoqueumaconversaoudiscussãoao
mesmo tempo, sobressairam as apresentações sobre os “100 anos da greve geral de
1917”, da autoria de Alexandre Samis, e

MárioRui

ealizou-se de 16 a 18 de Junho na
cidade de Campinas, perto de São
Paulo, o 3º Fórum Geral Anarquista,
organizado mais uma vez pela Iniciativa
FederalistaAnarquista(IFA).

Otrabalhismo
dopós-guerra
JoséAugusto

S

ob o título O Espírito de 45, a RTP2
exibiu um excelente documentário
sobre a Inglaterra trabalhista do pós-
SegundaGuerra,quandooLabourseassumiu
como socialista e anti-fascista, ouvindo-se
expressões práticas como «fascismo nunca
mais»osricostêmtudoe«tudoseorganiza
em proveito deles», somos «nós e eles».
Nesses momentos a população receando
maispobreza,miséria efascismomobilizouse em torno do «programa socialista» dos
trabalhistas e assim se operaram mudanças
profundas na sociedade inglesa contra os
ricos, o capitalismo e... o sistema bancário,
repondoigualdadenasociedadeinglesa.Um
dos testemunhos dessa época recebeu a
seguinte mensagem: «lembra-te disto, não
deixes[mais]acontecer,continuaacombater
a fome, ignorância, ociosidade, doença e
miséria para onde nos arrastam». O partido
trabalhista e trabalhadores clamavam os
«recursos para o povo inglês». E assim os
conservadores foram derrotados e havia
duros mineiros a «chorarem» de alegria e
esperança. Os trabalhistas durante vários
anos nacionalizaram sectores vitais da
economia e recursos, desenvolveram
políticasemqueos«bensseriamcomuns»a
todos os ingleses, construiram casas para

operários e miseráveis (os donos da
Inglaterra, achavam demais duas casas de
banho em casas operárias), desenvolveram
programasdesaúde,escolaridade,etc.
Aconteceque,nadécadade80,osconservadores de Margaret Thatcher (a ministra que
lançouparaofundodoAtlânticobidonscom
resíduos nucleares. E agora? Não vai ao
«TribunaldeHaia»,elaouaInglaterra?),sob
inﬂuência do neo-liberalismo dos cowboys
Reagan e Milton Friedman, convence o
povinho que o «importante é cada um
enriquecer»,ganhaaseleiçõesedesmantela
décadas de «socialismo» trabalhista:
desinveste na indústria, retirando-lhe
capacidade;apodera-sedoestadoeparalisao;colocaoestadosobinﬂuênciadomercado
livre, descontrolado e privatizado; reduz
s a l á r i o s ,  d e s p e d e  c o m p u l s i v a m e n t e ,
neutraliza os sindicatos (que também
capitulam),utilizafura-greves,criaumestado
policial contra os reivindicantes («Quem
mandabater?»,queriaumindignadosaber).
No presente temos, infelizmente, muitas
cópiaseexemplosdesteneo-liberalismoem
Portugal,Grécia,Europa,etc.num trabalho
parcialafavordocapitaledaimportânciade
enriquecer uns quantos, empobrecendo
milhões.
O liberalismo de Thatcher teve a seguinte
actuação de privatizações, cujas vítimas se
lamentavamnosdepoimentosdodocumentário: 1983- privatização de serviços de
limpeza,refeições,etc,noSNSaúde,diminuindo a empregabilidade e aumentando os
custosde6%para12%.1984-telecomunicações;águas.1985‒«Aerospace».1986‒gás;
desmantelamentodeempresasdecamiona-

sobreos“100anosdarevoluçãorussa”com
René Berthier, da Federação Anarquista
francesa.
Oprogramaincluíaumgrupodediscussão
sobre o anarquismo em Portugal, onde ﬁz
uma resenha da sua história, seguida da
apresentação do livro Preferi roubar a ser
roubado!, recentemente editado pela
Barricada de Livros. Infelizmente, o horário
destegrupodediscussãocoincidiucomodo
gruposobreos“40anosdoInimigodoRei”,
jornal baiano que marcou uma época
(também em Portugal) e que foi muito
importante na renovação do anarquismo
brasileironoperíodopós-ditadura.
A participação foi efectiva, tendo algumas
actividades se prolongado para além do
previsto devido a acaloradas discussões
teóricas. Por outro lado, veriﬁcou-se uma
grandepartilhadoespaço,entremilitantes
com muitos anos de activismo e jovens à

gem.1987- RollsRoycee«Airways».1988‒
siderúrgias.1989‒deﬁnitivamenteaságuas.

KenLoach,2013
1983-94‒havia184minas,foramprivadas;só
restavamquinze.1989‒aboliçãodoregime
de trabalho portuário (contratação precária
de não estivadores); electricidade. 1994 ‒
caminhos-de-ferro (estiveram na falência;

procura do seu caminho e com ânsia de
aprender.Maisumavez,ﬁqueicomaideiade
queoanarquismonoestadobrasileiroestá
em crescimento e isto apesar de algumas
“tricas” pessoais ou organizacionais que,
infelizmente,tambémexistemporlá.
Umaúltimapalavraparaaorganização,que
foi excelente em todos os aspectos:
cumprimento ou ajustamento de horários,
actividadescomplementares,alojamentono
bairroparatodosaquelesqueosolicitaram.
Ogruporesponsávelpelacozinha,apesarde
toda a ajuda que recebeu, fartou-se de
trabalhar, pondo à disposição dos participantes pequeno-almoço, almoço e jantar
comcomidavegandeboaqualidadeeem
abundância.
Emconclusão:venhadaío4ºFórum...

acidentes;pessoalcontratadonãoéferroviário). 2003 ‒ liberalização dos correios
(redução das entregas).
2011‒privatizaçãode90%
dos correios.  Mudem as
siglas, pensem um pouco
no Portugal capitulado, no
PortugaldePortas&Coelho
e parece que o ﬁlme é o
mesmo...
OsvivosquetêmtestemunhadoaInglaterrade1945
até hoje lamentam aldeias
cheiasdejovensdedicados
àdrogaeroubo,anecessidade de se ter um seguro
para assistência médica, o
paísentregandobenefícios
aos ricos, sindicatos e
partidos controlados pela
classemédia-burguesa,etc,
etc, neste «capitalismo
atencioso»,nestaInglaterra
sem«paísparaospobres».
«Vamoslutar!»,dizem.
Odocumentário,sobreeste
período histórico e os
testemunhos de gente
ainda viva, não mostrando
umpaísnum«apogeu»de
igualdadesocialouformas
d e  o r g a n i z a ç ã o  s o c i a l
muito evoluídas, constitui
interessante documento
quenoslevaareﬂectirsobreopresenteeuma
multitude de catástrofes sociais, políticas,
militaresedeestado(s)quenosatormentam.
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Oterrornegro
ABatalha

E

m 1981, a Antígona editou a tradução
portuguesadeRavachol e os anarquistas de Jean Maitron. 36 anos depois,
volta a publicar-se um novo livro sobre a
relação entre ilegalismo e anarquismo, desta
vezsaiusobachanceladaBarricadadeLivros.
ParaestenúmerodeA Batalha,sentámo-nosà
mesacomMárioRuiPinto(MRP),docolectivo
editorial, para falar sobre Preferi roubar a ser
roubado! Textos sobre o roubo revolucionárioe
sobre o seu percurso enquanto militante
anarquista, que passou pelas páginas de A
Batalhaeàsquaisregressa.Bem-vindo!
A Batalha: Podemos iniciar esta conversa à
volta d'A Batalha, pois ﬁzeste parte da
redacçãodurantelargosanos.Comoseiniciou
atuacolaboraçãonojornalecomoacompanhasteoseutrajectoentreasdécadasde1970
e 1980, passando de um periódico quase só
destinado ao mundo do trabalho a uma
publicação com uma forte componente de
culturalibertária?
MRP: Apesar de ler A Batalha desde o 1º
número, creio que de Setembro de 1974, só
passados alguns meses é que entrei pela
primeira vez na sede da Rua Angelina Vidal.
Quem me abriu a porta foi uma ﬁgura
inesquecível para mim, o Custódio da Costa,
sobrevivente do Tarrafal, típico militante de
base,sempredisponívelparaqualquertipode
trabalho. Depois, entre outros, conheci o
Emídio Santana, a Lígia de Oliveira, o Acácio
Tomás de Aquino e o Artur Modesto, outra
pessoa que muito me marcou pela sua
bondadeecalmaemtodasascircunstâncias.
Todos resistentes ao Estado Novo e que
estavamareactivarojornal.Haviaumacerta
vontade em recuperar a aura que A Batalha
teveaté1927,comosenotavapeloentusiasmo de editar quinzenalmente o jornal. O
problema é que este entusiasmo não era
partilhado pelo resto da população, pois a
memória dʼA Batalha, e do anarquismo em
geral,tinhasidoapagadaduranteofascismo.
Com o passar dos anos, as grandes tiragens
iniciais diminuíram e a edição passou de
quinzenalparamensal.Ojornaltambémnão
eramuitoatractivograﬁcamente.Pareciauma
manta de retalhos. O director era o Emídio
Santana, mas não havia qualquer indicação
sobre quem era a redacção e raros eram os
artigosassinados.Comeceiaescrevernojornal
sóem1977,depoisdeunsanosde“aprendizagem”, ao mesmo tempo que aparecia uma
fornada de colaboradores jovens: Rui Vaz de
Carvalho,CarlosAntónio,JoséTavares,Carlos
Reis, Miguel Serras Pereira, Carlos Fontes,
AntónioCândidoFranco,AndréBandeira,José
Maria Carvalho Ferreira, etc. Na altura havia
muitacoisaaacontecer,peloquearedacção
era muito volátil. Alguns destes nomes não
coincidiramnotempo.Aspessoasentravame
saíamcomfacilidade.SóoEmídioeaLígiase
mantinham.Eu,porexemplo,apartirde1979
também fazia parte da Mandrágora, uma
associação cultural de Cascais, sucessora do
j o r n a l  “a n a r c o - h u m o r í s t i c o”  P a s q u i m .
Dedicávamo-nos ao teatro e à arte postal e
maistardeﬁzemosalgumasedições.Comesta
entradanaredacçãodʼA Batalhadecolaboradores de uma geração muito mais nova, o
jornalteveumsaltoqualitativoanívelgráﬁcoe
os temas abordados também se foram
alterando.Se,noinício,aquasetotalidadedo
jornal era direccionada, principalmente, para
aslutasdostrabalhadoresequestõessindicais
e,também,paraaanálisecríticadopapelda

