Está escuro aí em baixo
Onde a erva cresce por entre a penugem?
Está escuro no mundo subterrâneo de Null?
Helen Adam, «Down There in the Dark», 1952

O vazio migra para a superfície…
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PRIMEIRA CÂMARA

A

entrada para o mundo subterrâneo encontra‑se no tronco fendido
de um velho freixo.
Onda de calor de final de verão, ar abafado. As abelhas zunem
indolentemente por entre as folhas de erva do prado. Milho ereto, dou‑
rado; fileiras de feno recém‑segado, verdes; corvelos nos restolhais, ne‑
gros. Algures, mais abaixo, arde um fogo invisível do qual se desprende
uma coluna de fumo. Uma criança deixa cair seixos, um por um, num
balde de metal, tim, tim, tim.
Pelo meio dos campos, para lá de uma colina que se ergue a leste,
marcada por uma fila de nove mamoas que sobressaem do solo como
as vértebras de uma coluna, abre‑se um trilho. Três cavalos no seio de
uma nuvem cintilante de tavões, imóveis à excepção da chicotada
de uma cauda, do estremeção de uma cabeça.
Trepa‑se os degraus num muro de pedra calcária e segue‑se o curso
de um ribeiro até uma depressão coberta de matagal na qual cresce o
antigo freixo. A copa desenvolve‑se em direção ao céu, de barlavento.
Os compridos ramos pendem baixos ao seu redor. As raízes mergu‑
lham fundo no subsolo.
As andorinhas descrevem curvas apertadas e lançam‑se como setas;
as suas penas brilham. Os andorinhões cruzam o céu a média altura.
Um cisne voa bem alto em direção a sul, as suas asas rangem. Este
mundo superior é muito bonito.
O tronco do freixo cinde‑se junto à base numa fenda irregular larga
o bastante para permitir que uma pessoa se adentre no coração oco da
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árvore... e, a partir daí, descenda ao espaço escuro que se abre por bai‑
xo. As arestas da fenda foram alisadas e polidas por todos aqueles que
anteriormente percorreram este caminho, penetrando no velho freixo
para entrar no mundo subterrâneo.
Por baixo do freixo, estende‑se um labirinto.
Desce‑se por entre raízes até uma passagem de pedra que se afun‑
da a pique no solo. A cor reduz‑se a cinzentos, castanhos e preto. O ar
frio sopra em sentido contrário. Por cima é rocha sólida, matéria pura.
A superfície é quase inimaginável.
A passagem é conquistada; o labirinto adensa‑se. As fendas laterais
disseminam‑se, ziguezagueantes. É difícil manter uma direção. O es‑
paço comporta‑se de uma maneira estranha, e o mesmo acontece com
o tempo. Este move‑se de forma diferente aqui no mundo subterrâneo.
Espessa, empoça, flui, corre, afrouxa.
A passagem descreve uma curva, vira novamente, estreita‑se…
e desemboca num espaço surpreendente. Uma câmara. O som ressoa,
estrondeia. As paredes da câmara afiguram‑se despidas, de início, mas
depois sucede uma coisa extraordinária. Cenas do mundo subterrâneo
começam a revelar‑se na pedra, distantes umas das outras cronologi‑
camente, mas ligadas por ecos.
Numa gruta no interior de uma escarpa cárstica, uma figura ina‑
la uma mão‑cheia de ocre vermelho em pó, encosta a mão esquerda à
parede da gruta — os dedos estendidos, o polegar destacado, a palma
comprimida contra a rocha — e sopra o ocre com força na direção das
costas da mão. Segue‑se uma explosão de pó e, quando a mão é des‑
tacada da parede, a sua impressão espectral permanece, contornada
pelo vermelho do ocre. A mão é deslocada, mais pó é soprado e surge
outro contorno pálido. A calcite irá cobrir estas impressões, selando‑as.
Sobreviverão mais de 35 mil anos. Testemunhos de quê? De alegria?
De alerta? De arte? De vida na escuridão?
No solo arenoso e raso do Norte da Europa, há uns 6000 anos, o cor‑
po de uma mulher jovem, falecida durante o parto em conjunto com o
filho, é depositado gentilmente numa sepultura. Ao lado dela é deposta
a asa branca de um cisne. Depois, em cima da asa é posto o corpo do
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seu filho, e o bebé é assim duplamente embalado, pelas penas do cis‑
ne e pelos braços da mãe. Um cômoro circular de terra é erguido para
marcar o local da sepultura: a mulher, a criança e a asa branca do cisne.
Numa ilha do Mediterrâneo, 300 anos antes da fundação do Impé‑
rio Romano, um ferreiro termina a confeção de uma moeda de prata.
A face exibe um labirinto quadrangular com uma só entrada na extre‑
midade superior e um caminho complexo até ao centro. As paredes
do labirinto, à semelhança do rebordo da moeda, são ligeiramente ele‑
vadas e foram polidas para que brilhassem. No centro do labirinto foi
cinzelada a imagem de uma criatura com a cabeça de um touro e as
pernas de um homem: o Minotauro, de tocaia na escuridão.
Seiscentos anos mais tarde, uma jovem posa para um retratista,
no Egito. Vestiu‑se elegantemente para o retrato. Tem sobrancelhas
espessas e escuras. Olhos grandes, quase pretos. Uma bandolete me‑
tálica encimada por uma conta de ouro afasta‑lhe o cabelo da testa,
tem um lenço dourado ao pescoço e uma pregadeira. O pintor usa cera
de abelha quente, folha de ouro e pigmentos coloridos sobre madeira.
