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Noite e biblioteca não rimam
			

Fernando Mora Ramos

Desde logo um mistério inicial. A noite tem a ver com o teatro, a biblioteca com
um horário regular. Portanto talvez seja uma armadilha, convencionada por
certo. Mas há muitas proximidades a estabelecer entre os dois tipos de ficção,
a da leitura, sem limite de géneros, de tempo ou espaço, actividade para portátil e solitária, e a do teatro, condicionada pelas condições interdisciplinares
e espaciais de acontecer, mais pesada e puxa carroça. À liberdade quase total da primeira corresponde a liberdade colectivamente criada da segunda,
arte de equipa e complexo de técnicas, arcaica e amorosa do último grito
tecnológico – estranha coisa o teatro, tão pouco capaz da perfeição das formas
equilibradas da proporção grega e tão grego na polémica e crueza poética.
A peça de Jean-Christophe Bailly que o nosso amigo Luís Varela nos propôs
fez faísca intelectual e operativa, estimulou paisagens, acendeu o nosso desejo sempre insaciado e curioso. Conscientes de que o teatro necessita renascer
sempre que regressa, a conquista de novos territórios interessa-nos quanto
nos move o próprio teatro. Não foi por acaso que a nossa última experiência
se realizou numa aldeia transmontana e partilhando com a população um entremez de Cervantes. Agora vamos estar entre professores e alunos – os da
Escola Bordalo Pinheiro, em Caldas – e também entre essa “fauna” específica
dos leitores de livros e frequentadores de bibliotecas, parentes de enredos e
voo ficcional, de uma melhor compreensão do mundo.
Estaremos portanto a realizar uma longa digressão por bibliotecas, como é
o caso de uma das bibliotecas mais belas de Portugal, a Biblioteca de São
Pedro, da Universidade de Coimbra, onde estrearemos depois da ante-estreia
em Caldas da Rainha. Um universo aliado, território irmão. Isso agrada-nos,
já que muitas vezes o nosso trabalho é árduo, exercendo-se em condições
precárias, nada teatrais por vezes, sempre para chegar aonde o teatro ainda
não foi.
Ter convidado o Luís e a Christine a estar connosco é também um acto familiar:
são parte da nossa história e do nosso futuro, estar mais perto é continuar pela
mesma estrada de construção de um universo teatral em Portugal, tarefa sem
fim e ciclópica, dada a natureza infértil dos que governam e não reconhecem
na cultura um papel de estruturação social decisivo e forma, por assim dizer,
mais sofisticada de respirar que gostaríamos que se pudesse generalizar, não
como consumo massivo, sim como experiência profunda e tocada pela razão.
Mas não desesperamos. Cá continuamos, 34 anos depois, pelas mesmas
veredas e com a mesma obsessão europeia universalista, sem preconceitos
básicos nem cedências ao fácil ruminante. Os espectadores são inteligentes
e na experiência teatral não há fronteiras para o entendimento do mundo e
dos seres – o que não se percebe acende o desejo de perceber, eis o teatro
também aí.

Se há um ecumenismo, é o do teatro – é necessário descobri-lo – o teatro é
uma revelação constante para um não espectador. Será factor de paz onde
outros “universalismos” se digladiam, ou se impõem como a regra única de
modo de ser e viver.
A peça proposta seria sempre peça nossa, sentimo-la como nossa porque se
inscreve no espectro dos nossos humores – e amores – e assim será.
Um certo modo de a fazer será também nosso enquanto experiência em parte
reconhecível – interessam-nos aventuras em que possamos de algum modo
usar o que somos capazes de concretizar –, assim como as surpresas, bem
vindas, como esta de um espectáculo construído por um texto poético e
ensaístico, desde logo sem os requisitos convencionais do drama e em casa
emprestada. Não será assim Luís? E não será assim Christine?