Intersindicalnomovimentooperário,apartir
do quarto ano de publicação nota-se uma
aberturaacertostemas,atéentãocompletamenteignorados,comocultura,ecologia,antimilitarismo, quotidiano, prisões, nos quais o
anarquismosefaziasentircommaisintensidade do que nas fábricas. Com a entrada de
novosredactores,estasquestõescomeçaram
a ser abordadas através de uma óptica
libertária. Quando a redacção decidiu que as
páginas dʼA Batalha deviam dividir-se em
secções temáticas, ﬁquei com a página
cultural, talvez por também pertencer à
Mandrágora.Estapáginacomeçouaintegrar
textos sobre cinema, teatro, literatura ou
música.Ostemposdasrecensõesàspublicaçõesexclusivamenteanarquistas,comoA Voz
Anarquistaouoslivrosdememóriassobreo18
deJaneiro,deramlugaraumperíodonoqualo
jornalseabriaàsnovasrealidadeseaosnovos
problemasedúvidasdasociedadedeentão.
ABatalha:Alémd'A Batalha,tambémtiveste
um papel muito activo na feitura da Utopia
(1995-2012),quefoiumadasmaisinteressantes revistas anarquistas dos últimos 40 anos
em Portugal. Como foi a tua aproximação à

amizadeeaﬁnidadedeideias.Ocolectivoera
abertoefomentavaaprópriadiscussãointerna
sobre os temas que serviam de base a cada
dossier temático. Quanto ao conteúdo da
revista,haviatextosnossoseartigosdaautoria
de muitos colaboradores, sendo que beneﬁciávamosdeterumforterelacionamentocom
oBrasilecompessoascomooJaimeCuberoe
o Edson Passetti ou o Christian Ferrer, na
Argentina.Nãohaviaqualquerortodoxianem
uma visão única do anarquismo, convivendo
váriosargumentossobreomesmoassuntonas
páginasdarevista.Comoéevidente,tudotem
o seu tempo, as pessoas têm o seu percurso
para fazer, algumas afastam-se e, muito
naturalmente,aUtopiaterminaasuapublicação.
ABatalha:Háunsmesesdecidistelançar-tena
edição de livros com a Barricada de Livros,
cujo primeiro título é Preferi roubar a ser
roubado! Textos sobre o roubo revolucionário. Além dos textos de Clément Duval, de
AlexandreMariusJacobe,presumivelmente,
deEnricoArrigoni,sãodatuaautoriaasnotas
biográﬁcas sobre Duval, Marius Jacob e
Miguel Arcángel Roscigna, uma breve

Preferiroubaraserroubado!
BarricadadeLivros
Lisboa,2017,116pp.

AssociaçãoCulturalAVida,comosurgiuatua
relação com esta publicação e o que te
motivou a entrar para o seu colectivo
redactorial?
MRP:UmdiaencontroaUtopianumalivrariae
começoafolheá-laporqueoepíteto"Revista
anarquista de cultura e intervenção" despertou-meaatenção.Começologoareconhecer
uma série de nomes do colectivo redactorial
ou colaboradores, como o do José Maria
Carvalho Ferreira, Carlos Nuno, José Tavares,
Félix,RuiVazdeCarvalhoouJúlioHenriques.
Esta minha descoberta da revista coincidiu,
mais ou menos, com algumas alterações no
grupoqueaeditavadevido,penso,àdoença
prolongada e posterior falecimento do Rui.
Comarecomposiçãodaredacção,oJoséMaria
convidou-meparafazerpartedelaeeuaceitei,
ﬁcandoatéaoúltimonúmero,em2012,apesar
de já não ter participado na sua elaboração,
nem me rever nele. O grupo era bastante
heterogéneo,porquecadapessoatinhafeito
umpercursomuitopróprioatéchegaràUtopia
mas, praticamente, todos tinham passado
pelʼA Batalha,sebemquealgunsemtempos
diferentes. Mas conhecíamo-nos, havia

contextualizaçãodoilegalismonaArgentinae
uma excelente introdução ao tema, que já
publicámos neste jornal (A Batalha, nº 273).
Comoéaprimeiraediçãoportuguesa,deque
temos conhecimento, do conjunto destes
textos, talvez seja importante discutir
algumas questões contigo. Para começar,
fala-nosdaalteraçãodadinâmicapropagandística das últimas duas décadas do século
XIX: da propaganda mais formal, através de
periódicos, para a propaganda pelo facto,
ondediversoslibertáriosdecidiramrecorrera
atentadoseassaltosparatornaraacçãomais
eﬁcaz, perante a notória obsolescência das
formas tradicionais de propagar o ideário
anarquista.
MRP: O momento desta viragem pode ser
determinado pela realização do Congresso
AnarquistadeLondresde1881epelacuriosa
recomendação aos sindicatos e militantes
ligadosàAIT“paraqueestudemeapliquemas
ciências técnicas e químicas, como meio de
defesa e de ataque”. "Aprender química" é
claramente um eufemismo para aprender a
fazer bombas artesanais. Os trabalhos do

congresso serviram também para chegar à
conclusão de que com a propaganda “legal”
nãoseestavaaconseguirnenhumpropósito
transformador,porissoserianecessárioaplicar
novosmeiosdedifundirasideiasanarquistas.
A partir desta data, entra-se numa década
caracterizada por um certo desapontamento
em relação à propaganda normal (jornais,
revistas,sessõesdepropaganda,etc.),quenão
estariaaresultarcomoosanarquistasqueriam,
iniciando-se a “propaganda pelo facto”, para
agitar mais as águas, com uma explícita
esperançadequeestetipodeacçõespudesse
despoletarrevoltasfortesqueconduzissemà
revolução. Isso foi aproveitado pelo estado e
pela imprensa para denegrir o anarquismo,
apelidando-o de “terror negro”, quando na
verdade foram atentados quase sempre
defensivos e direccionados. Poucos são os
atentados indiscriminados, como o atentado
bombistadeÉmileHenry,naGareSaint-Lazare
em Paris. Quase sempre os atentados são
dirigidosaﬁgurasdasclassesdominantesque
encarnam o poder e a repressão, como
aconteceu,porexemplo,comopresidenteda
França, Sadi Carnot, apunhalado por Caserio,
oucomHumbertoIdeItália,assassinadopor
Bresci.Oubombasemcasasdejuízesouem
esquadras da polícia. O que é verdade é que
estes atentados também não originaram
grandes revoltas, nem deram à luz grandes
movimentações de massa. Ligado ou não a
isto, há anarquistas que enveredam pelo
ilegalismo. São pessoas que não aceitam
trabalhar em fábricas insalubres, serem
exploradaspelopatrãoparaganharmeiadúzia
detostões.Mendigartambémnãoépossível
porque consideram este acto degradante.
Portanto, há um enveredar pelo roubo
revolucionário durante a Belle Époque, que
nãotevenadadebelaparaostrabalhadores.

A Batalha: Depois dessa década negra,
marcada por uma série de atentados contra
chefes de estado e ﬁguras cimeiras dos
regimes europeus, parece existir uma
repressão dupla: por um lado, os estados
europeus reforçam a perseguição política
comasleisanti-anarquistase,poroutrolado,
tensumacorrentemaioritária,queseopõeà
tendência ilegalista, como seria o caso do
anarco-sindicalismo. Os ilegalistas foram
apoiadospelafacçãoindividualista.Arelação
eradegrandeproximidadeentreindividualistaseilegalistas?
MRP: A própria entrada dos anarquistas nos
sindicatos gera muita discussão. Há aqueles
queachamqueapropagandanormalnãoestá
a funcionar e que os atentados também não
estão a correr bem, por isso começam a
procuraromundodotrabalho.Daíaentrada
dosanarquistasnossindicatoscomosolução.
Na época, talvez não fosse mal pensado: os
sindicatos não tinham partidos políticos e os
libertários passavam a estar no coração do
mundo do trabalho. Houve alguns que não
concordaram e mantiveram a sua actividade
foradestasorganizações,comofoiocasodos
individualistas. Estes consideravam que a
entradanossindicatosconduziriaosanarquistasaumasituaçãodemerareivindicaçãopela
melhoria dos salários ou do horário de
trabalho,alémdequeaorganizaçãoperderia
força porque seria abafada por burocracias e
perder-se-ia o objectivo ﬁnal da revolução. É
destacorrentedoindividualismoquevêmos
ilegalistas, pois a fronteira entre as duas
correntesfoisempremuitoténue.Oindividualismofoiacorrentemaissimpáticaparacomo
ilegalismo, sendo que muitos autores não
continuanapróximapágina
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fazem distinção entre elas. Mas mesmo na
outra corrente dominante, a comunista
libertária, houve alguns simpatizantes, como
terásidoocasodoElyséeReclus,queadmitiu
que se os roubos serviam um propósito
revolucionário e não apenas para benefício
próprio, então deviam ser apoiados pelos
anarquistas.
ABatalha:AﬂorasaquestãodoBandoBonnot
notextointrodutório,masnãoexplorasmuito
uma questão fundamental. Porque é que as
acçõesdoBandoBonnottiveramcomoefeito
oﬁmdoilegalismonaEuropa?
MRP:OBandoBonnotsempreteveumaaura
míticaàsuavolta,talvezporcausadealgumas
particularidades dos seus membros, como
serem vegetarianos, terem passado pela
comunidade anarquista de Romainville nos
arredores de Paris, não beberem álcool, mas
sobretudo pela sua trajectória e pela forma
comomorreram.Masosassaltostinham,claro,
deserbemplaneados.Porexemplo,oMarius
Jacoberabastanteminuciosoe,comoadmite
emtribunal,elevouorouboàformaindustrial.
OpróprioRoscignachegouafazerumassaltoa
100 metros de um quartel de infantaria, pois
tinha tudo tão estudado que ninguém dava
pornada.Pelocontrário,oBandoBonnotnão
tinha esta preocupação com a minúcia.
Ficaramconhecidosporteremfeitooprimeiro
assalto a um banco com automóvel! O
primeiroassaltoqueﬁzeramfoiaumindivíduo
quetransportavaumamalacomosdepósitos
deumbanco.Apesardenãoprecisaremdeo
fazer, alvejaram o indivíduo e mataram um
vigilante que o acompanhava. Numa outra
ocasião, na qual pretendiam roubar um
automóvel,emvezdebloquearemaestradae
fazeremsairospassageiros,decidiramdisparar
contra quem estava dentro do carro. Feitos
pelo Marius Jacob ou pelo Roscigna estes
assaltos teriam sido simples e limpos. Claro
queistogerouumaespiraldeviolênciadaqual
o grupo já não conseguiu escapar. A forma
como Bonnot morre, cercado durante horas
porcentenasdepolíciasecomumamultidão
decuriososaassistir,serviuparamitiﬁcarum
grupo que, na minha opinião, em nada
contribuiu para o movimento anarquista. Os
própriosindividualistascomeçaramarepensar
a sua ligação ao ilegalismo e terá sido nesta
alturaqueE.Armandaﬁrmaquenemtodosos
métodospodiamseraceites.Oindividualismo
começou a esmorecer e as próprias transformações sociais, económicas e até a nível da
investigaçãopolicialocorridasnassociedades
europeiascoma1ªGuerraMundialcontribuíram para o ﬁm desta primeira fase do
ilegalismoeuropeu.
A Batalha: Parece que pode surgir um
problemaapartirdestaconcepção:porqueé

