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Mais um jantar do P.E.N.
Clube Português terá lugar
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Editorial
Memória e proximidade
«A solidão é a sina de cada escritor» - reafirma o iraniano Mahmud Doulatabadi (n. 1940).
Num artigo escrito em Teerão, rodeado de uma onda verde fora do seu escritório, admite:
«Tento dominar os meus sentidos, ser paciente; penso como se criaram tantas barreiras no
caminho destas pessoas para uma sociedade civil, barreiras e trincheiras colocadas a pessoas
que já demonstraram muitas vezes a sua maturidade cultural. Não sei porquê.»
Da solidão e do querer-saber comunicando, renasce a escrita.
Quando uma embarcação se aproxima venção do P.E.N. Internacional, do
da baía de Port-Bou, vê duas placas que campo de internamento de Gurs. Sabeparecem enferrujadas a sair do mos que poucas semanas depois, sob
o peso e o cansaço da
rochedo, junto ao
H i s t ó r ia
próxima ,
cemitério.
Poderá
pensar que se trata
Walter Benjamin se suide uma obra inacacidaria perante a ameabada, frequente no
ça de ser entregue ao
regime
colaboracionsul da Europa. Só
ista de Vichy.
quando desce no
porto, entra na vila e
O lastro na biografia de
sobe à zona do cemiWalter Benjamin pertério, verifica que se
mite-nos compreender
trata de um dos mais
melhor as ligações subsignificativos monuterrâneas entre o emPort Bou
mentos do escultor
pirismo quotidiano que
israelita
Dani
alimenta a respiração
Karavan à memória
da literatura e os marde
Walter
Benjamin:
cos da memória que
degraus suspensos entre
suspendem a mesma
as ditas placas de ferro e
respiração.
que
se
dirige m
à
PENinsula
centra-se
rebentação mansa das
assim,
neste
primeiro
ondas diante de uma
número,
nos
espaços
barreira de plexiglas onde
intermédios
que
dese pode ler o fragmento
volvem
à
memória
uma
póstumo do mesmo autor:
nova proximidade e
“Mais difícil é honrar a
trazem até nós momenmemória dos sem-nome
tos da vida do P.E.N.
do que a dos famosos”.
como uma associação
A construção histórica é
de
escritores
consagrada à memória
singulares, sem outras
dos sem-nome. Tragicamente, foi o fronteiras que não as da linguagem.
nome de Walter Benjamin que possibiliTeresa Salema
tou em 1940 o seu resgate, por inter-
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Comités
Comité Internacional das Mulheres Escritoras (IPWWC)

Lago Bled, Eslovénia

Criado em 1991 a fim de dar
apoio às mulheres escritoras
vivendo situações problemáticas e discriminatórias, este
Comité tem sido uma plataforma de intercâmbio de
ideias e experiências na
igualdade e na diferença.
Reúne com periodicidade
bianual e interage com
outros Comités do P.E.N.,
nomeadamente com o Comité de Escritores na Prisão

(WiPC), sempre que este
relata casos de perseguição
a escritoras e jornalistas,
bem como com a Comissão
da ONU para o estatuto da
mulher e organizações de
defesa dos direitos humanos. Activo em mais de 70
países (em cerca de metade
do total dos centros existentes), publica uma antologia
Our voice – Notre voix –
Nuestra voz nas três línguas

de trabalho do P.E.N. Internacional, bem como uma newsletter (www.ipwwc.org).
A actual presidente é Judith
Buckrich, do Centro de Melbourne, terminando o seu
mandato em Outubro de
2009. A contribuição do Centro português consistiu, desde 2005, na organização da
antologia online Mulher na
Guerra. TS

Comité de Tradução e Direitos Linguísticos (TLRC)
Procura difundir a compreensão do papel essencial que
as traduções têm na construção de pontes em sociedades pluralistas, bem como
incentivar a fruição de literaturas de culturas diferentes.
Um plano contínuo de actividades apoia a realização de
seminários e outros projec-

Actualmente o Comité dos
Escritores na Prisão
monitoriza cerca de 1.000
casos e publica, duas vezes
por ano, uma lista com os
nomes de autores em risco

tos que juntam escritores,
poetas e tradutores. O Comité tem encontros regulares,
durante o Congresso Internacional do P.E.N., e na Conferência Internacional do
P.E.N. na Macedónia.
O Comité submeteu à UNESCO o esboço de uma Declaração Universal dos Direitos