Traduzir, um trabalho de ourives
			

Christine Zurbach

Na minha experiência do que pode significar – não na teoria em que as opiniões não
faltam, mas na prática apenas, o que não será pouco – a expressão «traduzir
para o teatro», o trabalho sobre o texto Une nuit à la bibliothèque de Jean-Christophe Bailly ficará como a marca de uma viragem. Por várias razões.
Entre outras, poderia citar a seriedade da temática da biblioteca, da leitura, do
livro e do debate em torno do devir do que se entende por cultura (em que a
tradução participa muito mais do que se costuma pensar), ainda que integrada
nas conversas de uma amável e aparente ligeireza entre livros provisoriamente
libertos da mumificação das suas prateleiras no silêncio da noite. E, assim
criada, a peculiaridade de uma escrita que sem deixar de ser ensaística ou
filosófica, parece satisfazer-se com uma certa marivaudage um pouco fora de
moda.
Mas referirei uma outra razão que se apresentou aqui como muito premente,
neste caso na relação teatral que se estende da cena para a sala, e que até
então não tinha sido tão determinante na dimensão performativa do meu
trabalho no território da tradução teatral. Pela primeira vez, pesou como uma
evidência um dado banal, a saber que, no teatro, o texto só será ouvido uma
vez pelo espectador, sem interrupção no seu caminhar, indiferente aos ruídos
que o rodeiam ou ao protesto eventual daquele espectador que não pode,
como o leitor que volta atrás na leitura do livro que começou a escapar-lhe, pedir aos actores que se repita aquela fala cuja formulação lhe pareceu obscura
ou apenas mais difícil na sua percepção imediata. O fio condutor do discurso
da peça, e das falas das personagens, a inteligência do que nos é proposto
acerca do passado, do presente e do futuro do livro, deve seguir sem quebra,
criando o mesmo encantamento e fascínio pelo acto de ouvir-pensar como
aquele que nos dá a leitura silenciosa e solitária. Assim, o tradutor, para garantir uma recepção plena do texto de Bailly, cuja matéria linguística é de uma
simplicidade desarmante – mas tão sedutora para o tradutor (e por isso enganosa) –, é confrontado com uma exigência de precisão tal que poderíamos
chamá-la de matemática, na escolha das palavras, das fórmulas gramaticais
que dão corpo e voz, agora noutra língua, ao pensamento e às ideias que deverão também retomar vida no texto agora reescrito – o traduzido, texto sobre
o texto, livro sobre o livro, agora também matéria para leitores e bibliotecas,
enquanto os houver e se assim for entendido...

[do teatro como convocação]
Jean-Christophe Bailly

[…] O teatro que, enquanto operador de lentidão, é duma lentidão específica,

muito sua, só sua, não existe e não se dá senão perante um grupo humano que
lhe dá consistência. É da essência da operação teatral ter lugar perante um
colectivo de recepção, só existir quando tem lugar efectivamente diante desse
colectivo. Só elementos que participam na obra teatral podem eventualmente ser
armazenados (a começar pelo texto, num livro), mas a obra propriamente só
existe consumando-se, como um fogo que se reacende cada noite na esperança de que possa arder como na véspera, sem que no entanto possamos estar
completamente seguros disso. Ora, essa operação viva, esse modo particular
de lentidão, só tem lugar e só existe assente num dispositivo que articula dois
pólos – o pólo da representação e o pólo da recepção. A estes pólos pode-se dar
o nome que se quiser e digamos que palco e plateia são os mais comuns mas
nada poderá evitar que eles existam em simultâneo e nenhum dos dois pode
dispensar o outro. É da essência da operação teatral convocar uma assistência
e cada representação é uma nova convocação.
Mais do que um lugar, um género ou uma forma (e se bem que ele tenha lugar,
forma e género), o teatro é um dispositivo, é o dispositivo dessa convocação.
É só enquanto tal – e portanto no acontecer da representação – que se abre
enfim como obra, que se realiza na força do seu acto e no acto da sua força.
Como tal, o teatro é poderosamente arcaico – é a única de todas as artes que
escapa à reprodutibilidade – e está comprometido no seu próprio funcionamento com actos que intervêm no corpo social e que são, eles também, actos
de convocação – efémeros ou de um noite, como o comício, ou rituais, como as
cerimónias religiosas. Não digo de modo nenhum que o teatro seja uma forma
ritual ou uma reunião militante, digo apenas que é da sua essência deixar que se
formem tais comparações, e que de resto a sua história o confirma. Acrescento
que o que pode, com efeito, ser descrito como um arcaísmo, mas desde logo
como um dado constitutivo e não como um apêndice, está também no cerne
daquilo que torna o teatro tão violentamente sintomático daquilo que está em
jogo no corpo social inteiro: aqui entra em jogo todo o espectro pelo qual a
convocação teatral, por mais ínfima que possa ser, se desenrola sempre numa
dimensão política.
Sem entrar de modo nenhum numa dimensão polémica (por vezes é bom suspendê-la) quanto à preeminência do texto ou do elemento visual na constituição da operação teatral, pode-se dizer que o teatro, aquilo que pode ser
condensado sob a essência do teatral, não é nem o que depende dum lugar
(mesmo que esse lugar se chame efectivamente teatro), nem o que depende
dum texto (fosse ele precisamente aquilo que se chama uma «peça de teatro»),
nem aquilo que tem, ou teria, ou deveria ter tal ou tal forma (falada, cantada,
dançada), mas é aquilo que só toma forma nessa relação que associa um

trabalho de exercitação do sentido a uma assembleia que o observa (o escuta,
o olha) e que veio especialmente para o ver no sítio onde ele se faz.
Um único e mesmo espaço reúne, dividindo-as, uma área de emissão e uma
área de recepção. Trata-se, com efeito, de uma espécie de contrato, duma
simples cláusula que resulta duma decisão. Há imobilização e paragem, delimitação duma espécie de círculo (de hemiciclo, na realidade) com, de um lado,
produção (representação) e, do outro, observação activa. Este dispositivo pode
ser extremamente simples, um círculo de giz traçado no chão, ou até mesmo
apenas a condensação virtual de um espaço decidido enquanto área de representação, e a operação pode começar, ter lugar. […]

Seremos convocados. A nossa reunião terá lugar
num dos templos mais luminosos da nossa
cultura: a Biblioteca. Será noite.
					