Crustem
Beja
A.

O

 festival Santa Maria Summer Fest é,
desdeháunsanosaestaparte,umadas
m a i s  i n t r i g a n t e s  p r o p o s t a s  n o
(saturadíssimo) panorama “festivaleiro“
português. Por um lado, a léguas de distância
dos happenings “marqueteiros” de uma
qualquer corporação que aproveita o Verão
para continuar a sangria que, durante todo o
ano, lhe é permitida à conta de uma clientela
oferecida em mercado monopolista ou lá
bastantepróximo.Seriaenfadonhoenumerare
esta não ﬁxação até tem o condão de,

que não há dignidade em roubar para
proveitopróprio?Porexemplo,umconjunto
de assalariados, que toda a vida foram
explorados, decidem roubar um aristocrata
ouumburguêsparagarantiràssuasfamílias
umavidamaisconfortável.Nãoestãoaapoiar
ﬁnanceiramente o movimento anarquista,
masasvidasdosqueestãomaispróximos.Os
ilegalistasdequefalasnoteulivronãoviam
este tipo de roubo como um acto legítimo?
Fala-nos também do conceito de roubo
revolucionário,queestánaraizdoteulivro.

objectivodeviversódorouboeesquecertudo
oresto.Oobjectivoerapolíticoerevolucionário. Daqui nasceu, necessariamente, a noção
derouborevolucionário,queassentanaideia
dequetemdeexistirqualquercoisaalémdo
meroroubo,istoé,temdeseprojectaroroubo
paraodomíniodalutapolíticaesocial.

caso dos expropriadores espanhóis, as
actividades ilegalistas eram essencialmente
paraﬁnanciaralutaanti-franquista,atravésda
compra de armas, impressão de material de
propagandaoumesmoatentados,comofoio
caso da tentativa de assassinar Franco em
1948, em San Sebástian, com um pequeno
avião,protagonizadaentreoutros,peloOrtiz.
Onosso2ºlivrovaisersobreumgrupofrancês
que se chamava Os Cangaceiros. Nunca se
intitularam anarquistas, sempre criticaram as
organizações“revolucionárias”edeguerrilha
urbana, assumiam-se como um grupo de
delinquentes, que roubava, vandalizava e
sabotava. Mas o seu objectivo era editar
panﬂetos,revistas,livroseestaremenvolvidos
naslutasoperárias,comoasdosmineirosdas
Astúrias e da Grã-Bretanha. Em França, a
principal área de actuação deste grupo foi a
luta contra as prisões. Uma das acções que
ﬁzeram,entremuitas,foiadestruiçãodetodos
oscarrosqueacompanhavamofamosoTour
de France em bicicleta, outra foi graﬃtar os
comboios com as reivindicações dos presos.

MRP: Sim, estamos a preparar um livro para
quesaiaduranteaFeiradoLivroAnarquistade
Lisboa(6a8deOutubro).OtítulovaiserOs
Canganceiroseseráumaantologiadetextos
deste grupo, divulgados sobretudo nos três
númerosdasuarevista,comomesmonome,
publicada entre Janeiro de 1985 e Junho de
1987.Tambémsairãooutrostextosdeoutras
publicaçõesdogrupo.Quesesaiba,estegrupo
nunca se intitulou anarquista, assumiu-se
como “bandidos sociais”, mas teve sempre

roubos destinava-se a ﬁnanciar as fugas de
companheiros presos, as campanhas para a
libertaçãodeSimónRadowitzkyedeSaccoe
VanzettieaactividadeeditorialdeSeverinodi
Giovanni. Não era para que eles pudessem
viver melhor ou pior, mas para que a causa
anarquista ganhasse um motor material. No

Istonoﬁnaldadécadade1980.Apartirdaí,os
comboios começaram a ser utilizados como
instrumentos políticos. Em todos estes casos
que falei, há sempre um propósito que
transcendeamerasobrevivênciadoindivíduo.
Há sempre um objectivo que não passava
apenas por roubar para viver. Não havia o

uma prática horizontal e anti-autoritária,
salientando-se como já disse na luta anticarcerária. Publicaram textos muito interessantes,comoseverá,tiveramumapráticaque,
na opinião do colectivo editorial, deve ser
apreendida e divulgada, e de repente
desapareceram.

provavelmente, alargar na mente do leitor o
númerodeexemplos.Quemsabeatéenﬁando
aproverbialcarapuça...
Poroutrolado,oSMSFtambémnãofazpartede
um aborrecidíssimo fenómeno de repetição e
imitação de modelos estrangeiros. Se é certo
que nem sempre se trata de um cartaz totalmenteisentodetaisproblemas,umolharmais
sistemáticodissipatalsensação:oobjectivode
criar um festival de “música extrema” e sem
constrangimentosestilísticos,produzsequências que são impossíveis de reproduzir num
qualqueroutrofestival,incluindo(etalvez,até
especialmente) aqueles que apontam o
eclecticismocomobandeira.
Noprimeirodia,apresençadeHypothermiae
Dokugacentrouasatençõesnopalco2.
Ossuecosjáforamumareferêncianonichodo
depressive black metal mas de há uns anos a
estaparteamelancoliaperdeuboapartedoseu

cariz mais nefasto e destrutivo, centrando-se
numa abordagem mais contemplativa. Boa
partedointeressetalvezsetenhaperdidomas
aindaháalgoareternaexperimentaçãolivredo
projectodeKimCarlsson:aimprovisaçãocomo
linha orientadora da música e as viagens
emocionalmente tocantes são ainda aspectos
relativamenteúnicosnogénero,aindaquesem
o brilhantismo de outrora. Ainda assim,
claramenteomaiorpontodeinteressedodia
inicial.
Os portuenses Dokuga apresentam-se, como
decostume,comumadosededescomprometimentoviolentocheiodeinﬂuênciasnipónicas.
Umaapresentaçãoaovivoéumaoportunidade
para destilar mais algum ódio e, ao mesmo
tempo, para mostrar quem manda no mundo
do crust em Portugal. Exemplar em todos os
aspectos.
Naquelequeprometiaserodiamaispreenchi-

do, foram os Process of Guilt a arrancar as
hostilidades,gerandoumabarreiradesomque
nãoéfáciligualar,mesmoparaamaisabrasiva
bandadedoom.Umbomcomeçoparaumdia
cujomomentomaisespecialestavareservado
paraoritualintoxicadodeUrfaust.Acapacidade de gerar atmosferas épicas através de
estruturassimpleseohipnotismodosriffssão
imagens de marca do duo e, mais uma vez,
provou-sequeformanãoequivaleasubstância:
apesardetodosospercalçostécnicos,nadase
aproximoudoquefoicriadonosegundopalco
doSMSFduranteaactuaçãodosholandeses.
ComooSMSFnãohesitaemlançar-senosmais
arriscadosterrenos,osbracarensesMãoMorta
ﬁzeramumaapariçãobemparticular:longedos
concertosdemasiadoesquematizadosquenão
raras vezes apresentam em cenários mais
“convencionais”, a banda de Adolfo Luxúria
Canibaloptouporumalinhamentobemmais

MRP:Provavelmentesim,masaformacomo
agiam e distribuíam os resultados dos seus
assaltos era diferente. Naquela altura, eles
podiam considerar esse caso como o de um
roubo “normal”. Quer o Duval quer o Marius
Jacobaﬁrmavam,epraticavam,quepartedo
valorroubadotinhaqueserobrigatoriamente
direccionadoparaomovimentoanarquista.O
mesmo aconteceria mais tarde com os
expropriadoresqueactuaramnaArgentinae
noUruguai.Umapartemuitosigniﬁcativados

A Batalha: O segundo livro da Barricada de
Livrosestájáempreparaçãoeestárelacionado com Os Cangaceiros, de que acabaste de
falar.Queresabrirojogo?

