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Editorial
Da PENa ao Google ou a fragilidade dos paradigmas
De Março a Julho de 2009, um grupo de membros do comité do P.E.N. Writers for Peace
redigiu, quase diríamos penelopeicamente, um texto para ser aprovado na Assembleia Geral do
P.E.N. Internacional, ocorrida em Linz em 21 e 22 de Outubro.
Tratava-se de um apelo à contribuição de todos para a sustentabilidade do planeta.
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Tendo participado no processo, insisti repetidamente para que o texto fosse expurgado de
uma ganga de números sempre contingente –
o que aconteceu – mas descesse também a
recantos do terreno concreto, o que ficou por
fazer.
No parágrafo final, os escritores «reconhecem que o progresso real está ligado à
partilha, e por aí à partilha de valores éticos
universais. Só eles permitirão a toda a humanidade distribuir equitativamente a riqueza
com respeito mútuo, o que significa consideração pelo planeta e pelas gerações
futuras». Fácil de dizer, quase tão difícil de
executar como um dos ensinamentos que são
atribuídos ao Dalai Lama: Partilha o teu
conhecimento – é o único caminho para
atingir a imortalidade. Os gregos já o sabiam.
Na máquina triturante da Assembleia Geral,
por onde passaram dezenas de nomes de
escritores perseguidos nas habituais e necessárias moções, não
houve tempo nem
lugar para indagar o
que poderia um
escritor fazer para
tornar concreta tal
partilha,
incorporando-a no dia-adia. Quase todos os
escritores são atomistas, ariscos. Se
convivem, fazem-no
quase sempre com
aquele olhar furtivo do caçador-colector pronto
a (tentar) transformar em palavras os espaços
intermédios, indizíveis. Se criam um paradigma, este é frágil, porque entremeado de
espaços de silêncio.
Tornou-se isto visível nas reacções – ainda
na Assembleia Geral de Linz – a uma moção
apelando aos governos para controlarem a
política editorial do Google, zelando para que a

digitalização dos livros não colida com «os
princípios universalmente acatados das leis
dos direitos de autor». Mas aí é que está o
busílis – existirão tais princípios? Mesmo nos
Centros sediados em países ocidentais, os
escritores mostraram-se divididos, enquanto a
representante do centro egípcio assegurou
que de outro modo, muitas pessoas em países
pobres não poderiam ter acesso à literatura
mundial. A moção foi votada a favor.
No nosso Centro, virámos quase em simultâneo duas páginas. Uma, ao ser distribuída a
primeira publicação bilingue de autores do
P.E.N., pensada para apresentar escritores
portugueses de Poesia, Ensaio e Narrativa nos
encontros internacionais. A segunda ao tomarmos lugar na primeira sede existente na história do Centro português, que mesmo sendo
provisória já permite encontros, convívio, preservação de arquivos – no Goethe-Institut,
Campo dos Mártires da Pátria, 37, 1169-016
Lisboa. E continuamos com o boletim
sazonal, aberto à colaboração dos sócios.
O presente número de Outono concentrase nos prémios P.E.N., aqui no seu trigésimo
ano de existência e com o patrocínio da
DGLB. A excepcional qualidade dos mesmos
é atestada nas páginas seguintes e foi
reconhecida em cerimónia pública, presidida
pela Doutora Maria Cavaco Silva, no dia 24
de Novembro. Mas vamos mais fundo e mais
atrás na memória, evocando o empenhamento do nosso Centro pela causa da independência de Timor e da libertação de
Xanana Gusmão. E o texto de Mohamed
Magani sobre a dimensão sísmica da literatura
evoca as brechas que todos os dias se abrem
nas nossas certezas quotidianas, como
oportunidades que podem incitar à
transformação da fragilidade em flexibilidade
e energia.
Teresa Salema
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Prémios P.E.N.
Poesia
Júri: João David Pinto-Correia, João Barrento, Fernando Pinto do Amaral
Com A Terceira Mão (Lisboa,
2008, Caminho), Manuel
Gusmão volta a surpreendernos no contexto poético português, prosseguindo e reinventando o conteúdo e discurso líricos. Na memória de
outros poetas da contemporaneidade, Gusmão parte
para as novas perspectivas
de sentido, retornando e
Manuel Gusmão
Maria Velho da Costa
Frederico Lourenço
Maria Cavaco Silva
Isabel Pinto Mateus

Têm já tradição os
Prémios Literários do
P.E.N. Club Português,
que distinguem as melhores
produções publicadas
no ano imediatamente
anterior, nas diversas áreas de
Ensaio, Novelística, Poesia e
Primeira Obra.

