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prefácio

É uma coisa que me chateia

«Não gosto de ser sequestrado», disse o Almirante, «é uma coisa
que me chateia.» É um dos grandes momentos cómicos nacio‑
nais. Não há nada mais engraçado do que alguém estar à altura
dos acontecimentos com tal registo inesperado e inconveniente.
O país à beira de uma guerra civil, a democracia literalmente cer‑
cada, e o Almirante diz que tudo isso basicamente não lhe dava
jeito nenhum, era uma grande maçada.
Zé Diogo Quintela tem qualquer coisa de Pinheiro de Aze‑
vedo. Um Pinheiro de Azevedo que tivesse ficado na reserva ter‑
ritorial. Às vezes o humorista parece violento, ao menos para os
padrões muito brandos dos «humores nacionais», mas é uma im‑
pressão apressada. Zé Diogo não é violento: quando muito está
chateado. Não sendo filho único, cultiva aquela reacção enfadada
dos filhos únicos, gente que não está disposta a fazer negociações
sobre o seu modo de vida. Não quer que o macem, embora, claro,
as maçadas lhe dêem algum gozo, porque lhe dão um direito de
resposta. A sociedade contemporânea impõe-nos regras, manias,
superstições, do politicamente correcto ao fundamentalismo eco‑
lógico, e o sujeito considera que tudo aquilo o aborrece sumamen‑
te, é uma espécie de conspiração para lhe estragar o dia.
Se o Zé Diogo se chateia é porque estava num estado hedo‑
nista e ronronante, como se fosse o Garfield. Quase todas estas
crónicas revelam um gosto pelas coisas boas da vida, essas que, já
se sabe, são ilegais, imorais ou engordam. As piadas aparentemen‑
te autodepreciativas não depreciam nada, pois os prazeres que a
[9]

gordura dificulta são compensados pelos prazeres que provocam a
gordura. A comidinha, o ócio, uma vida decididamente incorrecta
do ponto de vista gastronómico, ecológico, cardíaco e tudo.
Depois de Pinheiro de Azevedo e do gato Garfield, gos‑
taria de citar um terceiro herói: Bartleby. É aquela personagem
de Melville que diz, de modo enigmático: «Preferia não o fazer.»
Zé Diogo Quintela preferia não o fazer. Desde logo, porque fazer
implica sair do sofá, o que é um abuso. Mas também porque o
Zé Diogo, reaccionário anarca, não está para isso. Seja «isso» o que
for. Não sendo de esquerda, o excelente jogral sente-se dispensa‑
do de carregar o mundo às costas, até porque, lá está, sempre se
evita uma hérnia discal. Um humor quintelista parte de uma única
reivindicação: «um nível de aconchego aceitável». Isso explica que
quase todos os textos gozem com as leis, as instituições e as mo‑
das que prejudicam o aconchego. Não é só o órgão de soberania
estar cercado por metalúrgicos, é também isso hoje não me dar
jeito nenhum.
A estupidez humana, diz o autor, é um tema infindável. Até
porque ele, irresponsável como um adolescente feliz, reivindica
para si uma apreciável dose de estupidez. Acontece que, enquan‑
to os outros parecem estúpidos porque querem regular a vida de
terceiros, o Zé Diogo só quer tratar da sua vida. E que terceiros se
metam nisso é uma coisa que o chateia.
Não pensem no entanto que o rapaz se indigna. Já anda toda
a gente muito indignada, não vale a pena ajudar à missa. Ele diverte-se com tudo aquilo, como o Deus a quem ele chama, genialmente,
«recreacionista». Zé Diogo Quintela não criou o mundo (activida‑
de que só se torna interessante ao sétimo dia), mas recreia-se com
o mundo que foi criado. Está no recreio com o mundo, como um
miúdo que espatifa brinquedos novos. Temas ponderosos como
temas parvos, todos levam um piparote. Ele disseca o facultativo
categórico, a hubris enquanto basófia, os fanfarrões da caridade
e o lenocínio virtuoso. É uma criança que se recreia com as coi‑

sas e com as palavras, de modo que muitas crónicas parecem ape‑
nas pretextos para escrever termos como «piaçaba», «chimbalau»,
«azémola» ou «moscambilha». Porque é na linguagem que começa
toda a recreação. É na linguagem que nos levamos demasiado a
sério, e convém sempre haver um puto que nos lembre que um
«risotto» é apenas um «arroz malandro». E que, em conformidade,
o coma.

