


Para Élisabeth Zadora



Eu era como um barco que flui num mar fechado
Como um morto… eu apenas tinha um elemento.

Paul Éluard
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N
essa manhã de 20 de abril, a minha situação era, para 
dizer o mínimo, desconfortável. Esgotado por uma luta 
de 30 horas contra uma terrível rajada de vento vinda de 

nordeste, estava amarrado ao meu posto, ao leme, e obser‑
vava com um olhar mortiço o meu cortador1 desmastreado, 
cujo peso aumentara pela água que metera, o que fizera 
subir perigosamente a linha de flutuação, à deriva algures 
no Atlântico Norte, entre a Islândia e a Noruega. O oceano 
acalmara‑se subitamente com a primeira claridade do dia, 
e o vento, depois de um curto período de imobilidade quase 
absoluta do ar, tinha virado para leste, de onde soprava 
com uma doçura regular, empurrando para o continente 
as últimas nuvens brancas e criando, sobre as longas ondas 
esmagadas e inofensivas, encrespamentos demasiado benig‑
nos para produzirem a mínima espuma. Um delicioso sol 
de primavera reverberava sobre o branco resplandecente da 
cobertura da cabina e aquecia um pouco a minha carcaça 
transida, com os músculos retesados por uma luta encar‑
niçada com o leme, durante aquelas 30 horas de pesadelo 
líquido. Desatei lentamente as minhas amarras, demasiado 
moído para sequer tentar levantar‑me. Deitei um olhar para 

1  Veleiro de um mastro. [N. T.]
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a cabina. Pareceu‑me que o nível da água, entrevisto através 
das portas meio desconjuntadas, subia muito lentamente. 
Mesmo nessa altura pensei que a inundação era apenas 
consequência das rebentações que haviam forçado as portas, 
e que o vazamento normal da cabina restituiria a flutuabi‑
lidade à embarcação. Contudo, parecia que o próprio casco 
tinha perdido, por qualquer motivo, a sua estanquidade, e, 
se eu não conseguisse dominá‑la, essa infiltração manhosa 
condenava‑me certamente a uma morte lenta, perversi‑ 
dade do mar que me poupara durante as suas grandes fúrias. 
Caí, ao pensar nisso, num marasmo que poderia passar 
por sangue‑frio, mas que não era senão esse salto para lá 
do pavor, causado por uma situação à beira do desespero, 
estado secundário em que a realidade perde a sua substân‑
cia, pelo próprio facto do seu peso horripilante. Só emergi 
dessa prostração ao lembrar‑me, no acaso de um pensamento 
incontrolado, do meu gato, único companheiro de viagem, 
que procurei com o olhar.
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P
ara desenhar o itinerário exato que nos trouxera, ao meu  
animal e a mim próprio, do meu apartamento de Paris até 
esta situação perigosa numa zona do Atlântico próxima 

do círculo polar, é preciso recuarmos até 25 de fevereiro do 
mesmo ano. Na manhã desse dia, com a primeira distribui‑
ção do correio, recebi uma carta do meu amigo norueguês 
Olaf Borgström, matemático (lecionava uma cadeira na 
universidade de Oslo), músico (se bem que sem qualquer 
laço de parentesco com o compositor do mesmo nome)  
e historiador de arte. Faço notar que ele não pertencia de 
todo a essa espécie de historiadores de arte cheios de his‑
torietas e curiosidades biográficas, isolados numa história 
paralela, quase autónoma, cuja caraterística fundamental 
é não existirem senão por um prodígio de especialização 
arbitrária, calafetados numa erudição estéril e digamos que 
cegos diante da própria imagem. Bem pelo contrário, por 
via de um saber quase enciclopédico, de uma sensibilidade 
viva, que levava a sua inteligência e a sua imaginação ao 
objeto, à sua estrutura e ao seu significado, mais do que  
a comentários periféricos, e de um rigor intelectual vindo 
provavelmente das suas aptidões fora do comum para a 
matemática e para a música, ele era como que naturalmente 
levado à fruição e à teoria.
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Trabalhávamos juntos há vários anos, a propósito da 
imagem fixa a duas dimensões, especialmente a pintura, 
sobre um modelo de análise descritiva e semântica, lutando 
encarniçadamente, sem sucesso decisivo, contra os malefí‑
cios imperialistas do território linguístico, procurando com  
uma constância de obstinados as chaves de uma metodologia 
e de um léxico enfim apropriadas. Participávamos, assim, 
num movimento internacional um pouco difuso e caótico que 
tendia a elaborar as fundações de uma espécie de semiologia 
do visual, de uma iconologia, segundo o termo de Panofsky.

