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A BATALHA #284-285

Este número duplo corresponde aos meses de 
Março, Abril, Maio e Junho de 2019 e conta com 
24 páginas de crónicas, entrevistas, artigos, en-
saios, ilustração, banda desenhada e recensões. 
Das eleições europeias à visita de René Berthier 
ao Centro de Estudos Libertários, do desapare-
cimento de O Corvo às greves dos transporta-
dores de materiais pesados e às manifestações 
pelo clima, da cidade decadente às fotonovelas 
sobre os casamentos de Santo António, A Ba-
talha vai insistindo no seu olhar crítico sobre 
a realidade política deste nosso tempo. Como 
é habitual, a redacção vai de férias e regressa-
rá com o número 286, referente aos meses de 
Setembro e Outubro. A capa deste jornal é da 
autoria do André Lemos.

SURGINDO VEM AO LONGE A NOVA 
AURORA: PARA A HISTÓRIA DO 

DIÁRIO SINDICALISTA A BATALHA 
(1919-1927), de Jacinto Baptista

Em co-edição com a Letra Livre, saiu no último 
mês de Maio a reedição do célebre livro de Ja-
cinto Baptista sobre a primeira série de A Bata-
lha. Trata-se da única publicação sobre a história 
deste periódico e há muito que a edição original 
da Bertrand estava esgotada. É um importante 
testemunho, que colige uma série de artigos e 
fragmentos que o jornalista tinha publicado no 
Diário Popular a partir de 1974. 

Além de poder ser encontrado em diversas li-
vrarias espalhadas por todo o país, Surgindo vem ao 
longe a nova aurora pode também ser encomendado 
pelo nosso e-mail (jornalabatalha@gmail.com). 

Custa 15€ para não-assinantes de A Bata-
lha e 12€ para assinantes do jornal. Os portes 
de envio são sempre oferecidos.

A  A b r i r

MUNDO REAL POÉTICO, de Jesús Lizano

Sai durante o próximo mês de Julho uma antologia do poeta 
espanhol Jesús Lizano (1931-2015), organizada e traduzida 
pelo nosso colaborador Carlos d’Abreu, que já tinha sido o 
responsável por dar a conhecer aos leitores portugueses a 
aventura poética da Lizania, quando há três anos foi respon-
sável por organizar O Engenhoso Libertário (Douda Correria, 
2016). Desta feita, já não se trata de uma breve antologia, 
mas de uma edição bilingue de 180 pp. que congrega um im-
portante manancial poético de uma das mais importantes vo-
zes da literatura anarquista em Espanha. 

Com introdução de Miguel Íñiguez (autor de Enciclope-
dia del Anarquismo Ibérico), esta co-edição entre A Batalha 
e a Barricada de Livros contou com o impulso generoso de 
Carlos d’Abreu. A partir de finais de Julho, o livro poderá 
encontrar-se em várias livrarias independentes em Portugal, 
mas pode já ser encomendado através do nosso e-mail (jorna-
labatalha@gmail.com). 

Custa 8€ para não-assinantes de A Batalha e 6.50€ para as-
sinantes do jornal. Os portes de envio são sempre oferecidos.

EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DE A BATALHA 
NA BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL

Inicia-se no próximo mês de Outubro a exposição sobre os 
100 anos do nosso jornal. Estará pela Biblioteca Nacional 
de Portugal (BNP) até final de Dezembro. Graças ao impor-
tante acervo guardado no Arquivo Histórico-Social da BNP, 
será dado a conhecer ao público uma importante colecção 
documental sobre a história de A Batalha. Desde as diver-
sas séries do jornal – diário, semanário, clandestino, men-
sário e bimestrário – às revistas publicadas pela sua secção 
editorial, passando pelo conjunto de brochuras, panfletos e 
livros editados entre 1919 e 2019, durante esses três meses 
será possível conhecer melhor a riqueza da longeva vida do 
jornal político mais velho de Portugal e dos seus principais 
obreiros. Está ainda prevista a realização de visitas guiadas à 
exposição e a apresentação das novas edições, anunciadas no 
número comemorativo do centenário.

LUZ-CLARÃO-FULGOR, de Sílvia das Fadas

No último dia 22 de Junho, Sílvia das Fadas foi ao 
Espaço Llansol, em Sintra, apresentar o seu filme Luz-
-Clarão-Fulgor, no qual a escrita de Maria Gabriela 
Llansol possibilita um olhar particular sobre a histó-
ria de António Gonçalves Correia (cuja figura o nosso 
jornal acolheu em diversos números, graças aos ar-
tigos de Francisca Bicho) e da Comuna da Luz e da 
Comuna de Albarraque. Sobre o filme, disse a realiza-
dora: «Qual a relação e/ou a diferença entre emanci-
pação e despossessão? Quais as condições necessárias 
à sobrevivência e reencantamento da terra? Como po-
deremos reunirmo-nos num lugar de hospitalidade e 
ensaiar a nossa imaginação crítica em direcção a um 
tempo para além da possessão, uma sociedade não ra-
cial e não capitalista? Que imagens darão forma a este 
anseio por uma comunidade de rebeldes, “o segredo a 
que se chamou solidariedade”, o sonho fugitivo? Onde 
jaz a semente da insurgência e qual poderá ser a ofe-
renda do cinema»?

JORGE TELLES DE MENEZES E 
ALEXANDRE VARGAS

Faleceu no final de Agosto de 2018 Jorge Telles de Me-
nezes (1951-2018), que esteve ligado em Amesterdão na 
década de 70 ao jornal libertário Terra e Liberdade e 
que seria mais tarde, já na década final do século pas-
sado, director da revista Singularidades – modos de ser 
inconformista, na qual fez um excelente trabalho. Mais 
recentemente colaborou na revista A Ideia e chegou a 
dar uma entrevista ao jornal A Batalha. Ligado à serra 
de Sintra, onde se fixou depois duma longa vagabun-
dagem por continentes vários, deixou uma vasta obra 
de poeta e de tradutor – traduziu inclusive Heidegger. 
Dois meses depois, em Novembro, falecia Alexandre 
Vargas (1952-2018), amigo próximo de Jorge Telles de 
Menezes e também ele tradutor e poeta dos mais raros 
da sua geração. [A.C.F.]
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No passado mês de Abril, já com o cheiro ba-
fiento de mais uma celebração redonda do gol-
pe de Estado a sentir-se no ar, um epifenómeno 
interrompeu a vida aparentemente tranquila 
do país: a greve dos motoristas de matérias pe-
rigosas. Como já tinha acontecido com a cha-
mada «greve cirúrgica» dos enfermeiros, um 
sector de trabalhadores decidiu romper com as 
habituais greves domesticadas e enveredar por 
uma paralisação bem mais incisiva e que, pron-
tamente, foi caracterizada como «extremista», 
«exagerada» ou «injustificada».

Pouco há de novo a dizer sobre esta táctica: 
através do acesso facilitado aos meios de maior 
exposição mediática, a Associação Nacional de 
Transportes Públicos Rodoviários (ANTRAM) 
começou por pôr em causa a ideia de que os 
630€ brutos inscritos no contrato colectivo de 
trabalho – que, à data, balizava a remuneração 
dos motoristas em causa – constituíam um 
valor bastante longe da realidade, sendo que 
no exemplo da ANTRAM a remuneração seria 
mais do dobro (1.294€ brutos). O subtexto di-
visionista é bastante simples: um determina-
do sector privilegiado pela especificidade das 
suas funções chantageia pela greve a entidade 
patronal usando o «cidadão comum» como 
uma espécie de escudo humano mediático para 
atingir os seus fins estratégicos.

O segundo aspecto desta campanha tam-
bém é familiar, mas introduz o Estado como 
aliado. De imediato, o governo toma uma po-
sição duma neutralidade inatacável e procura 
neutralizar a greve através de serviços mínimos 
«sujeitos a revisão». Nesta instância o subtexto 
é o recorrente das últimas décadas: as greves, 
enquanto direito inatacável, só podem ser fei-
tas se nunca criarem incómodo algum e se de 
forma alguma puderem pôr em causa as rela-
ções de dominação que levaram precisamente 
à sua existência. O direito «constitucional-
mente previsto» à greve só pode ser exercido 
em condições tais que tal garantia se torne tão 
irónica como insultuosa. De resto, a posição do 
governo enquanto mediador é a cara de Costa: 
mais do que prontos a assumir uma posição de 
suposta mediação e imparcialidade para deixar 
tudo na mesma e, portanto, ser profundamente 
contra qualquer tipo de melhoria substancial 
nas condições de trabalho.

Para encerrar sucintamente a revisão da 
resposta à greve, o papel dos mérdia a acen-
tuar as faltas de combustível por todo o país 
a todo o momento e a dar eco às mais reaccio-
nárias leituras da «lei da greve» (como é bom 
ver que o marcelismo contínua bem vivo na 
FDL!), procura dar uma imagem de catástrofe 
iminente e, consequentemente, criando uma 
self-fulfilling prophecy à medida que, alarma-
das, milhares de pessoas ficam horas à espera 
para abastecer. As imagens das longas filas e 
as inúmeras interpelações aos automobilistas 
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de arremesso na direcção de quem dava a cara 
pela greve. Este aspecto tem mais evidência 
porque o próprio Sindicato Nacional dos Mo-
toristas de Matérias Perigosas (SNMMP) nas-
ceu meses antes da greve e, portanto, os pro-
tagonistas não estavam, ainda, «politicamen-
te» enquadrados, sendo necessário explicar 
de que forma a greve tinha um sem-número 
de objectivos que não os da reivindicação de 
melhores condições de trabalho e era, portan-
to, apenas pelo carácter duvidoso dos seus 
autores e/ou pelo desenquadramento do sin-
dicato que uma greve «rebelde» e «perigosa» 
estava em curso.

Os reais motivos da greve e a verdadeira 
unicidade da mesma nunca interessaram a 
ninguém: o SNMMP por alturas da assinatu-
ra de um acordo colectivo de trabalho entre 
a FECTRANS (afecta à CGTP) e a ANTRAM. 
De fora podemos até deixar os aspectos rela-
cionados com a curiosa «coincidência» do ti-
ming, uma vez que o texto do acordo aceita 
aspectos como os já mencionados 693€ de sa-
lário base bruto, sem dúvida um monumento 
à capacidade negocial da FECTRANS. Todos 
os outros valores que a ANTRAM usou como 
«acrescento» a este salário estão, obviamente, 
fora de qualquer cálculo para futuras presta-
ções sociais como sejam o subsídio de desem-
prego. Igualmente, para efeitos de cálculo de 
reforma nem todas essas remunerações «ex-
tra» serão contabilizadas.

Neste sentido, seria curioso perceber o 
que diria o patrão dos sindicatos, o Partido 
Comunista Português, sobre um acordo co-
lectivo de trabalho que contém semelhantes 
condições, nomeadamente quando enquadra-
do num discurso sobre a sustentabilidade da 
Segurança Social, quando quase metade da 
remuneração não contribui para o sistema. 
Além disso, um acordo desta magnitude é um 
excelente momento para enaltecer as virtudes 
da contratação colectiva, sobretudo quando 
as mesmas estão em linha com as orientações 
do partido.

O silêncio ensurdecedor do PCP e da 
CGTP face a esta greve é talvez a posição mais 
clara de duas entidades cujo obscurantismo é 
o moto principal: os interesses dos trabalha-
dores que enchem a boca de tantos camaradas 
são subalternizados sempre que não com-
pletamente controlados e sancionados pelo 
comité. Mais, em nome desse controlo, esses 
mesmos interesses podem até ser compro-
metidos como tão bem mostra o CCT entre a 
FECTRANS e a ANTRAM.

As organizações de trabalhadores que saiam 
deste modelo e queiram manter um distancia-
mento saudável das garras das confederações 
sindicais podem ser, igualmente, permeáveis 
a influências de grupos sinistros. É, portanto, 
prudente manter algum cepticismo sobre o sur-
gimento das mesmas, mas, mais não seja para se 
perceber o quão incrustado está o discurso anti-
-sindical e o quão manietadas estão as forças 
de representação «oficiais», estes fenómenos 
já foram mais úteis do que um número incon-
tável de greves gerais.

nas mesmas são pouco diferentes das habituais intervenções cada vez que uma paralisação na 
CP leva ao cancelamento dos comboios e a uma procura incessante por uma reacção que se in-
surja ardentemente contra mais «uma vergonha». O jornaleiro de serviço sabe bem que só esta 
indignação acrítica pode representar o «público», e se uma resposta encara a situação com 
normalidade há que encerrar de imediato a «entrevista» e passar para quem possa verdadeira-
mente dar corpo ao «sentimento popular» previamente definido na redacção de informação.

Por muito que este espetáculo seja pouco mais do que reciclagem, existiram, contudo, 
alguns aspectos relativamente novos: o pânico pela organização de greves sectoriais fora, 
e neste caso abertamente contra, os mecanismos amestrados de negociação em questões de 
trabalho (leia-se CGTP e UGT) é de um nível que raramente se tem visto. Se os ataques atrás 
descritos não fossem suficientes para o fazer perceber, mais paradigmática foi a imagem de 
desproporcionalidade da intervenção policial na estação de caminhos-de-ferro em Loulé, 
onde a própria GNR se encarregou de conduzir os camiões até ao aeroporto. Raras vezes se 
encontra um momento em que a verdadeira justificação para a existência de bófia é posta em 
evidência de forma tão prosaica.

Notou-se igualmente uma reforçada campanha de descredibilização dos membros mais vi-
síveis da greve: do «patrão» Francisco São Bento (como se fosse raro no sector um patrão tam-
bém ser trabalhador), ao profiles do «advogado de Maserati» (nada melhor que o Observador 
para enquadrar o discurso de classe), Pedro Pardal Henriques, tudo foi servindo como arma 

Um Tankie sem ADR



4 5

A TOU
Para júbilo dos democratas, abriram-se os curros e foi inaugu-
rada a temporada venatória de 2019. Como em todas as gar-
raiadas, basta puxar do banquinho e experienciar o quadro de 
miséria que se apresenta defronte: é ver os bichos esfomeados 
de contacto humano e a escorregar em qualquer curva; os espec-
tadores bocejantes a aplaudir os carroceiros, enquanto admiram 
a agilidade dos bois ferrados com a marca da ganadaria; os gaze-
teiros da aldeia a prepararem o relato do evento para o jornal da 
terrinha. O que se passa ao certo ninguém sabe bem. Consta que 
esta festividade foi em honra do Bento, padroeiro da Europa, e 
envolveu o sacrifício dos espécimes excrementícios à santidade. 
Pelo menos, terá sido isso que aconteceu aqui na aldeia.

Apesar de não ter aparecido muita gente no arraial, os ver-
dadeiros aficionados fizeram a festa. O primeiro-ganadeiro 
saiu como grande triunfador e voltou a revelar a sua experiên-
cia em touradas. Aproveitou para se ver livre de algum vacum 
velho de casta socrática, ainda teve tempo para ir à quermesse, 
comprou uma rifa e calhou-lhe em sorte encontrar importador 
para a nona cabeça. Sobre o santinho, nada se ouviu. A festa 
servia para exportação do bom artesanato nacional, grandes 
faixas a apelar à internacionalização, mas, no final, a pândega 
resumia-se aos provincianos do costume, encostados ao balcão 
da tasca, a cobrar o prometido nos festejos dos anos anterio-
res. Os mais assanhados nessa contenda só conseguiram enfiar 
seis carcaças no camião, todas com aquele cheirinho delicioso 
a bafio e a modorra. Há quem distribua as culpas pelo lavrador 
por este ser homem de minifúndio e ainda houve aqueles que 
apelaram ao regresso do novo-riquismo de fazenda do velho 
passista. Não estranhou ver os marialvas entusiasmados com a 
decadência do velho feudo cavaquista, passeando-se pela feira 
com a camisa para dentro das calças, todos lavadinhos, que 
aquelas mãos só tocam em trabalho quando se começa a prepa-
rar as próximas largadas. Apesar de se terem tentado enturmar 
com o resto da maralha, só houve compradores para um barro-
são, mesmo quando a patroa tentou adicionar um macho ao ne-
gócio. A culpa? Da mulher, claro; que ela é demasiado moder-
naça e não anda suficientemente empenhada em promover a 
revirginização e a elevação moral da plebe, que por isso pouco 
lhe liga. Pelo menos não foram os únicos a quem a pendência 
correu mal: também a velha cooperativa concorreu ao certame, 
mesmo depois de gritar que as regras estavam viciadas, que 
não quer mais concursos, que o lugar da bovinagem é fora das 
barreiras e que para dentro delas devem ser enfiados todos os 
barrascos. À última da hora ainda conseguiram igualar o taga-
lho dos vizinhos da charneca do lado e, em conjunto, seguiu 
uma remessa de quatro charoleses e marrãs para o norte.