Linguísticos a fim de esta ser
adoptada como texto de
Direito Internacional. A proposta defende que cada
indivíduo deve ter a possibilidade de usar a sua própria
língua, da mesma maneira
que cada grupo ou comunidade linguística tem o direito
colectivo de o fazer. HB

Comité dos Escritores para a Paz (WfPC)
Todos os anos desde 1984,
em Bled, escritores da Europa
e do mundo encontram-se
para uma troca de experiências, de textos e de ideias.
Como temas dos últimos
encontros, procurou-se uma
definição de consciência europeia, foram questionadas as
condições de possibilidade de
uma atitude ética face à História como fonte de paz, problematizou-se o papel dos

media no processo de libertação dos países do leste da
Europa e foram focadas figuras femininas como indicadoras dos caminhos da paz. Se
a discussão em torno dos
textos (resumidos oralmente
no colóquio) sempre se mostrou controversa, tem sido
precisamente essa controvérsia que confirma a raiz plural
da tradição europeia, ramificando heranças culturais que

se cruzam. O problema
actualmente sentido como
mais crítico, e que tem envolvido particularmente este
Comité nos últimos anos, é a
delicada situação no Médio
Oriente, para o que se tem
buscado a cooperação activa
dos Centros israelita e palestiniano. O actual Presidente é
Edvard Kovács, do Centro
esloveno do P.E.N. T.S.

Comité dos Escritores na Prisão (WiPC)
Este Comité trabalha
em defesa dos autores
perseguidos em todo o mundo. Divulga tanto casos individuais como problemas
sistemáticos de violação dos
direitos humanos em países
específicos.
A Rede de Alertas de Acção
Rápida fornece pormenores

sobre os casos de pessoas
que têm a vida e a liberdade
em perigo, bem como os
endereços governamentais
para onde podem ser enviados quaisquer protestos
contra os abusos de poder
cometidos.
Tem em desenvolvimento o
Programa Freedom to Write

in the Americas – Liberdade
para Escrever nas Américas com o objectivo de denunciar
perseguições e apoiar os que
estiverem a ser vítimas de
repressão ou censura.
Publicou recentemente um
relatório sobre mortes e
desaparecimentos entre
2004-2008. HB
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Textos do Tempo
Discours d’accés à la Présidence du P.E.N. Français
de Paul Valéry (1924)
Ce n’est qu’un invité qui se
lève…
J’ignorais, il y a quelques jours
jusqu’à l’existence du P.E.N.
Club. J’admire cette magnifique réunion où je vois des
hommes comme Galsworthy,
Pirandello, Unamuno, Kouprine et tant d’écrivains de toutes nations, parmi tant d’écrivains de la nôtre. Mais laissezmoi vous dire quelle étrange
impression je ressens, quelle
bizarre idée me vient en considérant votre assemblée. Je
trouve cette réunion presque
inexplicable. Il y a en elle je ne
sais quoi de paradoxal. La
littérature est l’art du langage,
elle est un art des moyens de
la compréhension mutuelle.
On conçoit que des géomètres, des économistes, des
fabricants de toutes races se
puissent assembler utilement,
car ils sont voués à des études, attachés à des intérêts
dont l’objet est unique et identique. Mais des écrivains!…
Mais des hommes dont le
métier se fonde directement
sur leur langage natal, dont
l’art consiste par conséquent
à développer ce qui sépare le
plus nettement, – le plus
cruellement peut-être, – un
peuple d’un autre peuple!…
Que signifie cette réunion de
ceux qui, dans chaque nation,
travaillent nécessairement à
maintenir, à fortifier, à perfectionner les obstacles les plus
sensibles, les différences les
plus remarquables et les plus
nettes qui isolent cette nation
de toutes les autres? Comment cette réunion est-elle
possible? Ici, Messieurs, il faut
invoquer le miracle. Ce fut,
naturellement, un miracle
d’amour.
Les diverses littératures sont
tombées amoureuses les unes
des autres. Et ce miracle n’est
pas d’aujourd’hui. Virgile se
tendait vers Homère. Et nous,
Français, que n’avons-nous
pas aimé?
L’Italie sous Ronsard, l’Espagne sous Corneille, l’Angleter-