Está a criar o retrato funerário da jovem. Quando ela morrer, este será
envolto nas tiras de pano usadas para mumificar o seu cadáver, toman‑
do desse modo o lugar do seu rosto verdadeiro. À medida que o cor‑
po se decompuser sob as faixas, o retrato manter‑se‑á sempre jovem.
É boa ideia tratar destas coisas precocemente, quando se está na flor
da idade. O seu corpo será depositado numa necrópole (uma cidade
funerária construída na entrada de uma depressão no deserto), numa
câmara subterrânea revestida de pedra calcária e coberta com lajes de
quartzito para desencorajar os ladrões de sepulturas, junto a criptas
que contêm os corpos mumificados de mais de um milhão de íbis.
Sob um planalto no Sul de África, nos finais do século xix, uma
série de mineiros rasteja ao longo de quilómetros de túneis estreitos,
escavados mais profundamente ali do que em qualquer outro lugar do
planeta naquela época, arrastando minério em bruto de um veio de
ouro. Alguns daqueles homens, que migraram para a zona aos milha‑
res para trabalhar, morrerão em breve em resultado de desabamentos
e acidentes. Mais irão morrer aos poucos de silicose, devido à inalação,
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ano após ano, de pós e poeiras, na escuridão fatal. Ali, o corpo humano
é em larga medida descartável, na opinião das empresas que detêm
a mina e dos mercados que justificam a sua existência: não passa de
uma ferramenta de extração, insignificante e não especializada, que
será substituída quando se avariar ou gastar. O minério que os homens
trazem à superfície é britado e fundido, e a riqueza que produz forra os
bolsos de acionistas em países distantes.
No interior de uma caverna nos contrafortes dos Himalaias in‑
dianos, pouco depois da separação entre a Índia e o Paquistão, uma
mulher medita 16 horas por dia durante 75 dias. Sentada perfeitamen‑
te imóvel, mexe apenas os lábios para murmurar mantras. Costuma
assomar‑se à entrada da caverna à noite; quando o céu está limpo, a Via
Láctea pode ser vista a atravessar o céu, por sobre os picos. A mulher
vive da água de um rio sagrado, que recolhe com as mãos em forma de
concha, e de bagas e frutos silvestres que forrageia. Os mantras, a soli‑
dão e a escuridão suscitam perceções que lhe são novas, e experimenta
uma mudança profunda de visão. Quando, por fim, termina o seu re‑
tiro, sente‑se vasta como os céus, velha como as montanhas, informe
como a luz das estrelas.
Há 30 anos, um rapaz e o seu pai, munidos de um martelo, levan‑
tam uma tábua do soalho de uma casa que em breve deixarão. Fizeram
uma cápsula do tempo a partir de um frasco de doce. Neste o rapaz
depositou objetos e mensagens. Uma miniatura em metal injetado de
um bombardeiro. O contorno da sua mão esquerda, traçado a tinta ver‑
melha sobre papel comum. Uma autodescrição para quem quer que
encontre o frasco — Bastante alto para a minha idade, cabelo muito lou‑
ro, quase branco. Maior medo: a guerra nuclear — escrita a lápis na página
de um caderno. Um relógio parado com o mostrador e os ponteiros
luminosos que ele gosta de segurar nas mãos em concha para ver os
números a brilhar. Despeja uma mão‑cheia de arroz no frasco para ab‑
sorver a humidade, enrosca a tampa de latão até ficar bem fechada, põe
o frasco no seu esconderijo e volta a pregar a tábua.
Nas profundezas de um vulcão extinto, por cima de uma falha geo‑
lógica conhecida como Ghost Dance, foi escavada uma rede de túneis.
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As fendas de acesso seguem a inclinação dos estratos até se nivelarem
numa zona de armazenamento dividida em corredores. O objetivo é
inumar detritos nucleares altamente radioativos naqueles corredores:
grânulos de urânio encerrados em ferro, por sua vez encerrados em
cobre e, por fim, enterrados por cima da falha Ghost Dance, onde se
manterão ativos durante milhões de anos. A escala temporal do risco
é tal que os responsáveis pelo enterramento dos resíduos têm agora de
enfrentar a questão de como comunicar o seu perigo ao futuro distan‑
te. O risco envolvido sobreviverá não só aos fazedores, como também,
porventura, à espécie dos seus fazedores. De que maneira havemos de
sinalizar este local? Como é que vamos dizer aos seres, sejam eles quais
forem, que cheguem a este local deserto que o que este sarcófago de
rocha guarda é terrivelmente nocivo, carece de valor e jamais deve ser
perturbado?
E numa saliência enlameada, a cerca de quatro quilómetros da en‑
trada de um sistema de cavernas, no interior do qual ficaram encur‑
ralados devido a uma cheia repentina, 12 rapazes e o seu treinador de
futebol, sentados na mais completa escuridão, poupam as baterias dos
seus telemóveis e aguardam, dia após dia, que as águas baixem ou que,
por milagre, alguém os vá resgatar. A cada hora que passa, o oxigénio na
câmara onde se encontram reduz‑se e os níveis de dióxido de carbono
aumentam. Por cima da montanha, as nuvens da monção adensam‑se,
ameaçando mais chuva. Do lado de fora da gruta, reúnem‑se equipas
de socorro formadas por pessoas de seis países. De início, não fazem
ideia se os rapazes estão vivos. Depois encontram impressões palma‑
res feitas com lama nas paredes de uma câmara a três quilómetros da
entrada das grutas. A esperança renasce. Os mergulhadores avançam
pelas galerias inundadas. Nove dias depois de entrarem na montanha,
os rapazes ouvem ruídos provenientes do rio que passa em frente à
saliência. Em seguida, veem luzes a cintilar na água. Uma sucessão
de bolhas ascende à superfície. As luzes tornam‑se mais intensas.
