


La stagione dell’amore viene e va,
i desideri non invecchiano quasi mai con l’età.

A estação dos amores vem e passa,
e apesar da idade os desejos não envelhecem.

Franco Battiato
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Tenho de sair de Madrid, procurar árvores, pássaros, 
trilhos, bosques, rios, montanhas.

Que diabos se abate sobre o mundo? Será uma coisa 
importante? Será mortal? Será um capricho da natureza? 
Será a destruição? Ou será apenas uma pequena pedra no 
caminho da liberdade e da verdade, rumo a um ser humano 
mais perfeito? Será uma doença como tantas outras? É um 
turbilhão de criaturas invisíveis, não são estrelas, não são 
meteoritos, não são bombas atómicas.

Será passageiro?
Será grave?
Será universal?
Não findara já a história, isto é, os acontecimentos de 

dimensão planetária?
Haverá beleza?
Estou tão assustado quanto grato, grato ao azar, ao 

belo e trémulo azar, senhor das coisas sem que ele próprio o 
saiba. Fomos nós que lhe oferecemos esse trono, e ele nem 
sequer se senta nele, posto a dormir à sombra da bananeira 
todo o santo dia, alheio ao seu reino, demolhando-se nas 
nuvens, na sua indolência inescrutável.

Tenho de sair de Madrid, fugir para um sítio belo.
Fecho janelas. Fecha todas as janelas, digo para mim 

mesmo. Ouve as dobradiças, ouve a ação dos trincos, fecha 
as persianas, despede-te.

1



10

Apago luzes, pego numa mala, ou melhor, em duas 
malas, e nalguns livros. O que vou meter nas malas? Arru-
mar o universo em duas malas? Devia telefonar a alguém, 
mas sou filho único, os meus pais já morreram, continuo 
a fechar janelas.

Acabo de me reformar e tenho quase 60 anos,  
60 menos dois. Uma das vantagens de trabalhar no ensino 
básico é que te podes reformar aos 60 anos se tiveres cum-
prido trinta de serviço. Já não há velhice na reforma, pelo 
menos na minha, e esse é um passo em frente, mas para 
onde, em frente fica onde?

O que é a velhice?
Um dia antes de decretarem a quarentena, meti-me no 

carro e saí de Madrid. As estradas começavam a esvaziar-se. 
Eu observava esse processo, e contemplava-o até com uma 
espécie de excitação. Parecia que a Mãe Terra recuperava 
os seus domínios, havia uma presença de forças primitivas, 
involuntárias, anónimas, desconhecidas.

Havia grande beleza nessas forças quase sobrenaturais, 
e pensei na minha alma, pensei: oxalá um dia, nesta minha 
existência, possa chegar a ver a minha alma.

Antes de desaparecer do planeta, todo o ser humano 
deveria ter o direito, um direito de natureza política, a ver 
a sua alma, porque sem alma pouco somos.

O ar e o sol eram os mesmos de sempre e, no entanto, 
assumiam um perfil diferente, talvez porque as coisas são 
e serão sempre uma perceção, e nunca objetos plácidos  
e conclusos.

Sim, os seres humanos e as suas existências e as suas 
presenças contundentes desertavam do mundo, como que 
se evaporavam. Era como uma retirada dos exércitos da 
vida, da alegria, da luz, da festa.
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Assolou-me uma suspeita, a suspeita de que fracasso  
e sucesso seriam a mesma coisa. Indistinguíveis, um e outro. 
Porque o sucesso é social. E o confinamento é uma reclusão.

A ameaça da prisão pairava sobre justos e pecadores, 
digamo-lo com pompa bíblica. Embriagava-me a dimensão 
cósmica da catástrofe que se abatia sobre a vida.

Pensei nos mortos.
Não nos que haveriam de morrer, mas nos já mortos, 

naqueles que morreram em anos anteriores, 2015, ou 16, 
ou 17, ou 18. Não deveriam eles poder regressar à vida para 
assistirem a este espetáculo da irrealidade da civilização?

Que injustiça, perderem todas estas novidades pla-
netárias. Porque perdermos os fenómenos de dimensão 
universal é uma desgraça, é como perder os dias em que a 
humanidade está em festa.
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O vírus parecia um recém-nascido a aproximar-se da 
Terra, foi assim que o vi, como o final do 2001: Odisseia 
no Espaço, de Stanley Kubrick.