revigorando, ampliando e
confluindo matérias poéticas
num todo coeso, dinâmico e
diverso. Há as presenças de
Fiama, Luísa N. Jorge, mas a
homenagem e o diálogo referem sobretudo Carlos de
Oliveira, através do pacto de
«a terceira mão»: «Uma
segreda e comove-se / ao
espelho tempestuoso. Outra

seca / o saco lacrimal e
deduz de si mesmo o movimento / que faz a emoção. A
terceira contribui / com o
espelho das metamorfoses,
a câmara / que filma a dedução [e enlouquece numa só
letra.» (p. 64).
João David Pinto-Correia

Ensaio
Júri: Francisco Belard, Eunice Cabral, Ernesto Rodrigues
O júri do Prémio de Ensaio
2008 do Pen Clube Português, presidido por Francisco
Belard, decidiu por unanimidade distinguir, ex aequo,
«Kodakização» e Despolarização do Real, de Isabel Cristina Pinto Mateus (Editorial
Caminho) e Novos Ensaios
Helénicos e Alemães, de
Frederico Lourenço (Livros
Cotovia).
O livro referido em primeiro lugar, dissertação de
doutoramento de Isabel Pinto Mateus, docente da Universidade do Minho, tem
como subtítulo «Para uma
poética do grotesco na obra
de Fialho de Almeida» e
constitui-se, em antevéspera
do centenário da morte deste (1911), balanço maior de
uma obra quase rasurada
por duas razões principais:
os ataques a Eça e as deri-

vas nos anos terminais da
monarquia, com apoio à
ditadura de João Franco e
farpas à república nascente.
De facto, no confronto com
Eça está uma divergência de
tomo, que é a recusa dos
programas realista e naturalista, dessa kodakização
(termo de Fialho, à luz da
relação, também, entre ciência e arte) ou vulgar fotografia do real, despolarizado
numa estética da distorção e
do grotesco, afim do expressionismo epocal, com que
até essa altura só beneficiava criticamente o amigo Raul
Brandão.
Quanto aos oito «ensaios
helénicos» seguidos por oito
«ensaios alemães» inéditos
de Frederico Lourenço, professor da Universidade de
Lisboa, são, em primeiro
lugar, o especialista homéri-

co de regresso a assuntos de
eleição, acrescido de um
esclarecedor olhar sobre a
frequentemente menosprezada «cultura de Bizâncio»,
que interessa à história de
Portugal desde o século XV
até ao presente, agora com
fantasmas de uma Turquia
no caminho da adesão à
União Europeia; e, em segundo lugar, comportam um
inesperado grego germânico,
estudando autores maiores
– e a presença, nestes, de
Homero, Eurípedes, Camões
–, com extensão a um
Richard Strauss operático. A
par de contributos no domínio da tradução portuguesa
de Rainer Marie Rilke, salientaríamos a visão homérica
de A Morte em Veneza, também conceptualmente alicerçada numa viagem ao mundo dos mortos.
Ernesto Rodrigues

Narrativa
Júri: Maria João Reynaud, Artur Anselmo, Isabel Pires de Lima
A obra de arte literária será
sempre o lugar simbólico
onde a linguagem resgata o
seu poder originário, um
campo de experiência inesgotável onde a língua é o

instrumento de um processo
espiritual indivisível, porque
nela se apreende a essência
verbal da nossa relação com
o mundo. Afirmação que
perfeitamente se ajusta a

