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Espreitando à Esquina do Mundo

Apresentação do primeiro volume da revista do Centro de Estudos Ferreira de Castro,
na Livraria Navio de Espelhos, em Aveiro, no dia 19 de Março de 2004

João de Mancelos

Vivemos na era da literatura light, sem calorias, sem sabor, sem as qualidades inerentes às obras de peso que constituem o nosso cânone literário, e que já nos mereceram um Prémio Nobel. Cada vez mais, os escaparates se enchem de títulos escritos ao sabor da moda, facilmente digeríveis, destinados a serem consumidos, mas não recordados. O êxito já não é sinónimo de qualidade e sim de quantidade: o número de estrelinhas que a obra obtém nas recensões críticas, quantas edições atinge, os lucros que autor e editora auferiram.
Quando poeta alemão Johann Goethe afirmou “aqueles que têm poesia, já têm religião; os que não têm poesia que se contentem com a religião”, sugeria que uma obra literária transmite valores humanísticos e conduz à reflexão sobre nós e sobre os outros. Perante os romances de Margarida Rebelo Pinto, por exemplo, pergunto-me: que valores se desprendem das suas páginas?; o que se interroga?; o que aceitamos embrutecidamente?
O escritor existe no seu tempo – não vive isolado numa caixa, como reitera Arthur Danto em Beyond the Brillo Box – mas antes, através de um processo de osmose, influencia a sua época e o seu mundo. Todos os grandes autores marcaram a sociedade e a História, reivindicando mais arte e mais justiça. Homero debruçou-se sobre a educação grega, Baudelaire acerca da solidão humana, Whitman defendeu a democracia, Pessoa ora cantou ora questionou o tecnicismo. Nos dias de hoje, os autores light reflectem uma sociedade fútil, demasiado apegada ao materialismo, e onde obter a fama, a qualquer preço, constitui a preocupação principal.
Sintoma desta desorientação, as universidades instituem cursos em que as cadeiras de literatura ou estão ausentes ou minimamente representadas, porque consideradas inúteis perante disciplinas mais “práticas”, orientadas para o mercado de trabalho. Fala-se de crise nas humanidades; rareiam as bolsas de apoio ao autor; as editoras negligenciam os escritores nacionais e apostam em traduções de obras com sucesso garantido; os críticos literários apresentam-nos recensões desabalizadas, sem profundidade e, por vezes, compradas; certas publicações mais não são do que escolas de elogio mútuo, onde, como diz o provérbio latino, “um asno coça outro”.
Acredito que, presentemente, a cultura mais genuína e honesta não é construída nem transmitida pelas universidades, institutos e fundações, mas antes por indivíduos e grupos associativos. São estes que generosamente sacrificam o seu tempo livre, investindo esforço, talento e meios num projecto em que, tantas vezes, só eles próprios acreditam. Neste âmbito, Esquina do Mundo é um exemplo vivo de como com poucos recursos se pode partilhar muito – um milagre só conhecido de deuses e artistas.
	Esquina do Mundo distingue-se das revistas especializadas e dos fanzines literários, ao não apontar para um público leitor limitado – como os investigadores académicos ou os amantes da poesia, por exemplo. Tal não resulta de uma indefinição ou sequer do desejo, sempre inconcretizável, de agradar a gregos e a troianos, mas sim de um esforço para abarcar a literatura na sua multiplicidade. Assim, Esquina do Mundo desdobra-se em agenda; ensaio sobre literatura, artes plásticas e música; narrativa ficcional; poesia e prosa poética; entrevista a escritores e pintores; recensão e sugestões de leitura.
Haverá lugar para uma publicação assim – generalista, isenta, anual – num mercado já saturado, e onde os leitores mostram mais apetite pela novidade e por textos leves? As bancas disponibilizam o JL, dedicado à divulgação das letras actuais; a revista Os Meus Livros, que apregoa a literatura popular junto dos leitores apressados ou a Ler, ligada a meia dúzia de editoras eleitas. Aparentemente, Esquina do Mundo incorre no perigo de não encontrar o seu nicho no panorama da imprensa cultural portuguesa, e de se perder numa selva de publicações profissionais e institucionalizadas. Só a persistência dos colaboradores e o ânimo dos responsáveis permitirá saber se Esquina do Mundo é um Cabo das Tormentas ou da Boa Esperança; um projecto quixotesco ou um contributo realista para as letras.