Luís Varela

Sentar-nos-emos conforme a nossa relação com o culto: uns, os iniciados, os
da casa, encontraremos depressa o lugar que é o nosso, disfarçaremos mal
que o templo nos é familiar; outros, os espectadores habituais de teatro (é de
teatro que se trata, sabemos todos, porque vem na convocatória), tentaremos
adivinhar como se organiza a relação em que vamos estar com os actores
celebrantes e escolheremos o nosso lugar em função da nossa disposição,
da nossa reserva ou da nossa disponibilidade para participar activamente
no comício - uns procuraremos a proximidade, outros a prudente distância;
outros, os estranhos, tentaremos apreender o sentido e o objecto da convocatória no modo como os da casa e os espectadores de teatro se movem e
instalam, decidiremos sobre o nosso lugar no encontro, procuraremos nas
prateleiras, nos recantos da sala de leitura, no olhar dos outros as regras da
nossa assembleia.
Olhar-nos-emos. Sentados à mesma mesa de leitura, difusamente iluminados pela luz do candeeiro (o quebra-luz será de vidro verde, de latão ou, mais
moderno, de acrílico?), construiremos logo ali um primeiro círculo de entendimento e conivência: sorriremos, trocaremos duas palavras em voz baixa;
alargaremos o olhar e procuraremos nas outras mesas de leitura os olhos de
alguém conhecido e deter-nos-emos nos olhos de alguém desconhecido.
O simpósio ganhará corpo. Será um simpósio com livros porque os livros,
estranhamente mais presentes, desassossegadores nesta circunstância de
desoras, serão o lugar onde procuraremos a razão da convocatória.
Saberemos reconhecer num homem que entra um actor, porque trará com ele
a aura do gesto artístico. Começará a falar. Interpelar-nos-á. Outras figuras
chegarão, actriz e actores: uma mulher, dois homens. São livros. Fingirão
ignorar-nos mas é para nós que falarão.
Nós escutaremos os mortos com os olhos («escuchar a los muertos com los
ojos» é o belo verso de Quevedo). Quando, pela vidraça, olharem o mundo
lá fora, é a nós que o quererão fazer ver; quando cantarem ou brincarem,
quando se lerem reciprocamente, quando evocarem experiências remotas e
próximas (o que é o tempo numa biblioteca?) de contacto com leitores, quando se interrogarem sobre o fim dos homens e, depois, dos livros, é o sentido
e a responsabilidade da nossa presença ali (e aqui) que quererão espalhar
por cima das mesas.
Depois, como em tantas narrativas, com o aproximar da madrugada, deverão
voltar aos seus lugares nas prateleiras, remeter-se a um silêncio de objectos
por um curto intervalo de um dia, ou um século ou um milénio.
Nós sairemos da biblioteca. O mundo lá fora não corresponderá ao que nos
foi descrito. Mas olharemos com novos olhos aquele ciclista, aquela transeunte (Baudelaire?), aquele grupo de jovens estudantes. Olhar-nos-emos

uns aos outros com algum espanto.
Tomaremos um café com algum desconhecido?

Algumas das vozes que se ouviram durante as
sucessivas leituras de Uma Noite na biblioteca

Jorge Luis Borges:
Talvez me enganem a velhice e o temor, mas tenho a suspeita de que a espécie
humana – a única – está prestes a extinguir-se e que a Biblioteca perdurará: iluminada, solitária, infinita, perfeitamente imóvel, armada de volumes preciosos,
inútil, incorruptível, secreta.
Acabo de escrever infinita. Não intercalei este adjectivo por um hábito retórico;
digo que não é ilógico pensar que o mundo é infinito. Quem o julga limitado,
postula que em lugares longínquos os corredores e escadas e hexágonos podem inconcebivelmente cessar – o que é absurdo. Quem o imagina sem limites,
esquece que os tem o número possível de livros. Atrevo-me a insinuar esta
solução do antigo problema: A biblioteca é ilimitada e periódica. Se um eterno
viajante a atravessasse em qualquer direcção verificaria ao cabo dos séculos
que os mesmos volumes se repetem na mesma desordem (que, repetida, seria
uma ordem: a Ordem). A minha solidão alegra-se com esta elegante esperança.
Pierre Bourdieu:
Um especialista da China, Levenson, dizia mais ou menos que nós esquecemos que um livro muda pelo facto de ele não mudar ao passo que o mundo
muda. É muito simples. Quando o livro permanece e o mundo inteiro à sua
volta muda, o livro muda.