Para completar este miserável espectáculo, houve ainda 
uma novilhada para a pequenada, na qual seria sorteada uma 
vacarina. Os poucos espectadores que apareceram ficaram 
surpreendidos com tamanho estardalhaço, mas rapidamen-
te perceberam que era tudo fogo de vista e, envergonhados, 

El Guapo

Ilustração_ João Carola

abandonaram o local. Os que resistiram foram presenteados com o 
capotanço de uma carroça e com uma boa sessão de histrionice para 
toda a família. No final, os animalistas beneficiaram da imbecilida-
de alheia e enviaram um dos seus para o estrangeiro. Uma nota final 
para a exibição de uma daquelas excentricidades que só se apanham 
na terrinha. Um indivíduo que já era repetente nestas andanças, uma 
mistura de campino e jornaleiro, jogral e comenteiro, que alegada-
mente contribuiu em tempos para esta folha. Como mais uma vez não 
conseguiu fazer render o seu belo cachaço, apesar do seu ar desempo-
eirado, resta-lhe esperar pela próxima corrida e insistir em leiloar-se 
à ganadaria vencedora. Certamente que não lhe faltará tempo livre, é 
espécime daquela rapaziada que pouco faz: por isso, se lhe der para a 
melancolia e quiser recordar os bons velhos tempos, nada melhor que 
bater à porta da nossa baiuca e ajudar na expedição do nosso pasquim. 
Ao que parece, é tão bom escrivão como ganadeiro, por isso que puxe 
pelo lombo e ajude no trabalho braçal.

RADA
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Há bem mais de um século que os anar-
quistas têm sido os defensores mais con-
sistentes de um afastamento consciente 
das eleições. Como o anarquismo implica 
uma aspiração por uma sociedade não-
-governamental descentralizada, não faz 
sentido, do seu ponto de vista, eleger 
representantes para formar um governo 
central. Se não queres governo, qual é o 
sentido de ouvires as promessas de um 
governo melhor? Como Thoreau afirmou: 
«Vota plenamente, não apenas uma tira 
de papel, mas toda a tua influência. Uma 
minoria é impotente enquanto se confor-
ma à maioria; nem sequer é uma minoria; 
mas é irresistível quando entope a maio-
ria com todo o seu peso».

As várias correntes do pensamento 
anarquista do século XIX uniram-se na 
sua oposição à participação nas eleições. 
A maioria delas partilhava com os pri-
meiros marxistas a visão de que o Estado 
era simplesmente o comité executivo das 
classes dominantes.

Declaravam que a democracia políti-
ca era apenas uma fachada que ocultava 
o verdadeiro poder efectivo dos donos do 
capital e da terra. Se os trabalhadores re-
tirassem a sua força de trabalho, a classe 
capitalista seria impotente e o seu Estado 
cairia em pedaços. Para os anarco-sindi-
calistas, toda e qualquer disputa indus-
trial deveria ser travada até ao fim e sem 
compromisso. A greve geral culminante 
tornaria a classe dominante impotente e 
o povo assumiria as suas próprias formas 
de organização industrial, fornecendo 
bens e serviços, sob o controlo dos traba-
lhadores. As eleições parlamentares não 
eram apenas irrelevantes, como também 
uma conspiração da classe dominante 
para desviar a atenção dos trabalhadores 
da luta real.

Os anarco-comunistas da escola de 
Kropotkin ligaram a autonomia industrial 
à autonomia local. Os meios de subsistên-
cia estariam nas mãos da comuna local 
sob o princípio «a cada um de acordo com 
suas necessidades, de cada um de acordo 
com a sua capacidade». Essa concepção 
de como a sociedade se devia organizar, 
através de federações de grupos autóno-
mos auto-organizados, baseava-se em 
inúmeros antecedentes do Estado-nação: 

O  a r g u m e n t o 
c o n t r a  o  v o t o
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a cidade medieval com as suas guildas e 
confrarias, os mir e artel russos, as reuniões 
municipais da cidade americana do século 
XVIII. Exemplificam o conceito de ajuda mú-
tua de Kropotkin como a principal fundação 
da sociedade humana e, como o federalismo 
suíço, não indicavam nenhum isolamento 
paroquial. Do ponto de vista anarco-comu-
nista, as eleições gerais para um parlamen-
to central são uma forma de suicídio social, 
pois implicam a rendição da autonomia local 
e do rendimento local ao governo central, 

que ao longo da História mostrou nunca ser 
o defensor, antes o destruidor, da tomada de 
decisão comunal.

Finalmente, há o anarquismo individua-
lista, proclamando que é absurdo que indi-
víduos entreguem o seu direito de dirigir as 
suas próprias vidas a um corpo externo. Os 
objectores vêem isso como egoísmo absurdo 
e sustentam que o governo é necessário para 
restringir as nossas naturezas anti-sociais. 
Anarquistas de todas as correntes respon-
dem com a advertência de William Morris 
de que nenhum homem é bom o suficiente 
para ser o mestre de outro homem.

O abstencionismo anarquista afectou 
minimamente o curso dos acontecimentos? 
Houve uma ocasião em que foi testado por-
que foi um dos raros momentos e lugares em 
que o anarquismo realmente influenciava 
um movimento de massas. E a ironia era que 
a eficácia do abstencionismo só foi demons-
trada quando foi abandonado.

Na Espanha, na década de 1930, havia 
duas grandes federações sindicais. De um 

lado estava a UGT socialista e do outro a 
sindicalista CNT, fortemente influenciada 
pela federação anarquista FAI. A associa-
ção de ambos os órgãos era enorme. (No 
momento em que decidiram agir conjunta-
mente, cada federação poderia reivindicar 
entre um milhão e um milhão e meio de 
membros.) Depois de o ditador Primo de 
Rivera ter renunciado em 1930, o rei, que o 
apoiava, abdicou em 1931, mas o novo go-
verno socialista-republicano continuou a 
repressão da esquerda revolucionária. Nas 
eleições de 1933, a CNT usou o slogan Fren-
te a las urnas, la revolucion social (a alterna-
tiva à mesa de voto é a revolução social). O 

triunfo da direita foi atribuído 
à abstenção em massa dos 

trabalhadores, ao que se 
seguiram os já habituais 
confrontos esporádicos.

Depois surgiu outra 
oportunidade de votar 
nas eleições de Fevereiro 
de 1936. Muito silencio-
samente, a liderança da 
CNT abandonou taci-
tamente a posição que 
ocupava desde 1911, 
de que as eleições eram 

uma fraude e que os «tra-
balhadores e camponeses 

deveriam tomar as fábricas 
e a terra para produzir para to-

dos». A CNT e os seus mem-
bros votaram pela Fren-
te Popular. Um cronis-
ta dos acontecimentos 
de 1936, Gerald Bre-
nan, no seu Spanish 
Labyrinth, expli-
cou que a vitória 
eleitoral da Fren-
te Popular «pode   
em grande par-
te ser atribuída 
ao voto anar-
quista». E cer-
tamente que o 
acordo nos bas-
tidores garantiu 
que muitos mi-

lhares de prisioneiros 
políticos fossem libertados. Brenan diz que 
«em muitos lugares, as prisões já tinham 
sido abertas sem que as autoridades locais 
se atrevessem a opor-se a isso».

Mas o triunfo do senso comum eleitoral 
sobre as convicções de toda uma vida teve 
muitas consequências, que ninguém havia 
previsto. Os trabalhadores espanhóis esta-
vam prontos para avançar contra a direita 
política, mas os políticos de esquerda não 
estavam. O exército estava prestes a tomar o 
poder, mas o governo não estava disposto a 
resistir. No seu livro Lessons on the Spanish 
Revolution, Vernon Richards levantou uma 
questão proibida: a direcção da CNT teve 
em conta que, assegurando a vitória eleito-
ral da esquerda, também assegurava que os 
generais da direita encenariam um putsch 
militar que os respeitáveis políticos de es-
querda não conseguiriam conter? Por outro 
lado, uma vitória da direita, que era quase 
certa se a CNT se abstivesse, significaria 
o fim da conspiração militar e do cerco ao 
poder de um governo reaccionário mas ine-
ficaz, que, como os seus antecessores, não 

resistiria por mais de um ano ou dois. Não 
há nenhuma evidência real que mostre que 
havia qualquer desenvolvimento significati-
vo de um movimento fascista na Espanha, 
pelo menos como na Itália e na Alemanha.

De facto, a Espanha teve três governos 
diferentes de Frente Popular em 18 e 19 de 
Julho de 1936, cada um deles ansioso por 
ceder aos generais insurgentes. Foi apenas 
a ascensão popular (nas linhas anarquistas 
tradicionais) e a tomada não só de armas e 
instalações militares, mas de terras, fábricas 
e ferrovias pelos trabalhadores e campone-
ses, que garantiram que houvesse alguma 
resistência aos generais. Estes são factos co-
muns, totalmente contrários ao que Orwell 
costumava chamar de versões da News Chro-
nicle/New Statesman do que aconteceu em 
Espanha. A revolução espanhola de 1936 foi 
imposta à classe trabalhadora pela eleição 
da Frente Popular e a sua capitulação aos 
generais insurgentes. Foi subsequentemente 
eliminada em nome da unidade nacional no 
combate à direita, que por essa altura tinha 
ganhado apoio internacional. Tendo par-
ticipado das eleições, o próximo passo era 
a participação no governo da liderança da 
CNT/FAI. Isto levou à destruição permanen-
te de seu próprio movimento e à supressão 
da revolução popular, e foi seguido por 40 
anos de ditadura fascista.

E tudo isto por causa da decisão de aban-
donar a tradição de não votar. Se a história 
tem alguma lição para os abstencionistas 
conscientes é que sempre que eles são atraí-
dos para fora do seu isolamento político au-
to-imposto e para a participação na lotaria 
eleitoral, fazem figura de tolos.

(…)

Não-eleitores experientes adoptam uma 
visão diferente e de longo-prazo da Histó-
ria. Eles sabem que as semelhanças entre os 
actuais governos e os seus predecessores e 
sucessores superam em muito as diferenças. 
Eles percebem a verdade da observação de 
Kropotkin, 75 anos atrás, de que «a organi-
zação estatal, tendo sido a força à qual as 
minorias recorreram para estabelecer e or-
ganizar o seu poder sobre as massas, não 
pode ser a força que servirá para destruir 
esses privilégios». Ao insistir na necessida-
de de formas de administração social mais 
populares e mais descentralizadas, ele enfa-
tizou que seremos compelidos a encontrar 
novas formas de auto-organização para as 
funções sociais que o Estado cumpre através 
da burocracia, e que «enquanto isso não está 
feito, nada será feito».

Os não-eleitores assistirão cinicamen-
te ao aumento das mentiras e promessas 
dos políticos e à máquina de boas-notí-
cias do governo, repetindo calmamente o 
slogan anarquista:

Colin 
Ward

«Se votar mudasse 
alguma coisa ,  eles 

torná-lo- iam 
ilegal».
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René Berthier visitou a sede do Cen-
tro de Estudos Libertários no dia 4 
de Maio de 2019, aos Olivais, e este-
ve à conversa com um grupo de cerca 
de dez sócios e simpatizantes.

A Batalha: Vamos centrar esta con-
versa em dois eixos. O primeiro: a 
tua ligação a Portugal, sobretudo o 
Portugal libertário, e especificamen-
te o grupo de A Batalha – que con-
tactos e ligações tiveste, os textos 
que publicaste connosco. Sabemos 
que estiveste várias vezes em Por-
tugal e que tiveste contacto directo 
com A Batalha. Fala-nos um pouco 
das tuas memórias da sede, as me-
mórias que tens dos militantes e das 
militantes com quem te cruzaste, a 
correspondência que trocaste poste-
riormente… Mais à frente, o segundo 
eixo: a tua ligação com a Fédération 

(para um perfil de mão)

Nasceu em 1946 na Normandia, numa família burguesa, mas nada abastada, já 
que uma das suas recordações de infância incide sobre os envelopes em que a 
mãe distribuía o dinheiro para pagar a água, a luz, o gás, a mercearia e outras 
despesas e que tinha de gerir com mão severa de ecónomo. Viveu três anos na 
Austrália ainda na infância, o que lhe deu uma fluência notável na língua ingle-
sa, que acabou por determinar os estudos superiores que fez em Caen, cidade da 
sua região natal – a licenciatura em inglês. Ainda hoje relê de tempos a tempos 
um romance de Jane Austen, Pride and prejudice (1813), que passa por ser a 
obra-prima da autora. 

Viveu em Caen os acontecimentos de Maio de 68 – tinha 22 anos e era estu-
dante – de forma que ele mesmo sempre classificou de passiva. Assinava duas 
revistas libertárias – os Cahiers de l’humanisme libertaire de Gaston Leval e 
Anarchisme et non-violence – mas a sua formação política mais marcante na 
época foi feita com um professor de Caen, Claude Lefort, ligado a Castoriadis e 
à revista Socialisme et Barbarie. Como quer que seja, foi ele, Berthier, que disse 
um dia que se o Maio francês fosse para ele um livro só podia ser À la recherche 
du temps perdu, a gigantesca saga de Marcel Proust que então leu ao longo de 
quatro demorados meses. 

No ano seguinte foi para Paris terminar a licenciatura na Sorbonne. Um 
acaso pô-lo em contacto com Gaston Leval e este integrou-o no seu círculo de 
sociologia libertária. Conheceu aí Jacky Toublet e outros, que acabaram por 
ter importância decisiva no seu destino imediato. Foram eles que o orienta-
ram na escolha profissional a favor da carreira de revisor de provas, profissão 
que não mais abandonou até à reforma em 2003. Foi ainda com eles que pla-
neou e montou a Aliança Sindicalista Revolucionária e Anarco-Sindicalista, 
conhecida só por Aliança Sindicalista, que, fundada em 1970, advogava a co-
ordenação entre os sindicalistas libertários que participavam nas três grandes 
confederações do trabalho existentes em França – CGT, CFDT, FO. A Aliança 
Sindicalista estabeleceu contacto em 1975 com Portugal e com o jornal A Ba-
talha, então muito desejoso de reconstruir em Portugal uma força sindical de 
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sinal anarco-sindicalista. Berthier esteve nessa época em Lisboa, na primeira 
sede do jornal, ao cimo da Rua Angelina Vidal, e viu traduzido para português 
um opúsculo seu, O que é o sindicalismo, que A Batalha publicou. Ainda hoje 
recorda o convívio que então teve com Emídio Santana e com Lígia Oliveira.

Com o fim da Aliança Sindicalista em 1980, Berthier acabou por aderir à Fede-
ração Anarquista (FA) em 1984, onde ainda hoje está. É um colaborador regular 
do jornal da FA, Le Monde Libertaire, anima o Círculo de Estudos Gaston Leval e 
advoga a necessidade dos grupos anarquistas e libertários se federarem entre si 
criando laços sólidos em federações regionais, nacionais e internacionais. Nesse 
sentido teve relações próximas com o Brasil em 2014, onde regressou em 2017 
para falar do papel dos anarquistas na revolução russa, tema que tem exaustiva-
mente trabalhado. O volume de 2018 da revista A Ideia traduziu dele, em versão 
de Mário Rui Pinto, o texto «A Revolução Russa – um desafio político».

Lido, culto, estudioso, abominando a ignorância, antes de mais aquela que 
tem a ver com o movimento, autodidacta em muitos aspectos e homem de diá-
logo e de argumentos, Berthier é um tipo de militante libertário que nos evoca 
outro tempo e outro mundo, em que a militância anarquista saía sobretudo do 
universo do trabalho. Há com certeza um legado inestimável nesse passado, de 
que Berthier é um ilustre representante.

Anarchiste Française, desde logo a 
obra de Gaston Leval e a sua ligação 
com Camus.