IlustraçõesdeJoséMariaQuadros

continuanapágina10
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FerreiradeCastroeaRenovação
RicardoAntónioAlves

R

evista de cultura e pensamento
destinadaaoproletariado,eapesarde
ter como programa «dar batalha ao
passado», as credenciais de modernidade
artística da Renovação são francamente
insatisfatórias. É escusado, e provavelmente
incorrecto, compará-la com a revista do
modernismo por excelência, quase sua
contemporânea, a presença de José Régio,
BranquinhodaFonsecaeJoãoGasparSimões,
para se aperceber do desfasamento que
existia. Não fora a colaboração de alguns
artistas plásticos nas capas da publicação,
como Stuart Carvalhais, Roberto Nobre ou
CarlosBotelhoe,nãoforaFerreiradeCastro,a
Renovaçãopassariacompletamenteaolargo
daquiloquesepropuseraemtermosartísticos.
Porqueparaosautoresdestequinzenário,arte
de vanguarda era a que difundia as ideias
avançadas‒mesmoqueessasideiasfossem
veiculadasatravésdeumaestéticadoséculo
XIX.
O número inaugural, com a capa de Alonso,
dumacademismosemremissão,deixaantever
opior;asestampas,osextratextosquearevista
oferecesãodumairrelevânciaqueimpressiona. A colaboração propriamente literária
circunscreve-seaossonetosinconformistasde
BentoFaria(umpoetade50anosnobilhetede
identidade, mas talvez ainda mais velho em
personalidade artística) e uns contos, alguns
interessantes, de Eduardo Frias, de tons
naturalistasàAbelBotelho.
Há,aliás,umtextocatastróﬁco,emmodode
libelo ‒ não assinado e que eu tenho, pelo
estilo,boasrazõesparaarriscaraatribuiçãoda
suaautoriaaJaimeBrasil‒,intitulado«Da“arte
moderna”»¹. Nele se critica «o suposto
modernismo»pornãotersuscitadoaadesão,
masantesaindiferençadas«massasincultas»
‒«”arte”postiça,grotesca,quenãolhesdizia
nada», ao contrário do que sucedia com os
«cervejeirosteutónicoseaaristocraciagerada
na Nep» (a «Nova Política Económica» de
Lénine,oseucélebrepasso atrás);estessim,
«delicia[vam-se]» com as novas tendências.
Para o articulista, «Ninguém com cultura
artísticaacreditoujamaisnasmistiﬁcaçõesdos
futuristasedoscubistas,dosimpressionistase
dos expressionistas, dos primitivistas e dos
super-realistas e demais fauna pretensiosa e
insípida.»A«arteverdadeiramentemoderna»
não pode fazer tábua rasa do passado, o
«realizadordebeleza»«éopassadomaisum»e
aartetemdeser«didácticaemorigeradora»,
deveteruma«funçãosocial»,sendoporisso
«comunitáriaedemocrática».Entãooqueserá
a arte de vanguarda, na perspectiva deste
autor?
«Emarte,comoemtudo,atradição,opassado
são fonte de emoções e de ensinamentos. O
estatuário de hoje busca a linha ﬂexuosa da
Vénus de Milo, a alada leveza da Vitória de
Samotrácia, a viril postura do Apolo de
Belvedere, para escopo e inspiração, como o
libertário sonho com a clã primeira, com a
comunamedieva,ecomacidade-livre,quesão
o exemplo histórico da sociedade futuro, por
queluta.»

O resto é «exaltação do capitalismo, do
industrialismo,doindividualismo.»
Castro estava distante desta concepção,
apesardealgunspontosdecontacto.Paraele,
também o modernismo deveria ser integral,
quer dizer, arte moderna e ideias avançadas
andariam de par. Era esse o seu programa
vanguardista.Noprimeirolivropublicadoem
Portugal,ojácitadoMas...,autodenominouse«classicófobo»(«Serclassicófoboésentirno
âmago vagalhões de revolta: ‒ contra a
involuntáriaexpropriaçãoquenosﬁzeramos

clássicos»²);naRenovação,emborarespeitandoopatrimóniolegadopelosantigos,insurgese contra a cópia académica dos modelos
clássicos, ao mesmo tempo que critica a
tendênciaprimitivista,queteriaemGauguine
Picasso ‒ por si tão admirados ‒ alguns dos
seusexpoentes,equepretendiabebernaarte
pretensamente das origens o tónus que
faltavaàarteocidental.ParaCastro‒quenão
nomeianenhumdospintoresatrásreferidos--,
arepresentaçãodaﬁgurahumana«comoum
manipansoafricano»‒éumaatitude«reaccionária», porque «volvida para as brenhas do
passadoenãoparaasalvoradasdofuturo»³.
Mas,poroutrolado,«realizarumaArtequesó

AatençãoqueCastrodeuàartesuacontemporânea, na breve existência da Renovação,
não pode deixar de merecer um justiﬁcado
destaque.Numartigointitulado«Acenograﬁa
da vanguarda»⁶, destaca a «inquietude e o
a n s e i o  r e n o v a d o r »  d e  a r t i s t a s  c o m o
Meyerhold, Gordon Craig, Max Reinhardt, os
futuristas italianos Bragaglia, Ricciardi,
Prampolinialémdaobrapictóricaeliteráriado
próprio Marinetti, que lera atentamente⁷;
noutro,nãoassinado,sobre«Aliteraturasocial
e os valores literários na Rússia»⁸, depois de
enumerar alguns dos grandes nomes da
literatura desse país, de Dostoievki a Gorki,
refere-seempolgadoaosautoresdavanguar-

segundaparte
ocinemacomotrabalhotambémplástico,via
tambémneleapossibilidadedealargamento
dos horizontes estéticos e ideológicos a um
públicomaisvasto.
FerreiradeCastroera,pois,nessesanosvinte,
dospoucosescritores‒ecomojornalistados
raríssimos‒aﬁltraredifundiraartecontemporâneaedevanguarda.Nãoporacaso,José
Régio,umdosespíritosmaisbrilhantesdasua
geração,dezanosmaistarde,deixaexpresso
naspáginasdapresença,asuaesperançaem
que a direcção de O Diabo, que Castro iria
assumirpudesseenﬁmvoltaradarrelevância
aojornal,gastoqueestavaporfaltaderumoe
emmãosmedíocres.¹¹
Deixoparaoﬁmalgumasbrevesnotassobreo
pontodevistapessoalqueFerreiradeCastro
muitasvezesaduznosseustextos,oquerevela
tambémasuaforteindividualidade,otraçode
carácterromânticoderebeldia(e,nestesanos
juvenis,deintemperança,até)queocaracterizaram.
Noartigoemquedefendeasfériaspagas,logo
no número inaugural, como vimos, escreve,
orgulhosaedesassombradamente:
«[...]eu,quetrabalho,quetrabalhosemprecom
volúpia, com ardor, elegendo a pena como
amante de todas as horas e a todas as horas
fundindo-a no tinteiro, como num turíbulo
negrodondebrotam,jádelineadas,asespirais
de incenso de meu sonho interminável, não
defendoaquiumaconquistaoriginalrevolucionária,nãochanceladaaindapornenhumpaís./
Nãodefendoessaconquista,sobumpontode
vistapessoal,porquehámuitodeiteiachavedo
mundo exterior pela janela do meu quarto,
como queria Zola, para ﬁcar a sós com o
trabalho‒comotrabalhoqueéumanecessidade para a inquietude do meu espírito.
Defendoessaconquistasocial,sobopontode
vista colectivo, e embora me fosse grato
defendê-lasozinhocontratudoecontratodos,
comotenhofeitocomtantasoutras[...]».¹²

Ferreira de Castro lamenta noutro texto, não
assinado, intitulado «Da alegria de viver», a
mediocridadedopaís:
«[...] Marchamos molemente como sonâmbulos.[...]Andamosaosencontrões,acotovelamonosnoscarros,empurramo-nos,agredimo-nos
quase, num afã de chegar depressa, como se
tivéssemos alguma coisa de importante a
resolver.[...]somosumpovoatrasadodoente,
semeducaçãosocial,umpovoqueprecisade
aprender a viver, um povo que necessita
absolutamentedoentusiasmodequemtenha
arrojo de pensar numa grande obra de
renovação,numapedagogiadeencanto...»¹³

pudesse ser compreendida e justiﬁcada no
passado, é algo de grotesco, algo que
ultrapassaasprópriasfronteirasdoRidículo.»⁴
Aqui, Castro distancia-se do articulista atrás
referido,eilustraumadassuasperplexidades,
dequefezecoquandodamortedoseugrande
amigo e companheiro de jornada artística,
Roberto Nobre, num maravilhoso texto de
1969, em que o evoca, o autor de A Selva
recorda esta época e a tertúlia em que com
Nobre, Assis Esperança e Mário Domingues
defendiam«nãosomenteumanovaorganizaçãosocial,mastambémaartedevanguarda,
como seu complemento.» E lembrava com
alguma amargura: «Todos os outros elementosideologicamenteavançados,algunsdeles
nossos amigos bem perto do nosso coração,
eram conservadores em Arte e todos os
revolucionários em Arte eram reaccionários
nasideias.»⁵

da, provavelmente exemplos do que ele
próprio almejava para si, enquanto escritor:
dos poetas Vladimir Maiakovski a Alexander
Blok, passando pelo romancista Andrey Bely;
ﬁnalmente,ocinema,aqueCastrodeutanta
importância,cinéﬁloqueera,comoproclamou
Roberto Nobre, tendo inclusivamente
realizado um documentário, recentemente
redescoberto.⁹
Considerando o cinema como uma obra de
artecompleta,quecongrega«numasó,todas
as outras, conservando, contudo a sua
independência»¹⁰, sendo errado tomá-lo por
«umprolongamentodoteatroedoromance»,
aomesmotempoquedeploravaomercantilismo de grande parte do cinema americano,
passaemrevistaalgunsdosgrandesnomesda
7.ª Arte: de Jean Epstein a Robert Wiene, de
Marcel LʼHerbier a René Clair, passando por
GriﬃtheAbelGance.Castro,alémdevalorizar