Roger Chartier:
O sonho da biblioteca universal parece hoje mais do que nunca, nem mesmo
na Alexandria dos Ptolomeus, próximo de se tornar realidade. A digitalização
das colecções existentes promete a constituição duma biblioteca sem paredes,
onde poderiam estar acessíveis todas as obras que um dia foram publicadas,
todos os escritos que constituem o património da Humanidade. A ambição é
magnífica e, como escreve Borges, «quando se proclamou que a Biblioteca
abrangia todos os livros, a primeira impressão foi de extravagante felicidade». Mas
a segunda é sem dúvida uma interrogação sobre o que implica essa violência
infligida aos textos, dados a ler em formatos que não são já aqueles em que
os encontraram os seus leitores do passado. Uma tal mudança não é original,
poder-se-á dizer, e foi em livros que já não eram os rolos da sua primeira circulação que os leitores medievais e modernos se apropriaram das obras antigas

– ou, pelo menos, daquelas que puderam ou quiseram copiar. Sem dúvida. Mas
para se compreender o significado que os leitores deram aos textos de que se
apropriaram é necessário proteger, conservar e compreender os objectos escritos que os transportaram. A «extravagante felicidade» suscitada pela biblioteca
universal poderia transformar-se numa impotente melancolia se tivesse que
se traduzir na remoção ou, pior, na destruição dos objectos impressos que
alimentaram ao longo dos tempos os pensamentos e os sonhos daqueles e
daquelas que os leram. A ameaça não é universal e os incunábulos não têm
nada a temer, mas o mesmo não acontece com publicações mais humildes e
mais recentes, periódicas ou não.
Umberto Eco:
Ora, o que é que há de importante no problema do acesso às estantes? É que
um dos mal-entendidos que dominam a noção de biblioteca é o facto de se
pensar que se vai à biblioteca pedir um livro cujo título se conhece. Na verdade,
acontece muitas vezes ir-se à biblioteca porque se quer um livro cujo título
se conhece, mas a principal função da biblioteca, pelo menos a função da biblioteca da minha casa ou da de qualquer amigo que possamos ir visitar, é de
descobrir livros de cuja existência não se suspeitava e que, todavia, se revelam
extremamente importantes para nós. É certa que essa descoberta pode ter
lugar desfolhando o catálogo, mas não há nada mais revelador e apaixonante
do que explorar as estantes que reúnem possivelmente todos os livros sobre
um determinado tema – coisa que, entretanto, não se poderia descobrir no catálogo por autores – e encontrar ao lado do livro que se tinha ido procurar, um
outro livro, que não se tinha ido procurar, mas que se revela fundamental. Ou
seja, a função ideal de uma biblioteca é de ser um pouco como a loja de um
alfarrabista, algo onde se podem fazer verdadeiros achados, e esta função só
pode ser permitida por meio do livre acesso aos corredores das estantes.
Isso faz com que numa biblioteca à medida do homem a sala menos frequentada seja a sala de leitura.
Jean-Luc Godard:
UMA JOVEM (VOZ OFF) – Estava a ouvi-los, há pouco, e pergunto-me por
que é que a Revolução não é feita por homens mais humanos.
JEAN-LUC GODARD – Porque os homens mais humanos não fazem a Revolução,

Menina, fazem bibliotecas.
JEAN-CHRISTOPHE BOUVET – E cemitérios.
Alberto Manguel:
As histórias são a nossa memória, as bibliotecas são os entrepostos dessa memória e a leitura é a prática que nos permite recriar essa memória.