René Berthier: Estive em Portugal 
pela primeira vez durante a revolu-
ção dos cravos, não estou certo se 
logo em 1974 se no ano seguinte. 
Vim como delegado do meu sindica-
to, Le Syndicat des Correcteurs [Sin-
dicato dos Revisores de Texto], com 
um companheiro anarco-sindicalista 
chamado Jacky Toublet, bastan-
te mais velho que eu – eu era muito 
novo nessa altura – e um indivíduo 
extremamente dinâmico. Éramos 
muito próximos. Foi aí que conheci 
o Emídio Santana, a Lígia de Olivei-
ra e a Elisa Areias, que aliás voltei a 
ver recentemente, em 2012. Mas os 
contactos posteriores a esse encontro 
não foram, na verdade, assegurados 

e mantidos por mim, mas pelo Jacky 
Toublet – era ele o motor, o «chefe» 
–, e também por um outro compa-
nheiro chamado Thierry Pourret, que 
era muito próximo do movimento li-
bertário sueco, com o qual, como sa-
bem, a Lígia tinha bastante proximi-
dade por ter vivido no país. Quando 
cheguei a Lisboa, na altura, tive uma 
impressão de inverosimilhança – não 
queríamos acreditar no que víamos. 
Fomos convidados a visitar a sede da 
Rua Angelina Vidal, passeámos pela 
cidade, conheci o vinho verde [risos]. 
Na sequência, trocámos correspon-
dência durante uns anos. Por essa 
altura, ajudei a criar em França um 
grupo chamado Alliance Syndicaliste 
Révolutionnaire et Anarcho-Syndica-
liste, a que chamávamos só L’Alliance. 
É evidente a ligação com a Alliance 
[Aliança da Democracia Socialista] 

do Bakunine. Esse grupo foi cons-
tituído porque constatámos – nós, 
militantes anarco-sindicalistas – as 
falhas do movimento anarquista no 
Maio de 68. A ideia passava por coor-
denar a acção do sindicalismo liber-
tário, fosse qual fosse a filiação dos 
militantes – de um lado a CGT, do ou-
tro a CNT, ainda a Force Ouvrière, etc. 
Esse propósito acabou por, de algum 
modo, falhar, porque a maioria dos 
líderes do movimento foram abando-
nando a Alliance. Sobrou então um 
grupo muito coeso e ideologicamen-
te muito coerente, com membros de 
toda a França. Não éramos muitos, 
mas quem estava na Alliance repre-
sentava muita gente. Muitos vinham 
apenas do movimento sindicalista, 
não do libertário. Nessa época, re-
crutávamos completamente fora dos 
meios anarquistas. Por conseguinte, 
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a Fédération Anarchiste detestava-nos. Faziam-
-nos críticas severas. O Thierry Pourret era um 
dos poucos militantes no país que pertencia tanto 
à Fédération como à L’Alliance. Nessa altura lançá-
mos um boletim chamado Solidarité Ouvrière, com 
artigos sobre as lutas correntes, mas também sobre 
teoria. A Batalha republicou alguns desses artigos, 
que não eram assinados. Ficámos muito contentes 
por percebermos que os artigos eram lidos fora da 
França. Mas, após isso, não tive muitas mais liga-
ções com o movimento português, porque fui ab-
sorvido pelas tarefas sindicais, que me ocuparam 
sempre muito tempo. Foi só em 2012 que voltei a 
visitar o país, a seguir à Feira do Livro Anarquista 
de São Paulo. Estive no Porto, na Conferência Li-
bertária. Vim para propor a criação da Federação 
Anarquista Portuguesa, mas acabei por perceber 
que era difícil. E falei do encontro internacional 
que houve nesse ano [Agosto de 2012] na Suíça, 
em Saint-Imier. Foi um encontro extraordinário: 
4000 pessoas durante uma semana e nem um in-
cidente – as ruas estavam mais limpas do que sem 
anarquistas lá. Um dia, cruzámo-nos com uns polí-
cias e percebemos que a autarquia tinha duplicado 
o efectivo policial: tinham passado de um a dois 
[risos]. E havia crianças e companheiros brasilei-
ros que jogavam futebol na rua! Os comerciantes 
perguntavam-nos se voltaríamos no ano seguinte. 
Diria, sem modéstia, que o encontro foi organizado 
a 80% pela Fédération Anarchiste. Claro que, mais 
tarde, os plataformistas vieram reivindicar que 
tinham feito mais do que o pouco que fizeram... 
Um companheiro brasileiro costuma dizer: se um 
plataformista lavar um prato, no dia seguinte vai 
dizer que organizou tudo. 

A Batalha: Permite-me voltar aos anos da revolu-
ção portuguesa. Os teus contactos, depois da tua 
visita, duraram quanto tempo?

René Berthier: Duraram alguns anos. Houve uma 
certa desilusão, porque pensávamos que a CGT ia 
recuperar a sua força antiga. Não aconteceu. Não 
sei se tem havido análises sobre isso.

A Batalha: Faz parte da história do jornal, esse 
imaginário da reconstrução da CGT. Nessa altura, 
a seguir ao 25 de Abril, o jornal tinha ainda o sub-
título de Jornal Sindicalista Revolucionário. Era um 
projecto de grande importância para os militantes 
como o Emídio Santana, que tinham ainda presente 
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a memória do fim da CGT e do início da ditadura. 
Esse projecto, esse ideal, manteve-se até ao início 
dos anos 1980 e depois desapareceu. Percebeu-se 
muito cedo que o movimento sindical estava já cen-
trado em objectivos completamente diferentes.

René Berthier: Bom, havia o Partido Comunista...

A Batalha: E mesmo o Socialista, que acabou por 
criar a sua própria central sindical, a UGT. Todo o 
sindicalismo passou a estar integrado nas institui-
ções, centrado no diálogo com o Estado.

René Berthier: Não sei qual era a importância 
numérica, mas... Lembro-me de nessa altura ter 
encontrado muitos militantes, os antigos, que 
tinham memória desse período do fim da CGT e 
me contaram a história do movimento. Não sei se 
teria havido possibilidade de o movimento ressur-
gir, mas creio que não. A verdade é que não ha-
via jovens suficientes, suficientemente formados, 
para constituírem um novo movimento.

A Batalha: Havia jovens, mas sobretudo estudan-
tes, não operários.

René Berthier: Não é com estudantes que faze-
mos as coisas... O sucesso da L’Alliance fez-se por-
que não tinha estudantes. Eram pessoas que eram 
já militantes. Aqui [em Portugal] as pessoas esta-
vam de tal modo encantadas pela aura da CGT que 
não perceberam que as forças eram outras. Que 
era preciso ter militantes com presença efectiva 
no meio sindical. Foi o que aconteceu connosco, a 
presença era muito forte. Creio que somos a única 
entidade anarco-sindicalista que de facto seguiu 
os princípios da Alliance do Bakunine. Nós recru-
távamos pessoas entre os 25 e os 40 anos, pesso-
as que eram já militantes, e não adolescentes em 
ruptura com o poder autoritário paternal [risos]. 
E não creio que em Portugal houvesse esse núcleo 
suficientemente grande...

A Batalha: Havia esse fosso entre os militantes 
mais velhos e uma geração de gente muito jovem, 
sem memória dos tempos de glória da CGT, à pro-
cura do seu anarquismo. E, de um modo geral, 
mesmo se algumas das experiências feitas duran-
te esse período pudessem ser consideradas de al-
gum modo anarquistas – auto-gestão de fábricas, 
ocupação de terras, cooperativas de produção –, 
não havia uma consciência política anarquista. 

Tudo foi subsumido no PCP e no maoismo. Mas, 
René, avançaríamos agora para uma conversa um 
pouco mais pessoal sobre ti, sobre o teu trajecto 
de vida, o teu envolvimento com o movimento li-
bertário – com que idade, em que época, de que 
modo. E, muito em particular, o teu importante 
contacto com o Gaston Leval.

René Berthier: Bom: quando era estudante, em 
finais dos anos 60, fiz-me assinante do jornal 
do Gaston Leval. Chamava-se Les Cahiers du 
Socialisme Libertaire e depois mudou de nome: 
Les Cahiers de L’Humanisme Libertaire. E quando 
fui para Paris, logo após essa altura, conheci um 
tipo que era parte do grupo e me introduziu a 
ele. O objectivo do grupo – éramos muito pou-
cos, sete ou oito – era a formação de militantes 
por parte do Gaston Leval. Era a sua obsessão. 
A ignorância dos anarquistas, em termos de teo-
ria e história, enlouquecia-o. Ele tinha um motto 
que era «Não criamos bons militantes a partir de 
ignorantes». Assim, ele trabalhava-nos. Quando 
dizíamos disparates, quando dávamos opiniões 
não fundamentadas, ele corrigia-nos. Éramos 
obrigados a saber argumentar. Descrevo isso al-
gures, num textinho: digo que o nosso consolo 
era a sua companheira, que fazia um magnífico 
choucroute [risos]. Era um tipo muito orgulhoso, 
que não aceitava muito bem quando não estáva-
mos de acordo com ele. Vivia num apartamento 
próximo da Gare de Monparnasse que estava re-
pleto de livros. Tinha a mania de fazer fichas, 
milhares de fichas, fichas de leitura. Perdia mui-
to tempo com elas mas depois ganhava-o sempre 
que precisava de escrever um artigo. Depois da 
morte dele [em 1978] – eu já tinha cortado rela-
ções com ele – perguntávamo-nos onde paravam 
essas fichas. Creio que nessa altura... Quando 
somos jovens, somos caracterizados pela ingra-
tidão, não somos respeitosos. E creio que não 
me apercebi da dívida que tinha para com ele, 
do quanto ele contribuiu para a minha forma-
ção, dos benefícios que tirei da minha relação 
com ele. Um dia – ele era muito, muito anti-mar-
xista – pediu-me para escrever um artigo sobre o 
pensamento económico do Proudhon. Escrevi-o 
para o jornal dele e ele recusou-o por ser dema-
siado marxista. Aí, curiosamente, foi ele quem 
não soube argumentar. Foi a partir desse episó-
dio que nos afastámos gradualmente – vi o ídolo 
a tornar-se humano, de certa forma. Saí do gru-
po e, nesse ano, em 1971, criámos a L’Alliance de 

RENÉ BERTHIER
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que falei mais atrás. E é engraçado: nessa altura 
ouvimos dele uma frase que, agora, recordando-
-a, quase me dá vontade de chorar: Vocês não es-
tão prontos! Era quase o pai a não aceitar a parti-
da dos filhos. Mas nós estávamos prontos, porra! 
Porque estávamos todos muito bem preparados 
para o debate de ideias, para o combate políti-
co. Outros militantes libertários, quando fren-
te a frente com marxistas e maoistas, perdiam 
sempre. Eram ignorantes. Connosco, nunca eram 
eles quem tinha a última palavra. E isto foi tudo 
graças ao Leval! E não nos apercebemos disso, à 
época. Conhecíamos muito bem Trostky, Marx, 
todos esses. Considero, sem modéstia, que co-
nheço muito bem o marxismo.

A Batalha: E, René, sabemos que mantiveste um 
Círculo de Estudos Libertários Gaston Leval.

René Berthier: É importante falarmos um pou-
co da vida do Gaston Leval. Em 1915, foi para 
Espanha em fuga do serviço militar na Grande 
Guerra, e no momento da Revolução Russa foi 
enviado para lá como delegado da Federação de 
Grupos Anarquistas de Barcelona – e não a CNT, 
como alguns pensam – para assistir ao congresso 
de criação da Internacional Sindical Vermelha. 
Eram coisas de grande importância, claro. Foi aí 
que se cruzou com todos os dirigentes bolchevi-
ques: Lenine, Trotsky, Kollontai. Ele deu-se mal 
com o Trotsky e foi o relato que ele trouxe de 
volta para Barcelona que fez com que a CNT não 
aderisse à Internacional Sindical Vermelha. Foi, 
parece-me, uma escolha muito importante para 
o futuro. Portanto, ele contou-nos todas essas 
histórias. Ouvíamo-las como crianças, era fasci-
nante. Ele conheceu toda a gente – passaram por 
casa dele todos os exilados da Revolução Russa 
e da Revolução Espanhola. Enfim, era um perso-
nagem avassalador.

A Batalha: E como descreves o Socialismo Liber-
tário, o Humanismo Libertário do Leval? O seu 
legado.

René Berthier: Não me considero herdeiro dele. 
Tomei outras direcções. Reconheço-lhe um pa-
pel importantíssimo na minha própria evolução, 
é certo, e compreendo que possa ser visto como 
um herdeiro dele. Bom: mas, nessa época em que 
o acompanhei, o Leval foi rejeitado pela Fédéra-
tion Anarchiste. Mais tarde, tentaram ocultar isso, 
claro, quando finalmente perceberam que o Leval 

era alguém importante. Ele não via com bons 
olhos uma revolução violenta mas tinha argu-
mentos... De um modo geral, ele baseava a sua 
posição numa frase que o Bakunine escreveu já 
no fim da vida e que dizia qualquer coisa como 
depois da Comuna [de Paris], o Estado dispõe de 
meios para oprimir a classe operária bem supe-
riores àqueles de que ela dispõe para se lhe opor. 
E, diria eu, hoje é milhares, milhões de vezes 
pior. E, enfim, se eu sou o herdeiro do Leval, é 
por essa via um pouco iconoclasta. Creio que o 
movimento anarquista de hoje vive de conceitos 
completamente ultrapassados, ou até de mal-
-entendidos. Por exemplo: a palavra autoridade. 
Quando vemos a palavra nos textos do Bakuni-
ne ou do Proudhon, é sempre sinónimo de poder 
do estado. Ora, hoje, depois do fim da Interna-
cional, o autoritarismo tornou-se num concei-
to psicologizante, centrado no indivíduo, que evo-
luiu à sombra do individualismo. Na concepção 
anarquista inicial isto não faz sentido nenhum. 
O Bakunine, aliás, detestava os individualistas, 
nem sequer os considerava anarquistas. Para 
ele, na doutrina anarquista – sem adjectivo –, 
há uma série de elementos que constituem uma 
doutrina global, e, dentro dessa doutrina global, 
existe uma teoria do indivíduo, em particular 
no Proudhon. Nela desenvolve-se uma teoria do 
indivíduo que não corresponde a uma doutri-
na global que apelidaríamos de individualismo 
anarquista. Não há necessidade de se criar um 
anarquismo individualista separado do próprio 
anarquismo. Dentro da doutrina anarquista, há 
também uma teoria da violência. Bakunine dizia 
que, se tomarmos a iniciativa de envolvermos o 
proletariado na revolução, é bom que seja um su-
cesso, senão é crime! Eis uma teoria da violência, 
que uso devemos fazer da violência. É o mesmo 
com o individualismo. Os individualistas dizem 
que é pelo individualismo que vamos emancipar 
a humanidade. Não acredito nisso. Os insurrec-
cionalistas dizem que é pelo insurreccionalismo 
que vamos emancipar a humanidade. Depois há 
os vegetarianos, etc, todos dizem a mesma coi-
sa. Para o Leval, a doutrina anarquista global 
continha várias ideias e reflexões das quais ele 
fazia uso conforme as circunstâncias. Portanto, 
acho que o anarquismo de hoje tem de largar es-
sas coisas do passado – individualismo e etc. – e 
constituir-se como doutrina anarquista global, 
mas não ideologia, nunca falo de ideologia. E tem 

de tomar em conta a sociedade de hoje, que não 
é a mesma que a de Bakunine. Já não há proleta-
riado, em França a classe operária corresponde a 
nem 12% da população. O movimento anarquista 
de hoje não tem qualquer espécie de discurso di-
rigido às classes médias, e não é com o discurso 
radical de hoje que se chega lá. A verdade é que 
houve um modelo revolucionário. E, infelizmen-
te, o movimento anarquista não soube estudar os 
contextos. O sindicalismo revolucionário francês, 
quando o olhamos de perto, durou pouco tempo, 
desde o início do século XX até 1914. A Espa-
nha teve um movimento revolucionário impor-
tante porque não havia mediação entre a clas-
se operária e a burguesia. Toda a reivindicação 
operária tinha como resposta a polícia, a polícia 
a disparar. Nessa altura, o operariado tinha de 
ser revolucionário. Isso permitiu a expansão de 
uma organização como a CNT, que era a única 
capaz de organizar os trabalhadores. Na Bélgica 
houve também um movimento revolucionário, 
mas foi destruído quando, após manifestações 
violentíssimas, se estabeleceu o direito de voto. 
Na Alemanha nunca houve movimento revolucio-
nário porque o Bismarck ofereceu logo o direito 
de voto. E, na França, houve um movimento re-
volucionário importante mas só até 1908, 1910. 
Até essa altura, o Estado disparava sempre em 
resposta, morreu imensa gente. E, nessa altura, 
houve uma catástrofe terrível numa mina, que 
matou cerca de 1000 pessoas. Isso despoletou 
um movimento que conquistou o direito a férias 
pagas, que não existia. Nesse momento, a direc-
ção da CGT mudou porque ela percebeu que não 
era possível estar em confronto permanente com 
o poder estatal, pelo que passou a tentar nego-
ciar. Antes disso, era a acção directa, havia uma 
recusa total em negociar. Portanto, o que faz a 
existência de um movimento revolucionário não 
depende de 20 operários ou de 20 estudantes ou 
de 40 estudantes-operários que proclamam va-
mos fazer a revolução!, mas sim um contexto glo-
bal extremamente complexo que faz com que um 
movimento revolucionário seja possível. Ora, 
hoje, os anarquistas não têm este tipo de análise 
em consideração. Acham que a revolução é sem-
pre possível. Não é verdade. Hoje, não podemos 
aplicar as mesmas estratégias que a CGT espa-
nhola em 1930 ou que a CNT francesa em 1900. 
Mas também não acredito na possibilidade do 
gradualismo, temos de encontrar outras vias. 
Mas, pessoalmente, não sei quais...
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Qual a pertinência do debate entre Slavoj Žižek e 
Jordan Peterson neste contexto específico? Afinal de 
contas, durante toda a extensão do evento Felicidade: 
Capitalismo VS Marxismo, o anarquismo foi menciona-
do apenas uma vez e a jeito de interjeição compa-
rativa. A espectacularidade da ocasião, a orgulhosa 
mercantilização da ideia de debate intelectual, poderia 
ser motivo suficiente de desinteresse ou repúdio, pois 
atribui aos potenciais interessados o papel de sujeitos 
passivos, reduzidos à condição individualista de consu-
midor, e ao mesmo tempo alimenta um certo clubismo, 
evocado pelos dois lados da antiga «cortina de ferro».