Um homem emerge. Os rapazes e o seu treinador pestanejam, ilumi‑
nados pelo feixe da lanterna frontal. Um dos rapazes levanta a mão
para o cumprimentar e o mergulhador responde da mesma maneira.
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«Quantos é que vocês são?», pergunta o mergulhador. «Treze», res‑
ponde alguém. «Virá muita gente», garante o mergulhador.
Estas cenas do mundo subterrâneo desenrolam‑se ao longo das
paredes daquela câmara impossível, no labirinto sob o freixo fendido.
As mesmas três tarefas ocorrem em culturas e épocas diferentes: abri‑
gar o que é precioso, dar o que é valioso e descartar o que é pernicioso.
Abrigar (memórias, substâncias preciosas, mensagens, vidas frágeis).
Dar (informação, riqueza, metáforas, minerais, visões).
Descartar (resíduos, traumas, veneno, segredos).
Ao mundo subterrâneo há muito que entregamos aquilo que recea‑
mos e desejamos perder, e aquilo que amamos e desejamos salvaguardar.
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abemos tão pouco acerca dos mundos sob os nossos pés. Se olhar‑
mos para cima numa noite sem nuvens, talvez vejamos a luz de
uma estrela a milhares de biliões de quilómetros de distância ou
descortinemos as crateras deixadas pelo impacte de asteróides na su‑
perfície da Lua. Se olharmos para baixo, os nossos olhos não passam do
húmus, do alcatrão ou da ponta dos pés. Raras vezes me senti tão afas‑
tado do reino humano como quando me vi a meros dez metros abaixo
dele, nas mandíbulas cintilantes de um plano calcário de estratificação
que se formou no leito de um mar antigo.
O mundo subterrâneo guarda bem os seus segredos. Só nos últi‑
mos 20 anos é que os ecologistas conseguiram seguir a pista das re‑
des fúngicas que crivam o solo de bosques e matas, unindo árvores
individuais em florestas intercomunicantes, como fazem os fungos
há centenas de milhões de anos. Na província chinesa de Chongqing,
descobriu‑se que um sistema de cavernas explorado em 2013 tinha o
seu próprio microclima: várias camadas de neblina sobrepostas num
gigantesco espaço central, nevoeiro frio à deriva em câmaras enormes
e enevoadas, onde o sol não penetra. Trezentos metros abaixo da su‑
perfície, no Norte de Itália, desci em rapel até uma imensa rotunda de
pedra atravessada por um rio subterrâneo e repleta de dunas de areia
negra. Atravessar aquelas dunas a pé foi como percorrer um deserto
sem vento num planeta sem luz.
Porquê descer? É um acto contraintuitivo, que contradiz o senso co‑
mum e a inclinação do espírito. Depositar deliberadamente qualquer
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coisa no mundo subterrâneo é quase sempre uma estratégia para
impedir que seja vista pelos demais. Extrair ativamente qualquer coi‑
sa do mundo subterrâneo requer quase sempre um grande esforço.
A dificuldade de acesso ao mundo subterrâneo há muito que se tornou
um símbolo do que não pode ser abertamente dito ou visto: a perda,
o pesar, as profundezas obscuras da mente e o que Elaine Scarry apeli‑
da de o «facto subterrâneo profundo» que é a dor física.
Existe uma longa história cultural de aversão em redor de espa‑
ços subterrâneos que os associa à «horrível escuridão no interior do
mundo», para usar a frase de Cormac McCarthy. Receio e aversão são
as habituais reações a tais ambientes; sujidade, mortalidade e esforço
brutal as conotações dominantes. A claustrofobia é, sem dúvida, a mais
comum de todas as fobias. Já reparei várias vezes que a claustrofobia,
muito mais do que a vertigem, por exemplo, exerce o seu perturbador
poder mesmo quando é experimentada indiretamente sob a forma de
uma narrativa ou de uma descrição. Ao ouvir histórias de confinamen‑
to abaixo do solo, as pessoas remexem‑se com desconforto, afastam‑se,
procuram a luz com os olhos — como se as próprias palavras pudes‑
sem cercá‑las, emparedá‑las.
Ainda recordo o relato que li aos dez anos no romance de Alan
Garner The Weirdstone of Brisingamen, sobre duas crianças que esca‑
pam ao perigo descendo os túneis de minas que crivam o afloramento
de arenito de Alderley Edge, em Cheshire. Nas profundezas de Edge,
o amplexo da pedra torna‑se tão apertado que ameaça encurralá‑las:
Estavam estendidos ao comprido, e as paredes, o chão e o
teto pareciam ajustar‑se ao corpo deles como uma segunda pele.
Tinham as cabeças viradas para o lado, pois em qualquer outra
posição o teto pressionar‑lhes‑ia a boca contra a areia, impedindo
‑os de respirar. A única forma de avançarem era puxando o cor‑
po com as pontas dos dedos e empurrando‑o com os dedos dos
pés, já que era totalmente impossível fletirem as pernas, e, se
dobrassem os cotovelos, o mais certo era que ficassem com os
braços bloqueados debaixo do corpo. Depois, os calcanhares de
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Colin encravaram‑se contra o teto: era incapaz de se deslocar para
cima ou para baixo e o gume da pedra cravou‑se‑lhe nas canelas,
fazendo‑o gritar de dor. Mas não conseguia mexer‑se…
Estas passagens gelavam‑me o sangue e deixavam‑me sem fôlego.