um romance como Myra,
uma criação maior de Maria
Velho da Costa, uma grande
escritora de língua portuguesa.
Maria João Reynaud
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Textos do Tempo
O Cérebro do Mundo de H. G. Wells
A Ideia de uma Enciclopedia Universal Permanente
Texto para Enciclopédia Francesa, escrito em 1937— antecipando a Wikipédia e o Google
É provável que a ideia de uma enciclopédia possa
vir a sofrer um aumento e elaboração consideráveis
num futuro próximo. As suas potencialidades totais
ainda não foram bem compreendidas. As enciclopédias do passado eram suficientes para satisfazer as
necessidades de uma minoria culta. Foram escritas
«por cavalheiros para cavalheiros» num mundo em
que a educação universal era impensável, em que
as instituições da moderna democracia com sufrágio
universal, tão necessárias em tantos aspectos, tão
difíceis e perigosas no seu funcionamento, ainda
estavam por aparecer. As enciclopédias do século
XIX respeitam a dimensão e estrutura das do século
XVIII, apesar do aumento gigantesco do conhecimento registado e de um ainda mais gigantesco
crescimento do número de seres humanos a precisar de um acesso fácil a essa informação. A princípio, esta desproporção, e as suas consequências,
quase nem foram notadas. Mas muitos começam
agora a perceber que as nossas enciclopédias contemporâneas estão ainda aio nível de desenvolvimento das carruagens, em vez de estarem na fase
do automóvel e do avião. A empresa enciclopédica
não acompanhou o progresso material. Os observadores apercebem-se de que os modernos meios de
transporte, rádio, reprodução fotográfica, etc. estão
a tornar praticável uma muito mais completa, sucinta e acessível recolha de factos e ideias do que
alguma vez foi possível. […].
Actualmente, tanto a reunião como a distribuição
do conhecimento no mundo são extremamente
ineficazes, e os pensadores vanguardistas cujas
ideias estamos agora a considerar, começaram a
aperceber-se de que a linha que oferece maiores
esperanças para o desenvolvimento da nossa inteligência racial se encontra mais na direcção do criar
um novo órgão mundial para coleccionar, indexar,
sumarizar e divulgar o conhecimento, do que em
continuar a remendar um resistente sistema universitário que já exista, altamente conservador, local,
nacional e de textura tradicional. Estes inovadores,
que podem ser sonhadores hoje, mas que esperam
amanhã vir a tornar-se organizadores muito activos,
projectam um órgão mundial unificado, centralizado
mesmo, para «reunir a mente do mundo», que não
será tanto um rival das universidades, mas antes
uma adição suplementar e coordenadora das suas
actividades educacionais – à escala planetária.
A frase Enciclopédia Universal Permanente
[Permanent World Encyclopaedia] transmite o
embrião destas ideias. No cerne de uma tal instituição estaria uma síntese mundial da bibliografia e
documentação indexando os arquivos do mundo.
Um grande número de trabalhadores ficaria perpetuamente contratado para aperfeiçoar, e manter
actualizado, este índice do conhecimento humano.
Em paralelo, os recursos da micro-fotografia, embora ainda na sua infância, permitirão criar um registo
visual condensado. […]
Os especialistas americanos de microfilmes, agora
mesmo, estão a fazer fac-símiles dos livros mais
raros, de manuscritos, imagens e especímenes, que
podem então ser tornados facilmente acessíveis no
ecrã de uma biblioteca. Por meio do microfilme, os
documentos e artigos mais raros podem agora ser
estudados em primeira-mão, simultaneamente, num
variado número de salas de projecção. Não há agora
qualquer obstáculo prático à criação de um índice
eficiente de todo o conhecimento, ideias e realizações humanas, ou seja, à criação de uma memória
planetária completa para toda a humanidade. E não

apenas um índice; a reprodução directa da coisa em
si pode ser ostentada em qualquer lugar preparado.
Um microfilme, colorido quando necessário, ocupando uma polegada ou menos de espaço e pesando
menos do que uma carta, pode ser duplicado a
partir dos arquivos e enviado para qualquer parte do
mundo, e entregue, aumentado, no ecrã de modo a
que o estudante o possa analisar em todos os pormenores.
Isto, em si, é um facto de tremendo significado.
Antecipa uma real unificação intelectual da nossa
raça. A totalidade da memória humana pode ser, e
será decerto dentro de pouco tempo, tornada acessível a cada indivíduo. E isto é também de enorme
importância neste mundo incerto em que a destruição se torna continuamente mais frequente e imprevisível, é isto, que a fotografia oferece agora todas
as possibilidades para multiplicar os duplicados
desta coisa – o que lhe poderemos chamar? – este
novo todo-humano cerebrum. Não precisa de estar
concentrado num único lugar. Não precisa de ser
vulnerável como uma cabeça ou coração humanos.
Pode ser reproduzido exactamente e na sua totalidade, no Perú, na China, na Islândia, na África Central,
ou noutro lugar qualquer que garanta segurança
contra o perigo e a interrupção. Pode ter em simultâneo, a concentração de um animal craniano e a
vitalidade difusora de uma amiba.
Isto não é um sonho remoto, nem uma fantasia. É
o confirmar do contemporâneo estado da questão.
Está ao nível do facto realizável. É um assunto de
importância tão manifesta e desejável para a ciência, para as necessidades práticas da humanidade,
para a educação geral e semelhantes, que é difícil
não acreditar que, num futuro muito próximo, esta
Enciclopédia Universal Permanente, tão compacta
na sua forma material e tão gigantesca no seu âmbito e influência possíveis, não venha a existir.
Os seus usos serão múltiplos e muitos deles evidentes. Terá secções especiais, históricas, técnicas,
científicas, artísticas, etc. facilmente reproduzíveis
para usos profissionais específicos. Com base nela,
uma série de resumos, mais ou menos completos e
simples, ficarão acessíveis aos lares e estudos das
pessoas comuns, para a universidade e para a escola, podendo ser continuamente editadas e revistas.
Nas mãos de editores, directores educacionais e
professores competentes, estas sínteses e resumos
serão incorporados no mundo do sistema educacional, proporcionando à humanidade acesso aos tempos anteriores aos nossos, com uma compreensão e
concepção de um propósito comum e de uma comunidade tal que, neste momento, nem ousamos imaginar. E a sua criação é um caminho para a paz no
mundo que pode ser seguido sem qualquer risco de
colisão maior com as forças políticas guerreiras e os
interesses económicos institucionalizados de hoje.
Discreta e saudavelmente esta nova enciclopédia
irá, não apenas suplantar discórdias arcaicas, como
privá-las, sistemática mas imperceptivelmente, da
sua realidade presente. Uma ideologia comum, com
base nesta Enciclopédia Universal Permanente é um
meio possível - para alguns será o único meio - para
dissolver os conflitos humanos, para numa unidade.
Isto é, de forma concisa, o objectivo sóbrio, prático,
mas essencialmente colossal, daqueles que procuram sintetizar a mentalidade humana hoje, através
do desenvolvimento natural e razoável do enciclopedismo numa Enciclopédia Universal Permanente.
[Trad. do inglês H. Barbas]