Contudo, pode-se tentar justificar a pertinência do 
debate neste jornal ao defender-se que certos pontos 
abordados por Peterson e Žižek implicam uma crítica 
tácita ao anarquismo. Se muitas das questões levan-
tadas são fundamentais no pensamento anarquista, 
porquê subtrairmo-nos da discussão?

As principais questões que nos dizem respeito são:

No argumento de Peterson, quando o marxismo fez 
da «luta de classes» o motor da história por excelência, 
caiu no erro de representar a humanidade apenas em 
termos económicos. Esta miopia conceptual, encon-
trada por Peterson no Manifesto Comunista de Marx e 
Engels, gerou a binariedade radical, maniqueísta até, 
«proletariado versus burguesia». Para Peterson, o mar-
xismo ergue uma ética perigosa, limitada aos termos do 
discurso económico, ao negligenciar todas as outras di-
mensões humanas onde o fenómeno da dominação e da 
competição se expressa. Ao mesmo tempo, radicaliza a 
sociedade com a sua violenta divisão histórica e com os 
seus apelos à revolta armada.

Se recuarmos até Henri Saint-Simon e à ressaca 
da revolução francesa de 1789, encontramos esta bi-
nariedade «proletariado versus burguesia» em estado 
embrionário, quase irreconhecível: «Os proprietários, 
embora em menor número, são mais iluminados do 
que vocês [os não-proprietários] e, pelo bem comum, 
o poder deve ser distribuído de acordo com o grau 
de iluminação.»1 Aqui, os homens de negócios e os 
banqueiros estão do lado bom da história porque eram 
tidos como os mais aptos para cumprir a promessa de 
emancipação material da Revolução Industrial. A ideia 
de que é através da revolução das relações de produção, 
isto é, da revolução da dimensão económica da orga-
nização social, que se erradica a iniquidade política 
– a falha política – aparece em Saint-Simon. Aí, diz 
Engels, «o que está deveras expresso é a ideia de 
um futuro onde se dá a conversão daquilo que é o 

domínio político sobre os homens para a administra-
ção das coisas, para a direcção de processos de pro-
dução – isto é, a “abolição do Estado” sobre a qual 
tem havido tanto barulho.»2

Peterson rejeita a crença comunista onde o fenó-
meno da dominação, da hierarquia e da competição 
desaparece com a racionalização do sistema de pro-
dução e com a distribuição igualitária de recursos, 
isto é, que o Estado se torna necessariamente supér-
fluo com a abolição dos antagonismos económicos. 
É no preciso momento em que Peterson denuncia 
este aspecto messiânico em particular que Žižek in-
terrompe para lembrar que «também os anarquistas» 
vêem assim as coisas. De facto, pode-se dizer que 
foi a partir de Pierre-Joseph Proudhon, o primeiro 
auto-intitulado anarquista, que a crítica dos «pro-
prietários» e dos «não-proprietários» ganhou os con-
tornos científicos necessários à inversão da binarie-
dade saint-simoneana. A influência de Proudhon em 
Marx, por sua vez, é inegável.

Porém, a crítica tácita ao anarquismo deixa-se ver 
de forma menos óbvia no decorrer do debate. Como 
já foi dito, para Peterson, a centralidade da «luta de 
classes» no materialismo histórico marxista acaba 
por criar uma binariedade redutora entre «proleta-
riado» e «burguesia», na qual o «bem» e o «mal» es-
tão transvestidos em termos económicos. Porém, Pe-
terson traz a polémica até aos nossos dias, afirmando 
que, durante as décadas de 1960 e 70, a binariedade  
«proletariado versus burguesia» foi «contrabandea-
da» pelos intelectuais franceses sem nunca perder a 
sua forma abstracta «oprimidos versus opressores». 
Assim, o binário marxista foi progressivamente rein-
ventado e naturalizado no meio académico, vindo a 
constituir a base de muitos dos antagonismos e dos 
moralismos das «políticas identitárias» da contem-
poraneidade.

Jesse Cohn resume as condições ne-
cessárias para o «contrabando» referido 
por Peterson até às políticas iden-
titárias dos nossos dias, no-
meadamente a forma como o 
pós-modernismo veio desabar 
as grandes meta-narrativas do 
séc. XX: «sem uma “natureza 
humana” abrangente ou “in-
teresse de classe” que produza 
unidade entre as pessoas (sob 
a forma de sujeitos “humanos” 
ou “proletários”), parece que 
os Novos Movimentos Sociais 
preenchem a lacuna com identi-
dades de grupo organizadas em 
constelações de afinidade (género, 
etnicidade, raça, sexualidade, 
habilidade, idade, etc.)». 
Em suma, para Peterson, 
os «Novos Movimentos So-
ciais» que preenchem esta 
lacuna meta-narrativa na 
academia constituem uma

Žižek vs. Peterson,  
identidade e 
pós-anarquismo 

espécie de «neo-marxismo» irremediavelmente assente 
no binário «opressores versus oprimidos» que, entre-
tanto, fora abstraído a partir do binário original «pro-
letariado versus burguesia» do marxismo clássico.

Apesar de, a certa altura, defender que a obra mar-
xiana em geral é mais sofisticada do que a sociologia 
binária do manifesto em particular, Žižek acaba por ir 
ao encontro de Peterson ao referir-se à campanha #me-
too, afirmando que nela há «protestos genuínos filtra-
dos pelo ressentimento» onde as vítimas e militantes 
«vivem obcecadas com os seus agressores». Ao evocar 
Lacan, Žižek introduz ainda um aspecto psicológico à 
questão do esquema «oprimidos versus opressores», 
sugerindo que um marido, quando sofre de ciúmes, 
sofre devido à necessidade patológica de suster a sua 
própria identidade reactiva.

Na sua genealogia da moral, Friedrich Nietzs-
che fala de uma distinção qualitativa na binarieda-
de «escravos versus senhores»: «Enquanto a moral 
aristocrática nasce de um “sim” triunfante, dirigido 
pelo próprio ao próprio, a moral dos escravos, desde 
o primeiro momento, diz “não”, e dirige esse “não” 
a algo “exterior”, a um “outro”, a um “não-o-pró-
prio”..., e a sua acção criadora reside neste “não”».3 
Quando um dado indivíduo ou grupo social não su-
pera as condições da sua dominação, quando lhe é 
impossibilitada a sua auto-afirmação e emancipação, 
surge «o ressentimento de seres a quem está veda-
da a verdadeira reacção, o acto de reagir, e que só 
encontram compensação numa vingança imaginária». 
Este aspecto vingativo, obsessivo, parece relacionar-se 
com a patologia referida por Žižek onde uma dada 
identidade se sustenta apenas em oposição a um 
«outro», daí a existência paranóica do marido.

O reducionismo económico do
conceito de «luta de classes»;

A binariedade ressentida «oprimido 
versus opressor»;

O binário «oprimido versus opressor» 
nas «políticas identitárias» de hoje.
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«O desejo de destruição, de mudança, de devir, pode ser a expressão da força supe-
rabundante, grávida de futuro», diz Nietzsche, «mas pode ser também o ódio do ser 
fracassado, do deficiente, do deserdado que destrói, que é forçado a destruir porque o 
estado de coisas existente, todo o estado de coisas, todo o ser mesmo, o revoltam e o 
irritam – para compreender essa paixão é preciso olhar de perto os nossos anarquis-
tas.»4 Clarifica-se assim o porquê de Nietzsche reservar palavras tão cruéis para os 
anarquistas, pois parecem querer institucionalizar, sob os seus negros estandartes, a 
«moral dos escravos».

Segundo uma lógica semelhante, Guy Debord declarou que «o anarquismo 
permanece uma negação meramente ideológica do Estado e das classes», susten-
do-se apenas contra a dominação, nas suas variadas formas, em prol da utopia da 
«liberdade pura». Deste modo, parece que o anarquismo fornece uma estrutura 
binária abstracta «oprimido versus opressor» que permite o encaixe discursivo e a 
apropriação. Por isso, não surpreende que esteja no horizonte de tantas políticas 
e movimentos mais ou menos identitários (anarco-feminismo, black anarchism, 
anarquismo queer, anarco-nacionalismo, etc.). Para Jesse Cohn, estas categorias 
atravessam-se ambiguamente porque são «contextuais», alertando para o facto 
de que «se pode ser privilegiado em termos de uma identidade (diga-se, género 
ou raça) e marginalizado noutros aspectos (p. ex.: sexualidade).»

Voltando ao debate, Žižek diz que o que não gosta nas políticas identitárias é 
do «contentamento com a auto-marginalização, onde o que é bom é estar à mar-
gem, não no centro», confessando-se quase «nostálgico em relação aos antigos 
comunistas que, pelo menos, tinham a honestidade de dizer “Não, não gostamos 
da nossa posição marginal, queremos fazer qualquer coisa com o poder central”». 
Numa frase de Jacques Donzelot encontramos o anarquismo a padecer da mes-
ma identificação com a marginalidade, além de ser representado, curiosamente, 
como uma variação da binariedade marxista «proletariado versus burguesia»: 
«O capital, enquanto contraste e bode-expiatório, é substituído pelo Estado, 
aquele monstro frio cujo crescimento ilimitado “pauperiza” a vida social; e o 
proletariado dá lugar à sociedade civil, ou seja, a tudo aquilo capaz de resistir à 
racionalidade cega do Estado, tudo aquilo que se lhe opõe ao nível dos costumes e 
tradições, uma sociabilidade viva, procurada nas margens residuais da sociedade 
e promovida ao estatuto de motor da história.»5

Não será esta auto-identificação com a marginalidade uma realidade do movi-
mento anarquista contemporâneo, talvez tão determinante como a repressão das 
forças políticas? Não será o «ressentimento» responsável por um certo sectaris-
mo, por uma certa obsessão com a pureza revolucionária que faz com que os mili-
tantes hesitem face a grandes aventuras colectivas que exigem, necessariamente, 
o uso do poder? Não será a «vingança imaginária» referida por Nietzsche aquilo 
que motivou a profusão de máscaras alusivas ao filme V for Vendetta como meio 
de anonimato nos black blocs?

Por outro lado, não terá o anarquismo surgido como uma rejeição da natu-
ralização da «moral de escravo» que o capitalismo vinha a forçar sobre as po-
pulações? Será que o capitalista, para usar os termos de Nietzsche, diz um «sim 
triunfante» a si mesmo através do regime do salariado e do patronato? Ou será 
que, na sua condição de produtor-como-explorador, necessita «patologicamente» 

do assalariado para sustentar a sua identidade?

Patrick Colquhoun, responsável pela criação da primeira polícia pre-
ventiva em Inglaterra, escrevera: «A pobreza é aquele estado e condição 

social onde o indivíduo […] não tem propriedade nem meios de subsis-
tência, somente aquilo que advém do constante exercício da indústria 
nas várias ocupações da vida. A pobreza é por isso um ingrediente 
indispensável na sociedade, sem a qual as nações e comunidades não 
poderiam existir num estado civilizacional.»6 Por outras palavras, pa-
rece que sem a (fabricação da) escassez não se poderiam erguer os 
grandiosos e heróicos projectos saint-simoneanos. Mas é neste movi-
mento que o capitalismo revela o seu rosto apocalíptico, engendrando 

uma humanidade que tem a sua própria escravidão e sacrifício como 
ponto de partida para a construção de significado colectivo.

Oriano
Ilustração_ André Pereiraidentidade e 

pós-anarquismo 
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Reflexões de um dos fundadores e director de um 
órgão de comunicação social independente, dedicado 
à actualidade da capital portuguesa, na hora da 
despedida. Ou uma interrogação sobre como fazer 
jornalismo relevante e de qualidade, com pouquíssimos 
meios, num contexto de radical mudança no sector.

Samuel Alemão
Ilustração_ Simão Simões

Ouvir as pessoas, antes de mais. Auscultar as preocupações, as expectativas, as su-
gestões e as ideias dos que habitam, trabalham e estudam na capital portuguesa 
constituiu a linha orientadora d’O Corvo - Sítio de Lisboa. O jornal online por mim 
fundado, em Março de 2013, juntamente com Francisco Neves e Fernanda Ribeiro, 
e cuja actividade terminou a 29 de Maio passado, teve sempre tal propósito. Até ao 
último dia. É claro que, agora, olhando para trás com serenidade e distância crítica, 
podemos apontar momentos e situações em que tal objectivo não terá sido cumprido 
da melhor das maneiras ou até trabalhos que ficaram aquém do desejado. Algo ineren-
te à generalidade das actividades humanas, afinal. O desejo de fazer jornalismo inde-
pendente de qualidade, com enfoque na realidade local da maior cidade do país, terá 
sido, porém, cumprido ao longo dos seis anos da nossa existência em www.ocorvo.pt. 
As reacções dos nossos leitores, no momento em que anunciámos o fim, assim o permi-
tem concluir. E foram tantas e tão intensas que nos surpreenderam.

Desde o momento em que tornámos pública a nossa nota de despedida, e du-
rante quase uma semana, fomos brindados tanto por múltiplas confissões de tris-
teza como por profusas e generosas declarações de amor. Por entre o muito que se 
disse, parece ser evidente a gratidão de um número significativo de pessoas pelo 
trabalho por nós desenvolvido, a ponto de entre algumas opiniões sobressair uma 
sensação de quase orfandade. Fazíamos algo ímpar, escreveram e disseram muitos. 
Avaliação que nos deixa orgulhosos e felizes pelo trabalho desenvolvido, mas que 
não evita assumir-se também como reveladora do estado do jornalismo que se vai 
praticando. O que fizemos sobressaiu porque, na verdade, o panorama dos últi-
mos anos na comunicação social portuguesa é, reconheçamo-lo, nada menos que 
deprimente. A última década e meia, ou até um pouco mais, tem-se revelado um 
alfobre de derrotas e concessões sucessivas, com o fecho de títulos da imprensa, a 
redução drástica das tiragens em papel, o despedimento de jornalistas, colunistas 
e críticos e, por consequência, a perda de qualidade e de capacidade de resposta à 
actualidade, nos seus mais diversos quadrantes.