UM PRESENTE ETERNO
					

Danièle Sallenave

Ler é obedecer à injunção dos mortos. Mas o texto literário não é a palavra
dum sujeito, hoje desaparecido, e que seria nele conservada; ler não é ouvir:
ninguém fala. Só os vivos falam, os mortos calam-se. Calam-se, mas no coração do seu silêncio alguma coisa se esconde, alguma coisa que deveríamos
chamar o sentimento melancólico da imortalidade.
A literatura só se manifestou como tal a homens inseguros sobre a sua sobrevivência espiritual e sobre a sobrevivência das suas obras; persuadidos por
um lado de que não desaparece tudo com eles; assaltados, todavia, por uma
dúvida que nada consegue remover: e se tudo não fosse mais que mentira,
que uma bela ficção destinada a cobrir com a sua miragem a realidade da dissolução? A literatura não nos oferece nenhuma passagem para o além, ainda
menos o meio de fazer de lá voltar os que amamos; ela é, todavia, a expressão
mais completa que podemos ter da sobrevivência e da duvidosa esperança
que ela nos inspira.
Com efeito, que é do lugar do passado na nossa vida? Está morto – sem resto,
e nem a nossa memória nem a nossa acção o podem fazer ressuscitar. Nos
livros, o acesso ao passado não é nem acesso a uma coisa morta nem também acesso a uma coisa viva. Como diz Faulkner, nos livros, o passado não
desapareceu, nem sequer é passado.» Porquê? Porque os livros só têm que
ver com um passado fictício, o passado das coisas fictícias; é de coisas fictícias
que nos falam homens verdadeiros, os homens reais que são ou que foram os
autores. Mas os homens reais desaparecem, ao passo que as coisas da ficção
não estão sujeitas à lei da morte; e produz-se uma alteração: a ficção mergulha
(ficticiamente) no tempo; o autor acede a uma espécie de sobrevivência. Um
dá ao outro o que ele não tem. A ficção, a sua imortalidade; a palavra, a sua
finitude. Daí resulta que ler é sempre comover-se e lamentar, por um lado; rejubilar e celebrar, por outro. Em conjunto: a morte real e a imortalidade fictícia.
E depressa a morte e a imortalidade aprendem a conviver: trans-figuração permanente, sempre incompleta, inacabada, dando-se sempre como esperança
e impossibilidade! O passado não é o passado; também não é o presente. Os
livros constituem, portanto, uma abertura para uma terceira ordem do ser, a
eternidade das coisas que passaram pelas palavras. Assim, nos livros, o passado não é passado. Num certo sentido, na literatura, está diante de nós, é o
nosso futuro.
Portanto, o benefício das Letras, da literatura, é fazer-nos assim aceder a outra
concepção do tempo. O passado já não é o reino da morte, é o das coisas invisíveis tornadas visíveis aos olhos do espírito. Através da literatura, a base de
sustentação dum passado, mesmo desaparecido, é mais estável que o nosso
presente vivido, salvo nas efémeras certezas do amor, do movimento violento,
da alegria física, do sol resplandecente, do sussurro da água sob as árvores.

Mas na vida vivida, o presente não se deixa agarrar; ele é tomado por um movimento constante que nos empurra para a frente enquanto ele próprio desliza
para trás em direcção ao abismo, ao nada, à perda. O sentimento do tempo
divide a nossa alma, apanhada nessa tensão contraditória. Em contrapartida e
apesar – ou por causa? – dos tempos gramaticais de que se serve, o tempo da
literatura é o dum eterno presente, repetível e que não envelhece.
O presente para nós é a figura do Aparecer. Através da experiência literária,
é o próprio aparecer que muda de sentido. No mundo da existência vivida,
aparecer não tem só o belo aspecto, inexplicável, inesperado, da novidade;
aparecer é também desaparecer lentamente: por alguns dos seus traços, a
figura do futuro é uma figura de dissolução. O futuro ainda não está vivo; é o
não-ser; ele é mesmo feito da dissolução do presente, promovido lentamente a
passado próximo, depois a passado distante. Não é a revelação dum mundo ainda
não visível; é a sequência misteriosa dada ao passado, é a maneira como o
presente se transforma antes de desaparecer e se tornar passado. O futuro,
aquilo que nós chamamos futuro, não é senão isso: uma transmutação regular
que subtrai ao nosso olhar a parte emersa do tempo.
A literatura inverte essa ordem. Para ela, o aparecer não é a parte dum futuro,
do que há-de vir, o que é novo já foi, visto que o conto. Ela não pode portanto
oferecer-me, como a vida vivida, nenhuma novidade radical. A alegria que a
literatura dá é sempre uma alegria mitigada, feita de pena. Mas ela oferece-me
outra: o futuro é uma promessa feita no passado, uma possibilidade de ressurreição. A literatura é o único lugar onde o passado tem um futuro. No tempo
corrente da vida, da experiência temporal, nós regulamo-nos por um obscuro,
um imperfeito cálculo de ganhos e perdas. O desaparecimento das coisas ora
é sentido como o preço a pagar pela emergência do novo, ora como uma dor,
uma perda intolerável. É então que se cumpre todo o benefício da metamorfose
literária. Ao constituir o seu objecto com objectos fictícios, considerados como
passados, a literatura lança sobre o nosso presente uma luz que par nós é
salutar. A eternidade das representações literárias, esse presente fictício dos
livros, expresso nesse tempo místico, misterioso, doloroso e salvador, o imperfeito – é o tempo da morte e da ressurreição, o tempo da duração das coisas
subtraídas à duração, o tempo da preservação eterna das coisas que já não existem.
Assim, na literatura, a passagem faz-se, num salto, pelo atravessamento dum
limiar, do tempo que destrói para o tempo que conserva.
A literatura diz que as coisas desapareceram, e diz contraditoriamente que as
coisas desaparecidas continuam a viver eternamente. Visto à luz da literatura,
o presente ganha então uma cor que não se teria adivinhado: a duma grande
metamorfose. Nenhuma razão a partir de agora para escolher entre aspiração
ao devir, ao futuro e o ódio às coisas novas que vão engolir o passado. Pode-se