Uma pergunta suscitava em mim um sorriso irónico: será 
que o dinheiro iria perder realidade? Ninguém conheceu a vida 
sem a presença do dinheiro. Nem mesmo quem tem milhões 
e milhões de dólares ou de euros poderia pagar para tornar 
real esse sonho de um mundo sem dinheiro. Este argumento 
confirma que a vida humana tende à comédia; a única coisa 
que não é comédia é o amor entre dois seres humanos.

Portanto, de que serve o dinheiro num mundo sem 
empregados de mesa e sem trabalhadores e sem funcionários 
que consolidem a ideia de Estado?

Se o dinheiro se torna irreal, a civilização hesita, por-
que ricos e pobres confundem-se e tornam-se iguais. Até 
se poderiam apaixonar uns pelos outros.

Ninguém viveu sem a presença do dinheiro, tão velha 
como a presença de um deus, o que nos incita a pensar se 
ambas as coisas não serão uma só.

São, são a mesma coisa, o que é prodigioso, é um 
enorme dom da inteligência, esse difícil casamento entre 
Deus e o dinheiro, um casamento que nunca se desgasta, 
sempre com uma vida erótica do melhor, onde a infideli-
dade é a mais absurda ideia que se possa imaginar.
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Como tremia de angústia a Terra.
Eu nunca tinha guiado o meu carro por entre o fogaréu 

da natureza. Na rádio, notícias sobre o vírus, e pessoas a 
darem a sua opinião, e médicos e políticos e jornalistas, todos 
com as suas interpretações, gerando mais ruído. A natureza a 
sublevar-se contra os seres humanos. A enviar-nos um vírus. 
Uma espécie de esperma de Satanás. Lembrei-me de outro  
filme, A Semente do Diabo, passei de Kubrick a Polanski. 
Mas este pensamento entristeceu-me, porque me fez regressar 
à noite fundamental da espécie, aquela que divide a realidade 
em bem e mal, luz e escuridão, vida e morte, como se não 
houvesse progresso possível, como se nada tivesse mudado 
nas conceções antropológicas fundamentais destes últimos 
três mil anos. O binário, o dual, continuam a dominar  
o nosso conhecimento.

Grandes avanços científicos e tecnológicos e astronó-
micos e medicinais numa configuração moral com três 
milénios, completamente atascada.

O vírus era minúsculo, visível apenas ao microscópio.
Sempre suplicantes, os microscópios.
Odeio a fé nos microscópios.
O vírus trouxe uma nova humilhação à vida das 

pessoas. Até agora, humilhavam-nos o fracasso social,  
o fracasso sentimental, a pobreza, a fealdade, a indigência 
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laboral, a tristeza ou a morte. Agora humilha-nos um ser 
invisível.

Como Jesus Cristo, o coronavírus só foi visto pelos 
eleitos. De modo que tudo continuava igual. Tínhamos de 
acreditar em homens e mulheres especiais. O nome dessa 
gente mudou. Há dois mil anos chamavam-lhes apóstolos.  
Agora chamam-lhes cientistas. A comédia humana é fre-
nética e interminável.

Que diabos fazemos nós sobre a Terra?
Poderíamos desaparecer como espécie e não have-

ria qualquer registo da nossa presença em parte alguma,  
o universo continuaria o seu avanço vazio para nenhures, 
rumo talvez à escuridão, e desapareceríamos sem termos 
sido capazes de explicar por que razão nascemos um dia, 
e o que significou a nossa vida. Mas é o que acontece com 
qualquer pessoa: abandona este mundo sem saber porque 
veio a ele, sem saber o que é a vida, o que foi a sua vida.

Um dia depois de eu chegar à casa do bosque, Espanha 
ficou em quarentena.
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A casa do bosque é em madeira, com um bonito 
telhado de duas águas. Tem um quarto agradável, uma 
casa de banho e uma cozinha aberta, ampla e espaçosa. 
Arrumei as conservas no armário da cozinha. Trouxe livros. 
Garrafas de leite. Carne congelada. Bastante café. A vila 
mais próxima fica a 15 quilómetros daqui, e neste momento 
está deserta, porque é um destino de Verão.

Trouxe livros, sim, mas não sabia quais escolher.
Trouxe fundamentalmente dois: a Bíblia e o Quixote 

de Cervantes. Achei que seriam os livros adequados para 
enfrentar o fim do mundo, já que são dois livros capazes de 
resumir outros. Numa fuga de emergência, ninguém pode 
carregar três mil livros, nem sequer trezentos. Talvez cinco 
ou seis, no máximo uns quinze, ou doze, sei lá, depende 
da tua força bruta, ou se dispões de empregados, mas seja 
como for tens de pensar na portabilidade desses livros.