Tudo isto a par da afirmação inequívoca da internet como meio de comunicação 
preferencial da maioria das pessoas. Os dois fenómenos estão, aliás, relacionados. 
Uma afirmação da qual O Corvo fez parte, sem dúvida. Existíamos exclusivamente 
online. Quando começámos, em 2013, a muito propalada crise da comunicação social 
era já, todavia, uma realidade bem evidente, e há pelo menos uma década. Se o acesso 
à informação constitui um dos mais básicos direitos humanos, não é menos verdade 
que a generalizada falta de percepção popular de que o jornalismo – como as demais 
actividades profissionais – tem custos e, por isso, o seu consumo vem sempre com 
um preço associado, tem contribuído para o agudizar dos problemas. Também nós 
contribuímos para isso, ao disponibilizar gratuitamente os artigos que íamos produ-
zindo. Ao iniciar o nosso projecto, sabíamos dessa aparentemente insolúvel contra-
dição. E, por isso, julgámos, desde logo, que a via para viabilização teria de passar 
por uma solução de cunho comercial. Agora, qual seria ela? Numa primeira fase, de 

forma algo 
ingénua, su-

pusemos que 
a receita de 
publicidade 

poderia ser a 
resposta. Mas 

em pouco tem-
po percebemos o 
irrealismo de tal 

pressuposto.

Os eventuais pro-
veitos daí prove-

nientes são hoje uma 
falácia, sabemo-lo 

bem. E explicam, em 
grande medida, a 

queda da vitalida-
de de tantos pro-

jectos de comu-
nicação social, 

incapazes de 
encontrar for-

mas de garantir a 
sua sustentabilidade financeira. O grosso 

da receita publicitária encontra-se, cada vez 
mais, nas mãos das grandes plataformas que asse-

guram o acesso «gratuito» dos cidadãos à informação 
que consomem, em particular o Facebook e a Google. Tal 

cenário justifica a depreciação dessa outrora importante fonte de receita para os 
jornais. Para aspirar a manter os rácios de rentabilidade de antes, seria preciso ter 
audiências cada vez maiores. Algo irrealizável e que, no fundo, explica o fenómeno 
do «clickbait». É a tradicional história do burro e da cenoura, mas em que o papel 
de asnos cabe tanto aos jornalistas como aos leitores. Cada vez mais cientes dessa 
realidade, e à medida que nos íamos afirmando como um título credível – com es-
forço e recurso ao trabalho voluntário dos que connosco iam colaborando –, equa-
cionámos eventuais patrocínios ou parcerias com empresas ou marcas. Foi com esse 
objectivo, de resto, que O Corvo entrou numa derradeira fase, a partir de meados 
de 2017, ao constituir-se como empresa, detida por mim e pelo sócio Daniel Toledo.

Deve-se ao Daniel, jornalista espanhol sediado em Lisboa, e ao investimento 
directo por ele realizado, a renovada vitalidade do jornal nestes seus dois últimos 
anos de existência. Com a criação desse veículo empresarial, foi possível asse-
gurar o salário de dois jornalistas, o meu e o da Sofia Cristino, bem como cobrir 
todos os outros custos associados ao projecto. Ao longo deste período, julgo que 
O Corvo se solidificou como um órgão de comunicação social credível para todos 
os que demandavam por informação generalista de qualidade sobre a cidade de 
Lisboa. E logo num momento de tão evidente transformação na capital, fosse, 
numa primeira fase, em 2013 e 2014, pelas crises habitacional e social nascidas 
da conjuntura económica e da nova lei do arrendamento, ou, pouco depois, a elas 
se justapondo, pelas revoluções turística, comercial e de reabilitação urbana en-
tretanto desencadeadas. Ao longo destes anos, as alterações no quotidiano e na 
configuração da cidade foram enormes. Delas tentámos dar conta, de forma sis-
temática e diariamente, com os pouco meios de que díspunhamos. Acreditámos, 
desde a primeira hora, num jornalismo feito como expressão dos desejos e das an-
siedades cartografáveis nas almas dos que habitam uma cidade com tal dimensão, 
diversidade, história e complexidade – reflectindo, por conseguinte, interesses e 
percepções necessariamente distintos e, muitas vezes, conflituantes.

Essa abrangência é, em si mesma, democrática, denotando as contradições de 
uma comunidade tão vasta e heterogénea como é a de uma cidade grande. Mas, 
muitas vezes, há que fazer escolhas. É claro que não existe esse mirífico estádio do 
jornalismo neutro e, tendo isso em mente, assumimo-nos, desde o princípio, como 
um projecto crente numa ideia de vida urbana progressista, cosmopolita e tolerante. 
Conjunto de convicções que, surpreendamo-nos, por vezes, vai em contramão com 
a vontade da maioria. Um exemplo: apesar de, com grande frequência, termos dado 
conta das manifestações de enorme descontentamento popular, um pouco por toda 
a cidade, relativamente aos crescentes entraves colocados à circulação e ao estacio-
namento automóvel, sempre achámos que essa era uma «luta» espúria e sem senti-
do. Lisboa precisa de menos carros, e não de mais, porque eles têm contribuído para 
destruir a nossa qualidade de vida. Seria bom, julgo, que em vez de lutarem pelos 
interesses da indústria automóvel, as pessoas se mobilizassem a sério por melhores 
transportes públicos – tema do qual também demos conta inúmeras vezes. Um cres-
cente número de pessoas vai percebendo isso e expressa-o de forma cada vez mais 
clara. Infelizmente, O Corvo não sobreviveu para acompanhar as mudanças que, 
inevitavelmente, acontecerão. Não conseguimos garantir a viabilidade económica 
do jornal. Mas o bom jornalismo será sempre vital para uma comunidade respirar. 
Pode ser que outros projectos o saibam fazer melhor que nós.

O NASCIMENTO,  A  V IDA 
E  A  MORTE  D ’O CORVO, 
UM JORNAL  A  ECOAR OS 
ANSE IOS E  AS  ASPIRAÇÕES 
DAS PESSOAS DE  L ISBOA
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Os partidos «verdes» da Europa estão em cres-

cimento um pouco por toda a parte, e foram 

sobretudo os mais jovens quem lhes deu voz, 

como um sopro de esperança, ou um outro mo-

mento político de engano. É o grande regresso 

do reformismo, desta vez sob a capa do ecolo-

gismo. A lógica passa por lutar contra o aque-

cimento global mantendo-nos direitinhos nos 

barcos – não fazer ondas. 

É essa a lógica que é promovida pelos mo-

vimentos ecologistas dominantes: essa lógica 

de evitar o confronto, de defender uma não-

-violência incondicional, de pedir aos gover-

nos que ajam em vez de nós. O ecologismo, 

tal como se tem desenvolvido na Europa, é 

um instrumento de controlo, é a obrigação de 

nos sentirmos culpados porque não deitámos 

Abandonai os vossos cartazes, 
abandonai a rua. 
Sabotagem e Caos.

Não há questões fáceis no que toca à Catástrofe, senão a 
questão de sabermos se somos ou não capazes de destruir essa 
merda de norma que nos imobiliza.

Sabemos todos o que há a fazer. Organizarmo-nos para de-
fendermos o que vive, para defendermos a nossa vida contra 
aqueles que nos oprimem. Organizarmo-nos para derrotarmos 
esta civilização do nojo. 

um papel no caixote certo enquanto os mais ricos 

se pavoneiam em jactos privados sem pestanejarem. 

O ecologismo remete-nos para o nosso lugar de do-

minados – andamos para aqui a pedir com gentileza 

que os burgueses se mexam para salvarem o nosso 

pobre planetazinho quando são eles quem tem a 

maior fatia de culpa na sua destruição. É a reprodu-

ção de um sistema de dominação: somos nós quem 

deve apertar o cinto, ir para o trabalho em com-

boios lotados, sentirmo-nos mal porque participa-

mos no seu mundo.

Não vai haver mudanças vindas de cima. Deve-

mos parar de pedir aos nossos governantes que fa-

çam o oposto dos seus interesses – devemos, isso 

sim, vencer quem nos domina e os seus interesses. 

Há coisas fascinantes no momento presente. Chegá-

mos à destruição irreversível dos espaços poéticos. 

Devastámos, enchemos de cimento, explorámos 

toda a superfície do planeta, a um ponto tal que 

a diversidade do que vive está em perigo: a civili-

zação é a causa de uma extinção de grandes pro-

porções. Mas, acima de tudo, devemos é respeitar 

as normas esmagadoras para vencermos os respon-

sáveis e os dominantes, os movimentos ecologistas 

devem absolutamente ser movimentinhos bem com-

portados, civilizados e não violentos, muito giros e 

gentis. Olhem para nós, tão radicais, a fazer logos 

engraçados e a acampar em Wall Street ou na City. 

Que porra!, o mundo desmorona-se e não somos ca-

pazes de ultrapassar as normas mórbidas da políti-

ca liberal, já não há modo de sermos convencidos, 

sabemos bem que a barganha é inútil – ora, porquê 

continuar a gastar energias a passear na rua com 

piadolas nos cartazes como se isso fosse mudar al-

guma coisa?
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Na ilha da Madeira, publicou-se entre 1926 e 1932 

o jornal A Batalha, que era propriedade das As-

sociações de Classe: carpinteiros, pedreiros, pin-

tores, fabricantes de calçado e manipuladores de 

pão, apresentando-se como órgão defensor do 

povo dos consumidores e das vítimas dos homens.

O ano de 1931 foi um ano negro para o re-

gime que sucedeu à Primeira República, tendo 

ocorrido várias tentativas de derrubar a ditadu-

ra nacional. De entre as insurreições havidas, 

destacamos a Revolta da Madeira, que também 

se estendeu aos Açores e que durou quase um 

mês, de 4 de abril a 2 de maio.

Neste texto, damos a conhecer o eco da cha-

mada Revolta da Madeira, no referido jornal A Ba-
talha, salientando o facto de, ao contrário do que 

aconteceu nos Açores, a revolta não se ter limitado 

aos militares e deportados, tendo obtido amplo apoio 

da população madeirense, sobretudo a urbana, em 

virtude daquela ilha estar «mergulhada num cli-

ma pré-insurrecional a que não faltava nenhum 

dos ingredientes da revolução social: crise eco-

nómica e social, movimento de massas, com o 

operariado atingido por um forte desemprego 

e as classes médias descontentes pelo alegado 

abandono a que eram votadas pela Ditadura» 

(Farinha, 1988, p.145).

A Revolta da Madeira possuía objetivos bas-

tante limitados, isto é, não tinha programa po-

lítico e não apresentava uma proposta de gover-

no para substituir o que estava em exercício em 
Lisboa, limitando-se a restaurar «os verdadeiros 

princípios republicanos que nortearam o 5 de 

Outubro» (Farinha, 1988, p. 149).

O anarquista Mário Caste-

lhano, que havia chegado à Ma-

deira depois de ter estado depor-

tado nas colónias, participou ati-

vamente na Revolta da Madeira, 

segundo Farinha (1988), e o mo-

vimento sindical também tomou 

posição de apoio aos revoltosos, 

como o demonstram os textos 

publicados no já referido jornal 

A Batalha.

Mário Castelhano conta no 

seu livro Quatro Anos de De-

portação que chegou à Madei-

ra, proveniente dos Açores, 

onde estivera deportado, de-

pois de ter estado em Angola, no dia 6 de abril, 

dois dias depois da revolta da guarnição militar.

Através da leitura do livro Mário Castelha-

no fica-se a saber que não só todos os partidos 

republicanos aderiram à revolta como também 

uma parte significativa da população, tendo-se 

realizado «manifestações grandiosas que per-

correram as ruas da cidade aos vivas à liberdade 

e morras à tirania» (Castelhano, 1975, p.194).

A posição das organizações operárias foi bem 

clara de apoio aos revoltosos, como o demonstram 

vários artigos publicados no jornal A Batalha. 

No dia 11 de abril, num texto assinado por Te-

ófilo Rodrigues, podemos ler o seguinte: «Liber-

dade! Todos viram o nosso jornal dar o primeiro 

viva à Liberdade, no dia 4, e seremos nós quem, 

também, manterá a mesma opinião… Agora, mais 

do que nunca, ponhamos os olhos no futuro, en-

frentemos a situação, pela forma mais logica pos-

sível, e lutemos porque é chegada a hora que nos 

fará livres para sempre, como o somos agora…»

No mesmo jornal, no dia 13 de abril, podemos 

ler o seguinte: «Os trabalhadores da Madeira 

só têm um caminho a seguir nesta excepcional 

emergência: unirem-se a todas as vítimas da di-

tadura e lutarem a seu lado, ao lado da guarnição 

militar que rompeu fogo contra a mesma e lutar, 

lutar, até vencer!»

De acordo com Mário Castelhano, a questão 

não se ficava pelo derrube da ditadura, pois o 

povo «sabia que a sua vida económica pouco vi-

ria a melhorar com a mudança de situação, mas 

queria pelo menos ter mais liberdade para enca-

minhar seus passos a destinos mais vastos» (Cas-

telhano, 1975, p. 202).  

A opinião de Mário Castelhano é corrobora-

da por um texto publicado n´A Batalha, a 18 de 

abril, no qual o autor, depois de referir à situa-

ção dramática em que viviam os madeirenses e 

os demais portugueses sob a ditadura, termina 

Teófilo Braga
do seguinte modo: «Prossigamos, pois na luta até à que-

da da ditadura. Depois, colaboraremos com o restante 

proletariado, na conquista de direitos insofismáveis, no 

adento de princípios sociais mais justos e equilibrados».

No primeiro número d’A Batalha publicado após a der-

rota da Revolta da Madeira, no dia 9 de maio de 1931, não 

há qualquer referência explicita ao ocorrido, destacando-

-se na primeira página em letras grandes o seguinte texto:

«SERENAMENTE
A vida é uma ilusão. O egoísmo 
é quem predomina em todos os 

campos, a sua ação é violável. 
A maldade sua companheira 

acompanha a passos lentes este 
tributar da vida em que todos 

nós estamos empenhados. 
Ai dos homens, desde o sábio ao 

plebe, que por caminhos diversos 
querem chegar ao fim da estrada 

da vida sem uma mácula. Para 
estes as nossas saudações. Para 

os que erram o nosso desprezo.»

No mesmo número do jornal, destacamos dois 
textos: «Exortação ao Trabalhador Rural», de Neno 
Vasco, e «O 1º de Maio do ano Cincoenta (sonho)», 
de Leon Kobrin.

Bibliografia
Castelhano, M. (1975). Quatro anos de deportação. Lisboa: Seara Nova

Farinha, L. (1988). O Reviralho - Revoltas Republicanas contra a 
Ditadura e o Estado Novo 1926-1940. Lisboa: Editorial Estampa.
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ENCOMENDAS POR JORNALABATALHA@GMAIL.COM | TAMBÉM À VENDA NAS LIVRARIAS

15€ PARA NÃO-ASSINANTES DE A BATALHA
12€ PARA ASSINANTES DE A BATALHA

8€ PARA NÃO-ASSINANTES DE A BATALHA
6,5€ PARA ASSINANTES DE A BATALHA

HÁ MUITO INDISPONÍVEL NAS LIVRARIAS.

A LETRA LIVRE
JUNTA-SE ÀS COMEMORAÇÕES

DO CENTENÁRIO
DE A BATALHA

E REEDITA
SURGINDO VEM AO
 LONGE A NOVA 
A U R O R A,
O CÉLEBRE LIVRO DE
JACINTO BAPTISTA
SOBRE A HISTÓRIA DO NOSSO JORNAL,

DO PÓS-GUERRA.