Relê‑las agora provoca em mim as mesmas sensações. A situação, po‑
rém, também exercia sobre mim uma poderosa atração, e continua a
exercer. Colin não conseguia mexer‑se e eu não conseguia parar de ler.
Também a linguagem revela uma soterrada aversão pelo mundo
subterrâneo. Em muitas das metáforas que usamos, a altura é celebra‑
da, ao passo que a profundidade é desprezada. «Levanta a cabeça!»,
dizemos quando queremos animar alguém, «não te deixes ir abaixo».
A palavra «catástrofe» significa literalmente «virar de cabeça para bai‑
xo»; «cataclismo», no sentido etimológico, é uma «violência que tudo
arrasa». O mesmo preconceito em relação à profundidade se encontra
nas convenções dominantes relativas à observação e à representação.
No seu livro Vertical, Stephen Graham descreve o domínio do que apeli‑
da de «tradição plana» na geografia e na cartografia, e a «mundivisão
predominantemente horizontal» que daí resultou. Sentimos dificul‑
dade em escapar às «perspetivas firmemente planas» às quais nos ha‑
bituámos, alega Graham; segundo ele, trata‑se de um fracasso político
e de perceção, já que nos dissuade de prestar atenção às redes subterrâ‑
neas de extração, exploração e eliminação de resíduos que sustentam
o mundo à superfície.
Sim, por muitas razões, tendemos a virar as costas ao que se en‑
contra por baixo dos nossos pés. Mas agora, mais do que nunca, pre‑
cisamos de entender o mundo subterrâneo. «Obrigue‑se a ver mais à
superfície», ordena Georges Perec em Species of Spaces. «Obrigue‑se
a ver mais em profundidade», contradiria eu. O mundo subterrâneo
é vital para as estruturas físicas da existência contemporânea, bem
como para as nossas memórias, mitos e metáforas. É um domínio com
o qual contamos diariamente e pelo qual somos diariamente molda‑
dos. Porém, revelamo‑nos avessos a reconhecer a presença do mundo
subterrâneo na nossa vida, ou a aceitar as suas inquietantes formas na
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nossa imaginação. A «perspetiva plana» dominante torna‑se cada vez
mais inadequada para lidar com os mundos profundos que habitamos
e com o legado que, em termos de tempo geológico, estamos a deixar.
Vivemos atualmente no Antropoceno, uma era de mudanças vas‑
tas e muitas vezes assustadoras, a uma escala planetária, na qual a
«crise» não é um apocalipse futuro permanentemente diferido, mas
antes uma ocorrência contínua sentida de maneira mais severa pelos
mais vulneráveis. O tempo está profundamente dessincronizado, e o
mesmo sucede com o espaço. Coisas que deviam manter‑se enterradas
estão a subir à superfície, de modo espontâneo. Quando confrontados
com semelhantes emersões, poderá ser difícil fazer delas vista grossa,
tamanha é a obscenidade da intrusão.
No Ártico, antigos depósitos de metano estão a vazar através de
«janelas» que o degelo do permafrost abriu na terra. Cadáveres de re‑
nas, enterrados em solo outrora gelado e agora exposto à erosão ao
calor, libertam esporos de antraz. Nas florestas do Leste da Sibéria,
há uma cratera a escancarar‑se no solo emoliente e a tragar dezenas
de milhares de árvores e deixando ao ar estratos com 200 mil anos;
os iacutos, o povo local, refere‑se à cratera como uma «porta para o
submundo». O recuo de glaciares alpinos e himalaicos está a devolver
os corpos daqueles que há décadas sucumbiram no seu gelo. Por todo o
Reino Unido, ondas de calor recentes fizeram com que os vestígios de
estruturas vetustas — torres de observação romanas, recintos neolíti‑
cos — se tornassem visíveis como se fossem marcas no solo cultivado
visíveis desde o céu: a aridez como um raio‑X, o passado submerso da
terra emergindo numa espécie de aparição ressequida. Na República
Checa, os níveis estivais do rio Elba desceram de tal maneira recente‑
mente que foram descobertas «pedras da fome», pedregulhos escul‑
pidos usados ao longo de séculos para recordar secas e alertar para as
suas consequências. Uma destas pedras revelou a seguinte inscrição:
«Wenn du mich siehst, dann weine» («Se me vires, chora»). No Noroeste
da Gronelândia, uma base de mísseis norte‑americana, do tempo da
Guerra Fria, inumada sob a calota de gelo durante 50 anos e contendo
centenas de milhares de litros de contaminantes químicos, começou
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a deslocar‑se em direcção à luz. «O problema», escreve a arqueóloga
þóra Pétursdóttir, «não é as coisas ficarem enterradas em estratos pro‑
fundos, mas o facto de perdurarem, de nos sobreviverem, e de volta‑
rem para nós com uma força que não sabíamos que elas possuíam (…)
a força sombria de “gigantes adormecidos”», despertados do seu sono
no tempo profundo.
O «tempo profundo» é a cronologia do mundo subterrâneo. É a
imensidão vertiginosa da história da Terra. O tempo profundo mede
‑se em unidades que humildam o instante humano: eras e éons, em
vez de minutos e anos. É mensurado pela pedra, pelo gelo, pelas esta‑
lactites, pelos sedimentos no leito marinho e pela deriva das placas tec‑
tónicas. O tempo profundo estende‑se para o passado e para o futuro.