Olaf Borgström era 30 anos mais velho do que eu, e, por 
mais que isso possa custar à minha vaidade, eu tinha de 
admitir que a minha relação com ele era a de estudante ou 
de assistente para com o professor, isto quanto ao facto obje‑
tivo da nossa pesquisa e de modo nenhum quanto às nossas 
relações pessoais, porque, a um gosto absoluto da liberdade 
e a um orgulho evidente que, em mim, recusavam qualquer 
sujeição, qualquer relação hierárquica, correspondiam nele 
uma amabilidade e uma simplicidade extremas, uma recusa 
formal desse princípio tão difundido que consiste em associar 
a inteligência magistral ao exercício do poder, ou mesmo ao 
abuso do poder, princípio que é muito frequentemente uma 
marca de parvoíce e de pequenez de espíritos que não deixam 
por isso de ser eminentes. O seu papel em relação ao meu 
próprio trabalho era de temperar ou orientar os ímpetos de 
um espírito sistemático levado por vezes até um formalismo 
estéril, defeito bastante comum nos investigadores jovens que 
se lançam com uma paixão um pouco míope nas piruetas da 
abstração pura e que tem por lastimável consequência encher 
a publicação e a bibliografia de «páginas de variedades» 
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inúteis. O meu papel era o de forçar a sua prudência, de o 
levar para as suas trincheiras, de lhe demonstrar a validade 
de certas proposições deslumbrantes que ele lançava como 
quem faz uma jogada, refugiando‑se logo a seguir atrás da 
barricada de uma autodesconfiança cheia de humor.

Sem falar do seu prestígio internacional, Olaf Borgström 
tinha em Oslo, onde dava aulas regularmente quando não 
dava ciclos de conferências em diversas universidades dos 
Antigo e Novo Mundos, uma extraordinária popularidade. 
Um público numeroso de estudantes, de professores e de 
colegas de magistério acumulava‑se nas bancadas, nas 
escadas de acesso e mesmo nos corredores dos anfiteatros 
e das salas em que ele intervinha. Isto tanto nos cursos de 
matemáticas e de lógica como nos seminários de estética 
e etnologia. A esta irradiação intelectual juntavam‑se um 
físico e uma postura física particularmente sedutores, que 
contribuíam apreciavelmente para exacerbar essa paixão 
contraditória, pode dizer‑se edipiana, da qual são objeto, 
pela parte dos estudantes tanto femininos como mas‑ 
culinos, os mestres do saber que, por algum génio especial, 
saem do cinzentismo comum. Para desencadear tal paixão, 
alguns desses intelectuais, sem dúvida por falta de inspiração 
científica, têm por vezes tendência para substituir a explo‑
ração racional com um verdadeiro conteúdo de ensino por  
uma atitude de animador, no sentido mais moderno e mais  
vazio do termo, que privilegia as modalidades sentimentais 
de transmissão do saber, muitas vezes em detrimento do pró‑
prio saber. Evidentemente que, já se percebeu, esse não era o  
caso de Olaf Borgström, ainda que a silhueta alta e esguia,  
o rosto nobre e um tanto irónico, a elegância discreta, a voz  
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com tonalidades medidas e calorosas, tudo isto ligado à pro‑
ximidade de uns 60 anos respeitáveis e respeitados, fossem 
adequados para fascinar profundamente essa idade difícil  
em que a revolta é frequentemente acompanhada da pro‑ 
cura do guia, sendo manifestos em Olaf os traços mais elo‑ 
quentes do pensador, do sedutor e do pai.

Esse homem escrevia‑me que tinha renunciado à sua 
estadia em Paris em março e que, consequentemente, o tra‑
balho que devíamos efetuar durante esse período com vista 
a uma publicação (destinada a precisar alguns aspetos de 
vanguarda dos campos respetivos da iconologia e da história 
da arte) tinha de ser adiado. Onde e quando? Ele não sabia. 
Eis o porquê: depois de uma qualquer defesa de tese em Oslo, 
tinha‑se deixado envolver numa alegre celebração, que des‑
cambara de maneira tal que se tornaria provavelmente um 
clássico do descomedimento. Ora, Olaf era doente do coração, 
e essas libações excessivas tinham provocado nele uma crise 
bastante grave, necessitando de hospitalização. Os médicos 
tinham‑lhe ordenado, sob pena de acidente fatal, um repouso 
completo de no mínimo dois meses, seguido de um período 
de seis meses de retoma progressiva de atividade, com toda  
a moderação conveniente. Olaf tinha‑se, portanto, retirado  
para a sua casa na costa de Broennoeysund, onde permane‑ 
ceria pelo menos até ao fim do mês de abril. Se nessa data me 
fosse possível juntar‑me a ele, poderíamos começar, com uma 
certa lentidão, da qual ele pedia desde logo desculpa, o tra‑ 
balho projetado para março em Paris. Respondi‑lhe logo que 
estaria em Broennoeysund a partir do início do mês de maio.