Comodécadasmaistarde‒emplenoregime
de Salazar e num conclave oposicionista de
apoio à candidatura de Norton de Matos ‒
lembrará, numa das suas poderosas «Mensagens»,«opovomelancólico,queandadevagar
nasruas,comoseprocurasseencontraroseu
própriodestino,queandacomumarmodesto,resignadoecomesseaspectodemediocridadecolectivaquelhedáoseubaixonívelde
vida».¹⁴Everiﬁcandoqueéomesquinhoeo
trivial que nos desperta a atenção, que
verdadeiramente nos interessa, que «não
temos motivos de beleza» nem «preocupações elevadas», escreve, melancólico:
«Fazemosanedotasmalévolassobreavidados
outros,tiramosefeitosruidososdaderrocada
dos sonhos, dos incidentes de uma derrota,
como se os ideais e o combate fossem
manifestaçõesdeestupidez,justiﬁcativasdum
risocáustico.»¹⁵
Amorte,queéumtemafortenasuaobra‒
bastalembrarmosEternidade(1933),eoinício
do seu poderoso «Pórtico»: «Nós não queremos morrer! Nós não queremos morrer!» ‒
também surge nas páginas da Renovação,
atravésdosaforismos:«Émuitodolorososaber
que todos os rebeldes são passivos ante a
continuanapróximapágina
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morte...»¹⁶; ou: «Só depois de se escravizar a
morte,podeexistiroverdadeirohomemlivre.
Eessehomemlivre,teráainda,paraserlivre,de
dominaravida.»¹⁷
Asrecordaçõesdeinfância,asboas,asdoZeca
‒taleraoseudiminutivo‒,dealegrecomunhão com a natureza; as dolorosas, que lhe
traziamàmemóriaoscastigoscorporais‒tudo
isso ele lembrou já na velhice, no texto
evocativo «A aldeia nativa», incluído nʼOs
Fragmentos,mastambémaqui,naspáginasda
Renovação:

largotempoaseguirangustiosamentetodosos
gestosdosdegredados‒osgestosdetodosos
queaFrançaenviaperiodicamenteparaaquele
sepulcro de vivos. / Eu ignorava seus delitos,
desconhecia o ritmo de seus corações ‒ e
contudo para eles ia toda a minha ternura,
porqueeutambémeraumexilado,eemigrante
desprotegidoqueavidafaziarolarentretodos
os seus cotovelos. Ia para eles toda a minha
ternura,porqueeuabrigava-metambémsobo

degredo,semprequealeio,revela-metodoo
seu sinistro signiﬁcado e causa-me uma
profundasensaçãodehorror!»²²

Termino com estas observações: O forte
pendoranarquistaerevolucionáriodeFerreira
de Castro manifestou-se claramente neste
período de estertor da I República, que ele
testemunhoudecanetanamão,defendendo
noprimeironúmerosaídoapóso28deMaio,

«EunasciemMaioeomeuprimeiroolhardeve
tersidoparaumaﬂor[...]/Sómaistardeeuvia
montanhaqueﬁcavapordetrásdaminhacasa
‒ e os homens que passavam e aplaudiam a
minhamãequandoestamecastigava,dizendo:
/--Nessaidadeéqueseprincipiaaensiná-los...
/ Esta recordação nunca mais fugirá do meu
cérebro[...]./Eutinhaseisanos‒ejátinhaum
jardim... Dois metros de terra junto a um
combro, que eu vinha cultivar quando
abandonava os bancos escolares. [...] / Lírios,
rosasemargaridas,desabrochadasdiﬁcilmente
eumavelhamacieira[...]constituíamogrande
encanto da minha infância já distante. / A
minhamãeelogiava-meaqueladevoçãopara
asﬂoresenesseselogioseuencontreiosraros
momentos de felicidade de toda a minha
vida...»¹⁸

Comojáﬁcouescrito,FerreiradeCastrosentiuseumexpatriado,lálongenaselvaamazónica,
entreos12eos16anos.Semterescritoum
livro de memórias, é autor de vários textos
evocativosquesãotambémalgumasdassuas
melhorespáginas.Na«PequenaHistóriade“A
Selva”», de 1955, redigida para a edição
comemorativados25anosdepublicaçãodo
romance, ilustrada pelo grande Portinari, o
escritorlembravaaânsiadefugaporquefora
tomadonoseringal:«[...]nãohouveumsódia
emquenãodesejasseevadir-meparaacidade,
libertar-medaselva,tomarumbarcoefugir,
fugir de qualquer forma, mas fugir!»¹⁹; ou
quandoem«Aaldeianativa»,umdosescritos
do livro póstumo Os Fragmentos, lembrava
queumadasmaioresangústiasquetiverana
vida era a de acordar cada dia sem saber se
algumavezretornariaacasa.²⁰
No texto sobre o degredo, a que já aludi, há
uma tocante passagem sobre esse período
passadonoBrasil:
«Quem já meditou deveras sobre o trágico
signiﬁcadodapalavradegredo?[...]/Quandoli,
encostado ao primeiro marco da minha
adolescência ‒ recordo-o tristemente,
sinceramente ‒ esse pueril drama de Camilo
queé«O[sic]AmordePerdição»,acenaque
maismeimpressionou,quenubloudelágrimas
meusolhos,foiaquelaemqueoprotagonista
tem apenas por destino o degredo e por
perspectivaessebarcoqueohá-delevareque
se baloiça, indiferente à dor, sobre as mansas
águasdoDouro./Equandohádezanos,minha
vida difícil e agitada me levou várias vezes às
enseadasdaGuianaFrancesa²¹,euquedava-me

Oanti-pedagogo
AntóniodaCruz

P

edroGarcíaOlivo(Fuente-Álamo,1961)
é  u m a  ﬁ g u r a  n e c e s s a r i a m e n t e
fascinanteparaquemaindanãoafogou
deveznosnéonsacapacidadedeseespantar:
depois de trabalhar como investigador e de
umapassagempeloNicarágua,ondeajudou
os sandinistas, foi professor anticapitalista e
reformista durante largos anos; libertário,
porém, foi apreendendo as contradições
insanáveisdaideiadeensinoinstitucionalizado e deixou crescer uma raiz de ódio ao seu
mister.Hoje,abandonadooensino,vivecomo
autor mendicante numa aldeia perdida da
Comunidad Valenciana, onde é pastor de

mesmosoldaproscriçãoeporqueeles,ali,na
CaenaouemSaintGeorge,peranteoAtlântico
ou à margem do Oyapock, expiavam crimes
muitas vezes fomentados pela própria
sociedadeouporinstintosancestrais,queessa
sociedade nunca se preocupara em corrigir
pelaeducação./Eassim,desdeessetempojá
longínquo em minha curta vida, a palavra

ironicamente,que«chega[ra]omomentoem
que o próprio conceito de Evolução e[ra]
obrigadoaevoluir»²³,nosentidodaRevolução
‒ subentende-se... Para que tal sucedesse,
contavacomosescritoreseoutrosintelectuais, a quem «compet[ia] soltar o grito de
protesto, desfazendo o ninho onde a víbora
reaccionáriavaidistendendoosseusanéis.»²⁴

cabrasesededicaàdestruiçãosistemáticada
ideiadeensinoedaideiadeestado:éoantipedagogo.
AnovíssimaeditoraTextosÍgneosestreou-se
com dois livros de Olivo: O Irresponsável
(2016), originalmente editado em 2000, e O
educador mercenário. Para uma crítica radical
das escolas da democracia (2017 [2009]). O
Irresponsáveléumaobraforadasgarrasdas
classiﬁcações de género - nem ensaio, nem
tratado, nem romance, nem panﬂeto, nem
autobiograﬁa, nem proposta poética, nem
uma mistela modernaça de todas estas. Da
sombra da ﬁgura arquetípica dʼO
I r r e s p o n s á v e l  r a s t e j a m  o u t r a s  -  O
Esquizofrénico, O Suicida, O Comediante, O
Apátrida,OLibertino,ODesertor,OCriminoso
- para ajudar a mapear todos os modos de
oposiçãoàideiaepráticadaEscola.Éumlivro
áspero,violentíssimo,escritonumestilomuito
devedor de Nietzsche, e quase sádico na

demoliçãosistemáticadeevidênciascristalizadas.Asuademonstração,senãoacertada,pelo
menos muito eloquente, da impossibilidade
quasi física de existência de uma escola
libertária dentro do bunker da democracia
força um demónio nas sinapses do leitor:
porqueassimsendonemescolanemoresto,e
noﬁmdaleiturasónossobraarecusafuriosa
porque amedrontada ou a acção destrutiva,
imediataesemlimites.
O Educador Mercenário...éumapanhadode
respostasdadasporOlivoemváriasentrevistasconcedidasaolongodosanos.Divididoem
núcleos temáticos, apresentado numa
linguagem muito diferente, porque menos
metafóricaetortuosa,dadeO Irresponsável,é
talvezamelhorportaparaseacederàobrado
anti-pedagogo, essencial no seu radicalismo
semconcessões.
Saudemos Olivo e a Textos Ígneos pela
coragemeportudo.