A Terra mergulhará na escuridão quando o Sol esgotar o seu combus‑
tível, daqui a cerca de 5 mil milhões de anos. Os dedos dos nossos pés,
bem como os calcanhares, rasam a beira de um precipício.
O tempo profundo concede‑nos um conforto perigoso. Uma loto‑
fagia ética tenta seduzir‑nos. De que importa o nosso comportamento
quando o Homo sapiens irá desaparecer da Terra num piscar de olhos
geológico? Vista da perspetiva de um deserto ou de um oceano, a mora‑
lidade humana parece absurda, fundamentalmente irrelevante. Juízos
de valor parecem fúteis. Uma ontologia simplista afigura‑se cativan‑
te: toda a vida é igualmente insignificante perante a ruína derradeira.
A extinção de uma espécie ou de um ecossistema pouca relevância tem
no contexto dos ciclos planetários de erosão e reconstrução.
Devemos resistir a este raciocínio inercial; na verdade, devemos in‑
citar ao oposto — o tempo profundo surge assim como uma perspetiva
radical, impelindo‑nos à ação e não à apatia. É que, pensar em termos
de tempo profundo pode ser uma maneira de imaginar de novo o nos‑
so presente conturbado e não de lhe escapar, substituindo a suas fúrias
e cobiças céleres e impacientes por histórias mais antigas e morosas
sobre fazer e desfazer. Na melhor das hipóteses, uma maior consciên‑
cia do tempo profundo poderá contribuir para que nos vejamos a nós
mesmos como fazendo parte de um todo formado por dádiva, heran‑
ça e legado com milhares de anos de antiguidade, com um futuro de
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milhões de anos e que nos leve a considerar o que estamos a deixar
para as eras e seres que virão depois de nós.
Quando observadas através dos olhos do tempo profundo, coisas
que pareciam inertes ganham vida. Revelam‑se novas responsabilida‑
des. Uma sociabilidade existencial salta‑nos à vista e à mente. O mun‑
do torna‑se nova e misteriosamente heterogéneo e dinâmico. O gelo
quebra‑se. As rochas sofrem marés. As montanhas vazam e enchem.
A pedra pulsa. Vivemos numa Terra inquieta.
~
A mais antiga história do mundo subterrâneo relata uma descida ar‑
riscada à escuridão para alcançar alguém ou alguma coisa relegada ao
mundo dos mortos. Uma variante da Epopeia de Gilgamesh, escrita por
volta de 2100 a. C., na Suméria, conta tal descida, levada a cabo por
Enkidu, criado de Gilgamesh, ao «mundo inferior» em nome do seu
senhor para recuperar um objeto perdido. No seu barco, Enkidu supor‑
ta tempestades de granizo que o atingem como «martelos», o barco
treme em resultado do impacte de ondas que o atacam como «tartaru‑
gas marradoras» e «leões», mas ainda assim atinge o mundo inferior.
Aí, contudo, é rapidamente aprisionado, até que o jovem guerreiro Utu
o liberta, abrindo um buraco na superfície e transportando Enkidu dali
para fora numa brisa ascendente. De novo sob a luz do sol, Enkidu e
Gilgamesh abraçam‑se, beijam‑se e conversam durante horas. Enkidu
não recuperou o objeto perdido, mas trouxe com ele novidades precio‑
sas sobre pessoas desaparecidas. «Viste os meus filhos nados‑mortos
e que nunca conheceram a existência?» pergunta Gilgamesh, ansiosa‑
mente. «Vi‑os, sim», responde Enkidu.
Histórias semelhantes são recorrentes nos mitos de várias culturas.
A literatura clássica regista numerosos exemplos daquilo que, em gre‑
go, era conhecido como katabasis, ou catábase, (uma descida ao mun‑
do subterrâneo) e nekyia, (um interrogatório feito a espectros, deuses
ou aos mortos acerca do futuro terreno), entre eles a tentativa ence‑
tada por Orfeu para tirar a sua amada Eurídice do Hades, e a viagem
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de Eneias — conduzido pela Sibila e protegido pelo Ramo de Ouro —
para ir buscar os conselhos do seu falecido pai. O resgate recente dos
futebolistas tailandeses da sua câmara solitária no interior da monta‑
nha foi uma catábase moderna; a história captou as atenções mundiais
em parte porque possuía o poder de um mito.
O que todas estas narrativas sugerem é aparentemente paradoxal:
que a escuridão pode ser um meio de visão e que a descida pode ser
um movimento em direção à revelação, mais do que à privação e à per‑
da. O verbo inglês «to understand» (entender, compreender) possui
em si um sentido antigo de passar por baixo (under) de qualquer coisa
para a compreender totalmente. «Descobrir» é «revelar destapando»,
«descer para trazer à luz», «resgatar às profundezas». Trata‑se de as‑
sociações que vêm de tempos remotos. As mais antigas obras de arte
rupestre conhecidas na Europa — escadas de mão, pintas e impressões
palmares nas paredes de grutas espanholas — foram datadas de há
cerca de 65 mil anos, perto de 20 mil anos antes da altura em que se
julga que o Homo sapiens terá chegado à Europa vindo de África. Artis‑
tas neandertais deixaram estas imagens. Muito antes de os humanos
anatomicamente modernos terem chegado ao território que é agora
Espanha, escreve um dos arqueólogos responsável pela datação destas
obras de arte, «havia pessoas que faziam viagens à escuridão».