ORGANIZADO E TRADUZIDO 

POR CARLOS D'ABREU, 

A BARRICADA DE LIVROS,
E EM CO-EDIÇÃO COM 

A BATALHA 

MUNDO REAL 

POÉTICO.
TRATA-SE DE UMA ANTOLOGIA

DO POETA ESPANHOL

JESÚS LIZANO, 
UMA DAS PRINCIPAIS VOZES

DO ANARQUISMO 
E S P A N H O L

APRESENTA O LIVRO
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A razão, as instâncias criativas, o tra-
balho, o planeamento urbano prefi-
guram hoje rotas de colisão do futuro 
contra o passado, cuja encruzilhada 
é o palco onde jaz o homem-suicídio, 
o pacato homem-sonífero, o anódino 
escravo-modelo e até, estupefacto, o 
homem-irredutível. A razão, socor-
rendo-se de uma ética funcional, 
veio amordaçar, a título de produti-
vidade e comércio, os jogos do dese-
jo e a pragmática estética. A insig-
nificância assume-se como código 
propício a procedimentos de obedi-
ência inquestionável: pare, escute, 
olhe, puxe, empurre, abra pelo pi-
cotado, circule com precaução, etc. 
Mensagens de uma essencialidade 
confrangedora que, ao encurtarem 
a emoção dos trajectos, limitam a 
riqueza vocabular. E se o trabalho 
condiciona a uma lógica de favos, 
por seu turno a cartografia para de-
rivas lúdicas veio restringindo-se a 
segmentos, ou recintos, de prazer 
vigiado e também já normalmente 
aceite em território sob alçada do 
ordenamento... Sejam estâncias de 
veraneio, a rede de estradas, mu-
seus, coutos de caça ou circuitos de 
manutenção!
A memória cultural, sujeita a cons-
tantes lixívias antigosto, tem sido um 
desses segmentos expostos ao bran-
queamento de «impurezas». Um estu-
do sistemático das ideias orgânicas de 
um grupo activista qualquer, a com-
partimentação cronológica de factos 
vivos da História, um encontro de 
teóricos da cultura contemporânea, 
a mediatização maciça de uma guer-
ra algures – à semelhança do des-
mantelar infantil de mecanismos de 
relojoaria –, são gotas de água no 
golfo poluído da degenerescência 
e perversão do progresso vital, são 
os precisos alicerces da indiferença. 
Mais tecnologia, mais segurança, 
mais objectividade, dizem uns, que 
crêem não existir decréscimo para 
a imaginação ou o afecto. Mais di-
nheiro, gemem a cappella.
Por vezes, uma irradiante nevral-
gia na nuca avisa-nos que a morte 
de tudo e dos seres prolifera a cada 
passo, a cada conquista. O futuro 
apresenta-se-nos fora de prazo, é 
desde logo o presente envenenado, 
percepção à escala planetária, e por-
tanto fora do alcance e da vontade 
dos indivíduos. Nada fazer, então, AV
ER
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EN

TO
Paulo da Costa Domingos

Ilustração_ João Silva

recomenda a prudência estabilizadora; ficamos muito quietos, ríspidos mesmo. 
Afinal o que sabemos – e só isso nos permitem saber –, soubemo-lo diferido pelos 
noticiários, e não em consciência, nem muito menos como ferro ritual na carne. 
O estigma de classe trabalhadora, esse não nos atormenta, desde que nos torná-
mos multidão, desde que uma química sabiamente doseada sossega diabos ínti-
mos, formigueiros. Pouca ou nula lealdade nos obrigamos ou nos é exigida fora 
de recintos (e selectivamente) como a pátria, o clube desportivo, o apego à família. 
As epidemias talvez passem ao lado; o emprego, garante máximo do «futuro», resta 
assegurá-lo sem fazer ondas.
Está, pois, aberta a porta à «ditadura por exaustão moral» (Bruce Sterling), «um 
esgotamento geral da compaixão humana, um cansaço e apatia mortais». O traço co-
mum entre os protagonistas, na tal encruzilhada onde as cosmologias identificadoras 
e centralizadoras foram substituídas pela espuma da incerteza, da dúvida e da angús-
tia, reside numa minuciosa vigilância recíproca de zés-ninguém. A presença policial 
só não se faz sentir nas nossas costas porque nós próprios habituámos os olhos ao 
método furtivo de observação, e porque a opacidade e o segredo dominantes operam 
por detrás da tão apregoada transparência. Quando algum grupo mais avisado (qua-
se sempre os intelectuais) se reúne em debate, acaba a pedir reformas políticas para 
uma cultura que deixou de ser refúgio na luta, e muito menos resistência; acaba a 
verter suores gastronómicos sobre o leite derramado da boa-fé alheia.

Ressonamos, assim, no sono de uma 
outra antiga razão. À janela da falta 
de reconhecimento miramos a parada 
da aniquilação do livre arbítrio e do eu; 
na clausura concentracionária, numa 
sobreposse alienante afogada em mentiras...
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Au dessus de la ville – 1917

Judeu russo (atributo que o leva a deixar Paris mal os na-
zis invadem França), Chagall fez parte desse núcleo de 
artistas de diferente nacionalidade que desenvolveram 
parte da sua actividade criativa no ambiente de Montpar-
nasse, isto nas primeiras décadas do século XX. A sua 
grande liberdade expressiva, a mobilização de elemen-
tos absurdos, a sua simplicidade quase infantil, informam 
toda essa construção de figurações que parecem correr no 
espaço aéreo. Tudo se define, na obra de Chagall, numa 
evidente leveza. Há um lado de brincadeira e de primiti-
vismo; a cor, intensa, mas também o humor, preenchem 
o espaço compositivo. Por vezes próxima do surrealis-
mo, a sua pintura é, no plano comunicativo, encantatória. 
Pintor anti-académico, criou uma poética de inocência.
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ASDF Boot / Heikki Rönkkö
SCHMéditions // 2018

À partida parece um álbum do Spirou-ou-treta-pa-

recida mas mudo, a lembrar também o «Samuel» do 

Tommi Musturi. Até podia ser isso apenas se não 

fossemos testemunhas de um micro-cosmos que, em 

poucas páginas, como se um teatro fosse, apresenta 

situações de acção «slapstick» desmontando toda a 

violência do modelo familiar patriarcal: instigador 

de conflitos armados, alcoolismo, exploração ani-

mal, trabalho infantil, consumismo acéfalo, mani-

pulação emocional e formativa. Mais um autor fin-

landês de BD inteligente! [M.F.]

Black Cross: A primeira banda de Black 
Metal em Portugal / Luís Neto  

Sinais + Universal Tongue // 2019

Em Portugal não temos uns Monster Magnet para 

celebrar a sua desintoxicação, temos de nos conten-

tar com o regresso dos Resistência. Cada país tem 

o Lollapalooza que merece – temos o «Portugal ao 

vivo», portanto. Não podendo queimar igrejas como 

os Camaradas noruegueses, pelo menos ficamos a 

saber que o João «Francês» (baixista da banda) «aos 

8 anos puxou fogo à túnica de um padre», e outros 

pecados infantis bem porreiros. É o que temos, pá! 

Banda de Heavy que tinha muita lata, tanta que lhes 

rendeu um vídeo contra as drogas e um jantar com a 

Maria Barroso, Herman José et. al. Também fizeram 

merda em concertos comendo mioleira e gravaram 

uma demo-tape de forma bastante primitiva e curio-

sa – o livro inclui CD com a demo mais dois temas ao 

vivo que ilustram bem o barrasco da altura. O livro é 

bem documentado com fotos e recortes de fanzines, 

evita a auto-mitificação, tão cara à cultura Pop/Rock, 

apresentando de forma simples como era a banda e os 

seus tempos idos dos anos 80. Poderia ter sido feito 

mais para ser realmente um livro importante como, 

por exemplo, explicar o contexto da cena metaleira 

da altura ou o lado proletário deste tipo de música. 

No fundo trata-se de completismo e nostalgia pura, 

dois problemas sérios que enfermam esta malta da 

pesada. Haverá perdão? Claro que há, é malta fixo-

las prá tremoçada! [M.F.]

Chaosphere Recordings 
Label Sampler - Vol. 2: 1999 – 2019: 

The Vintage Edition  // 2019

Ide ler primeiro a resenha Isto é só gajos aos gritos 
#1 e voltai imediatamente. Pois é, a cena Metal é 

mais burguesa que um burguês peidolas e até mais 

militante que um comunista ferrenho. Se o Metal 

não se mexe desde 2001 – nem Sunn O))) pode ser 

considerado algo inovador se pensarmos que antes 

houve os Earth –, só lhe resta lamber as feridas e 

masturbar-se com o seu passado glorioso quando 

partia a loiça toda entre as décadas de 70 e 90. Cada 

país tem a sua arqueologia sonora e é natural que 

se possa recuperar pérolas como tem feito a Cha-

osphere com a sua chancela The Kult Series, reedi-

tando, desde 2012, gravações amadoras (as demo-

-tapes) e profissionais dispersas de bandas que se 

tornaram de referência. Este CD de amostra do ca-

tálogo da editora apresenta os Moonspell (sempre 

foi azeite mesmo em 1993), o Trve Black Metal dos 

Decayed, o pimba metal de Filli Nigrantium Infer-

nalium, os excessos de Disaffected e outros gené-

ricos dos quais ainda se safa Shrine. Creio que se 

forem comprar algo à discoteca (loja de discos, pá!) 

Glam-O-Rama, lá devem oferecer este doce cheio de 

picos enferrujados. [M.F.]

Colapso / Carlos Taibo  
Letra Livre e Jornal Mapa // 2019

Desde o desaparecimento das edições da Unipop e 

das Antipáticas, novos ensaios sobre política contem-

porânea são difíceis de encontrar nas estantes das 

livrarias. A Antígona vai editando um Jappe de vez 

em quando, um Jonathan Crary ou um John Berger, 

mas já se sabe que a prioridade é investir em mais edi-

ções de Jack London e Orwell, porque ser refractário 

é dispendioso e o melhor é jogar pelo seguro e publi-

car os consagrados. Na porta do lado, a Orfeu Negro 

vai desempenhando um importante papel, ao editar 

Stiegler, Butler ou bell hooks. A Deriva e o Le Monde 
Diplomatique editam sobretudo estudos académicos, 

tal como faz a Documenta (neste caso trata-se mais 

de co-edição, pois o livro só sai se houver compar-

ticipação da Fundação para a Ciência e Tecnologia).  

Sobram as Edições 70 da Almedina, 

que também arriscam muito pouco, 

enchendo as Bertrands e as FNACs 

de manuais de filosofia política e pen-

samento crítico para serem vendidos 

como sebentas, e a Relógio d’Água 

com Byung-Chul Han, que não passa 

de filosofia de pacotilha para a geria-

tria citar nas redes sociais. Quem for 

a uma livraria à procura de um livro 

sobre o que se vai passando à sua vol-

ta confrontar-se-á com o problema 

de encontrar, no máximo, 20 autores 

vivos; e é bem provável que já tenha 

lido esses livros na língua original há 

pelos menos cinco anos. 

No meio deste deserto, tem sido uma pequena li-

vraria da Calçada do Combro que tem arriscado na 

publicação de livrinhos sobre o social: desde a Me-
mória e o Fogo, de Jorge Valadas, passando pelo Ma-
nual de Resistência Civil, de Pedro Bravo, e por Sem 
Mestres, nem Chefes, do José Hipólito dos Santos. 

Por isto, a colecção Anátema da Letra Livre repre-

senta um trabalho singular no mundo editorial por-

tuguês. Faz parte desta empresa a edição do único 

livro português sobre o significado do anarquismo 

no presente. Trata-se de Os caminhos da anarquia, 

de M. Ricardo de Sousa, que já tinha publicado 

numa outra colecção Anátema no início da década 

de 1990, das edições Fora de Texto (há ainda uma 

Anátema da Centelha, que editou Os novos espaços 
de liberdade, de Toni Negri e Félix Guattari). Agora, 

foi tempo de a Letra Livre se juntar ao jornal Mapa 

e publicar um livro de Carlos Taibo, com excelente 

tradução e composição gráfica dos subterrâneos Pe-

dro Morais e Pedro Mota. Importa dizer que desde 

há uns cinco anos para cá que Taibo tem sido apre-

sentado como o grande messias do espaço libertário 

português. Para não fugir à chamada, aceita a sua 

função consultiva e relata o apocalipse energético, 

profetizando o futuro pós-colapso. Como bom orá-

culo, não arrisca muito: tanto se poderá caminhar 

para o amanhã comunista, que ofuscará as trevas do 

egoísmo e do individualismo, como se pode descam-

bar para o ecofascismo, encolher os ombros e aceitar 

que o nosso destino colectivo é ser enxovalhado dia-

riamente por grandes corporações.

Taibo diz que não quer ser apocalíptico e messi-

ânico, mas não consegue evitar que o seu milenaris-

mo comece a ganhar uma maior preponderância à 

medida que o texto vai correndo. Na primeira parte 

de Colapso, Taibo dá ao leitor todas as ferramentas 

de que este poderia precisar para compreender a 

situação de insustentabilidade energética do mun-

do: a exploração de recursos dos países do sul pe-

las grandes corporações do norte, a dependência 

do petróleo e o esgotamento de matérias-primas, o 

desigual consumo energético entre os dois hemisfé-

rios, ou como as alterações climáticas podem abrir 

uma rota comercial do Ártico, revelando como o 

capitalismo encontrará sempre formas de se rege-

nerar. Os primeiros dois capítulos estão cheios de 

informação preciosa e revelam que Taibo devorou 

uma série de estudos para construir o seu argumen-

to. Tudo bem até aqui: livro pedagógico, escrito de 

forma clara e simples, e pontuado com inúmeras 

referências para o leitor mais curioso. Tanto a cla-

rificação do conceito de colapso como as suas pos-

síveis causas são convincentes, mas o que vem a se-

guir destoa com o tom da primeira metade do livro. 

Taibo decide entrar num exercício de futurologia 

que torna o argumento central confuso: se o colap-

so se está a aproximar, se será um evento sem re-

torno, devemos temê-lo, aceitá-lo resignadamente, 

ou é aconselhável que corramos na sua direcção e o 

abracemos como nosso grande libertador? Quando 

Taibo fala da tecnologia na sociedade pós-colapso, 

por exemplo, adianta «que as estratégias de mani-

pulação – e de uniformização da informação –, que 
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hoje estão ao alcance dos meios de comunicação 

do sistema, encontrarão um travão». Ou quando 

fala do Estado após o apocalipse ecológico: «A so-

ciedade pós-colapso acarretará problemas severos 

quanto à manutenção das instituições políticas» e 

que se estas sobreviverem serão «descentralizadas, 

[tendo] uma estrita dimensão local». Significa isto 

que devemos ter pé pesado e acelerar na direcção 

do colapso? Em parte alguma deste ensaio se en-

contra uma referência ao debate contemporâneo 

em torno do aceleracionismo, isto é, de uma pro-

posta de intensificação dos processos capitalistas 

para que este modelo possa entrar em ruptura e 

provoque uma transformação radical da sociedade 

(do neoliberalismo tecno-neofascista de Nick Land 

ao manifesto #ACCELERATE, tudo mergulhado 

num banho de ácidos e na leitura dos Mil Planal-
tos). O que é particularmente surpreendente nes-

ta omissão é que as teses sobre o aceleracionismo 

mantêm uma relação estreita com a ideia de colap-

so, além de piscarem o olho a um certo new-age 
pós-hippie tecnofóbico, que encarna num tipo-ideal 

de leitor para este livro.

A verdade é que Taibo afirma que só tem certe-

zas em relação à inevitabilidade do colapso. Nunca 

fica claro se o melhor é mesmo acelerar primeiro e 

decrescer depois. Até porque existe a possibilidade 

de que a realidade política não fique pior do que já 

está. Mas no capítulo dedicado à «Resposta alter-

nativa», ou seja, aos «movimentos pela transição 

ecossocial», o discurso é completamente alterado 

para um estilo sentencioso e oracular («O cená-

rio pós-colapso caracterizar-se-á», «O automóvel 

regredirá», «A crise energética tornará», «haverá 

uma redução significativa», «O dinheiro perde-

rá a maior parte do seu peso», «uma das tarefas 

prioritárias da sociedade pós-colapso deverá con-

sistir em», etc. etc. etc.). Para um leitor modera-

damente céptico, esta secção parece um esforço 

arriscado, como se o autor estivesse empenhado 

em resgatar tanto o utopismo oitocentista pobre 

(aqui em duplo sentido, tanto material como ima-

gético), com os seus jardins epicuristas e os abor-

recidos clubes de leitura, quanto a ideia de um 

certo romantismo provinciano como condição de 

possibilidade para uma sociedade anarquista (se 

isto é a sociedade anarquista do futuro, é sequer 

desejável ser anarquista?). E importa referir que 

terminar o capítulo com a «resposta das autori-

dades cubanas» às «mudanças importantes no pa-

norama económico» de Cuba não mostra apenas 

que é possível que cada sujeito possa ter uma vida 

normal consumindo menos recursos, mantendo 

ao mesmo tempo níveis de saúde e educação pú-

blica estáveis (Taibo dixit), como revela que pe-

rante um colapso energético o Estado conseguirá 

encontrar formas de se conservar. Afinal, Cuba 

não se adaptou a esta nova circunstância através 

da gradual liberalização do mercado e abertura ao 

turismo norte-americano? Não parece que o cená-

rio optimista montado por Taibo se aguente parti-

cularmente bem. Bem pelo contrário, Cuba apre-

senta algumas características sórdidas: depois do 

seu «colapso», a economia gradualmente passou 

a ser dirigida por corporações que vão explorando 

os recursos naturais do país, desde as praias para o 

reformado ao níquel para baterias e cunhagem de 

moeda. Em simultâneo, a presença de um modelo 

de governação autoritária não foi abandonado. Não 

é isto que caracteriza o «ecofascismo», de que fala 

Taibo na parte final do livro?