A portabilidade é importante, não só para os objetos, 
mas também para a alma.

Quando há um fenómeno de dimensão planetária, 
insinuam sempre a ideia de fim do mundo, mas pensar no 
fim do mundo é um modo de manifestar indiretamente 
que o mundo existe. Quando as pessoas falam do fim do 
mundo, o que estão a fazer é a afirmar o mundo, compro-
vando assim que a civilização é um facto inquestionável. 
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Por isso é que adoramos o fim do mundo, porque num 
golpe de sorte afirmamos a nossa própria existência.

Não estou isolado, já que a ligação Wi-Fi do meu tele-
móvel funciona perfeitamente. E na casa há uma pequena 
televisão que apanha os canais de notícias mais importantes.

É uma LG de 28 polegadas, com o seu comando à distân-
cia, com aquelas teclas pequeninas, porque é que não fazem 
os comandos maiores? Comandos que te deem a impressão de 
estares a pilotar uma nave espacial, a pilotar o mundo inteiro.

De manhã entra na casa um sol extraordinário. Fico 
a observar esse sol, que se passeia pelo quarto e pela sala, 
e congratulo-me pela brilhante ideia de vir para aqui.

O sol não reparou em nada do que está a acontecer cá 
em baixo. Se olho para o sol, este sol que me entra agora em 
casa, torna-se-me impossível pensar que algo de relevante 
possa estar a acontecer no mundo.

Este sol instiga-nos a apaixonarmo-nos — mas por 
quem?

Costumo acordar entre as oito e as oito e meia, embora 
não me levante da cama senão uma hora mais tarde,  
e beberico o meu café até depois das dez horas.

Vejo as notícias.
Milhões de seres humanos passam horas e horas  

à frente da televisão, a ver as notícias.
As notícias são devastadoras, e o mundo entra numa 

região ignorada, como quando pisámos a Lua em 1969. 
Nunca estivemos aqui. Mas mais importante que isso: 
nunca o previmos, para lá dos filmes e dos romances, que 
não são formas consistentes de previsão.

É certo que o facto de pisarmos a Lua em 1969 não nos 
trouxe nada. Parecia uma coisa importante, e afinal não era. 
Acabou por ser um gesto de extravagância da humanidade.
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A conquista da Lua foi um gesto poético, carente 
de consequências concretas, uma espécie de narcisismo 
que comprovou a inutilidade do cosmos. É bastante 
difícil acreditar na humanidade sem fenómenos à escala 
planetária. Se esses fenómenos forem devastadores,  
a crença faz-se ainda mais firme. Se forem fenómenos 
decorativos, como a chegada à Lua, a crença dura menos 
tempo.

A vida dos nossos pais transformou-se com a chegada  
à Lua? Tratou-se de entretenimento, ócio, cinema, espe-
táculo, e isso foi já bastante. Ócio científico, metafísico 
até, mas ócio. Não transformou a realidade económica 
da Terra. Não desencadeou uma revolução industrial. Foi 
diversão, uma diversão luminosa, com a sua efervescência 
filosófica, com o seu quê de poético.

A viagem à Lua foi o último ato poético da huma-
nidade. Gastaram-se milhares de milhões de dólares por 
amor à poesia.

Nunca ninguém investiu tanto dinheiro em poesia.
Nunca ninguém tinha amado tanto a poesia.
Os Estados Unidos e a antiga União Soviética, ao 

financiarem aquelas viagens à Lua, transformaram-se em 
autênticos mecenas da poesia.

Não é preciso ser-se muito esperto para perceber que 
a ideia de nação ou de povo tem os anos contados, talvez 
ainda muitos anos, talvez até um par de séculos, talvez até 
três ou quatro séculos, isso já não sei, mas um dia existirá 
apenas a humanidade, com o melhor estatuto político que 
para ela saibamos conquistar.

As nações vão desaparecer, e desaparecerão também 
todas as línguas, e não será um momento triste, mas sim 
um passo em frente de dimensões maravilhosas.
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Não o veremos agora. Mas alguém um dia o há de 
ver. Se formos otimistas, será daqui a um século e meio, 
ou dois séculos: não haverá países, não existirão a França,  
a Espanha, os Estados Unidos, Cuba, a Rússia, a Alemanha, 
a Itália, a China. Pode até demorar quinhentos anos, mas 
vejo-o nitidamente. Vai ser um momento mágico: a queda 
das identidades nacionais, o desaparecimento da ideia dos 
povos e o nascimento da humanidade.