Mundo Subterrâneo é uma crónica de viagens à escuridão, e de des‑
cidas encetadas em busca de conhecimento. O seu itinerário vai des‑
de a matéria negra formada aquando do nascimento do universo ao
futuro nuclear de um Antropoceno vindouro. Na viagem pelo tempo
profundo entre estes dois pontos remotos, a linha ao longo da qual esta
narrativa se desenrola é o presente em eterno movimento. Em confor‑
midade com o tema, uma rede subjacente de ecos, padrões e ligações
atravessa os capítulos.
Há mais de 15 anos que escrevo sobre as relações entre a paisagem
e o coração humano. O que começou como um desejo de resolver um
mistério pessoal — por que razão na juventude me sentia tão atraí‑
do pelas montanhas, a ponto de, por vezes, me sentir preparado para
morrer de amor por elas — deu origem a um projeto de cartografia
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profunda levado a cabo por meio de cinco livros e cerca de 2000 pági‑
nas. Desde os cumes gelados das montanhas mais altas do mundo, se‑
gui uma trajetória descendente até o que será sem dúvida uma estação
terminal, explorando os andares espaciais que se encontram abaixo
da superfície. «A descida chama‑nos / tal como a subida nos chama‑
va», escreveu William Carlos Williams num poema tardio. Foi preci‑
so chegar à segunda metade da minha vida para entender em parte o
que Williams queria dizer. No mundo subterrâneo vi coisas que espe‑
ro jamais esquecer, e coisas que oxalá jamais tivesse testemunhado.
Aquele que acreditei vir a ser o meu livro menos humano tornou‑se,
para minha surpresa, o mais comunal. Se a imagem central de grande
parte do que até aqui escrevi é a do pé de um caminhante, pisando e
levantando‑se, a destas páginas é a da mão aberta, estendida num ges‑
to de cumprimento, de compaixão, ou para deixar uma marca.
Há já algum tempo que me fascina a visão que o povo saami tem do
mundo subterrâneo como uma inversão perfeita do reino humano, em
que o solo é sempre fronteira e espelho, de tal forma que «os pés dos
mortos, que têm de caminhar de cabeça para baixo, tocam nos dos vi‑
vos, que se deslocam de cabeça para cima». A intimidade que tal postura
sugere é para mim comovente: os mortos e os vivos unidos pelas solas
dos pés. Ao ver fotografias das impressões palmares feitas nas paredes
das cavernas de Maltravieso, Lascaux ou Sulawesi, imagino encostar a
minha palma aos contornos deixados por aqueles criadores desconheci‑
dos. Imagino também que sinto uma outra mão quente que faz pressão
do outro lado da rocha fria, que se encosta à minha na perfeição, numa
espécie de cumprimento que atravessa o tempo profundo.
~
Pouco antes de ter encetado as viagens aqui relatadas, foram‑me dados
dois objetos. A cada um estava associado um pedido e uma condição:
que concordasse em cumprir o que me era pedido.
O primeiro dos objetos era um cofre com duas camadas de bronze
fundido, do tamanho de um ovo de cisne, pesado, embora caiba numa
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mão. Trata‑se de uma cista e o seu conteúdo é tóxico. O seu criador
enumerou os seus demónios numa folha de papel: os ódios, os medos,
as perdas, a dor que infligira noutros e a dor que outros nele tinham
infligido — o lado pior da sua mente. Depois, queimou o papel e fechou
as cinzas dentro do cofre. Em seguida, deu‑lhe mais uma camada de
bronze, para reforçar a resistência do recipiente. Durante o processo
de fundição, essa camada exterior de bronze ficou pitada e com in‑
crustações, de tal maneira que parecia a superfície de um planeta ou
a atmosfera por cima dele. Por fim, espetou na cista quatro pregos de
ferro a atravessar‑lhe o centro, cortou‑lhes as extremidades e lixou‑os
até ficarem à face do recetáculo. É um objeto excecionalmente pode‑
roso, que possui uma intensidade ritual criativa. Poderia ter sido exe‑
cutado em qualquer época nos últimos 2500 anos, mas foi produzido
recentemente.
A cista foi‑me dada com o pedido de que me livrasse dela no local
mais profundo ou seguro do mundo subterrâneo a que tivesse acesso;
um lugar do qual o recipiente jamais pudesse regressar.
O segundo dos objetos é uma coruja talhada a partir de um pedaço
de barba‑de‑baleia. Trata‑se de um talismã com uma conotação mági‑
ca. A baleia‑anã da qual a coruja foi tirada dera à costa já morta numa
das ilhas Hébridas. Uma das suas costelas foi cortada em secções trans‑
versais, cada qual com menos de 1,5 centímetros de espessura, e 15 cen‑
tímetros de comprimento. Uma dessas secções foi então talhada com a
forma de uma coruja com quatro golpes ousados de uma lâmina: dois
golpes para os olhos e dois para o contorno das asas. É um objeto invul‑
garmente belo, que possui uma simplicidade típica do período glaciar.
Poderia ter sido concebida em qualquer altura dos últimos 20 mil anos,
mas foi produzida recentemente.
A coruja foi‑me dada na condição de a carregar sempre comigo no
mundo subterrâneo, para me ajudar a ver na escuridão.