H. G. Wells

O escritor inglês H.G. Wells
(1866-1946) foi um dos
fundadores do P.E.N. O
artigo A Ideia de Uma
Enciclopédia Universal
Permanente foi escrito em 1937
e publicado na
Encyclopédie Française.
É depois recolhido no
volume World Brain –The
Idea of a Permanent World
Encyclopaedia, Meuthuen &
Co. Limited, 1938.
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Textos do Tempo
O Avô Crocodilo
Nos dez anos da independência de Timor Leste, algumas notas para a sua história
seleccionadas por Teresa Salema

Xanana Gusmão

Xanana Gusmão (n. 1946)
primeiro Presidente, e actual
Primeiro Ministro da
República de Timor Leste é,
desde 1993, sócio honorário
do Centro do P.E.N. Clube
Português

Também o P.E.N. Clube Português terá contribuído
para tornar internacionalmente visível a causa de
Timor, nos anos que decorreram entre a captura de
Xanana Gusmão e a independência. Em que medida, isso é tão impossível de avaliar como de quantificar todos os momentos que concorrem para que um
processo se torne imparável. Mas esta secção do
PENinsula, este Texto do Tempo, pretende impedir
que os esforços feitos pelo nosso Centro caiam no
esquecimento e com isso ajudar a escrever a longa
história da luta pela liberdade.
Em 1993, Casimiro de Brito e Wanda Ramos,
delegados ao 60º. Congresso (e Assembleia Geral)
do P.E.N. Internacional, realizado em Santiago de
Compostela em Setembro, apresentaram uma
moção interna em nome do Centro português e
apoiada pelos Centros australiano, brasileiro, galego, neerlandês e filipino. Desta moção, que foi aprovada na assembleia plenária, transcrevemos algumas passagens mais significativas na língua original, que revelam as preocupações do P.E.N. em
defender a os direitos à liberdade de expressão, de
determinação e ao uso das línguas nativas:
Noting that Indonesia has despised the desired
and legitimate right to self-determination by the
people of East Timor;
Recalling furthermore that, in consequence of the
mentioned invasion, Indonesia has harmed the
Human Rights of the people of East Timor, namely,
1. Prohibiting the use of nearly 30 dialects and the
two languages common to all population (the Tetun
dialect and Portuguese language, this one used for
writing, the others being of oral expression); 2. Prohibiting the teaching of Portuguese at the official
schools (although it is still being taught at diocesan
schools, the catholic priest are persecuted); 3. Forbidding free access to mass media except to advocate the presence of the occupying force; (…)
Shocked by the treatment inflicted upon the poet
Xanana Gusmão, heroic leader of the resistance
movement against the Indonesian invader (…),
Recalls that the poet Alexandre (Xanana) Gusmão
is not only the symbol of an independent Timor but
also an example of the minorities rights to their
cultures, their languages, their religions, their free
expression and their participation in the international community – ideals of peace, mutual comprehension, freedom and cultural development, contemplated in the P.E.N. Charter;(…)
Calls on the government of Indonesia requesting
that the sentence against Xanana Gusmão be
dropped, since it represents an attack on International Law.”
Em 1994, por ocasião de uma sessão em Lisboa
do Parlamento dos Escritores, presidida por Jacques
Derrida, Maria Velho da Costa defendeu a causa da
independência de Timor, do fim da ocupação indonésia e da libertação de Xanana Gusmão.
Em 1998, por ocasião do 65ºs. Congresso e
Assembleia do P.E.N., em Helsínquia, a delegação
portuguesa distribuiu pelas delegações presentes o