Há 35 anos, Derrida falava de um «tom apoca-

líptico» que começava a invadir o discurso filosó-

fico. «Fim da História», «fim das ideologias», «fim 

do homem». O colapso como evento que marca o 

fim de uma época é só mais uma acha para essa 

fogueira armagedónica. Contribui para as histo-

riografias das grandes eras, dos momentos histó-

ricos decisivos, para a mitologia das civilizações. 

Mas não será mais benéfico pensarmos que o co-

lapso é uma ideia ocidentalocêntrica, como parece 

intuir Taibo? Ou que diversas comunidades vivem 

diariamente a experiência do colapso? Ou que a 

tal sociedade pós-colapso que Taibo vislumbra 

num futuro mais ou menos próximo é, no final 

de contas, a condição que há muito contamina o 

nosso presente? [R.]

Convívio do Pôncio #3  
Mariana Pita e João Marcelo // 2018

Este zine de BD escrito por João Marcelo (quem? 

O Éme da Cafetra) e Pita (conhecida por Moxila ou 

pelo livro Lá fora com os fofinhos) é um objecto «ve-

lha-escola», frágil. Nas suas páginas A5 nem sempre 

tem dado para aprofundar os conteúdos que os au-

tores prometem – tanga de desculpa, neste mundo 

da edição independente passa-se justamente o con-

trário, é o conteúdo que dita a forma! Dizia, que este 

número é o mais bem conseguido na sátira social 

(portuguesa) que a dupla se propôs realizar desde 

do início do projecto. As personagens vão a uma 

feira de edição independente (por si, já é hilarian-

te a representação desse tipo de eventos) e provam 

como o trabalho moderno é humilhante – da Uber 

aos serviços de catering ou aos Doutoramentos, 

tanto faz... E mais humilhante é neste país de betos! 

Quem é servido tem um gosto especial em menori-

zar quem serve. Pita e Marcelo apanharam bem esse 

trejeito, não sei se por experiência própria… [M.F.]

Coreia #0 / Circular //  Fev’19

Quem quer saber de Dança e Performance? Nin-

guém! Felizmente existe a República Portuguesa 

que apoia um jornal muito parecido com A Bata-
lha – mesmo formato, irreverência editorial, textos 

para alimentar o cérebro, com a diferença de que 

na Coreia publica-se os CVs dos colaboradores para 

termos a certeza de que há qualidade nesta publica-

ção. Caramba! Até tiveram a mesma ideia que nós, 

de fazer umas palavras cruzadas para gozar com a 

malta da cena. Tem um site muito giro e é grátis. 

Assim, A Batalha terá os seus dias contados! [M.F.]

Cream Parade / Manu Louis // 
Igloo // 2019

Imaginem um precário & estagiário dos jovens ta-

lentos FNAC a querer ser o Jean-Michel Jarre sem 

orçamento. É assim Manu Louis. Ou se preferirem 

ser mais sérios, vá, é tipo um Repórter Estrábico 

(RIP) belga em formato «one-man-band». Para 

promover este seu novo LP, recentemente passou 

pelo Porto e Lisboa – nesta linda de morrer capi-

tal europeia e cosmopolita, até foi apoiado pelo 

As letras em inglês ou em francês abordam a higie-

ne física do Melhor Homem de uma Nação (vulgo, o 

Presidente!) ou o desejo, sem glúten, de reincarnar 

graças aos desenvolvimentos desenfreados da IA. 

Enquanto o milagre da imortalidade não se concre-

tiza, há pelo menos uma existência neste «resort» 

chamado vidinha, que Louis celebra com Omega 3 

e vários tipos de «E». [M.F.]

Day of the Flying Head (4 volumes)  
Shintaro Kago // Hollow Press // 2017-18

Kago é um dos mangakas mais radicais contemporâ-

neos, sem papas na língua cheia de langonha-óleo-

-mutante-em-nano-degradação. Ele mete qualquer 

conversa de transhumanismo a borrar-se toda e a 

mostrar a sua cara bem feia. As quatro entregas, 

muito bem cuidadas como é apanágio da italiana 

Hollow, são referências a lendas do sudoeste asi-

ático de «cabeças voadoras» que Kago adaptou em 

ambientes de ficção científica. As cabeças voadoras 

são uma praga contagiosa, tipo Zombie, em que as 

sociedades industriais não só as combatem como 

ainda as exploram economicamente. Basta um inci-

dente para que se criem cenários catastróficos. Esta 

BD «guro» põe no papel o pânico das massas tontas 

de cada vez que há uma greve que bloqueie mini-

mamente o seu «petro-mundo». BDs para pesadelos 

garantidos, tanto que os surrealistas tardios deita-

rão os seus poemixos pró lixo depois disto! [M.F.]
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Frans Masereel / L'Empreinte du monde  
Martin de Halleux (dir.) // 2018

Tal como escrevi no #282 de A Batalha, Martin de 

Halleux, para além de ter reeditado Idée, também 

lançou um tijolo monográfico sobre Masereel (1898-

1972) mostrando 391 gravuras, feitas entre 1917 e 

1971. Divididas por vários temas – guerra, docas, 

cidades, o desejo, por exemplo – percorremos uma 

obra acutilante e crítica do podre do século XX que 

nos acompanha. Livro bilingue, francês-alemão, é 

um catálogo de imagens que podem ser rapinadas 

para as capas dos TEUS discos ou zines – se calhar 

até A Batalha deveria fazer isso, olhem só para este 

«Especulador» (p.160) tão avassalador na sua cria-

ção em 1958 como na Lisboa de 2018: [M.F.]

Insekt-talk / O Yuki Conjugate
Utter // 2018

Banda pós-industrial, criada em 1982, com apenas 

um tema editado em Portugal – no volume 2 da An-
tibothis (Thisco, 2008) –, só este ano é que passa-

ram por Lisboa pela primeira vez para actuarem ao 

vivo. Este 12” pega num tema original de 1994 e faz 

três remisturas, com o efeito hipnótico que, ehm, 

insectos provocam quando falam, ehm!? [M.F.]

Isto é só gajos aos gritos #1 
Rui Marujo (dir.) // 2019

Oferecer um fanzine de Metal – é grátis – poderia ser 

um bom ponto de partida, fosse qual fosse a qualidade 

das bandas divulgadas, só que o IESGAG faz mais par-

te do problema do que da solução. O pessoal do Metal 

é actualmente tão ou mais poluente que os «normais» 

ou a Redbull Music Academy. Imaginem a quantidade 

de discos inúteis que aparecem todas as semanas. Não 

digo que o planeta iria melhorar sem todo o papel e 

plástico gasto nos CDs de Metal, mas sem dúvida que 

se poupavam muitas emissões de CO2 por causa da 

divulgação na ‘net, transporte dos discos ou ainda 

das bandas para tournês, por cada disco-placebo que 

se edita. O Metal insiste em mostrar o seu corpo em 

decomposição em grandes festivais ou até em modes-

tos fanzines impressos. Pelo menos em papel não é 

tão poluente como a presença na ‘net – mentira, o 

Marujo também alimenta blogues. É estranho pensar 

que os fanzines quando apareceram nos anos 70 ser-

viam para divulgar cultura que os meios tradicionais 

seriam incapazes de referir nos seus jornais, revistas 

e afins, e que actualmente sirvam apenas como uma 

terapia pessoal para crises de meia-idade. Metaleiros 

do Mundo, zuni-vos e erguei-vos contra a alienação 

consumista (só há uma banda como Morbid Angel ou 

como Mayhem, não é preciso mais e mais e mais, há 

que parar a loucura da imitação infinita). Também sei 

que por cada metaleiro que comprar um CD de Metal 

será menos um «normal» a comprar um CD de Beyon-

cé ou dos Cure, mas lutar fogo com fogo, meus ami-

gos, nunca deu grandes resultados. Que tal antes um 

encontro cego de todos vós, a bloquear as entradas 

de um shopping num Sábado à tarde? De garrafão e/

ou litrosa na mão, com picos nos braços e piaçabas 

em riste à entrada da Intimissimi? Que tal oferecerem 

os vossos milhares de discos de milhares de bandas 

sucedâneas que apodrecem nas vossas mediotecas a 

putos à porta da escola? Eles não conhecem Death, 

podem ouvir um disco qualquer do género, para eles 

seria um ponto de referência para outro mundo so-

noro. É preciso é começar por algum lado! E se, com 

estas acções, ainda assim só conseguirem converter 

UM puto ao Doom Metal, o sacrifício de ter oferecido 

todo o vosso lixo coleccionista já terá valido a pena!! 

Tende tomates! [M.F.]

Komikaze #17 
Ivana Armanini (dir) // 2018

A croata Komikaze merece estar ao lado de outras 

antologias importantes deste milénio no terreno 

europeu da BD como a finlandesa Glömp e a italia-

na Canicola (ambas extintas). Timidamente, longe 

do psicadelismo finlandês ou do abrasivo preto e 

branco italiano, volume a volume impôs um estilo 

próprio balcânico que une croatas e sérvios. Em que 

consiste esse estilo? Tematicamente é no ataque 

aos costumes sociais, misturado com algum surre-

alismo e um humor tão bruto como negro, sendo 

os desenhos e grafismos propostos cheios de pilas, 

ratos Mickeys, sujidade, colagens, desenhos naifs e 

técnicas de pintura. À medida que o tempo passa, 

as pilas vão ficando murchas menos as do Bernhar-

da Xilko, e cada vez mais é artsy-mas-ainda-falta-

-um-coche-pró-fartsy. Participam os portugueses 

Bruno Borges e Rui Moura neste número. [M.F.]

Manifesto: A Universal Declaration of 
Independence / Howl in the Typewriter 

Pumf // 2018

A malta da Pumf tem uma pancada séria pelo núme-

ro 7. Então na sua 777ª edição fonográfica tinham 

de fazer uma «magnum opus» que é este Manifesto 

que demorou 7 anos a realizar e 7 meses a gravar e 

que se resume a isto: «We don’t fucking want what 

you’re trying to fucking sell, shove it up your fu-

cking arse then fuck off and go to hell». Música de 

uma faixa única de 64 minutos que segue a lógica 

caótica das colectâneas Godspunk – criticadas nos 

últimos números de A Batalha. Ou seja, há de tudo 

um pouco sem regras estilísticas, Pop/Rock muito 

britânico e anasalado, paragens electrónicas, sam-

plers iconoclastas, «ready-mades» (Negativland é 

roubado) e muita psicadelia. Um álbum de Prog, 

portanto. [M.F.]

Pentângulo #2 
Ar.Co & Chili Com Carne // 2019

Ao abrirmos o segundo número da revista Pentân-
gulo, chocamos logo com nomes que os leitores de 

A Batalha facilmente reconhecem: a Dois Vês inau-

gura o volume com uma bonita banda desenhada 

que puxa a lagriminha e joga com a tradicional 

imagética japonesa em redor da tetralogia natu-

reza-sentimento-decadência-morte (os motivos ja-

poneses e os kanji estão, aliás, bastante presentes 

em todo este número; significa isto que há leitores 

para os últimos livros da MMMNNNRRRG, que ao 

que tudo indica serão a edição portuguesa de Evan-
gelion?); o ilustre professor André Pereira desenha 

sobre a precariedade dos arquitectos portugueses e a 

sua obsessão por ramen (na Panda Cantina come-se 

bem); o Gonçalo Duarte anda à volta das obsessões 

e da impossibilidade de controlar e expulsar a pa-

ranóia (registo autobiográfico motivado pelas lem-

branças de ter tocado guitarra em Lydia’s Sleep?); 

o Simão Simões brinca novamente com o imaginá-

rio informe e metafórico (há sempre uma candura 

monstruosa que pede pelos menos mais 100 páginas 

de material desta qualidade); o João Carola pega em 

Lacan para pensar sobre o olhar e a contemplação e 

a relação entre sujeito-objecto na época da transpa-

rência (pode ainda encontrar-se um ângulo morto 

na visão do panóptico digital?), e o João Silva – que 

se estreou neste número do jornal – relata as peculia-

ridades nas viagens de autocarro (o Filosofem não é 

assim tão bom, mas sobre black metal é melhor ler o 

que o Farrajota escreve sobre Black Cross: a primeira 
banda de Black Metal em Portugal).

Mas este número da Pentângulo não fica por 

aqui. Temos os faunos da Mariana Pinheiro, a Tur-

ma da Mónica misturada com Nação Zumbi pelo 40 

Ladrões, a Amanda Baeza a mostrar-nos como a in-

vasão do turismo pode confundir-se com a imigra-

ção e como desse caldeirão se pode servir um caldo 

de xenofobia, a bd da Sara Boiça sobre a catarse de 

uma senhora a mudar um cortinado e a remendar 

uma janela partida, o hedonismo demencial do Ma-

thieu Fleury, ou o sofrimento do Zé Miau perante 

um dos grandes mistérios da nossa época: o contra-

bando exasperante e o comércio directo e involun-

tário de isqueiros. Mas o pathos não está só nesta 

bd da Luana Saldanha; a contribuição do Francisco 
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Sousa Lobo (alguma vez se esgota esta torrente de 

inspiração?) obriga o leitor a remexer nas memó-

rias do autor, em mais uma excelente bd autobio-

gráfica, na qual está em jogo a religiosidade e o 

amor, com uma pitada de referência highbrow pelo 

caminho (desta vez calhou a Kavafis, os bárbaros 

estão a chegar, afinal não, etc.). Não esquecer as 

questões de género e a rebelião contra o despotis-

mo patriarcal: a Rosa Francisco desenha uma bd a 

partir de um conto de Pessoa e a Ana Dias revela 

a amargura de quem vive com homens que colec-

cionam edições do Admirável Mundo Novo, vestem 

t-shirts de bandas (Motörhead, a sério, não estou 

a inventar) e ouvem post-rock. Tudo isto em 2019.

Para o final ficaram duas bds deliciosas: a última 

é do Daniel Lima, batido nestas andanças, professor 

na Ar.Co e tipo que me lembro de ver regularmen-

te na Zaratan há uns dois anos; a penúltima é do 

Francisco San Payo, mais miúdo, mas que fez um 

trabalho impressionante sobre a mediocridade da 

vidinha. O que é mais curioso no meio de tudo isto é 

que uma revista costuma sempre armazenar algum 

lixo e ser desigual, mas esta Pentângulo consegue 

escapar a esse problema. Mesmo os três textos têm 

toda a sua pertinência: o Pedro Moura escreve sobre 

a obsessão dos literatos pela nostalgia e o Marcos 

Farrajota ensaia duas resenhas históricas sobre as 

bds LGBTI+ em Portugal e acerca das fanzines e edi-

ções independentes publicadas cá no burgo durante 

o ano passado. Finalmente, resta falar da óptima se-

quência de desenhos de ruínas do Rodolfo Mariano. 

Ficamos à espera que faça a capa de um número fu-

turo do nosso pasquim centenário. [R.]

Pinky & Pepper Forever / Ivy Atoms
Silver Sprocket // 2018

Comecei a pôr likes nos desenhos da Ivy Atoms em 

2012; tropecei nela por acaso, acho que no Tumblr, 

onde lhe fiz follow imediatamente; dali segui-a até 

umas outras quantas redes sociais, onde ainda hoje 

a acompanho.

Impedido pelo Oceano Atlântico de viajar até à 

costa Oeste americana para folhear em pessoa os 

zines com que a Ivy ia enchendo bancas em peque-

nos eventos de edição independente, convenções de 

anime e encontros de furries, e incapaz de cobrir o 

preço de transporte exigido para a importação da 

mercadoria para a Europa, fui acompanhando, do 

meu galinheiro digital, o desfile de meninas-mági-

cas e cadelinhas chorosas que a Ivy ia despejando 

nos seus murais, a par com umas bonecas de edição 

limitada que, compradas aqui e ali, ia integrando na 

sua oeuvre das mais diversas maneiras.

