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Apresentação da obra As Fadas Não Usam Batom, de João de Mancelos,
em Viseu, na Livraria Pretexto, Loja 2, em 21 de Abril de 2005

Filomena Capucho

Há convites que nos tocam muito especialmente. Há convites que nos fazem sorrir e nos aquecem o coração. Há convites que nos fazem, também, tremer um pouco. Este, como já perceberam, é simultaneamente tudo isso. Quando o João me convidou para apresentar, hoje e aqui, a nova edição de As Fadas não usam Batom, eu tive a certeza de que o fazia em nome daquela amizade cúmplice que temos vindo a construir sem sobressaltos, desde há anos, mas também porque, afinal, achava que eu teria alguma coisa de interessante a dizer sobre este livro. E claro, se o testemunho do nosso afecto me enche daquela alegria suave que é bom sentir, a responsabilidade de vos apresentar os novos textos do João pesa-me, agora que é suposto que eu pegue nas minhas palavras e as transforme em janelas abertas sobre a obra.
Como muitos sabem, eu não sou nem especialista em literatura, nem crítica literária. O meu trabalho em Análise do Discurso faz com que, no quadro habitual da minha investigação, eu olhe o texto literário na sua perspectiva sociocomunicativa, ou seja, como um tipo de discurso inserido num contexto social preciso, marcado por traços estratégicos ligados às intenções de um locutor específico, que pretende, através do enunciado, construir uma relação concreta com o seu leitor. 
Mas hoje, prometo-vos que não vou dissertar cientificamente sobre os textos do João, desconstruindo-os para os interrogar, desmontando processos enunciativos, caracterizando actos ilocutórios e seus efeitos perlocutórios. Não, hoje e aqui, eu vou tentar falar-vos dos contos do João, apenas e só com base num olhar límpido e transparente – o olhar de muitas das suas personagens, que, por mais perversas que pareçam, nunca perdem a frescura das fadas. Aquele olhar que não levanta barreiras entre o leitor e o simples e puro prazer de ler, aquele olhar que deixa entrar em nós, ao mesmo tempo, a sensualidade das palavras, das imagens e das ideias. 
De facto, como falar friamente de uma escrita que é profundamente sensual? Os textos de João de Mancelos lêem-se, mas, sobretudo, entram-nos pelos sentidos, devagarinho, suavemente, provocando verdadeiro prazer físico - tocam-se, cheiram-se, comem-se:

	“Ao provar a primeira colherada de Crispy Flakes, Diana olhava para o céu, semi-cerrava os olhos e ronronava de prazer” (BVM)

“O seu hálito também cheirava às ervas do Pisang Ambon, o que me agradou” (BVM)
“Quero ter o sabor da maçã coberta de chocolate amargo na boca” (CA)

Mergulhar na prosa poética do João quase nem é uma metáfora, pois a água está recorrentemente presente no universo que connosco (re)constrói:

	o areal de Buarcos, onde, ao lado do pai, Alice lança “seixos às ondas” em Agosto, “o meu mês favorito” (FNUB)

o rio Dinha onde “eu, ao lado de Leah, nadava de costas” (APAEJ)
o alto mar onde “a proa do barco, mal lançada contra a vaga, encharcou os aprendizes da faina” e onde “as estrelas afogam-se, uma a uma, no dia que vai nascer” (AV)
a piscina onde “A Catarina experimentou a água com o pé”, morna porque “sabíamos que inúmeros corpos, ao longo do dia,” a tinham temperado (HQENDC)
a “mãe escura e da idade do tempo” que se chama oceano e onde “se cruzam sereias e corsários, ninfas e poetas, e todo o bestiário marinho se multiplica em bacanais salgados” (AM)
a praia por onde “regresso a casa pelo caminho mais longe” (BVM) ou onde “contemplas as tuas amigas, a pedalarem pela marginal” (CBRCAD) ou ainda onde “descíamos […] para um jogging madrugador” (MCMV)
o quarto de banho onde “há mais de um quarto de hora que estou barricado […] e não faço outra coisa senão abrir a torneira da água quente, fechá-la, abrir a torneira da água fria, fechá-la, e repetir exactamente os mesmos gestos” (AQAF)

Curiosamente, o único conto em que não há qualquer referência à água tem por título “Ascensão e queda de um pervertido” – talvez porque, sabe-se lá, no elevador e nas escadas urbanas do prédio onde vive, o pervertido não encontre o líquido purificador….
É talvez este efeito purificador da água onde respiram (as personagens do João são definitivamente seres marinhos!) que faz com que, independentemente das suas maldadezinhas quotidianas, as olhemos como fadas boas, ingénuas afinal, perdoando-lhes, sem qualquer restrição, todos os pecados que vão cuidadosamente cometendo sob o nosso olhar. Não são pessoas boas, ou pelo menos boazinhas, mas são seres puros, autênticos, onde mesmo a maldade é terna. 
Ternura, o sentimento que, muitas vezes, o João não diz, mas constrói através de pequenos pormenores, de gestos, de olhares, de respirações, de lágrimas que “o vento morno seca”. Ternura, muita vezes, nostálgica de um tempo que já não é: “Dantes, havia sempre algum sítio giro para visitar; um convite para o almoço em casa de um amigo; aquele filme que valia a pena ver” (MCMV) ou “Na noite passada, ao lavar a loiça, recordei-me de uma série de pormenores que para sempre associarei a ti. Pensei se usarias ainda o cachecol de lã azul, que te tricotei no Outono. Se continuavas a preferir pipocas com sal, no cinema, ou se te renderas ao açúcar. Se a vizinha amável que me abrira a porta de tua casa, naquele dia em que te quis fazer uma surpresa, ainda guardava a chave.” (CA). Ternura que fica para além do fim, para além da morte, para além da distância. E que, por vezes, dói, até porque “o que verdadeiramente incomoda, como uma espinha encravada entre dois dentes, é aquilo que permanece, resistindo a todas as tentativas de limpeza”. (CA). 
Mas a dor nunca leva ao desespero, porque entre ambos se ergue o espaço da ironia, do sorriso, da recusa da autocomplacência. As fadas raramente se levam a sério, muito embora, por vezes, tenham que aprender “também como é difícil crescer de olhos enxutos” (FNUB).
O livro do João de Mancelos, em segunda edição, aumentada com seis novos contos (talvez os meus preferidos), faz-nos entrar na magia de um mundo que é, afinal, quotidiano, familiar, sentindo-nos cúmplices das suas fadas. Todos nós soprámos um dia as velas dos nossos treze anos, fizemos encontros no ginásio, beijámos alguém no cinema, lançámos seixos às ondas, comemos bolacha americana, pedalámos pela marginal junto à praia. O universo aberto pelas palavras que o João nos oferece é, assim, também o nosso. Um mundo que não é perfeito, mas onde a memória e o sonho são sempre permitidos.
E lembro-me de uma frase de que gosto muito, de um escritor francês contemporâneo de quem também gosto muito, Didier Van Cauwelaert: “La vie, c’est comme l’orange amère, elle n’est bonne à manger que si l’on en fait des confitures.” As compotas do João são cozidas em banho-maria e têm sabor a chocolate.	