livro Mar Meu. Poemas e Pinturas/My Sea of Timor.
Poems and Paintings, edição bilingue de Xanana
Gusmão, com prefácio de Mia Couto (publicado
nesse ano pela Granito), de que transcrevemos o
poema e imagem de Avô Crocodilo, escrito em 1995
na cadeia de Cipinang:

Diz a
lenda
e eu acredito!
O sol na pontinha do mar
abriu os olhos
e espraiou os seus raios
e traçou uma rota
Do fundo do mar
um crocodilo pensou buscar o seu destino
e veio por aquele rasgo de luz
Cansado, deixou-se estirar
no tempo
e as suas crostas se transformaram
em cadeias de montanhas
onde as pessoas nasceram
e onde as pessoas morreram
Avô crocodilo
- diz a lenda
e eu acredito!
é Timor!
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Textos do Tempo
Poesia Concreta — A Década Prodigiosa
A década de 60 foi prodigiosa para a arte de vanguarda em Portugal, especialmente para a poesia e
para a música. Nela vimos surgir o grupo da Poesia
61, as primeiras publicações de Poesia Concreta, o
aparecimento dos cadernos da Poesia Experimental 1
e 2. Nela se multiplicaram as manifestações de
vanguardismo: exposições, instalações, happenings,
recitais e concertos extremamente audaciosos em
que participaram portugueses e estrangeiros, causando escândalo e controvérsia só comparáveis às
manifestações do tempo dos futuristas e modernistas
do grupo do Orpheu.
Paralelamente, o surto renovador do Estruturalismo
veio modificar muitas das atitudes até então
incontestadas relativamente à arte e à literatura,
abrindo novas perspectivas para a actividade criadora. Mas é evidente que toda essa explosão de ideias
teve a sua fase de preparação pois, como sempre,
tudo o que em dado momento surge, surge em consequência de um período de gestação.
Se quiséssemos dizer, em poucas palavras, quais
são os seus fundamentos, não o conseguiríamos
porque se trata de uma teorização bastante complexa. No entanto, mais do que o sentido de despertar o
interesse que na verdade explicitar e que consiste a
Poesia Concreta, citando os seus primeiros teorizadores, poderemos dizer sucintamente que: A Poesia
Concreta é UMA TENSÃO DE PALAVRAS-COISAS NO
ESPAÇO/TEMPO; é uma linguagem adequada à
mentalidade criadora contemporânea, permitindo a
comunicação em seu grau mais rápido, prefigurando
para o poema uma reintegração na vida quotidiana,
semelhante à que a Bauhaus proporcionou às artes
visuais.

Outros aspectos importantes propostos pela Poesia
Concreta incluem o problema do espaço e o problema
do silêncio. Relativamente ao espaço, os concretistas
vêm chamar a atenção para o facto de que o poema,
como o concebemos na actualidade, é
essencialmente um fenómeno de escrita, de escrita
num espaço, que é o espaço da página. Por outro
lado, pelo culto da brevidade extrema – alguns poemas podendo ser constituídos apenas por uma palavra ou ainda pela exclusiva utilização de toda a sorte
de sinais, directamente ligados, ou não, a qualquer
língua, fazendo sempre parte de um sistema de signos –, a Poesia Concreta vem, acima de tudo, trazer
uma revolução da escrita e, naturalmente, uma revolução da leitura, como já assinalei no meu livro A
Reinvenção da Leitura publicado em 1975.
O que a Poesia Concreta exige do leitor é que ele
abandone os seus hábitos seculares de leitura, que
ele saia do hábito e da sonolenta comodidade dos
caminhos batidos e das ideias feitas, lançando-se
numa nova aventura, a aventura da descoberta do
processo criador, em que passa a ser obrigado a participar.
Como disse o grande filósofo e linguista Korzybsky:
«Qualquer sistema fundamentalmente novo envolve
novas relações semânticas: eis a grande dificuldade
que nos assalta quando tentamos dominar um novo
sistema, pois ante ele somos obrigados a reeducar ou
mudar as nossas velhas reacções semânticas.».
Essa mudança radical imposta ao leitor é o que
constitui na verdade o centro da discussão e até do
repúdio ante a difusão mundial da Poesia Concreta.