Ideiasqueoacompanharãosempreaolongo
detodaaobra.
Dosentusiasmosjuvenistrazidospelasleituras
de Nietzsche e Stirner²⁵, evoluiu para uma
posiçãomenosindividualistaemaiscolectiva
‒oucomunistalibertária‒inspiradaprincipalmenteemKropotkin.Massemprelivreecom
independência, sem apóstolos nem tutelas,
pois como ele escreveu nas páginas da
Renovação, «só é verdadeiramente livre
aquelequenãoédiscípulo,aquelequenãoé
ﬁel, aquele que não tem mestre nem
sacerdote.»²⁶

¹[JaimeBrasil?],«Da“artemoderna”»,Renovação,n.º8,
Lisboa,15deOutubrode1925,pp.2-3.
²FerreiradeCastro,«Pedrasaopoço»,Mas...,Lisboa,1921,
p.25.
³FerreiradeCastro,«Artemoderna»,Renovação,n.º17,
Lisboa,1deMarçode1926,p.7.
⁴Ibidem.
⁵ Ferreira de Castro, «Vida, sonho e drama de Roberto
Nobre», apud Correspondência (1922-1969), Lisboa,
Editorial Notícias e Câmara Municipal de Sintra, 1994,
p.238.
⁶ Ferreira de Castro, «A cenograﬁa da vanguarda»,
Renovação,n.º21,Lisboa,1deMaiode1926,pp.15-16.
⁷ Ver Ricardo António Alves, «Ferreira de Castro, entre
Marinetti e Kropotkine», O Escritor, Lisboa, Associação
PortuguesadeEscritores,1998,pp.175-180.
⁸ Ferreira de Castro, «A literatura social e os valores
literários na Rússia», Renovação, n.º 24, Lisboa, 15 de
Junhode1926,pp.1-2.
⁹ Em Singularidades do Cinema Português (Lisboa,
PortugáliaEditora[1964],pp.135-136),Nobrerefere-seao
ﬁlme «Estátuas de Portugal», arquivado na Cinemateca
Portuguesa/MuseudoCinema.
¹⁰FerreiradeCastro,«Ocinemamodernoeoseupapel
artístico e educador», Renovação, n.º 21, Lisboa, 15 de
Maiode1926,pp.10-11.
¹¹JoséRégio,Páginas de Doutrina e Crítica dapresença,
Porto,BrasíliaEditora,1977,p.306.
¹²FerreiradeCastro,«Anteospórticosdoestio‒Lutemos
pelasfériasdosquetrabalham!»,Renovação,n.º1,Lisboa,
2deJulhode1925,pp.10-11.
¹³ [Ferreira de Castro], «Da alegria de viver», Renovação,
n.º1,Lisboa,2deJulhode1925,p.12.
¹⁴«MensagemdeFerreiradeCastro»,Campanha Eleitoral
da Oposição – Depoimentos (Terceira Série), Lisboa,
ServiçosCentraisdaCandidatura,1949,pp.89-98.
¹⁵Ibidem.
¹⁶FerreiradeCastro,«Ideologia»,Renovação,n.º6,Lisboa,
15deSetembrode1925,p.15.
¹⁷Ibidem.
¹⁸ Ferreira de Castro, «As ﬂores como eterno motivo de
beleza»,Renovação,n.º21,Lisboa,17deMaiode1926,
p.21.
¹⁹ Ferreira de Castro, A Selva, 38.ª edição, Lisboa,
Guimarães&C.ªEditores,1980,p.18.
²⁰VerFerreiradeCastro,«Aaldeianativa»,Os Fragmentos,
2.ªedição,Lisboa,Guimarães&C.ª[1974],pp.45-46.
²¹Guiana.
²² Ferreira de Castro, «A caminho do degredo e as
responsabilidades da sociedade», Renovação, n.º 10,
Lisboa,15deNovembrode1925,p.6.
²³ Ferreira de Castro, «A ideia evolutiva da Justiça»,
Renovação,n.º23,Lisboa,1deJunhode1926,p.2.
²⁴ Ferreira de Castro, «Os intelectuais e as ditaduras»,
Renovação,n.º18,Lisboa,15deMarçode1926,p.1.
²⁵Ver[FerreiradeCastro]«Opapeldaáguianaﬁlosoﬁa»,
Renovação,n.º8,Lisboa,15deOutubrode1925,pp.1-2.
²⁶FerreiradeCastro,«Amortedosapóstolos»,Renovação,
n.º22,Lisboa,15deMaiode1926,p.2.

Oeducadormercenário
Paraumacríticaradicaldasescolasdademocracia

PedroGarciaOlivo
TextosÍgneos
Lisboa,2017,126pp.

OIrresponsável
PedroGarciaOlivo
TextosÍgneos
Lisboa,2016,144pp.

10 | Cultura
ABATALHA|JornaldeExpressãoAnarquista|nº275|Mai./Jun.2017

Bandadesenhadaebiqueirosanarcas!
ProfessoraMarcivânia

Corta-e-cola
DiscosehistóriasdopunkemPortugal(1978-1998)

AfonsoCortez
ChilicomCarne,ThiscoeZeroworkRecords
2017,177pp.

D

urante a feira do livro, a Associação
ChilicomCarneeaThisco,emparceria
com a Zerowork Records, lançaram
nas livrarias o oitavo título da colecção
ThiscoveryCCChannel.Trata-sedosplit book
Corta-e-cola. Discos e histórias do punk em
Portugal (1978-1998),deAfonsoCortez,ePunk
Comix. Banda desenhada e punk em Portugal,
deMarcosFarrajota.
Como a Chili já habituou os seus leitores, foi
novamente editado um excelente livro do
ponto de vista gráﬁco, o que nos permite
aﬁrmarcomgrandecertezaqueestaéumadas
poucaschancelasportuguesasquecontinuaa
preservar a ideia do livro enquanto objecto.
Porém,seriainjustoconsiderarqueariqueza
do livro se deve exclusivamente à sua
componente ilustrativa e à bonecada que
acompanha o texto: ambos os estudos são
preciosos e sumarentos, revelando uma
investigação criteriosa e mais intensiva que
exaustiva. O resultado é um brilhante
mapeamentohistoriográﬁcodopunkedasua
relaçãocomabandadesenhadaemPortugal.
Afonso Cortez, agora em melhor companhia
que no volume Portugal Eléctrico - contracultura rock em Portugal, 1955-1982(Groovie
Records, 2013), realiza um estudo minucioso
sobreaevoluçãodogéneroedaculturaque
lhe está adjacente, dividindo-a em quatro
momentos-chave. O primeiro revela-se pela
importação do punk inglês para um país
conservadoreacanhado,confrontadocoma
desilusão de uma revolução que acabou por

musculado que o habitual. O ﬁnal com
“Arrastando o seu Cadáver” envergonharia
muitas bandas de doom que tentam criar
ambientesdesoladorese/ouopressivos.
O último dia do festival tinha bem menos
interesse que os anteriores, sendo que
praticamentesóasactuaçõesdeMalthusiane
Wolfbrigade foram dignas de registo. Os
primeiroscomumadevastadorademonstração
dedeath/blackmetalcomclarasinﬂuênciasde
Portal (o que, por si só, é um elogio); e, os
segundos, a não desiludirem quem estava ali
paraverumadasmaisinteressantesbandasde
crustdaúltimavintenadeanos:líricaapontada
ao opressor, atitude sem qualquer tipo de

nãooser.Alógicaqueprevaleceriaporcáseria
a de tentar replicar o sucesso comercial que
uns Sex Pistols ou The Clash tiveram na GrãBretanha, através da apropriação do punk
enquanto nicho mercantilizável e lucrativo.
Numadécadade1970ondeoacessoàmúsica
de uma parte signiﬁcativa dos curiosos era
aindadeterminadopelapublicitaçãofeitapela
arbitrariedadeestéticadosradialistas,António
Sérgio(quetrabalhorespeitávelfazemagora
os seus sucessores?) surge como ﬁgura que
tentaimpulsionaradifusãodestegéneroem
Portugal, fosse através das suas colunas na
Música & Som,fosseatravésdoseuprograma
Rotação ou, principalmente, pelo trabalho
editorialquerealizavananão-licenciadaPirate
DreamRecordsou,umpoucomaistarde,najá
legal Nova. Isso permite dar a conhecer
projectos mais ou menos desconhecidos
como seria o caso dos Leitmotiv, no qual
participa um Paulo Nozolino recém-chegado
deLondres,onde,contaalenda,teverelações
próximas com Sid Vicious, ou, no campo
opostodereconhecimentosocial,osAquid'el
Rock ou os Corpo Diplomático (chamamos a
atençãoparaabelíssimacapapós-irónicado
Música Moderna), estes já a preparar o
mergulho no new wave, que se completaria
com a total alteração de imaginário que
emanavadosHeróisdoMar.
Como o sucesso comercial e a lógica do
mercadoprevalecemacimadetudo,noﬁnal
dadécadade1970anovagalinhadosovosde
ouro passa a ser o não-tão-novo rock português. Na verdade, o punk não teria gerado
assim tanto dinheiro (há ainda algumas
tentativas de abrir a torneira, como o sentimentalão London Town, de Derrick Borte), o
quelevariaumdesanimadoLuísFilipeBarrosa
sentenciar no seu Rock em Stock (há uma
excelente tese de mestrado, de 2016, que
incide sobre este programa) que o futuro da
músicapassapelohardrockepelonewwave.
Aondamudaeoinvestimentodamáquinade
propaganda vira-se para a "verdadeira
caquinhadebébémalconfeccionado"quefoi
este novo rock português, que muito se
apoiou na aberrante Lei de Protecção da
Música Portuguesa na sua Difusão pela Rádio
e Televisão para construir a sua charneca a
partir de ﬁnanciamentos e apoios culturais,
queconferiuaosseusmúsicosavidaconfortável que qualquer medíocre ambiciona
alcançar (actualmente, a promoção musical
continua a preferir versos confrangedores
como "Só quero sobreviver ao Tarrafal/Eu só
querosobreviver",queumaFatiloquência).
Duranteadécadade1980,jásemavisibilidade
mediática que lhe foi garantida de forma
breve,opunkrevitaliza-seemPortugalatravés
da recepção do anarco-punk de Crass e
Subhuman. Assim, nasce uma segunda vaga
do género, com Peste & Sida e com a Ama
Romanta de João Peste, responsável pela
edição de álbuns de Mler Ife Dada, Pop