re sous Voltaire, l’Allemagne
et le Proche-Orient par les
Romantiques, l’Amérique par
Baudelaire…, et, de siècle en
siècle, comme des maîtresses
plus constamment goûtées, la
Grèce et Rome. Je considère
la Grèce et Rome comme des
nations simplement un peu
plus éloignées de nous que
les autres. Homère n’est encore qu’à quelques billions de
kilomètres d’ici. Il faut l’excuser, à cause de cette distance,
de n’être pas ce soir parmi
nous. Ces littératures amoureuses se sont recherchées et
violemment désirées; mais,
vous le savez, Messieurs, les
amants étreignent toujours ce
qu’ils ignorent, et peut-être n’y
aurait-il point d’amour sans
cette ignorance essentielle qui
donne, et même seule peut
donner un prix infini à l’objet
aimé. Si parfaitement que
nous connaissions une langue
étrangère, si profondément
que nous pénétrions dans
l’intimité d’un peuple qui n’est
pas notre peuple, je crois
impossible que nous puissions
nous flatter d’en percevoir le
langage et les œuvres littéraires comme un homme du
pays même. Il y a toujours
quelque fraction du sens,
quelque résonance délicate
ou extrême qui nous échappe:
nous ne pouvons jamais être
assurés d’une possession
entière et incontestable.
Entre ces littératures qui s’étreignent, demeure toujours je
ne sais quel tissu inviolable.
On peut le rendre infiniment
mince, le réduire à une finesse extrême; on ne peut pas le
déchirer. Mais, par prodige,
les caresses de ces littératures impénétrables n’en sont
pas moins fécondes. Bien au
contraire, elles sont beaucoup
plus fécondes que si l’on se
comprenait à merveille. Le
malentendu créateur opère, et
il se fait un engendrement
illimité de valeurs imprévues…
Notre Shakespeare n’est pas
celui des Anglais; et même, le

Shakespeare de Voltaire n’est
pas celui de Victor Hugo… Il y
a vingt Shakespeare dans le
monde qui multiplient le Shakespeare initial, en développent des trésors de gloire
inattendus. Voilà une conséquence assez admirable de
l’imparfaite compréhension…
Mais voilà, d’autre part, de
quoi justifier assez cette réunion qui me semblait si étonnante tout à l’heure. On peut
d’ailleurs la considérer d’un
tout autre point de vue, qui est
sans doute un peu plus élevé.
Une telle assemblée d’écrivains de toutes races, tenue
cette fois à Paris, me fait songer à la structure même de la
France. Il n’est pas de nation
plus hétérogène que la nôtre
dans le monde, et cependant
notre unité est achevée.
La France n’est-elle pas une
sorte de préfigure de ce que
pourrait être une Europe réunie?
Permettez-moi, Messieurs, en
terminant, de vous rappeler la
pensée d’un homme que j’ai
infiniment aimé et passionnément admiré. Mallarmé, dont
vous savez avec quelle profondeur il a considéré les choses
de la littérature, s’était fait
toute une métaphysique de
notre art. Il ne pouvait pas se
résoudre à le regarder comme
un simple divertissement que
procurent les écrivains au
public. Mais il pensait de toute
son âme que l’univers ne pouvait avoir d’autre objet que de
produire enfin une expression
complète de lui-même. Le
monde, disait-il, est fait pour
aboutir à un beau livre… Il ne
lui trouvait point d’autre sens,
et il pensait que tout devant
finir par être exprimé, tous
ceux qui expriment, tous ceux
qui vivent par l’accroissement
des pouvoirs du langage, travaillent à ce grand œuvre et
en exécutant chacun quelque
petite partie… Ce livre, Messieurs, est de toutes les langues.
Je bois à ce beau livre.

Paul Valéry

Grande fut ma surprise de
découvrir par hasard que Paul
Valéry figurait parmi les
écrivains prestigieux qui ont
œuvré au sein du P.E.N.
international. En effet,
Valéry, ce grand amoureux de
Mallarmé devant l’éternel, a
succédé à Anatole France à la
tête du Pen Club parisien, de
1924 à 1934, puis de la
Libération à sa mort en juillet
1945. Il prononça un discours
que nous reproduisons ici,
qui n’est malheureusement
pas daté, où Valéry mesure la
grandeur de l’expression de la
solidarité entre écrivains, audelà des frontières et des
différences linguistiques et
idéologiques.
André Racette
Paul Valéry, Œuvres, 1,
Paris, Gallimard, 1957,
p. 1359
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Textos do Tempo
A Excepcionalidade de Eduardo Prado Coelho

Eduardo Prado Coelho

o que eu pressentia nele nessa
época seria o que Eduardo
Prado Coelho representaria
até ao fim da sua vida: o
desejo de trazer a cultura
contemporânea para dentro
dos muros da Universidade.
O que hoje se tornou tão
trivial (a que poucos dão
valor) era na altura uma
façanha ao alcance de raros.