Ana Hatherly

Texto de programa
transmitido pela RDP
Antena 2, na década de 1970.
Excerto retirado do livro
Obrigatório não ver,
Quimera, 2009, pp. 92-93;

Ana Hatherly

Myra — ou a ressaca da manhã
Chegara e demorava-se o tempo
dos assassinos
e amava ela um cão que a amava
e amaria um príncipe
que era como se tivesse
sobrevivido à República de Saló
Agora ao cão chamava-lhe
Rambô
quando estavam a sós. E ele respondia:
com a sua língua áspera:
Hurrah! Hurrah! Pela obra singular
e pelo corpo maravilhoso!
O rapaz princês
Que atravessara séculos
Até chegar ao desastre
Oficiava:
Vamos reunir fervorosamente essa promessa
Sobre-humana feita ao nosso corpo e à nossa alma
inventados,
essa promessa,
essa demência!
A elegância, a ciência e a violência!
Tinham-nos prometido enterrar na sombra
a árvore do bem e do mal;
deportar as bondades tirânicas
para que nós pudéssemos
trazer até aqui
o nosso tão puro amor.
O cão lembrava-se do lobo que se escondia
in the forests of the night

e ladrava-lhe à noite, de manhã
Ah!
Houvesse quem fechado sobre a carne doce e confusa
te
dissesse
pela boca como que cheia de um rumor de música,
um anel de névoa, um anel
de água
como quem
te
tocasse na carne
electrificada da alma
e então ouvisse
nessa como que música rouca
O inaudível: ________________
E aquilo que começou
entre céu e mar
eis que termina com uma debandada de perfumes;
uma guarda de anjos de fogo e gelo
enquanto ele lhe diz: Agarra-te bem
para eu bater com a espinha antes de ti
E ela a entrar com ele na morte
Que não cessa,
Pensa um pensamento vivo
Dá ao vivo um pensamento
que ladra.

[inédito]
Manuel Gusmão

Manuel Gusmão
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Activité sismique et activité littéraire
Alger — Samedi 10 janvier 2004, 19.38. Localisée dans la zone épicentrale du tremblement
de terre majeur du 21 mai 2OO3, une forte secousse - 5,8 sur l’échelle de Richter -, brise le
silence sismique des dernières semaines et déclenche la panique.

Mohamed Magani

Fundador (2003) e Presidente
do Centro do P.E.N. da
Argélia. Membro da Direcção
do P.E.N. Internacional.
Tem romances, contos,
ensaios e artigos publicados
em várias línguas e países.
Viveu no exílio em Berlim
devido à guerra civil nos anos
90 na Argélia.
Último romance publicado:
La Fenêtre rouge, Casbah
Argel, 2009

Au cours de l’été 2002, dans la Maison Heinrich Böll, mise gracieusement à la disposition
des écrivains et artistes, tôt le matin, ce cinquième jour particulier d’un été en Allemagne,
un réveil brutal au milieu de gémissements et
craquements du sol et du plafond en bois,
dans les violentes secousses du lit, me renvoya à la table de travail évitée comme la peste depuis mon arrivée.
Je le sus le soir, un tremblement de terre de
magnitude 5 sur l’échelle ouverte de Richter,
insoupçonné de ma part en Allemagne, venait
de donner un coup d’arrêt à l’inactivité littéraire due à l’étrangeté des nouveaux lieux, au
dépaysement à la fois dans la maison d’un
Nobel de la littérature et aux découvertes hors
des confins de celle-ci. La peur de la page
blanche s’évanouit.
Un sens aigu de l’urgence, du temps perdu à
rattraper, du témoignage sur le vif, me propulsa vers la table de travail. Les quelques secondes du tremblement de terre de la Maison
Heinrich Böll ramassèrent le bilan d’une activité littéraire jalonnée d’hésitations, de fausses
pistes, d’adversités de toutes sortes: familiales, sociales, professionnelles, de voisinage,
voire climatique. Je percevais comme en plein
jour ce qui avait fait le lit d’une approche singulière et souterraine de la littérature, du roman, traversé en profondeur d’aléas sismiques, de failles et fractures, de lambeaux de la
condition humaine.
Depuis que s’ouvrirent les années quatrevingt-dix, l’urgence est le fait majeur de la littérature algérienne. Elle se doit de témoigner,
photographier, mitrailler l’actualité, elle est
sommée de tirer, sans intervalle de temps, les
enseignements de la crise nationale, de la
guerre contre les civils, avant la destruction
programmée de la vie, la raison, l’abolition de
toute conscience oppositionnelle. L’urgence
est l’essence de la littérature algérienne présente qui, dans une grande mesure, se donne
à lire, à voir et à entendre et à interpréter comme un mode d’information sur la société, non
un outil de foration de la condition humaine, la primauté de la masse sur l’individu -: vieille
recette des représentations exogènes. La littérature de l’urgence, en dépit de sa grande
valeur d’actualité, de sa pertinente validité
datée, ne voit que ce qu’elle voit, ne va guère
à l’impalpable. Dans ces conditions, faudrait-il
espérer des excès de la nature, des désastres