Para subsistir, Esquina do Mundo deverá apostar em três trunfos, que já a singularizam como proposta cultural, e motivaram, desde o início, a minha expectativa e curiosidade. 
Em primeiro lugar, saliento a riqueza e diversidade dos colaboradores, ligados à teoria da literatura, à edição, à produção ficcional, à música e às artes plásticas.  Na Esquina do Mundo convivem nomes conhecidos (Valter Hugo Mãe ou José Viale Moutinho, por exemplo) com outros escritores que importa descobrir, como Paulo da Costa, a viver longe de Portugal, mas perto da nossa arte. É tão essencial protegê-los como renovar os contributos, para impedir a instituição de capelinhas que às vezes são catedrais. Neste país de poetas em que ninguém lê, o público imediato de uma revista encontra-se nos seus colaboradores: são eles o leitorado mais exigente e o garante de uma divulgação dedicada. Todos nós conhecemos um primo que é um Camões em potência, ou um amigo fotógrafo talentoso, capaz de contribuir de bom grado para que esta Esquina do Mundo se torne ainda mais viva.
Um segundo trunfo da revista reside na variedade de textos e de tópicos abordados, de géneros e de saberes, que não deve ser confundida com dispersão nem pode resultar numa confusa manta de retalhos. Para tanto, e à falta de um livro de estilo, a direcção de Esquina do Mundo deve apontar um rumo claro para a revista, apostar num aspecto gráfico uniforme, e assumir a polifonia de colaborações como característica identitária. 
Tal só pode ser mantido com um conselho de leitura rigoroso, contudo flexível à experimentação; tolerante para com os colaboradores mais novos e disposto a abrir outras áreas na revista. Deixo ficar duas sugestões: um espaço reservado à tradução, e outro ao ensino das técnicas de escrita criativa.
 Nos ensaios – uma das secções onde a qualidade da revista mais sobressai – notam-se assimetrias de estilo, pelo que se deve exigir aos colaboradores que sigam uma norma de indicação bibliográfica, restrinjam as notas de rodapé, e criem intra-títulos cativantes. 
Nos ficções narrativas, relevo os excelentes contos de Viale Moutinho e de Paulo da Costa. A direcção poderia ser mais generosa em espaço para com os contistas, cujos textos ganhariam também com algumas ilustrações. 
Na poesia, saúdo o nível dos textos de Valter Hugo Mãe e de Jorge Melícias, e recomendo uma leitura atenta da poetisa Paula Pinho. Aliás, a secção “Vozes do Caima” prova de que este género está bem vivo e que uma nova geração de poetas vem enriquecê-lo.
Agrada-me particularmente a secção de entrevistas, e desde já destaco o trabalho de Filipe Ferreira, a pesquisa preparatória, a pertinência das questões, e o à-vontade com que dialoga com escritores e artistas plásticos. Esta secção é importante numa altura em que se volta a dar atenção ao autor – não como originador absoluto da obra de arte, mas como cérebro imaginativo por detrás dela. A troca de impressões com António Rebordão Navarro celebra não apenas os cinquenta anos de vida literária do autor, mas também o afecto à escrita.
Ao nível da recensão, a revista deixa-me algo insatisfeito: impõem-se textos menos descritivos e mais apreciativos, mas sempre isentos, onde citações das obras e imagem das capas tenham lugar.
O aspecto gráfico, limpo e agradável, é uma terceira mais-valia de Esquina do Mundo, e realço a qualidade do papel, a expressividade das ilustrações que estrategicamente actuam como separadores, e o tipo de letra, fácil de ler. Agradam-me as pinturas de Vítor Ferreira, e as fotografias e desenhos que pontuam a revista. Contudo, parece-me contraditório, numa publicação tão diversificada ao nível literário, entregar as ilustrações a um grupo restrito, ainda que talentoso, de artistas, quando se pode convocar a colaboração de outros. Como afirmava o escritor norte-americano Hathaniel Hawthorne, nunca se deve carregar a arma apenas com um chumbo.
Estas notas são apenas conselhos de quem aprecia o esforço da equipa que elaborou o presente volume, a congratula pela qualidade final, e acredita no futuro deste projecto. Peço emprestados os versos de Miguel Torga: “Os passos que deres, / nesse caminho duro / do futuro / dá-os em liberdade. / Enquanto não alcances / não descanses. / De nenhum fruto queiras só metade.” Que venha o número dois, para ajudar à conspiração das letras, feita à esquina deste mundo, onde preparamos o nascimento de uma cultura (ou contra-cultura) mais aberta e democrática.
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