Eduardo Prado Coelho foi uma das figuras mais
marcantes do panorama intelectual dos últimos
trinta e cinco anos em Portugal. Nesta homenagem, deter-me-ei apenas no começo da sua
carreira de crítico e falarei apenas de um ou
dois aspectos que fizeram com que a sua actividade intelectual o destacasse de tantos outros
que afirmaram a sua presença no espaço público português durante o mesmo período.
Um dos aspectos a realçar na sua presença era
o apelo constante à entrada da cultura contemporânea na Universidade. Foi deste modo que
eu o conheci. Eduardo Prado Coelho era professor de uma disciplina designada como Introdução aos Estudos Linguísticos nos inícios da
década de 70 na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Fui aluna desta disciplina
e deste professor no ano lectivo de 1971-1972
no âmbito de um curso de licenciatura designado por Filologia Românica.
Para quem vinha, como eu, de um liceu típico
do ensino instaurado pelo Estado Novo (Liceu
Nacional de Oeiras) no qual poucas fissuras
ainda estavam à mostra, foi com espanto que
comecei a reconhecer que havia claramente
uma nova maneira de estar no ensino em Portugal e, em especial, na Universidade. Nesses
anos havia promessas de outros mundos no
horizonte, mas essas outras maneiras de viver
pareciam só possíveis noutros países. Portugal
era uma nação dividida entre o mundo oficial,
onde estávamos todos ―mergulhados‖ inevitavelmente pelo facto de cá viver, e um ―outro‖
mundo que se aprendia nos livros ou na oposição ao regime político. Para além das aulas,
todos sabíamos que havia movimentações políticas, greves e prisões. Apesar da algazarra
própria das instituições de ensino, pairava constantemente um silêncio constrangedor nos
corredores. As raparigas não se misturavam
muito com os rapazes que eram, aliás, muito
poucos na Faculdade de Letras. Dizia-se pela
cidade, à laia de provocação machista com
laivos de frontalidade, que as raparigas que iam
para Letras o que queriam de facto era casar e
que lá estarem não queria dizer que quisessem
estudar e trabalhar depois da licenciatura. Mesmo com dezassete anos, parecíamos velhos, já
com o destino traçado, o de nos tornarmos
professores de liceu sem alma nem chama, à
espera da reforma e da morte.
Nunca me senti tão velha como nesses anos. A
tristeza e a solidão entrelaçavam-se em tudo o
que fazíamos. Ora, as aulas de Eduardo Prado
Coelho eram outra coisa. Não me lembro de ter
aprendido nada até porque, como amante
incondicional da Literatura, detestava Linguística mas era a maneira de estar do professor que
me indicava que havia outro modo de fazer as
coisas. Acho que o que eu pressentia nele nessa época seria o que Eduardo Prado Coelho