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s ossos de uma criança jazem na escuridão sobre uma saliência
calcária. A luz do sol não incide sobre esta criança há mais de 10 mil
anos. Ao longo desse tempo, a calcite foi escorrendo como verniz
argênteo da rocha em redor, encasulando o corpo.
Um dia de janeiro de 1797, dois jovens vão à caça de lebres nos Mendip
Hills, em Somerset. Obrigam uma a sair da sua lura na encosta de uma
ravina. A lebre foge e encontra refúgio no meio de um monte de ca‑
lhaus. Os homens têm fome; querem a lebre. Assim, afastam algumas
das pedras… E ficam «surpreendidos ao deparar‑se com uma passagem
subterrânea». Entram na passagem íngreme que os conduz ao interior
calcário do talude e que depois se abre «numa caverna ampla e alta,
cujas paredes e teto se revelam curiosamente adornados e insculpidos».
O sol invernal segue no encalço deles pelo túnel e ilumina a câma‑
ra. Trata‑se, constatam eles, de um ossário. No chão e nas saliências
à esquerda veem ossos dispersos e esqueletos completos, «jazendo
promiscuamente, quase transformados em pedra». A calcite faz as
relíquias brilhar e os ossos estão cobertos com pó de ocre vermelho.
Uma única estalactite de grandes dimensões pende do teto da câmara;
repica como um sino quando os homens lhe tocam e ressoa pela ca‑
verna. A estalactite cresceu até ao chão e começou a absorver um dos
esqueletos; embutidos nela estão um crânio, um fémur e dois dentes
com o esmalte ainda intacto.
Também há vestígios de animais na caverna: o dente de um urso
pardo, uma ponta de seta serreada feita a partir dos chifres de um
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veado‑vermelho, e ossos de lince, raposa, gato‑montês e lobo. Foram
igualmente ali inumados objetos votivos: 16 conchas de molusco fura‑
das de maneira a formarem uma espiral quando usadas contra o corpo
num colar; e um conjunto de sete pedaços de amonite fossilizada, com
as extremidades dos arcos polidas.
Os corpos humanos, será mais tarde estabelecido, têm mais de dez
milénios, e entre os adultos encontram‑se crianças e bebés. Todos re‑
velam sinais de malnutrição crónica. Os adultos mediam pouco mais
de um metro e meio de altura. Os molares das crianças pouco desgaste
evidenciavam. Aos poucos, torna‑se claro para quem estuda este lugar
misterioso — agora conhecido como Aveline’s Hole — que, no Mesolí‑
tico, a caverna foi usada como cemitério durante um período de cerca
de um século. Grande parte da água que havia no planeta estava então
ainda solidificada pela glaciação. Os níveis do mar eram muito mais
baixos. Aquilo que hoje em dia apelidamos de canal de Bristol, bem
como grande parte do Mar do Norte, não existiam; era possível ir por
terra firme desde os Mendips até ao País de Gales, ou rumar a leste,
e atravessar Doggerland1, para alcançar a França ou a Holanda.
Os vestígios encontrados em Aveline’s Hole sugerem que um gru‑
po mais ou menos nómada de caçadores‑recoletores ocupou aquela
área dos Mendips ao longo de duas ou três gerações e usou a câma‑
ra subterrânea como mausoléu. Aquelas pessoas, cujas vidas foram
curtas e inconcebivelmente duras, que sofreram de escassez de co‑
mida e de energia, empreenderam o esforço e o cuidado de carregar
os corpos dos seus entes queridos até àquela encosta rochosa para os
colocar no interior da câmara, deixar objetos importantes e ossos de
animais com eles e para abrir e voltar a selar a entrada a cada novo
enterro.
Estas pessoas errantes e esfomeadas desejavam um local seguro
para sepultar os seus mortos, um lugar ao qual pudessem voltar repe‑
tidamente. Que se conheça, mais nenhum cemitério comparável a este
foi estabelecido em Inglaterra se não dali a 4000 anos.
1
Antiga massa de terra que unia a ilha que hoje é a Grã‑Bretanha ao continente
europeu [N. T.]
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Temos tendência para ser mais amáveis com os mortos do que com
os vivos, se bem que sejam os vivos quem mais necessita da nossa
amabilidade.
~
— Mendip é uma região mineira — diz Sean. — Também é uma zona de
espeleologia. Mas é, acima de tudo, um gigantesco cemitério. Existem
centenas de elevações tumulares da Idade do Bronze espalhadas pela
paisagem, algumas ligadas a monumentos e a henges e formando com‑
plexos funerários de grandes dimensões. Numa dessas elevações, um
colecionador de antiguidades chamado Skinner encontrou uma conta
de âmbar com uma abelha encurralada no seu interior, e tão bem pre‑
servada que até se lhe viam os cílios nas pernas.
Final da tarde, início de outono, calor invulgar para a época. O ar
reverbera ao sol, as portas dos carros escaldam ao toque. Mas a casa de
Sean e Jane Borodale, à sombra de um tranquilo braço lateral de Nettle‑
bridge Valley, está fresca como uma cave. No alpendre há pilhas peri‑
clitantes de jogos de tabuleiro. Hortelã, tomilho e rosmaninho crescem
nos vasos que cercam o alpendre. No degrau da entrada foi incrustada
uma amonite, luzidia de tanto ser pisada. E no jardim, suspensas das
asas abertas de um altaneiro totem de madeira, estão as peles esfola‑
das de dois homens.
— São os nossos fatos de espeleologia — refere Sean, apontando para as
peles. — Em rigor, são fatos de proteção para produtos químicos. Trouxe
‑os do Leste da Europa. São perfeitos para o que precisamos. Verás.