O mais importante é que será o fim das nações, e quão 
afortunados serão os homens e as mulheres que assistirão ao 
fim da desigualdade e da injustiça. Pouco importará o lugar 
onde nasceste. Não terás uma vida má por nasceres em 
África, nem uma vida privilegiada por nasceres na Europa. 
Já não será assim. Ninguém te condenará à invisibilidade 
por não falares inglês. Todos falaremos inglês, por fim, 
nada mais nada menos do que como Shakespeare.

Todos seremos Williams Shakespeares em talento  
e Elvis Presleys em presença e corpo.

Se esticar agora a mão já consigo tocar nesse mundo.
O vírus irradia essa possibilidade de mudarmos o 

sujeito da História, com agá maiúsculo, embora não sai-
bamos muito bem o que significa pôr uma letra maiúscula 
no início de uma palavra.

Todas as notícias importantes do vírus são transmitidas 
em inglês em todas as televisões do planeta, e daqui a 
duzentos anos essa será a única língua, todas as outras se 
irão apagando aos poucos, mas não de um modo triste, 
não consigo vislumbrar inteiramente como será, mas não 
há de haver nem imposição, nem tristeza, nem guerra, nem 
tirania, mas sim um acordo fraternal, no qual a ânsia de 
comunicação suplantará a ânsia de identidade. Porque não 
haverá então identidades nacionais, mas antes uma vontade 
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infinita de conversarmos todos, uma ânsia universal de 
comunicação.

Quem como nós já não estiver por cá nesse futuro bem 
se pode consolar pensando naqueles que não estão aqui 
neste momento, gente que viveu durante a Idade Média 
ou no século XVII.

Quem vive hoje, como nós, recorda: e os mortos per-
mitem que nos lembremos deles, é a única coisa que eles 
fazem.

No entanto, tudo isto é o mesmo que nada se não 
estiveres apaixonado.

Para que queres tu o cérebro e a inteligência de Karl 
Marx ou de Albert Einstein, se não estás apaixonado?

Eis aqui o mistério.
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Ontem fui comprar comida à única mercearia de  
Sotopeña, a vila que me acolhe. A lojista tinha uma expres-
são de desacordo com o mundo que já não tentava disfarçar. 
Conhece-me há pouco tempo e já não foi amável como há 
uns dias, quando fui lá pela primeira vez.

Dessa vez perguntou-me pela minha vida, por cortesia, 
claro.

Hoje, Montserrat, é assim que ela se chama, limitou-se 
a manter a distância protocolar e a ajustar a máscara, que 
era das cirúrgicas. Deu-me fruta, legumes frescos, pão, 
carne, uns croissants e umas garrafas de leite. Muito pouco 
de cada coisa, porque não gosto de acumular comida.

Não faz qualquer sentido comer muito durante um 
confinamento, foi o que expliquei a Montserrat, procurando 
justificar a exiguidade das compras, pois tive a sensação de 
estar a fazê-la perder tempo, ao escolher tão poucas coisas:  
1 quilo de tangerinas, umas bananas, uma couve, uma 
beringela, um hambúrguer, 2 litros de leite e dois croissants. 
E ainda pensei que levava tangerinas e croissants a mais. 
Pensei nas aves, em oferecer gomos de tangerina às aves dos 
céus. Talvez o facto de ter dado aulas a adolescentes durante 
tantos anos tenha precipitado em mim este carácter místico, 
que decorre da humildade em que assenta toda a transmissão 
do saber. Sem humildade, a inteligência é pura vaidade.
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Insultou os políticos de modo engenhoso e até riso-
nho pela gestão da pandemia. Foi o que Montserrat fez, 
enquanto punha as três bananas das Canárias no meu saco 
de pano. As bananas são boas, volumosas, e parece que se 
está a levar muita coisa.

É preciso inventar culpados, ponderei. Porque um 
mundo sem culpados é insuportável. Acompanhei mental-
mente Montserrat na propagação da culpa que empreen-
deu, no intento de apontar o dedo aos políticos, porque 
sem culpados torna-se-nos impossível, aos seres humanos,  
o conhecimento do mundo e da vida.