representaria até ao fim da sua vida: o desejo
de trazer a cultura contemporânea para dentro
dos muros da Universidade. O que hoje se tornou tão trivial (a que poucos dão valor) era na
altura uma façanha ao alcance de raros. Era
uma declaração de guerra, um combate desigual, sem fim à vista. De facto, fazer chegar a
cultura contemporânea à Universidade portuguesa significava ter uma prática activa nos
circuitos culturais do país, o que nós, alunos,
sabíamos que aquele professor tinha porque
líamos os suplementos literários dos jornais. É
exemplo flagrante desta atitude o livro publicado em 1972 e intitulado O Reino Flutuante da
Colecção Signos das Edições 70. É, aliás, o
primeiro volume da colecção. No livro estão
reunidos os artigos publicados entre 1963 e
1969 no Diário de Lisboa e na Seara Nova.
Nestes textos, uma nova maneira de encarar a
crítica literária e a literatura é notória. É realçada a necessidade de um discurso crítico em
lugar de obras de história literária e de erudição
cultural quer de feição biografista quer de feição historicista. Em contrapartida, a ―nova crítica‖ deveria valorizar o texto como materialidade
significativa, deveria ter a noção de produção
textual na qual estão incluídas a obra e a crítica,
fazendo com que crítica e obra estejam em
igualdade de circunstâncias.
A crítica como prolongamento de uma actividade pedagógica, como o chamar a atenção para
certas obras facilitando rumos de leitura, eis a
função do discurso crítico na Universidade, o
que praticamente não existia então. Esta noção
de crítica, central em todos os textos, articula-se
com outra noção, a de que a Literatura não
transmite uma verdade anterior, mas produz a
própria verdade que transmite. Por conseguinte,
este livro surge como um manifesto (implícito,
não dito) por uma prática crítica audaciosa, sem
medo das rupturas com a tradição universitária.
Por um lado, quer que o conhecimento mais
recente, o decorrente da utilização das
―ciências do homem‖ e da questão fundamental
da linguagem, entre pela porta grande da Universidade, destronando a ―velha crítica‖, a
―crítica tradicional‖ e, por outro lado, deseja que
o novo saber tenha a coragem de romper com
uma crítica demasiado presa à lógica marxista
ortodoxa e devedora do Neo-Realismo.
Só muitos anos mais tarde o leitor da primeira
edição de 1972 se aperceberá que este conjunto de textos reflecte um conflito entre o tempo
em que o Neo-Realismo imperava na arte e na
cultura em Portugal e um novo ciclo em que o
espaço da arte e da cultura está efectivamente
a abrir-se a influências europeias e cosmopolitas; para além de ter que fazer face ao mundo
oficial através de uma espécie de frente muito
alargada de matriz anti-fascista mas já destituída da articulação directa entre política e arte,
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Textos do Tempo
A Excepcionalidade de Eduardo Prado Coelho (cont.)
tal como tinha tido lugar nas décadas de 30 e de
40 de Novecentos. No início da década de 70,
não havendo outra força tão aglutinadora quanto
a neo-realista, Eduardo Prado Coelho propõe uma
estratégia em aliança com o anti-humanismo,
cujas questões cruciais para a mudança desejada são as seguintes: a questão do sujeito, a questão do jogo, a questão do erotismo e a questão
da escrita.
A evolução do pensamento que o período de
transição, então vivido, implicou manifesta-se no
modo como Eduardo Prado Coelho organiza este
seu livro. O autor utiliza uma expressão ―a fragilidade do saber‖ na introdução a O Reino Flutuante e certos dos seus textos vêm precedidos de
notas que os avaliam tempos depois de terem
sido escritos e que os situam no panorama da
cultura em Portugal de forma desassombrada.
Outro aspecto interessante deste livro é a decepção expressa pela falta de audácia na argumenta-

ção académica e nas hipóteses apresentadas
no discurso crítico produzido em Portugal
naqueles anos. A evolução premente e a
necessidade de rupturas com um discurso
envelhecido e pouco actuante levam Eduardo
Prado Coelho a elogiar as ―afirmações excessivas e conflituosas‖ em lugar das habituais
―conciliações e ecletismos‖.
O Reino Flutuante – exercícios sobre a razão e
o discurso aparece num período peculiar: entre
dois mundos, entre a necessidade de empenho na mudança social e política em Portugal e
a necessidade inadiável de actualização, entre
a razão e o discurso (como indica o subtítulo
do livro). O conjunto de textos reunido permite
conhecer o espaço cultural português de finais
da década de 60 e a dos inícios da seguinte
até ao 25 de Abril de 1974 pelo olhar e pela
voz excepcionais de Eduardo Prado Coelho.
Eunice Cabral

Eunice Cabral
Texto introdutório lido por
ocasião do Colóquio
Recordar Eduardo Prado
Coelho, realizado na
Biblioteca Municipal Camilo
Castelo Branco de Vila Nova
de Famalicão, no dia 27 de
Março de 2009

Book of a Lifetime
I spotted my book of a lifetime while risking a foray into
the dungeon-like basement of
my childhood home in the
New York suburbs. This would
have been around 1965,
when I was nine years old.
The front cover showed a
robed horseman in a chariot
being drawn across a blazing
orange sky by four magnificent white horses. After rescuing the book from the surrounding clutter of decaying
paperbacks, I started turning
the pages, discovering a
world of transcendence that
seemed – oddly – to have
been waiting for me for a long
time. Successive illustrations
showed a bearded god hurling lightning bolts, a woman
transformed into spider, a
snake-haired monster…
Back up in my room, behind
my closed door (so as to
avoid anyone else asking to
share my treasure), I read all
afternoon. Why was I so captivated? All I know is that the
stories about gods and heroes that made up the text
made me want to be able to
fly, or turn into a centaur, or

look down at my life from a
mountaintop in the clouds. In
short, they drew my imagination outward and made me
want to live in a more exciting
world. In fact, I was so eager
to get there that not being
able to do so gave me the
dreadful feeling that I’d never
be where I was meant to be.
My home seemed hopelessly
dull by comparison.
Now, more than forty years
later, I still want to visit far-off
worlds and live in a vibrant
landscape of heightened
colour and drama.
You
wouldn’t have to be Freud to
figure out that’s one of the
reasons I write novels. The
book that I discovered in my
basement was D’Aulaires’
Book of Greek Myths, by Edgar and Ingri D’Aulaire.
Through it, I first learned
about Zeus, Hera and all the
other Greek gods and goddesses, as well about the
heroic quests of mortal men
and women. The chariot rider
on the cover turned out to be
Phoebus Apollo, the Greek
sun god. He and all the other
figures are illustrated in a