[10]
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Pedro Mexia

O falecimento do artista

N

ão quero falecer. Não tenho especial receio da morte, mas
gostava de prosseguir com uma bonita tradição familiar.
Na minha família nunca ninguém faleceu. Nós não falecemos.
Nós morremos. Falecer é um termo interdito.
Por um qualquer complexo de classe (provavelmente oriundo
de um trauma com o Scrabble), em minha casa sempre houve uma
lista de palavras proibidas. Vocábulos que não era suposto serem
utilizados por nós. Por exemplo: não tínhamos roupa «vermelha»,
mas sim «encarnada». Não podíamos dizer «a prenda da avó é uma
merda!», mas sim «o presente da avó é uma merda!». Os amigos
do meu pai não tinham «esposas», tinham «mulheres». Os da mi‑
nha mãe não tinham nem umas, nem outras, pois eram maricas.
Ninguém da minha família «furtava», só «roubava». Ou, quando
havia partilhas, «herdava». Não nos «aleijávamos», «magoávamo
‑nos». Inclusive, na rua nunca víamos nenhum «aleijado», víamos
um «manco» — mesmo que o aleijão fosse uma marreca. Quem
cozinhava não era uma «empregada», era uma «criada» (e, quando
o meu pai perdeu o emprego, «a minha irmã»).
Ao crescer e conhecer outras pessoas, tive de adaptar o meu
léxico. Era esquisito demais para conversar com as raparigas do
subúrbio que eu desejava impressionar. De modo que fui retiran‑
do, uma a uma, as palavras do Índex.
Hoje em dia acabei com todos os tabus — até porque, escre‑
vendo para ganhar dinheiro, conto sobremaneira com o dicioná‑
rio de sinónimos e não me posso dar ao luxo de segregar vocábulos
[21]

— excepto um. Nunca me consegui separar da aversão à palavra
«falecer». Mantenho uma resistência férrea. Porque, lá está, mexe
com essa grande questão existencial da humanidade que é o medo
do ridículo.
Falecer é uma forma muito portuguesa de uma pessoa se finar.
É meias‑tintas. Só se diz a uma rapariga que se falece de amor
por ela quando se tem outra suplente, em standby. E enerva‑me
a indecisão. Quando uma pessoa me anuncia que alguém faleceu,
parece que não está bem morto, só muito esmorecido. A padecer.
Se calhar, com uma cunha qualquer, consegue‑se reverter a condi‑
ção do falecido. «O teu pai... faleceu. Mas não chores, talvez ainda
se safe.» É um modo funcionário de se ir desta para melhor. Quem
morre, acaba. Quem falece, no máximo, perde a vida. Donde, há
sempre hipótese de a encontrar outra vez. Um falecimento é a
morte a arrastar os pés. «Acho que me esqueci da gadanha», diz
ela. Falecer é uma falácia.
A minha família, talvez pela austeridade do lado alemão, não
tem tempo nem pachorra para estes rodriguinhos. A rigidez prus‑
siana ordena que se cumpram todas as tarefas até ao fim. Portan‑
to, ninguém falece. Não há cá mandriões. Morre‑se, e pronto.
É por este sentido prático que, depois de morrer, o defunto
tem um «enterro». Já quem falece tem um «funeral». O «funeral»
arrasta‑se. As exéquias são execráveis. Anda‑se ali às voltas, como
quem espera que o falecimento passe. Um enterro é pragmático:
cava‑se, bota‑se o caixão no buraco e tapa‑se. Já está. E vamos rá‑
pido para casa da avó, antes que os tios cheguem e «herdem» as
jóias todas.

[22]

Abismado

D

o seu púlpito no Diário de Notícias, o Prof. César das Ne‑
ves acrescentou um item ao rol dos «elementos que provam
que o mundo vai acabar». Depois do casamento de homossexuais,
do divórcio, do aborto e da minissaia, temos agora a comédia‑de
‑hoje‑em‑dia. O artigo, apropriadamente chamado «O abismo do
humor político», merece‑me um comentário porque, à falta de
melhor termo (as finanças não aceitam «tolo»), sou humorista e
estou no tal abismo — o que explica a humidade.
César das Neves diz que, se desde sempre o humor político
teve o seu lugar, constituindo um «decisivo elemento de equilíbrio
e escape para o poder», hoje em dia «não temos condições para
lidar com o verdadeiro humor político» que «só é possível, como
em Aristófanes, os bobos e Swift, quando existe um respeito geral
da população pelos governantes».
A «falta de respeito» da população pelos políticos, potenciada
pelos humoristas, torna ainda mais difícil o trabalho de governar.
Irresponsavelmente, rimo‑nos de problemas sérios que necessitam
de respostas sérias de pessoas sérias que, hélas!, são ridicularizadas.
E, enquanto se ri, «é preciso governar o país e nos próximos tempos
serão esses ministros e políticas (...) que nos vão dirigir. E, afinal, os
problemas com que lidam afligem‑nos a nós, não a eles. Começamos
a rir, mas tudo acabará em lamentos», vaticina César das Neves.
O tema é interessante e merece mais do que estes 3 mil carac‑
teres (metade dos quais gastos com apartes parvinhos; como este,
cá está). Mas gostava de dizer duas coisas.
[23]
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