então aceitar que o presente deve abolir-se para que surja o novo, porque nada
dele será perdido. Aquilo que a literatura reproduz, indefinidamente, eternamente, é a alegria e a angústia misturadas de assistir continuamente a
essa passagem, a essa grande transformação.
Assim se estabelece a continuidade de ligações muito profundas e muito
secretas com os mortos. Que mortos? Não apenas os homens que existiram,
mas também os homens que poderiam ter existido num mundo paralelo
ao nosso. Na ficção, o tempo, o lugar, o espaço da morte já não são
outro mundo: aquele em que os ausentes mergulharam, aquele em que
os vivos mergulharão um dia. Mas ele está presente dum lado e do outro
da nossa vida, englobando-a para lhe dar sentido e não a condenando
a qualquer tenebrosa dor. Uma luz existe. Somos levados a uma visão
pacificada do tempo.
O que está «para trás» de mim, tempo da vida de um outro a que acedo
como à minha própria, aparece-me desde logo como algo que estava
«diante» de alguém, no seu futuro, no seu horizonte informe, não formulado. Do mesmo modo, o que está «diante» de mim ou «à frente» de
mim, e que me assusta, figurará de certeza «para trás» daqueles que me
sucederão e que disso não terão a angústia. A cadeia que não se quebra
sustém-me: já não estamos sós.
Em toda a história dos livros, na sua sucessão ininterrupta, a história dos
homens é mostrada na sua unidade, sujeita a metamorfoses sucessivas,
desenrolando as suas aventuras num tempo não imóvel, mas igualmente
presente em todo o lado: cada momento do tempo é ao mesmo tempo
um presente, um passado e um futuro. Reina entre todos uma igualdade
absoluta, apaziguadora. É assim que nos tornamos contemporâneos dos
mortos – porque, para ser contemporâneo, não é necessariamente preciso viver no mesmo tempo, é preciso saber ler no tempo do outro a
consequência das minhas acções e no meu próprio tempo a antecipação
de outras metamorfoses.
Sem resto: tudo passa, nada dura, tudo advirá; será no entanto a mesma
coisa, se bem que sob outra forma. «Passar» já não quer só dizer «desaparecer» («passou»), mas ser absorvido e ressurgir, intacto. Pela literatura,
pelo viés das suas metamorfoses, o passado desdobra-se entre uma
figura imóvel e uma figura arrolada no grande processo de criação e de
renovação. Aquilo que a literatura nos faz compreender, e apreender,
não é exactamente a imagem daquilo que as coisas «foram» – mas, num
processo de metamorfose contínua, já à obra por detrás da sua aparente
imobilidade, o suspenso do seu apagamento, a luta que retarda o grande
deslizamento que tudo arrasta. Nos livros, e graças a eles, as coisas

lutam; elas não se rendem tão depressa, nem inteiramente. E se existe
por vezes nelas como que um consentimento na sua derrota, não é uma
resignação forçada, dolorosa, negadora de si, é, na felicidade de se tornar
outro, o pressentimento da salvação.

«Não é portanto uma ausência,
a abertura da janela ou da fossa diante do céu. Não é
uma ausência, o galope do cavalo,
a substituição das flores murchas por flores frescas no
jarro,
com água fresca, a lavagem do jarro e o gesto que
sucede a outro – que pecado? –
tudo decorre duma certa maneira cíclica, todas as coisas
voltam,
a um nível mais elevado, nós reencontramo-las.»
(Ritsos, Quando vem o Estrangeiro)