Seis anos depois, a situação muda um pouco de 

figura: a Ivy já não está a publicar só por conta 

própria e em 2018 lançou Pinky & Pepper Forever 
pela Silver Sprocket, uma livraria norte-americana, 

sediada em S. Francisco, que promove a auto-edição e 

oferece as suas estantes e paredes a umas quantas car-

tas fora do baralho que queiram expor material. Oca-

sionalmente, saca uns cobres do bolso para financiar 

publicações de maior fôlego e fazê-las chegar mais 

facilmente à mão invisível do Mercado.

Pinky & Pepper Forever narra a paixão assolapa-

da entre duas cadelinhas antropomórficas lésbicas, 

de 22 e 21 anos respectivamente, a primeira a estu-

dar Novos Media e a segunda a cursar História da 

Arte. A história inicia-se com a descida literal de 

Pepper ao inferno em busca de Pinky, que se sui-

cidou recentemente; o reencontro com a namorada 

(não «colega de casa», como faz questão de repetir 

à mãe, por telefone) não se faz tardar e é celebrado 

logo na segunda página com um jantar à luz das 

velas, no qual as duas põem a conversa em dia en-

quanto se vão servindo de mãos serradas de fresco 

aos cadáveres que flutuam pelo rio Estige abaixo e 

que, convenientemente, passa mesmo no meio do 

restaurante. É durante a refeição que as respostas 

de Pinky às dúvidas de Pepper sobre o curso dos 

acontecimentos nos transportam seis meses para o 

passado, onde decorre grande parte deste livro, an-

tes de regressar novamente aos nove círculos para 

a conclusão da novela.

Ao longo do flashback, a história desenrola-se em 

vários episódios da vida quotidiana das estudantes, 

com especial enfoque nas apresentações de projec-

tos que cada uma tem de fazer nas cadeiras nucle-

ares dos seus respectivos cursos. É através desses 

trabalhos que rapidamente começamos a descorti-

nar o quão intenso (e talvez obsessivo) é o relacio-

namento das moças: os retratos e performances que 

cada uma apresenta individualmente não enganam 

ninguém e, tal como aponta sobranceiramente um 

colega de turma de Pepper, as artes «são sempre so-

bre a tua namorada». Já voltamos a este ponto.

Descrito em linhas gerais, a história tem uma 

roupagem familiar: a revolta da(s) artista(s) incom-

-preendida(s) e a sua falta de pachorra para aturar 

as básicas com quem, infelizmente, tem de parti-

lhar o ar que respira (no planeta em geral e na fa-

culdade de belas-artes em particular) já foi explora-

da até à tipificação noutros meios. A Ivy ter-se-à ba-

nhado nessas referências para escrever o livro, mas 

eleva-as para lá da banalidade através da franqueza 

com que relata os retorcidos episódios domésticos 

de Pinky e Pepper e da forma como pinta as idios-

sincrasias das personagens e as coloca em primeiro 

plano em relação à história, sem se preocupar com 

grandes chaves de leitura: a janela construída pela 

autora para enquadrar o quotidiano do casal é mar-

telada um bocado à bruta e aplicada sem envernizar 

a narrativa com uma pinga de nuance, dedicando-se 

antes o trabalho de minúcia à caracterização indivi-

dual das personagens.

É nesse trabalho de pormenor que a devoção da 

autora pelas figuras que desenha é mais evidente: 

o detalhe dado às roupas e acessórios com que a 

Ivy caracteriza epidermicamente as personagens 

sugere, pelo grau de atenção, dimensões emocio-

nais mais complexas de Pinky e Pepper. O desfile 

de itens num contexto doméstico ajuda a verter nas 

páginas do livro uma intimidade próxima da de um 

vídeo de bedroom pop, mas com a vulnerabilidade 

combativa de umas Jack Off Jill em versão desenho 

animado. Os adereços em Pinky and Pepper Forever 
são sempre fragmentos materializados da personali-

dade das protagonistas, isolados e postos em evidên-

cia para mais imediatamente as apresentar ao leitor. 

A anarquia gráfica com que esses adereços são 

postos a desfilar ao longo do livro contribui muito 

para o entusiasmo na leitura: Ivy Atoms parece ris-

car frequentemente com o que quer que esteja mais 

à mão, desenhando a tinta, a lápis-de-cor, pintando 

com guache, com aguarela e em digital ou fazendo 

esculturas, que fotografa, imprime e cola em várias 

partes do livro. A selvajaria no desenho não se fica 

pelas figuras e estende-se aos dispositivos narrati-

vos próprios da banda desenhada, com a Ivy a fazer 

avançar a história saltando sem dificuldades entre 

grelhas de vinhetas convencionais, passando para 

interfaces de telemóvel e depois para pinturas de 

página dupla.

Não acho que seja uma coincidência que, tal como 

as protagonistas da sua história, também a Ivy pareça 

pouco interessada nas subtilezas conceptuais da pro-

dução artística e passe logo à acção para poder com-

prazer-se, imediatamente e sem subterfúgios, com a 

representação dos objectos do seu desejo. 

Os mais evidentes desses objectos são as cadeli-

nhas propriamente ditas, desenhadas à semelhança 

de umas bonecas da linha Pinkie Cooper Jet Set Dolls, 
criada e fabricada pela mesma empresa das bone-

cas Bratz, e que revelou ser um monumental fiasco 

(props à Carta Monir por ter evidenciado este para-

lelismo na resenha que escreveu para o The Comics 
Journal, sem a qual este aspecto me teria passado ao 

lado). A consciência de que estas personagens trans-

bordam de alguma forma para o nosso mundo inten-

sifica um formigueiro de desconfiança que já se sen-

tia em relação ao traçar da fronteira entre a realidade 

e a ficção neste livro, que se vai esfumando ao longo 

da leitura. Para isso contribui também a quantidade 

de cromos da história da arte que, só porque sim, a 

Ivy cita ao atropelo no decurso do livro, apropriando-

-se profanamente deles para os re-contextualizar no 

seu universo de bichinhos engraçados. 

Pinky and Pepper Forever massacra alegremente 

uma série de convenções do desenho bonitinho e está-

-se pouco lixando para a história da carochinha com 

princípio, meio e fim. Está, isso sim, interessado na(s) 

Carochinha(s) propriamente dita(s) e alicia o leitor a 

libertar-se da mesma forma que elas: banhando-se no 

fogo daquele folclórico inferno, que não dói nada se 

já se sair do plano mortal com um certo andamento. 

Acho que a grande força do livro é conseguir par-

tilhar com o leitor objectos de desejo (da autora, das 

personagens) sem nunca convidar, nesse gesto, à sua 

fetichização; não há perversão, só intimidade. A vida 

destas raparigas algo ensimesmadas é-nos apresen-

tada não pelo buraco da fechadura, mas com a por-

ta desafiadoramente escancarada; o cabedal não se 

tira do armário pontualmente para dar largas a um 

kink envergonhado, mas faz parte da indumentária 

do dia-a-dia com que se vai para o trabalho e se vive 

a rotina de casal.

à  l u p a
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Pelas mais diversas razões, há momentos em que sinto esmorecer a vontade de desenhar; frequentemen-

te, é por causa de prazos, mas acontece também pela mera obrigação do «ter de desenhar». Suspeito que a 

Ivy se está nas tintas para esse estado de espírito: a frontalidade com que se abre ao leitor nos seus livros 

e zines é desarmante. Os desenhos dela infectam-me com anticorpos capazes de travar qualquer tipo de 

letargia. Lê-la contagia-me com a energia com que ela risca sem parar os temas que lhe são caros e desinibe-

-me da culpa católica que por vezes me leva à procrastinação. Que esta poderosa panaceia venha na forma 

de uma história de funny animals é só a cereja no topo do bolo. Publicado no blogdamosi.blogspot.com [A.P.]

Raw Vision #100 / John Maizels (Dir.) 
Inverno 2018/19

Criada em 1989, a RV é a revista de referência para 

quem admira «Arte Bruta» e todas as suas variações. 

Com os anarquistas preocupados com o seu projec-

to estético, parte, senão toda a resposta, passa por 

aqui. Isto apesar de muitos artistas serem cristãos 

tontos ou este tipo de Arte ser actualmente a última 

fronteira para onde se mexem os profissionais da 

arte – até o Porto já tem uma galeria, a Cruz Canho-

to. Na capa deste número fizeram uma montagem 

à Sgt. peppers lonely hearts club band com fotos de 

artistas como Joe Coleman ou Henry Dager (1892-

1973), os seus trabalhos (desenho, escultura) e lo-

cais visionários. Destaque para o texto anti-cultura 

de Jean Dubuffet (1901-1985) proferido em Chica-

go, em 1951. [M.F.]

O Sangue / André Pereira  
Ao Norte // 2019

23º volume da colecção «O Filme da Minha Vida», 

em que um autor de BD tenta colocar em papel 

o que é para ele o seu filme favorito. Uma tarefa 

complicadíssima que obriga a formas engenhosas, 

uma vez que é impossível condensar em poucas 32 

páginas A6 um filme inteiro. Pereira optou pelo 

solipsismo da autobiografia, já experimentadas 

por Alice Geirinhas e por mim em volumes ante-

riores, mas com o requinte de fazer também um 

ensaio sobre o filme de Pedro Costa, usando ora 

cenas do filme, ora a memória de uma exibição 

na Cinemateca de Lisboa. Usando uma técnica de 

grafite, o resultado é intimista e peganhento como 

uma canícula (piscar de olhos para o colectivo de 

Bolonha). Pelo registo gráfico e pelo simples fac-

intimidar os jovens artistas a não saírem da nor-

ma social nem um pintelhinho. Será por isso que as 

BDs são deprimentes, com a Morte omnipresente 

como pano de fundo? Destaco Tracy Chahwan por 

ser a mais estilosa e arrepiante. Procurem-nos que 

eles devem sentir-se sozinhos, BD em Beirute pare-

ce tão exequível como vida na lua. [M.F.]

Sírio / Martín López Lam 
Chili Com Carne // 2018

Um casal apartado instala-se de férias, em época bai-

xa, numa casa. No dia seguinte, um assassinado apa-

rece a boiar na piscina. A época alta aproxima-se e 

traz um novo morto à estância. Os elementos da his-

tória fazem-se de pouco mais do que isto. Daí que, 

pousado o livro – e recuperado o fôlego, que a coisa 

acaba em alta voltagem cinemática –, nos assalte a 

tentação de declararmos que em Sírio o verdadeiro 

personagem principal é a paisagem. Não chegando a 

tanto, diríamos antes que o fulcro deste livro é o efei-

to entrópico da paisagem – ou ambiente – em dois 

personagens, que se deslocam até esse outro lugar já 

munidos de uma semente de dissolução. Ora esta pai-

sagem é composta por onomatopeias de bichos per-

didos, uma rede sobrenatural de luzes na noite, som-

bras a crescerem sobre ervas que parecem destinadas 

a engolir tudo, pelo menos uma nuvem obscena e, por 

entre tudo, viscosa, a canícula que embrutece. Uma 

artilharia assim não poderia senão subsumir em si, 

como essas ervas daninhas que tanto pontuam o livro, 

o elemento humano em Sírio. É o clássico tropo de 

quem foge para se encontrar e não faz senão perder-

-se, como na sequência em que o casal perde o norte, 

se embrenha na paisagem e é salvo pela providência 

do sinal de wifi. Tudo parece acumular-se numa gran-

de onda de dissolução, e a invasão do espaço ainda 

vazio por outros pares anómicos – chega a época alta, 

os ruídos humanos competem com os uivos dos cães 

– não faz senão acelerar o processo de apartamento. 

No fim, esmagada pelas forças incompreensíveis 

do mundo, atraída pelo canto dos cães 

estrangeiros, Maria entrega-se, 

funde-se, no último dos rituais: 

o sacrifício. «Entretanto, a vida 

prossegue, apesar de tudo». 

[A. da C.]

to de se falar de Cinema, é impossível não achar 

que estamos numa continuação do que o argentino 

Berliac inaugurou com Playground (Ed. Valientes, 

2013) quando fez uma BD-ensaio sobre a BD e o 

cinema independente de John Cassavetes (1929-

1989). Desejo ardentemente que Pereira continue 

nesta demanda egoísta de trabalhar a BD e que se 

deixe de ficção científica ether-barroca. [M.F.]

Stripburger #72 / Stripcore // Nov’18

Esta revista eslovena de BD existe desde 1992 e há 

que dizer que já passou por muitas mudanças conse-

guindo chegar a 2018 sem crise de identidade, mesmo 

que já tenha sido uma revista de um colectivo de BD 

e de música hardcore num país com ausência de BD 

(mercado ou cena), depois passou a ser uma embaixa-

dora da BD da antiga Cortina de Ferro. Marinou um 

bocado neste novo milénio com a mudança do mundo 

(devido à cultura digital) e as suas consequências – a 

mais grave, a falta de comunhão colectiva, que era 

pedra basilar da revista. O tempo tem passado, a re-

vista tornou-se numa publicação que concorre com a 

suiça Strapazin para a publicação de BD mais velha 

na Europa (pelo menos), sem desleixar os conteúdos. 

Capa e cartaz de Samplerman, várias BDs de autorias 

que vão do Brasil à Sérvia, mais artigos e entrevistas. 

Cestitke! [M.F.]

              - The crime #2 Zeez // Jan’19

Os membros do colectivo libanês Zeez (cigarra em 

português) editam este jornal de BD talvez porque 

se sintam criminosos, não sei, digo isto porque em 

2014 tiveram problemas com as suas publicações por 

ofenderem crenças religiosas – uma acusação sem 

nexo, podendo ser vista apenas como uma forma de 
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Nos idos anos 90, o aclamado grupo pop britânico KLF, fundado pelos 
pranksters Bill Drummond e Jimmy Cauty, através da sua K Foundation, 
tornou-se ainda mais conhecido pelo seu ritual público da queima de um 
milhão de libras. Este dinheiro tinha sido acumulado devido à venda de 
milhares de discos, que, como continham vários samples usados sem au-
torização, foram alvo de acusações de plágio. Sendo os KLF mais um gru-
po performático do que um grupo pop, fez mais sentido para eles quei-
marem o dinheiro que receberam das vendas de discos do que oferecê-lo 
às galerias de arte ou até mesmo premiar artistas com dificuldades, que 
era a ideia inicial para se verem livres de tão avultada soma de dinheiro.

Apesar de não terem tanta exposição mediática, tem havido por aí 
alguns artistas radicais que «brincam» com o dinheiro. Mas só isso: brin-
cadeiras... É que isto de ser artista é vida danada.

Mas na realidade o que é o dinheiro? Dinheiro é essencialmente tem-
po. Representa todo o tempo da nossa vida, todo o tempo que passamos 
no escritório, na fábrica, na produção artística, na casa de banho, à mesa. 
O dinheiro é valor, é parte da nossa vida, que por sua vez dá vida aos nos-
sos desejos e necessidades. É uma força criada pelo desejo. Que procura 
transcender a materialidade completamente, para se tornar um símbolo 
tão poderoso que representa literalmente qualquer coisa que concebemos.

E qual a razão para queimar dinheiro? Na realidade a resposta é: e 
porque não? É um acto transgressivo que de certa forma ameaça dire-
tamente a lógica da ordem social instituída. Podemos queimar dinheiro 
porque temos autonomia pessoal. Podemos segurá-lo numa mão enquanto 
acendemos um isqueiro na outra. O dinheiro digital, pelo contrário, não 
é directamente mantido por nós. É mantido pelos bancos que controlam 
os nossos dados. Se as acções falam mais alto que as palavras, o fogo fala 
mais alto que a tinta.

As regras do dinheiro certamente não estão definidas. Sendo o dinhei-
ro uma invenção humana, está sujeito à redefinição humana. O dinheiro 
como o conhecemos hoje é, em grande parte, o resultado de dívidas e, 
magicamente, vem de contratos de empréstimo. O objecto em questão é 
apenas um pedaço de papel. Dinheiro e moeda não existem de verdade, 
são apenas algo com que lidamos diariamente. O dinheiro tornou-se num 
mito em que todos nos sentimos obrigados a acreditar.
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