Dell'Arte,MãoMorta,AnamarouTelectu(faz
falta um ensaio exaustivo sobre o belíssimo
trabalho editorial de João Peste durante a
década de 1980 e, quem sabe, um dos
próximos livros da colecção Thiscovery
CCChannelpoderásersobreessetema.Cortez
temclaramenteunhasparaessatarefa).Com
osPeste&Sidaháumenriquecimentográﬁco
quecompletaoseutrabalhomusical:osdois
melhores exemplos são a capa de Veneno
(1987) e o desdobrável que sai com Peste &
Sida é que é(1990),daautoriadaLuísVaratojo.
É no ﬁnal da década de 1980 e na transição
paraosnoventaqueosMata-Ratosemergem
nacenamusical,comagravaçãodaprimeira
casseteeprimeiroLP.Sobreapolémicarelação
entre a banda e a subcultura (em todos os
sentidosqueoleitorpossaimaginar)neo-nazi
dos subúrbios da capital, importa ler o
interessante testemunho de Nuno Saraiva
sobre a capa que desenhou para Rock
Radioactivo(1990).
Aentradanomeiodedistribuiçãomassiﬁcado
era ainda um objectivo de algumas bandas
destasegundavaga.OsPeste&Sidaeditam,
porexemplo,Portem-se bem(1989)ePeste &
Sida é que é(1990)pelaPolygram(doisanos
depois,damesmaeditora,temosoimportante
álbum Uma vez na vida de Dino Meira). Será
duranteosnoventaqueseiniciaráoboicote
explícitoàdistribuiçãocomercialeatentativa
deconstruirumcircuitoindependente.Talvez
sejaestaaraizideológicadaterceiravagado
punkemPortugal,queseprojectarámusicalmenteembandascomoAlcoore,SubcaoseXActo. Estes últimos serão de uma tremenda
relevânciaparaaimportaçãoedivulgaçãodo
anti-especismo e do estabelecimento de um
movimentostraightedgenoseucírculo,que
gradualmente se identiﬁcará mais com o
hardcore,atéseconcretizaradeﬁnitivacisão
com o punk. Será deste cisma que nascerá a
quarta vaga, já no ﬁnal do século, com
RenegadosdeBoliqueimeeaapologiadeuma
cultura da libertinagem absoluta, rompendo
comopuritanismoqueemergiadacenacore.
Esta é apenas uma pequena súmula do
impressionante ensaio que Afonso Cortez
realizou e que é incomparavelmente mais
dignoqueopaupérrimoAs palavras do punk
(Alêtheia[!!],2015),escritoemco-autoriacom
oeminenteministrodosnegóciosestrangeirosequeéoresultadodeumlongoprojecto
deinvestigaçãouniversitáriadauniversidade
do Porto. Como se o texto de Cortez não
bastasse, a Chili oferece ainda mais um
excelente texto sobre a relação entre banda
desenhada e punk, da lavra de Marcos
Farrajota.
OtrabalhodeFarrajotabeneﬁciamuitodoseu
conhecimento do acervo da Bedeteca de
Lisboa, que lhe permite entrar em contacto
directocomahistóriadabandadesenhadaem
Portugal,desdeoAntónio MariadeBordaloaté
àsfanzinesartesanalmentefeitasemcimade

umbidédeumaokupa(bidésnumaokupa?).
Alémdisso,otambémeditordacolecçãodáao
leitor algumas referências bibliográﬁcas (a
contra-gosto)preciosas-comoéocasodeThe
Philosophy of Punk: More than noise (Craig
O'Hara, AK Press, 1999) -, que servem de
complementoaolivroquetemosemmãos.Ao
curtoapanhadohistóricodaediçãodebanda
desenhadaemPortugal(àqualestejornalestá
intimamente ligado: é bom relembrar que
StuartCarvalhaisnãoésóoautordoQuim e
Manecas, mas também o ilustrador de 66
gravuras de crítica social para o Suplemento
Literário e Ilustrado de A Batalha, publicado
entre 1923 e 1927), junta-se uma reﬂexão
sobre a integração do imaginário punk nas
tiras publicadas em revistas, jornais, suplementos e livros. Esse é o caso da Violeta de
Fernando Relvas, apresentada no Se7e, e
editada pela El Pep em 2012 ou das bds de
DinizConefreynoBlitznoiníciodosnoventas.
Maisrecentemente,háquemencionarazine
Mesinha de Cabeceira, o trabalho de José
SmithVargassobreaFontinha,acolaboração
de Sara Gomes e André Coelho para a
antologiaDestruição(ChilicomCarne,2010)e
osdoislivrosdeTeresaCâmaraPestanaAqui
BabilóniaeContinuamos aqui.
Ealémdestesdoisensaios,nãohámaisnada?
Há.UmCDondecolaboramPutanClub,dUAS
sEMIcOLCHEIAS iNVERTIDAS, Presidente
DrógadoouAlbertFish.Eﬁcatudodito?Talvez
não,masestetrabalhoéjámuitoimportante.
Resta fazer um estudo sobre as últimas duas
décadas do punk em Portugal. Por que não
fazê-lonaspáginasd'A Batalha,Afonso?

PunkComix
BandadesenhadaepunkemPortugal

MarcosFarrajota
ChilicomCarne,ThiscoeZeroworkRecords
2017,78pp.

contemplações e, no geral, um concerto sem
mácula.
OSMSFnemsempreéofestivalperfeito,mas
quando acerta é o melhor sítio para ouvir
música em Portugal. Longe das feiras de
vaidades,das“cenas”edasofertasgourmet.A
presença no cartaz de clichés em forma de
bandatemvindoadiminuirmaséimprovável
quedesapareça:talvezsejaopreçoapagarpor
tudo o resto porque, aﬁnal, “o público é que
manda”, mesmo quando se está perante o
festival mais (positivamente) alheado daquilo
que o seu público-alvo espera. Que assim
continuepormuitosebonsanos.
WolfbrigadenoSMSF
FotograﬁaporPedroRoque/EyesofMadness!
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Editaldoquotidiano

lisboa

FranciscoCardo

AlexandreCaetano

Desiludidaestáaesperançanoseuaposento
emjáseveratristezaetãocruelabandono
peloínviosucederdeperipéciasacontento
dosamanuensesquetêmnopoderoseupatrono
enaviraltradiçãodenegócioseinﬂuências
osistemaprocuranacastasemcolunavertical
osledosbobosmaisviciososnasprepotências
comqueenchemaalmaetornamoinfernonormal

eeledisse-lhefuriosamente
Nãopá!Vamosestourarodinheirotodo
vamosdeixartudooquetemosaqui,meucaro
anoiteénossa,amigo,vamosestourar-nos

Mascomoassim,seaindaagoranosconhecemos
eagorapenso,calmamente,emeparecetudoumacto
demasiadotípico

Masassimseguiram,alimentandoasdelícias
esporádicas,mutáveisetransitóriasdagentriﬁcação
triplaadjectivação

eeledisse-lhefuriosamente

Lisboaénossaagora,amigo...nãopá!
Vamosestourarodinheirotodo

Procuradosemvãosãooseditaisdadignidade
pelospaláciosmaisárduosdaébriadevassidão
oportunistassãocoveirosdeAbrilnavoracidade
destesrecentesprimórdiosdaincautagovernação
edetaismaravilhasnãoadmiraestainquietude
comqueopresenteexauridotramitaemjulgado
tãoamiúdesvezesapenassocorridopelavirtude
comquesorriàscondenaçõesdequeéacusado.

Àvendananossalivraria
MIKHAILBAKUNIN
DeuseoEstado(6,00)
InstruçãoIntegral(6,00)
GIOVANNIBALDELLI
AnarquismoSocial(5,00)
CHBAYeCHWALKER
DesobediênciaCivil‒TeoriaePrática(2,00)
Edit.MOKCHIUeJFrankHARRISON
VoicesfromTianamenSquare(17,00)
EDUARDOCOLOMBO
AnálisedoEstadoeOEstadocomoParadigma
doPoder(6,00)
Anarquismo, obrigação social e dever de
obediência(6,00)

Sobreoexercíciode
acreditarnarebentação.

ALBERTCOSSERY
AViolênciaeoEscárnio(13,00)
MendigoseAltivos(15,00)

NunoMangas-Viegas

RONALDCREAGH
Odiaemqueomundomudou(8,00)

Procuraradesidentiﬁcação.
Deixarrendidaacaraquetocaste
jánãoseiemquequadrante
daseduçãoósseadasparedes.
Hámanhãsquerebentamnasmãos
asuatensamiragem,
elevamàbocaosfósforos
quesãotodososdedosnaplanícierápidadecorpo.

Odesaﬁodosdias
AntónioMargalha
Conhecemosdeexperiênciafeita,todasas
artimanhasdostíteressemescrúpulos.
Sabemosdesabercerto,comoseenvenenam
oscaudaisdagenerosidadeedamilitância.
Emcadapalavra,bemmedidaesemsubterfúgios,
éurgenteanunciarquealutaaindamalcomeçou.
Daquipodemesperaratotalintransigênciapara
comaexploração,asinecuraeaprepotência.
Daqui,porquenãonoscalamos,podemossempre
anunciarqueofuturoéumcaminhodequenão
desistimosnemmuitomenoshipotecamos.

LUCEFABBRI
OCaminho(3,00)
MANUELFIRMO
Nas trevas da longa noite (Da Guerra de
EspanhaaocampodoTarrafal(17,00)

Colámosbússolasnosmuros,
queríamosurgenteocarácterusável
domedoedotempo.
Mastudorebentatãodepressa,
osombros,asdunas,
rebentandocomoosossostodos
damão,quesãocomoondas
cansandoasareiasdoeterno.

ALBERTOFRANCO
ARevoluçãoéaMinhaNamorada(7,48)
HERMÍNIOFREITASNUNES
Antecedentessociaisdo18deJaneirode1934
naMarinhaGrande(15,00)
TONYHARRION
V.(9,80)

Gostavadeacreditarnovento,
gostavaqueoventofosseparamim
umacadeira
coisaconcreta,ondesepudessedescansar,
gostavaqueascoisasfossemparamim
comocadeiras,
lugaresparadeixarocorpo,todoarco,
sobreasmínimasconstelaçõeslivres:
oslaranjaisdamuitojovemmanhã.
Restarádogestooprodígiometálico
dalíngua,apalavracoisiﬁcandoavoz
eamontanha,queéumcorpodormindo
sobreapromessademuitotempo.

corredores
AlexandreCaetano

estavasnocorredorháquasequatrometadesdeciclo

Não!?Comonão?
comonãodissestenada,seguiemfrente
anoiteéminha,caro,eeuquisseguiremfrente...

haviacarrosquechocavamnʼoutros
ovosquefaltavamàspilhasdecaixasfuradas,redondas
loiçasparalavarnofundodametadedociclo
pésparausarocorredor
ouassuasparedes

GASTONLEVAL
ElEstadoenlaHistoria(7,48)
JACKLONDON
ContosdoExtremoNorte(14,00)
ContosFantásticos(18,00)
ContosdoPacíﬁco(14,00)
OCruzeirodoSnark(14,00)
OFilhodoLobo(14,00)
OPovodoAbismo(12,00)
FLORESMAGÓN
ARevoluçãoMexicana(6,00)
ERRICOMALATESTA
AutoritarismoeAnarquismo(6,00)

ʻAmenteretiraascavilhascedodemaisʼ,dizias.


estavasnocorredorháquasequatroséculosmenos399anos
játedissequeestavas

Umhomemtemdoiscorpos
quandoamadrugadagritaasuahoraferoz.
Todaadesidentiﬁcação
advémdeumreceiosingular,
racha-senoquenocentroévidro,
edoiscorposserãotodaamadrugadaferoz.