Montserrat quer descobrir de quem é a culpa, é o que 
toda a gente deseja. A natureza é uma entidade demasiado 
abstrata para que a culpemos. Não há nada mais humano 
do que procurar culpados, porque, para lá da aparência 
de deriva paranoica, para lá do aspecto psicótico, o mais 
irónico é que eles existem mesmo, os culpados.

Quando saio da mercearia, dois polícias municipais 
equipados com luvas e máscaras aproximam-se de mim e 
perguntam-me o que estou a fazer em Sotopeña. Explico-
-lhes que sou professor, que me reformei recentemente e o 
sindicato me ofereceu uma pequena casa aqui, no monte 
de La Perla, e que vim antes de terem decretado o confi-
namento.

Pedem-me uma prova, pedem-me que demonstre que 
vim antes do confinamento.

Hesito, não me ocorre nenhuma forma de demonstrar 
tal coisa, e fico a olhar para as bananas que sobressaem no 
saco. É precisamente então que me lembro de que, quando 
cheguei a Sotopeña, vim comprar carne à mercearia, antes 
de terem declarado o estado de emergência.

Voltamos à loja.
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Montserrat tira a máscara e diz que não se lembra, 
mas diz também para me deixarem em paz, para que é este 
disparate, vamos acabar todos na merda e, portanto, que 
cada um fique na merda onde bem lhe apetecer.

Observo esta mulher e a sua beleza parte-me o coração, 
acho que é a mulher da minha vida, é uma fé que me 
explode na alma e até consigo ver, finalmente, a minha 
alma.

Ficamos todos — eu e os dois polícias municipais 
— estupefactos. Ela disse aquilo com uma convicção 
contagiosa. E a beleza selvagem de Montserrat inundou o 
mundo de esperança. Vi-a assim: morena, com um cabelo 
enorme apanhado num mono caótico, os olhos negros 
carregados de violência, as mãos grandes, uns lábios onde 
assomava quase um sorriso sublevado, com uma diabólica 
autoridade, que era ao mesmo tempo divina.

Reparei nas suas mãos, porque enquanto falava con-
nosco ia arrumando umas caixas cheias de tangerinas, sem 
luvas, com as suas mãos poderosas. Pensei no quanto são 
tristes umas luvas quando a sua função é esconder da luz 
do dia umas mãos como aquelas.

Saímos, eu e os dois polícias, da mercearia, como 
que irmanados, com um vínculo que nos unia aos três, 
um vínculo ancorado na beleza e na violência e na ira de 
Montserrat.

Eles tiraram a máscara, num gesto de quase rebeldia 
policial, e trocámos sorrisos.

Disseram: E que nem te passe pela cabeça chamar-lhe 
Montse, tens de lhe chamar Montserrat, é uma joia de 
moça, apesar do forte carácter, e é boa pessoa, e é lin-
díssima, claro que isso salta à vista de toda a gente, nós 
gostamos muito dela, ela salvou-te, olha só o advogado de 
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defesa que foste arranjar, a mulher mais bonita que algum 
dia existiu nesta vila, cuidado, não te apaixones por ela.

E riram com um sorriso amável e bondoso.
E voltaram a pôr as máscaras.
Eu voltei para casa.
Comoveu-me o facto de os polícias terem palavras tão 

cordiais para com Montserrat, pensei que hão de protegê-la.  
Mas protegê-la de quê? De tudo, de todo o mal que há 
neste mundo, por mais pequeno seja. Seja como for,  
a bondade daqueles polícias alegrou-me.

Ter-se-ão apaixonado também eles por Montserrat?
Como olhar para ela sem ficar apaixonado?
Preciso de acreditar na bondade destes polícias, que 

são boas pessoas. Acho que preciso de acreditar na bon-
dade universal, por uma razão muito simples: a bondade é 
melhor do que a maldade, escolher a bondade é um gesto 
de inteligência quase sobrenatural.

Porque é tão bonita Montserrat, que labirinto é este?
Vi tanta beleza na sua face, nos olhos, nos pómulos, 

nos lábios, na pele, esse amor à primeira vista coloniza-me 
o coração, vem habitá-lo, constrói uma aldeia, faz uma 
fogueira, ateia esse fogo, a vida surge em redor.

No entanto, a estrada continuava deserta, as árvo-
res estavam pesarosamente abandonadas à sua sorte, os 
caminhos perdiam-se, soprava o vento. A serra madrilena 
arrefecia, mas transmitia uma sensação de intemporalidade, 
de regresso à natureza.