vaguely William Blake-like
style – softly outlined and
coloured, with doe-like eyes.
D’Aulaires’ Book of Greek
Myths taught me about the
power of storytelling and reinforced my love of reading. It
led me straight to books on
everything from Norse mythology to Egyptian hieroglyphics.
When I went off to university, I
studied comparative religion,
largely because it gave me a
chance to read the traditional
stories of other cultures I
hadn’t yet explored, as well as
the writings of Mircea Eliade
and other mythologists.
I’ve never stopped reading
such tales, and today, they
often seem like riddles to me
– to contain insights and
revelations written far below
the surface of the words. And
I’ve come to understand what
I started to grasp in only a
tingling, childlike way back in
my basement netherworld in
1965: that myths are about
the potential for transformation, courage, cowardice,
sacrifice and love in each one
of us.
Richard Zimler

Richard Zimler
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Eixos do Mundo
Cammini
Una riflessione intorno alle figure femminili nella
letteratura contemporanea porta lontano almeno
quanto il cammino che porta alla pace.

Franca Tiberto

Presidente do Centro P.E.N.
da Suíça Italiana e Retoromana. Jornalista, crítica
literária, é conhecida pelos
seus programas de rádio na
Suíça Italiana e detentora de
importantes premios de
jornalismo como o Prémio
“ASTI-Provincia d’Europa”
em 1998. O presente texto
constituíu a sua contribuição
para uma das mesas redondas
do Encontro do Comité de
Escitoores para a Paz, em
Março de 2009.

La ragione non è oscura: queste figure sono
calate in storie diverse, sotto latitudini
geografiche e culturali diverse, e dunque le loro
vicissitudini sono determinate, almeno in parte,
da esigenze che sono sempre le stesse da un
punto di vista ideale e astratto, ma divergono tra
di loro precisamente perché la pace costituisce in
sé una situazione ideale mai raggiunta
compiutamente.
Nella lunga lotta per
l’emancipazione e l’uguaglianza dei diritti le
donne hanno compiuto passi decisivi ma in un
mondo in cui i risultati positivi sono distribuiti, per
così dire, ―a pelle di leopardo‖.
Il fatto che, per esempio, in paesi come gli Stati
Uniti o la Francia sia considerato ―pacifico‖ il
fatto che le donne siano ormai in prima linea
nelle maggiori istituzioni politiche segna una
differenza abissale rispetto ai paesi in cui le
donne non possono neppure opporre alla guerra
una concreta istanza pacifista essendo le prime
vittime di violenze e di forme di sfruttamento
inaudite.
Questa situazione si riflette,
ovviamente, anche nel campo delle letterature, o
delle arti, o delle cinematografie (usiamo
deliberatamente il plurale), dove le figure
femminili possono rappresentare diversi gradi di
emancipazione e quindi collocarsi in diverse
tappe di un cammino di liberazione più o meno
avanzato o incipiente.
Ma è difficile, e forse maldestro, calcolare la
potenza liberatoria di una voce femminile sulla
base del quoziente di letterarietà cui tale voce ha
dato vita, dato che la letteratura, in quanto tale,
prende volentieri le distanze dai proclami
ideologici, da espliciti progetti di pacificazione o
addirittura di palingenesi, e da questo punto di
vista la posizione delle donne non differisce da
quella degli uomini. Detto più bruscamente, una
figura letteraria può aspirare alla grandezza