MARGARETHRAGO
Foucault,HistóriaeAnarquismo(8,00)
J.M.RAYNAUD
Apelo à unidade do movimento Libertário
(6,00)
RAMÓNSAFÓN
ORacionalismoCombatente.FranciscoFerrrer
yGuardia(6,00)

CadernosdʼABatalha
AAlternativaAnarquista(JúlioPalma)

3,50

ADoutrinaAnarquistaaoAlcancedeTodos(J.Oiticica)Esgotado

2,50

AgriculturaBiológica(Colectânea)Esgotado

2,50

EcosdaSemana.Aarte,aVidaeaSociedade(F.deCastro)
Esgotado

3,50

AnarquismoePolítica:RevisãocriticadeCamilloBerneri
(StefanodʼErrico)

5,00

EliseuRéclus(P.Kropotkin,J.Grave,L.GalleanieE.Costa)Esgotado 2,50

Autogestão,GestãoDirecta,GestãoOperária(M.Joyeux)

1,50

PorqueSouAnarquista(R.Rocker)Esgotado

1,80

CentenáriodonascimentodeEmídio
Santana-Transcriçãodassessões

6,50

PortugaldosPequeninos(FernandoJ.Almeida)

4,50

2,50

SobreJornalismo(JaimeBrasil)Esgotado

2,50

Colectânea(LibertoSarrau)

2,50
4,50

ContraasTouradas(Colectânea)Esgotado

2,00

AVerdadeSobreCronstadt-2.ªEdição(S.M.Petritchenko)
Esgotado

ODesaﬁoIslâmico-2ªEdição(JúlioPalma)Esgotado

3,50

VozqueClamanoDeserto(JaimeBrasil)

Cadernosdo«CírculoJoaquinaDoradoeLibertoSarrau»
Memória1ºCiclo-TextosdascomunicaçõesEsgotado
Memória2ºCiclo-Textosdascomunicações
Memória3ºCiclo-Textosdascomunicações

6,00
6,00
6,00

Memória4ºCiclo-Textosdascomunicações
Memória5ºCiclo-Textosdascomunicações
Memória6ºCiclo-Textosdascomunicações

6,00
6,00
6,00

ALEXANDRESAMIS
MinhaPátriaéoMundoInteiro.NenoVasco,o
Anarquismo e o Sindicalismo Revolucionário
emdoismundos(25,00)
SILVAMENDES
SocialismoLibertárioouAnarchismo(15,00)
STEPHENSCHECTER
PolíticadeLibertaçãoUrbana(2,00)
HAROLDBWILSON
DemocracianoTrabalho(2,00)
Estaseoutrasobrasencontram-seàvendana
sede do CEL, Azinhaga da Alagueza, Lote X,
c/v-Esq1800-005LISBOA,aossábados,entre
as15eas18horas
Encontram-setambémàvendaasrevistas
AIdeiaeLetraaLetra

12 | CAPAMeÚltimas
ABATALHA|JornaldeExpressãoAnarquista|nº275|Mai./Jun.2017

Repressãopimentiana
AníbalCésarAlmeidaBastos

N

o seu Discurso sobre o ﬁlho-da-puta,
Alberto Pimenta produziu um quasetratadosobreessecertomododesere
deestarque,antesdetudo,secaracterizapor
umaintolerânciafaceàsliberdadeseliberalidadesdooutro.É,noseuâmago,umamanifestaçãodofenómenofreudianodaprojecção:que
ninguémseatrevaavencerosmeusmedoseas
minhas faltas e falhas; marcá-los-ei a ferro
quentenapele.Oﬁmésempreaanulaçãoda
diferença,avulgarizaçãogeral,grandetarefada
violência.
Recentemente, a dita justiça democrática
surpreendeu-noscomumainauditaacusaçãoa
18 polícias - toda a esquadra de Alfragide -
referenteaumcasode2015,emque6habitantes da Cova da Moura foram sequestrados,
torturados,humilhadosesilenciados.Àépoca,a
imprensa livre tomou a liberdade de ser o
megafonedasautoridades:emparangonas,fez
saber que um grupo de delinquentes, pretos,
evidentemente, tinha invadido a esquadra e
queapolíciatinha,evidentemente,respondido
nadivinaproporçãodareposiçãodaordemeda
segurança. Depois, o gangue agiu como de
costumeecomoéderegra:mentiu,encobriu,
difamou,esperandoqueocrimedepatrocínio
estatalfossepassarimpunecomosempre.
Sobreaíntimadesumanizaçãoqueédecidirser
e sobretudo continuar a ser polícia, estamos,
espero eu, já conversados e de acordo - caso

contrário, leitor, não és nem mon semblable
nem mon frère, e é preferível procurares
material de leitura alhures. Dizia: não é a
barbáriepolicialqueinteressaaestetexto,mas
sim o opinionato popular sobre o caso da
esquadra de Alfragide. Sob todo e qualquer
discursodedefesacegadapolíciacorreumrio
deressentimento,medoeódio,quereﬂectea
essência esquizóide das relações de poder na
comunidade.Quandoacomunidadedefendea
polícia, quando chega ao ponto de defender
directamente os seus crimes mais hediondos,
expressaumaSíndromedeEstocolmocolectiva
queéanossainfelizregrasoboreinodoCapital
Democrático: o captor salvar-nos-á dos
inimigosqueelepróprioinventouparanós.O
estado, na sua inﬁnita malícia, consegue fazer
denósosseresmaisrepugnanteseatávicos.
Exemplos.Numadascategoriasdeargumento
maisvezesutilizadas-"naCovadaMouranãohá
sópretosdelinquentes,tambémhágenteséria,
honestaetrabalhadora"-,descobre-seacimade
tudo um fundo de ressentimento por ter de
trabalhar,maisimportantequeomeroﬁlha-daputismo pimentiano evidente. A infâmia da
escravatura do trabalho não produz apenas
seres acríticos, alienados, homogeneizados:
produzódiopelosqueconseguemescapar-lhe.
Maseisopormenordecisivo:opobrequenão
trabalha é odiado, mas o rico que assenta a
magnacolhoeiranumaherançaéinvejadoou

mesmo venerado. Odiar o semelhantemente
pobre e admirar o ilegitimamente rico é a
garantia de que nunca se formará uma
comunidadeconscienteeactuante.
Também a inversão do racismo é um ponto
forte no argumentário que se pode acompanharnainternetounotasco:"ospretostambém
fazem discriminação entre eles", etc. A
irrelevânciaoumesmoafalsidadedaproposiçãonãobeliscamoimpactodoargumentonas
sinapses cansadas e sequestradas: toda esta
grandeinfâmiadoracismosistémico,quepor
vezes arranha numa qualquer parte mais
inocente da cabeça, está aﬁnal justiﬁcada. É
paracontinuarenquantoelesnãopararemde
fazer uns aos outros o que nós lhes fazemos
sistematicamente. Uma grande obra colectiva
debizarria.E puor si muove!
Ocírculoprecisadesercompletado,paraquea
grandeinversãosedê:desumanizaropretoeo
pobre, humanizar o policia: "eles também são
humanos... eles são assim por causa das
condiçõesdetrabalho...aetceteraaetcetera".
Daquiatéàdefesaabertadaviolênciabárbara,
genocidamesmo,vaiumpequeninopasso:oua
políciadevebatermaisemais-"enquantonão
sangrar, o boi esta vivo", escreveu um ilustre
militar na reserva, com fotos da família feliz e
branquinha em exposição no seu perﬁl de
facebook-,ounemasbalaspagasportodosnós
devemserdesperdiçadas:"quesematemuns
aos outros, voltem à Cova da Moura quando
cheirar muito mal". Os brandos brancos
costumes foram sempre feitos disto, mal
escondidossobumapelículadebienséancee
alegria(notrabalho).

A nada do que se descreve será alheia a
transformação da PSP na esfera socialtecnológica: de caixa negra, passou a uma
magníﬁca máquina de propaganda. A página
de facebook da PSP é, sem qualquer exagero,
uma página de memes. Compostinhos,
prontos-a-elogiar.Háumamascote,oFalco,e
ninguém se coíbe de usar crianças como
chamariz da ternura. Eis a grande regra do
estado, transformar tudo no seu contrário: o
ilegítimo em bom, o oprimido em besta, o
injustiﬁcávelemlei.
Que há na Cova da Moura? Porque é alvo de
tamanha violência? Para além da pobreza, da
questãoevidentedoracismo,talvezaexplicaçãomaiorseencontrenaresistêncianaturalaos
modosdeserimpostospelaideologiaestatal.
Ser comunidade, com laços humanos incompreensíveis, numa língua outra. Desconﬁar da
escola.Desconﬁardetodosospoderes.Rejeitar
o trabalho. Defender o corpo da mercantilização. Procurar, enﬁm, uma malga de felicidade
entreosnéonseosgritos.Eistooestadonão
suporta. Enquanto não nivelar todas as
expressões de dissensão, ou enquanto não as
assimilarparaexpandiroseucorpoobesopara
ládaconta,haverásempre,sempreviolência.
Da ﬁgura do ﬁlho-da-puta deduz-se todo o
espíritodoestado.Comalinguagemprogressivamente transformada, diminuída, para estar
ao serviço da confusão geral, precisamos de
chamar os nomes as coisas. Donde: todo o
políciaéﬁlho-da-puta.Eassimsucessivamente,
atéacordarmos.
Entretanto,AméricoAmorimmorreu.Faziasol
nessedia.