Sean, Jane e os dois filhos vivem nesta cabana de conto de fadas há
vários anos. O antigo dono realizava ali sessões espíritas, crente de que
conseguia falar com os mortos. Para oeste da casa, um campo aciden‑
tado sobe pela escarpa antes de desaparecer num bosque de freixos
junto à cumeeira. Um regato gorgoleja pela escarpa abaixo e passa ao
lado da casa.
Vim aos Mendips aprender a ver no escuro. Sean conhece profun‑
damente estes montes, acima e abaixo do solo. É apicultor, espeleólogo,
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caminhante e um poeta excecional. Tem cabelo preto encaracolado e
é um homem muito afável. Há vários anos que trabalha numa longa
série de poemas, ou vozes, que emergem — e em muitos casos são es‑
critos no interior — do mundo subterrâneo dos Mendips: as minas de
chumbo, as fundições, as pedreiras de calcário, os vários locais de se‑
pultamento, os bunkers do tempo da Guerra Fria e os inúmeros quiló‑
metros de grutas e túneis naturais que crivam o substrato rochoso da
zona. O que move Sean são as grandiosas histórias universais e mito‑
lógicas de descida ao submundo — Dante e Virgílio, Perséfone e Demé‑
ter, Eurídice, Orfeu e Aristeu (o apicultor) — e os poderes visionários da
escuridão e da cegueira a ela associados. Os poemas que Sean escreve
sobre o mundo subterrâneo parecem‑me ao mesmo tempo exumados
e sobrenaturais. Neles é concedida voz ao tempo profundo, a terra bole,
a pedra fala. Do mesmo modo, neles os mortos são sucintamente trazi‑
dos à vida pela atenção que o poeta lhes presta.
Os Mendips erguem‑se a Sul de Bristol e a Oeste de Bath. Num dia
límpido, desde a extremidade meridional da cadeia de montes é pos‑
sível avistar Glastonbury Tor do outro lado das planícies húmidas de
Somerset Levels. Estendem‑se por cerca de 45 quilómetros, de oeste
para leste, afunilando em direção ao mar junto à margem do Canal
de Bristol. A geologia da zona é complexa, mas trata‑se predominan‑
temente de uma serrania calcária — e a terra calcária, escreveu Arthur
Conan Doyle, «é terra (…) oca; pudera uma pessoa acertar‑lhe com
um martelo gigantesco, e estrondearia como um tambor, ou talvez
aluísse de uma ponta à outra e expusesse uma espécie de mar imenso
subterrâneo.»
Uma das características do calcário é a sua solubilidade na água.
A chuva absorve dióxido de carbono do ar, criando um ácido carbó‑
nico mais ou menos brando que só com o passar do tempo caustica
e corrói a pedra calcária. A sua ação talha na pedra diáclases e lapiás,
bem como labirintos ocultos compostos por fendas e câmaras. Os ria‑
chos moldam a pedra com a sua energia. Do interior da terra elevam‑se
águas termais que esculpem a rocha. As paisagens calcárias são férteis
em locais absconsos. Possuem a inesperada arquitetura do interior de
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um pulmão. Ao seu extenso mundo subterrâneo acede‑se por meio de
portais: algares e dolinas, aberturas pelas quais os cursos de água se
afundam e desaparecem nos seus próprios leitos. O grande escritor
e cartógrafo irlandês Tim Robinson conhece melhor do que ninguém
as dissimulações da rocha calcária. Depois de viver no meio dela e de
a cartografar durante mais de 40 anos, conclui: «Não confio nem um
pouco no espaço.»
— Deixa‑me mostrar‑te o quintal — diz Sean.
A terra junto à cabana decliva em direção ao principal ribeiro do
vale. Detemo‑nos na sua margem. A água é tão límpida que quase não
se vê. Pequenas trutas agitam‑se na corrente.
— É um ribeiro petrificante — revela Sean. — Há tanto carbonato de
cálcio dissolvido nele que quaisquer galhos ou folhas que fiquem ali
presos não tardam a ganhar uma crosta branca de pedra.
Donzelinhas pretas‑esverdeadas dançam sobre a corrente. Os ta‑
vões procuram sangue.
— Olha para isto — diz Sean, e aponta para cima. Do local onde o
ramo mais baixo de um velho amieiro se une ao tronco emerge a ex‑
tremidade de uma lâmina de metal curva. O resto do objeto está oculto
por baixo da casca.
— É uma foice. Alguém a prendeu aqui há muitas décadas e se es‑
queceu dela. A árvore absorveu a lâmina, crescendo à volta dela, ao pas‑
so que o cabo apodreceu.
Na horta, ao abrigo de uma sebe de espinheiro negro, encontram
‑se duas colmeias da cor do ocre vermelho. Tábuas inclinadas fazem
de pista de aterragem e conduzem às bocas escuras dos cortiços.
As abelhas pousam nas tábuas, trepam para as colmeias e voltam a sair.
Para onde quer que olhe há vestígios de enterros e escavações. To‑
cas de texugos, montículos feitos por toupeiras, túneis escavados por
abelhas, a foice engolida, as colmeias, as galerias de acesso às minas.
Até a casa, encostada à ladeira dolomita, é, em parte, uma caverna.
— Só compreendi os Mendips quando comecei a explorá‑los a par‑
tir do subsolo — relata Sean. — Quase tudo aqui envolve, de alguma
maneira, o mundo inferior: as pedreiras, as minas, a espeleologia.
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