Surgiu‑me então uma ideia mirabolante: já que tinha 
tempo livre (por causa do trabalho agora adiado, tinha‑me 
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libertado de qualquer outra obrigação), resolvi chegar  
à Noruega por mar, navegando sozinho. Contava reparar 
um velho cortador que pertencia a um dos meus amigos na 
Bretanha e pôr‑me a caminho durante o mês de abril, para 
chegar perto da data prevista. Telefonei, pois, a esse amigo, 
para lhe explicar as minhas intenções.

No dia seguinte de manhã, 26 de fevereiro, juntei, numa 
mala, roupa e algumas obras especializadas (Les Optiques 
cohérentes de Zemsz, Couleurs d’écriture de Galarza, Meaning 
in the Visual Arts de Panofsky, Zrywajac kwiaty w Stabie de 
Paszkiewicz, Mélancolies de Préaud) e intimei o meu gato, 
Erasmo, sem apelo nem agravo, a fazer uso do seu cesto de via‑
gem. A decisão de juntar à minha bagagem este companheiro 
fora tomada contra a vontade expressa do interessado, animal 
encarniçadamente caseiro, com um não sei quê de satisfeito, 
inimigo declarado de qualquer tipo de aventura que pudesse 
inquietar o curso da mais militante das existências inúteis.

Ao ir aos correios, onde tinha de efetuar uma mudança 
de endereço, encontrei na caixa de correio uma carta de 
Brieuc de Goulven, o tal amigo bretão a quem eu telefonara 
na véspera. Dizia‑me o seguinte:

Meu jovem amigo,
O seu telefonema deixa-me perplexo. A própria natureza do 
seu projeto foi de certo modo apagada do meu espírito, naquele 
momento, pela alegria de ir vê-lo em breve. Mas, agora, com os 
pés assentes na terra, resmoneio para mim mesmo esta citação: 
«Alguma coisa se passa.» Por isso me decido a escrever-lhe, 
para examinar tudo isto com o sangue-frio e a razão lógica 
que permite a pluma, e não esse maldito aparelho telefónico 
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que mandei instalar não sei por que aberração. Para começar, 
mesmo não sendo o meu amigo um mero marinheiro de água 
doce, não se pode dizer que seja um lobo do mar. Depois, essa 
infame barcaça, que honra com o nome de cortador, teve, é certo, 
os seus tempos de glória, provavelmente antes da invenção do 
vapor, mas presentemente não passa de uma galáxia de buracos 
numa podridão, de um conjunto de raios de luz no seio de uma 
putrescência, de uma complexidade de rachas numa superfície 
leprosa, onde nem mesmo os vermes e os teredens2 encontram já 
uma morada decente. Mais diretamente, se estas metáforas não 
o desencorajarem, meter na água uma ruína destas equivaleria 
a um suicídio, ou pior, a um perfeito ato de imbecilidade. Enfim, 
admitindo que a sorte, por uma dessas maluqueiras que desa-
fiam o intelecto, favorecerá uma expedição deste calibre, isto é, 
se este passador não for ao fundo antes das Minquiers3, acresce 
que uma tal viagem nesta época do ano não é uma empresa que 
se possa encarar com a ligeireza de bom-tom que o meu amigo 
aparentava ao falar-me nela, apanhando-me desprevenido, mas 
que neste momento me exaspera. Regresse à razão e abandone 
esse projeto ridículo e perigoso. Quando a pesca me der tempo 
livre, não preciso de lhe dizer que eu mesmo o conduzirei na 
minha traineira até essa inverosímil aldeia da costa norueguesa 
aonde tem de ir. Esta pequena lição sobre as coisas nada retira 
ao prazer de o reencontrar, e espero-o aqui com impaciência.
Afetuosamente,

Brieuc de Goulven.

2  Moluscos que perfuram a madeira, considerados o caruncho dos mares. [N. T.]
3  Ilhéus e rochedos entre a Bretanha e a ilha de Jersey. [N. T.]