senza essere particolarmente partecipe delle
lotte sociali dei suoi tempi, oppure, all’inverso,
può rappresentare degnamente un momento
del ―cammino verso la pace‖ senza garantirsi
per questo un seggio duraturo nella storia della
letteratura.
Quanto hanno fatto le donne africane e
asiatiche nel campo della politica, dove esse
hanno ampiamente meritato i premi Nobel loro
assegnati,
probabilmente
surclassa
il
contributo femminile dato alla causa della
pace da altre donne sul piano squisitamente
letterario (basti qui evocare la figura di Aung
San Suu Kyi). E tuttavia, oggi come in passato,
anche volendo prescindere dal fatto che varie
forme
letterarie
sono
state
ibridate
fruttuosamente con i generi del saggio e del
pamphlet, le soluzioni di compromesso sono, di
fatto, numerose, e possono fornire risultati
brillanti. Per esempio i celebri romanzi di
Nadine Gordimer sono saldamente ancorati
lungo l’arduo e sanguinoso cammino che il Sud
Africa ha seguito nel conseguire un certo grado
di pacificazione ancora in progress, e la stessa
osservazione vale per certi romanzi di Isabel
Allende ambientati in Cile; più recentemente si
è fatta sentire la voce di una giovanissima
poetessa, Tuba Saahab, diventata famosa in
Pakistan per aver osato opporsi decisamente,
esponendosi a gravi ritorsioni, alle regole
fondamentaliste dei guerriglieri coranici. In
quest’ultimo caso la testimonianza civile rende
secondaria la portata letteraria del caso, e ciò
deve far riflettere circa la complessità e
tortuosità del cammino della pace in situazioni
storiche diversamente determinate.
Vale
anche per le donne il principio col quale gli
uomini hanno dovuto misurarsi: le prese di
posizione ideologiche ―dure e pure‖ possono
facilmente ridursi a puro flatus vocis e
ritorcersi non solo contro la letteratura ma
anche contro la causa della pace.
Franca Tiberto

Gaza (Dec. 27, 2008—Jan.17, 2009)
men women and children
clenched fists and clattering teeth

Zeki Ergas
Secretário do Centro do
P.E.N. da Suíça Francesa

cold dark apartments
tears rolling on hollowed cheeks
torn limbs crushed viscera
mixed with twisted metal
and grey dusty rubble
men in aviator glasses drones
F-16s Apache helicopters
masters of the latest technology
smart missiles whooshing
precision bombs lighting
fires of hatred in the wretched
and the dispossessed
finding one day stuck

on store windows parked
cars and street signs bits and pieces
of skin flesh and bone that men
in skullcaps silently pick with tweezers
putting them in plastic bags
to bury them in the same grave
separate in life but in death united
the killer and the killed
the oppressors and the oppressed
caught in the same knotted net
that is the ultimate reality
no power no glory
we are all the same family
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Eixos do Mundo
Revolução Web2.0 no país das flores
As eleições no Irão saltaram para a ordem do dia quando a reeleição do presidente
Mahmoud Ahmadinejad levou centenas de milhares de cidadãos em protesto para as ruas.
Os manifestantes vestiram preto e verde – as
cores da campanha do candidato moderado Mir
Hossein Mousavi, que tem apelado aos seus
apoiantes para que não desistam da luta.
Mesmo com forte repressão policial, dezenas de
mortes, a recusa pelo Conselho dos Guardiães
da anulação das eleições e o aval da autoridade
suprema do país, o Aiatóla Khameini, os
«Protestos Verdes» têm saído às ruas para
demonstrar o seu descontentamento com um
presidente que, segundo muitos, levou o Irão «à
vergonha» devido a más políticas externas e económicas.
Protestos verdes gotejados de vermelho
Com mais de 60% dos habitantes abaixo dos 30
anos, a revolta contra um resultado eleitoral fraudulento que reelegeu Mahmoud Ahmadinejad, ao
invés do mais moderado Mir-Hossein Moussavi,
levou grande parte da população às ruas. Imagens e slogans dos «Protestos Verdes» têm-se
espalhado pela comunicação social e pela
Internet.
As políticas externas e económicas do actual presidente são das principais razões para o descontentamento geral. «Muitas pessoas pensam que
Ahmadinejad está a tentar mudar o Irão para o
que ele gostaria que fosse, e é justamente o contrário do que a maioria dos jovens iranianos
deseja para o seu país», afirmou Azar, um cabeleireiro de Teerão de 37 anos ao Financial Times
online.
Nas redes sociais como o «Twitter», multiplicaram
-se as opiniões contra a repressão do regime e
lançaram-se dúvidas sobre o resultado das eleições. «Autoridades contam 40 milhões de votos
em poucas horas?», «Não vista verde, se o mandarem parar na rua diga que ia apenas às compras», «Toda a equipa do Jornal Kalame foi detida