*
O eterno presente dos livros é como o pressentimento que a verdade do mundo se dá dum golpe, fugidiamente e para sempre, numa antecipação alegre
e numa rememoração melancólica. Porque só dura eternamente aquilo que
pudemos apreender na sua essência. Gruas metálicas girando no céu cinzento; fumo lento duma chaminé; poças de água que secam de forma irregular
num estacionamento vazio. Uma asa de pombo ergue-se, uma folha de jornal
amarrotado, bate, suja, na valeta.
Quem tivesse aprendido nos livros a apreender de um só golpe a eternidade
destas coisas humildes não precisaria talvez mais de literatura. Então as fronteiras do eu afastar-se-iam até se tornarem invisíveis; então, o eu dilatado até
às dimensões do mundo teria acesso àquilo em que habitualmente se não
repara: o roçar da pata do pássaro quando deixa o ramo, o escorregar dos
raios de sol sobre a pedra. Cada instante seria eterno e proporia a sua verdade
sublime. E no espaço claro da vida ordinária transfigurada abrir-se-ia então,
sem reservas, o mundo das coisas fugazes subtilmente expandido: como uma
rosa de papel oferecendo, numa taça de água, o inalterável desdobrar das
suas pregas delicadas.
Nota:
Os textos de autores estrangeiros transcritos são extraídos das seguintes obras:
BAILLY, Jean-Christophe. Un jour mon prince viedra. In BAILLY, J.-Ch., GUÉNOUN, D. et
STIEGLER, B. Le théâtre, le peuple, la passion. Besançon: Les Solitaires Intempestifs, 2006.
BORGES, Jorge Luis. A Biblioteca de Babel. In Obras completas. Lisboa: Editora Teorema, 1998. vol 1, p. 488489.
BOURDIEU,Pierre in Chartier, Roger (org.). Pratiques de la lecture. Paris: Éditions Rivages, 1995, p. 290.
CHARTIER, Roger. Écouter les morts avec les yeux. Paris: Collège de France/Fayard, 2008.
ECO, Umberto. A Biblioteca. Lisboa: Difel, 1991.
GODARD, Jean-Luc. Notre musique. Filme. 2004.
SALLENAVE, Danièle. Le don des morts. Paris: Gallimard, 1991.
MANGUEL, Alberto. La cité des mots. Traduit de l’anglais (Canada) par Christine Le Boeuf. Paris: Actes Sud,
2008.
Os títulos referidos no original em língua francesa foram traduzidos por Luís Varela.

Manifesto da UNESCO sobre
bibliotecas públicas (1995)

A liberdade, a prosperidade e o desenvolvimento da sociedade
e dos indivíduos são valores humanos fundamentais. Só serão
atingidos quando os cidadãos estiverem na posse da informação
que lhes permita exercer os seus direitos democráticos e ter um
papel activo na sociedade. A participação construtiva e o desenvolvimento da democracia dependem tanto de uma educação
satisfatória, como de um acesso livre e sem limites ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e à informação.
A biblioteca pública - porta de acesso local ao conhecimento - fornece as condições básicas para uma aprendizagem contínua, para
uma tomada de decisão independente e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais. Este Manifesto proclama a
confiança que a UNESCO deposita na Biblioteca Pública, enquanto
força viva para a educação, a cultura e a informação, e como agente
essencial para a promoção da paz e do bem - estar espiritual nas
mentes dos homens e das mulheres. Assim, a UNESCO encoraja as
autoridades nacionais e locais a apoiar activamente e a comprometerem-se
no desenvolvimento das bibliotecas públicas.
A biblioteca pública
A biblioteca pública é o centro local de informação, tornando prontamente acessíveis aos seus utilizadores o conhecimento e a informação de todos os géneros. Os serviços da biblioteca pública devem
ser oferecidos com base na igualdade de acesso para todos, sem
distinção de idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou
condição social. Serviços e materiais específicos devem ser postos
à disposição dos utilizadores que, por qualquer razão, não possam
usar os serviços e os materiais correntes, como por exemplo minorias linguísticas, pessoas deficientes, hospitalizadas ou reclusas.
Todos os grupos etários devem encontrar documentos adequados às
suas necessidades. As colecções e serviços devem incluir todos os
tipos de suporte e tecnologias modernas apropriados, assim como
fundos tradicionais. É essencial que sejam de elevada qualidade e
adequadas às necessidades e condições locais. As colecções devem reflectir as tendências actuais e a evolução da sociedade, bem
como a memória da humanidade e o produto da sua imaginação. As
colecções e os serviços devem ser isentos de qualquer forma de
censura ideológica, política ou religiosa e de pressões comerciais.

Missões da biblioteca pública
As missões da biblioteca pública relacionadas com a informação, a alfabetização, a educação e a cultura são as seguintes:
- Criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças
desde a primeira infância
- Apoiar a educação individual e a auto-formação, assim
como a educação formal a todos os níveis;
- Assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma
criativa;
- Estimular a imaginação e criatividade das crianças e dos
jovens;
- Promover o conhecimento sobre a herança cultural,
o apreço pelas artes e pelas realizações e inovações
científicas;
- Possibilitar o acesso a todas as formas de expressão
cultural, das artes e do espectáculo;
- Fomentar o diálogo inter-cultural e a diversidade cultural;
- Apoiar a tradição oral;
- Assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de
informação da comunidade local;
- Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, associações e grupos de interesse;
- Facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a
informação e a informática;
-Apoiar, participar e, se necessário, criar programas e
actividades de alfabetização para os diferentes grupos
etários.