géants, les tremblements de terre, les cyclones et autres invasions de criquets pèlerins
par millions d’individus – voire, ajouter les
effets de cette ressource calamité appelée
pétrole -: faudrait-il attendre d’eux qu’ils se
substituent à la violence infernale de la décennie quatre-vingt-dix pour que la littérature
se démarque enfin, désapprend quelque peu
de se prosterner sans se lasser devant l’événement, mette entre parenthèses son témoin
le journaliste omniscient, recherche de nouveaux modes de significations et s’ouvre des
chemins vers des horizons désobstrués et
l‘autonomie temporelle?
Si un quelconque rapprochement devait
s’établir entre activité sismique et activité littéraire, il aurait à n’en point douter peu à voir
avec les données quantifiables de la sismologie, les mesures de secousses telluriques ou
le nombre, la fréquence et l’intensité des répliques, ni la prévision des risques sismiques
ou la description de la dérive des continents.
Tout au plus, la littérature peut se prévaloir de
son insistance sur ces aspects humains, trop
humains, liés au non-respect des normes parasismiques dans l’immobilier cerné de requins,
et à leurs conséquences sur la vie au seuil de
la mort.
Il s’agit plutôt de relation formelle et qualitative. Formelle en premier lieu: l’effet des redoutables secousses telluriques qui ôtent toute tentative de stabilité au roman – statut
sans socle. Qualitative en second lieu: l’effet
sur l’expérience humaine à proprement parler,
dans la diversité de ses manifestations et récits de vie par l’entremise du langage. Ce que
Richard Ford appelle «les données latentes,
non factuelles, indistinctes (on pourrait dire
existentielles) de l’être humain». Autrement
dit, les histoires ou récits de vie, les représentations et descriptions, ouvrent la voie aux
données fondamentales de la vie, la mort, du
passage sur terre, du passé et de son empreinte sur le présent, des «rapports entre
bonheur et maléfice» dit encore Richard Ford,
et des émotions qui les accompagnent, en
somme des zones géologiques fort instables,
en permanence périmétales du quotidien de
l’homme...
La sismologie classe les failles en normales,
décrochantes et inverses, il serait absurde de
leur chercher des homologies dans le roman.
Un simple parallèle entre séisme et écriture du
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roman tenterait, pour le premier, de localiser
l’onde de choc, l’initiale et la plus forte sur
l’échelle de Richter dont il faut calculer l’intensité et découvrir l’épicentre, tandis que pour la
seconde l’on se contenterait du moment biographique, existentiel, qui rayonne dans le
roman, le met en mouvement dans un état
d’esprit de force ou de précarité; là, se situerait la zone épicentrale du roman postsismique. Viennent ensuite les répliques d’intensité inférieure à la première onde de choc,
elles peuvent encore supprimer des vies et
détruire des habitations. Elles se suivent des
mois, en voie de disparition elles faiblissent
de plus en plus, jusqu’à se muer en
«berceuses» , jusqu’à ce que les sinistrés retrouvent les forces anecdotales de l’ironie pour
demander, dans la papeterie du coin, une
«réplique» au lieu d’une photocopie. Dans le
roman, leur prolongement dans le temps
donne lieu à des questionnements factuels
d’état civil, de relations entre personnages, de
lieux et situations plus ou moins réels, plus ou
moins rêvés, inventés. Pour cette raison, les
répliques deviennent propices à la relance du
fil narratif.
Lorsque arrive le temps des grands débats
post-sismiques sur l’ampleur des pertes humaines et des destructions, sur la responsabilité dans le malheur, les explications foisonnent à la cadence d’une veine littéraire des
plus fécondes. Il y a là matière à récits sans
fin. Le mensonge politique à visage humain,
intarissable, s’emploie à se déculpabiliser car
tout grain est bon à moudre. Il incrimine la
fatalité, les criminels en habits d’entrepreneurs et de promoteurs immobiliers, réactualise le collier de malheurs qui sans répit martyrisent le pays, invoque «Dieu, la nature, le mauvais sort, l’épicentre, la magnitude, la qualité
du béton, la conception des nœuds, les entrepreneurs privés, le règlement, les études, le
contrôle et même le match de football que
(l’Unique) télévision s’apprêtait à retransmettre». Le mensonge littéraire garde un profil
bas face à la supériorité du mensonge politique qui produit du sens à s’en gargariser,
arrive même, note un observateur averti, à
subdiviser l’échelle de Richter en deux afin de
méduser l’imagination: «Richter S», comme
scientifique, pour les esprits cartésiens, et
«Richter P» à large consommation politique,