na noite passada» ou sugestões para manter
activo o «Facebook» de Neda Soltani (abatida a
tiro durante uma manifestação) são algumas
das máximas postadas ao segundo neste
espaço, que demonstra uma juventude
nacional conectada à dita «Revolução Web
2.0», a voz globalizada dos mais fracos.
«Tenho orgulho de ser iraniano e tenho ideais
nacionalistas muito fortes», declarou ao
Financial Times Ali Reza, de 29 anos. «Mas
Ahmadinejad estragou a reputação do Irão».
Embora a maioria dos jovens apoie a sua política nuclear, muitos são contra a forma como a
tem desenvolvido.
Artistas a Favor da liberdade de Expressão
De acordo com o Comité dos Escritores na
Prisão (WiPC), desde que Mahmoud
Ahmadinejad subiu ao poder, em 2005, que o
Irão tem assistido a um aumento das perseguições a vários escritores, jornalistas, académicos, activistas de direitos humanos em geral.
Tal ocorre em particular nos locais de maior
tensão separatista étnica, sendo que muitos
curdos, árabes e azeris se encontram em perigo de vida ou mesmo detidos.
Da mesma forma se manifestou a Associação
de Escritores no Irão. Em Fevereiro deste ano
enviou um relatório sobre a repressão e perseguição contra os «diferentes grupos da sociedade iraniana» assinalando que «nos últimos
meses, a par da deterioração das condições
sociais e económicas (...) uma vaga de censura
(...) assim como um número crescente de execuções têm sido observadas como resposta (...)
à crise». Há uma revolução em curso no Irão.
Os cenários multiplicam-se. Moussavi declarouse pronto ao «martírio»
Dora Guennes

Protestos de Junho

O WiPC apela para a
libertação dos seguintes
activistas:
Maziar Bahari (escritor, cineasta
e jornalista irano-canadiano);
Adnan Hassanpour, Kaveh
Javanmard, Mohammad
Sadiq Kabudvand (jornalistas
curdos); Mohammed Hassan
Fallahiya (jornalista árabe);
Yousef Azizi Banitorof
(escritor e tradutor); Said
Matinpour (jornalista azeri);
Seyyed Mohammad Ali
Abtahi, (clérigo, blogger e
conselheiro do ex-presidente
reformista Mohamad Khatami)

Triplo auto-da-fé
Foi ilibado dia 25 de Junho o livro Filhas de Alá,
uma história ficcional passada no século VI, do
autor franco-turco Nedim Gürsel. Durante o processo, que durou mais de um ano, não se percebia bem se o réu era o autor, o livro, ou o editor.
O livro foi denunciado por um cidadão anónimo
(que se descobriu depois não o ter lido) por
insultar o artigo 216 do Código Penal turco. Tal
ofensa implicava uma pena de 3 anos de prisão.
Este artigo tem sido usado pelos conservadores
como instrumento de censura e bloqueio às
publicações.
Este é exemplo de muitos outros casos, que não
terminarão tão cedo, se tivermos em conta que
a grande poética pela qual se regem os espaços

islâmicos é O Corão – igualmente código legislativo e religioso.
As três filhas de Alá — al-Lat, al-Uzza e Manat,
são uma trindade pagã feminina, com santuário
em Meca, nele referidas nos versículos satânicos (Sura 53).
Numa entrevista a The Guardian, Nedim Gürsel
afirma que a «ofensa de blasfémia não deveria
existir numa república secular, o que a Turquia
se considera ser».
Decerto que a publicidade estará a transformar
o livro num best-seller para o autor, e a levantar
engulhos diplomáticos a uma Turquia interessada em tornar-se europeia.
Helena Barbas

Nedim Gürsel

P.E.N. Clube Português
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Informações
Jantares do PEN. Temos vindo a manter uma periodicidade sensivelmente
mensal desse convívio que está também presente nas origens e no espírito do
P.E.N. Depois dos jantares de 4 de Maio e 8 de Junho, teremos um último jantar
antes da pausa estival no dia 13 de Julho, nesse espaço de eleição que é o Clube
de Jornalistas. Mais pormenores serão dados em data próxima do
acontecimento.
Colaboração para o próximo número. Poderá enviar a sua colaboração com
textos originais ou praticamente desconhecidos dos leitores do P.E.N. (literários
ou de reflexão), até 15 de Agosto para o número de Outono. (Sugerimos as
dimensões de cerca de 2.500 ou 5.000 caracteres para meia, ou uma página).
Iniciativas do PEN Internacional. Consulte a nossa página na Internet (http://
penclubeportugues.org) para mais informações, nomeadamente acerca do
último número (Primavera/Verão 2009) do Magazine Literário do P.E.N.
Internacional, desta vez subordinado ao tema Heaven and Earth; veja ainda o
programa do próximo Congresso/Assembleia Geral anual que se realizará em
Linz (Áustria) entre 18 e 25 de Outubro de 2009 — entre os eventos a ocorrer
conta-se com mais uma realização do festival Free the Word.