Financiamento, legislação e redes
Os serviços da biblioteca pública devem, em princípio, ser gratuitos. A biblioteca
pública é da responsabilidade das autoridades locais e nacionais. Deve ser objecto
de uma legislação específica e financiada pelos governos nacionais e locais. Tem
de ser uma componente essencial de qualquer estratégia a longo prazo para a
cultura, o acesso à informação, a alfabetização e a educação.
Para assegurar a coordenação e cooperação das bibliotecas, a legislação e os planos estratégicos devem ainda definir e promover uma rede nacional de bibliotecas,
baseada em padrões de serviço previamente acordados.
A rede de bibliotecas públicas deve ser concebida tendo em consideração as
bibliotecas nacionais, regionais, de investigação e especializadas, assim como as
bibliotecas escolares e universitárias.
Funcionamento e gestão
Deve ser formulada uma política clara, definindo objectivos, prioridades e serviços,
relacionados com as necessidades da comunidade local. A biblioteca Pública deve
ser eficazmenteorganizada e mantidos padrões profissionais de funcionamento.
Deve ser assegurada a cooperação com parceiros relevantes, por exemplo, grupos de utilizadores e outros profissionais a nível local, regional, nacional e internacional.
Os serviços têm de ser fisicamente acessíveis a todos os membros da comunidade. Tal supõe a existência de edifícios bem situados, boas condições para a
leitura e o estudo, assim como o acesso a tecnologia adequada e horários convenientes para os utilizadores. Tal implica igualmente serviços destinados àqueles a
quem é impossível frequentar a biblioteca.
Os serviços da biblioteca devem ser adaptados às diferentes necessidades das
comunidades das zonas urbanas e rurais.
O bibliotecário é um intermediário activo entre os utilizadores e os recursos disponíveis. A formação profissional contínua do bibliotecário é indispensável para
assegurar serviços adequados.
Têm de ser levados a cabo programas de formação de potenciais utilizadores de
forma a fazê-los beneficiar de todos os recursos.
Implementação do Manifesto
Todos os que em todo o mundo, ao nível nacional e local, têm poder de decisão e
a comunidade de bibliotecários em geral são instados a implementar os princípios
expressos.

Jean-Christophe Bailly nasceu em Paris em 1949. Escritor, poeta, filósofo, está igualmente próximo da pintura e do teatro. Ao encomendar-lhe um texto para teatro, em
1981, o encenador Georges Lavaudant desencandeou uma aventura que depois se
transformou em colaboração: Les Céphéides, 1983, Le Régent, 1986, Pandora, 1992, El
Pelele, 2003. Director de colecções na Hazan e na Christian Bourgois. Ensina na École
Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage em Blois. Publicações recentes : Le
propre du langage (Éditions du Seuil), L’Apostrophe muette, essai sur les portraits du
Fayoum (Hazan). La Ville à l’œuvre (1992), recolha de ensaios sobre a cidade e o
urbanismo, está esgotado. Colabora com o Centre Dramatique National de Montreuil,
dirigido por Gilberte Tsaï.

Fonte:
http://www.christianbourgois-editeur.fr/auteurs/fiche-auteur.asp?num=3
24-07-2008

Ficha artística
Tradução e colaboração dramatúrgica: Christine Zurbach
Encenação: Luís Varela
Figurinos e colaboração plástica: José Carlos Faria
Música: Anne Fischer
Iluminação: Luís Varela e Carina Galante
Caracterização: Luís de Matos
Interpretação:
José Carlos Faria [Bertoli]
Victor Santos [Ragionello]
Isabel Lopes [Alegoria]
Miguel Araújo [Fantolin]
Ficha técnica
Direcção de Produção: Ana Pereira
Operação de luz: Carina Galante e Octávio Teixeira
Montagem: Carina Galante, Filipe Lopes e Octávio Teixeira
Concepção duma Janela: Maquetree
Guarda-Roupa: Mary Meg e Maria Emília Silva
Assistente de Produção: Natália Ferreira e Vera Marques
Projecto Públicos: Octávio Teixeira
Secretariado: Vera Marques
Fotos: Margarida Araújo e Paulo Nuno Silva
Comunicação Social: IdeiasConcertadas
Concepção do cartaz e programa: Inês Lobo

As imagens incluídas no programa são O Rato de bibliotecas de Carl
Spitzweg

(1808-1885),

Melancolia

de

Albrecht

Dürer

(1471-1528)

e

Holland House Library, London – September, 1940 (RCHME Crown copyright)
A imagem do cartaz é retirada do filme Notre musique de Jean-Luc Godard.
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262823302 / 966186871
geral@teatro-da-rainha.com
www.teatro-da-rainha.com
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