destinée à accueillir et démocratiser le grand
débat post-sismique, infiniment politique, qui
renseigne sur les motivations, les secrets
inavoués, les intentions et desseins des hommes.
Le poids de la forme, celui du contenu, leur
séparation tend à s’estomper. Le séisme les a
jetés dans un gobelet à dés et s’amuse à les
tourner dans tous les sens à une vitesse vertigineuse. Lorsque, de temps à autre, le gobelet
tombe et découvre les dés, les yeux s’ouvrent
sur un facteur palpable de possibilités, d’innovation et de dépassement formel qui subvertit
le roman, le désorganise, envoie récits et
sens à la cadence des ondes sismiques sensibles et insensibles, crée non le «frisson» cher à
Nabokov, mais l’attachement, la rencontre de
l’auteur et du lecteur autour d’histoires inachevées, fragmentées, en cours ou en attente.
Dès lors, auteur et lecteur complices se recherchent, se hèlent, communiquent sur les
lignes de contact de la faille, en dépit ou à
cause d’elle.
Pour l’écrivain qui a fait sa demeure dans la
civilisation sismique, il est à tout jamais frontalier et en bordure de crevasses et précipices
profonds, son existence se déroule sur les
convulsions de la terre qui l’oblige à se mouvoir, à se mettre à la recherche sans fin d’un
ailleurs hospitalier où langue, forme et structure lui tiennent de lieu de vie sûr. Prolongement de l’activité sismique, son activité littéraire ne saurait cependant se réduire aux enregistrements du sismographe. Sa finalité est la
dislocation sociale et psychique d’êtres humains. Il vit de toutes ses fibres le Maelström
tellurique, avec la même intensité qu’une
guerre, un voyage forcé, un exil, un bannissement, une douloureuse proscription, une crise
identitaire ou l’écroulement du monde des
livres à coups répétés. Le plus puissant et
dévastateur tremblement de terre jamais
enregistré sur une échelle ne prendrait nulle
signification s’il ne prenait en compte les émotions et intuitions de l’écrivain, les variations et
les possibilités infinies de la grandeur et de la
bassesse dans la nature humaine, les ressorts
et les volontés au-dessus des forces de l’homme.
[excerpts]
Mohamed Magani

Alger. Mercredi 1er décembre 2004, 18.42. Fortement ressentie - 5,7 sur l’échelle de Richter -,
une réplique du séisme du 21 mai 2003 fait trembler immeubles et habitations et provoque un
mouvement de panique générale à l’ouest de la capitale.

I am one of those writers
who like to incorporate the
short story in the novel. I did
so in some novels, playing
with forms. But to place the
novel in the short story is
another story, virtually
impossible. All the more
complicated as I write novels
in French and short stories in
English as a third language.
To instill the expansiveness
of the novel into the
instinctiveness of the short
story has been one of my
literary dreams for years. I
have toyed with the idea till
recently when I wrote Scène
de pêche en Algérie
(Fishing scene in Algeria)
as an attempt to find for the
novel a way in the short story.
Special circumstances enabled
me to try my hand at this
unusual task: an earthquake
that has wrought havoc in my
country. Whatever the
momentarily homeless writer
does to pursue the writing of
the novel, his efforts are
constantly disrupted,
atomized, deformed and
epitomized in fragments of
short stories by the ceaseless
earth tremors. To melt the
novel in the short story led
me, among other things, to
imagine books writing their
authors.
Mohamed Magani
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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. no
espaço de eleição que é o Clube de
Jornalistas. Prevê-se que o próximo jantar
seja no Porto — mais pormenores serão
dados em data próxima do acontecimento.
Jantar de 14 de Outubro de 2009

A Sede. Embora provisória, tem esta
vista deslumbrante. Está aberta a visitas
e encontros. Em breve serão anunciados
novos eventos — tertúlias, conversas
com autores. Consulte a nossa página na
Internet (http://penclubeportugues.org)
o u o Blog Graphias para ma is
informações.
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 Fevereiro. (Sugerimos as dimensões de cerca de 2.500
ou 5.000 caracteres para meia, ou uma página).

