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O momento é crítico, pois marca o começo da segunda metade da vida, quando uma
metanóia, uma transformação mental, não raramente ocorre.
Carl Gustav Jung

Metanoia, palavra surgida das expressões Gregas meta e nous,
poderia ser traduzida livremente como "para além do pensamento". Ela
significa "mudar de ideias", no sentido de mudar um antigo hábito de
pensamento.
O cristianismo adotou a palavra como indicação de "arrependimento" e
consequente conscientização ou, em outras palavras, como mudança de
ideias.
Pela primeira vez na história do planeta Terra não existe mais um único
lugar em todo o mundo sem a presença humana.
Quando não eram reação a um ataque, as guerras, na forma de bellum
ou de werra, sempre tiveram como objetivo conquistar território e escravizar
pessoas. Isso não é mais possível, porque a escravização foi transformada
em mercado. Aliás, não é mais sequer imaginável a invasão de um país e a
escravização do seu povo no sentido antigo.
A guerra se tornou brutal devastação, que afeta o planeta como um
todo.

Quando estudamos a história da Primeira Guerra Mundial, que
aconteceu entre 1914 e 1918, vemos com clareza que as suas raízes estão
na mais profunda estupidez humana. Um dos signos dessa estupidez,
estampado com notável limpidez nas páginas da história, foi a falta e até
mesmo a recusa de comunicação! Não ouvir o outro, não reconhecer a
história, não amar filosofia ou arte. É verdadeiramente impressionante!
Aquela guerra terrível e devastadora foi a origem da Segunda Guerra
Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945. Juntas significaram a morte de
mais de oitenta milhões de pessoas.
O Mosteiro da Batalha, de 1385, classificado como Património da
Humanidade pela UNESCO, é um dos mais magníficos exemplos de
arquitetura Gótica flamejante e foi edificado para celebrar a paz, o fim de
uma guerra terrível, marco para uma mudança de pensamento.
Metanoia foi composta ao longo de vários meses. Trata-se de uma
espécie de ópera eletrónica, em três movimentos.
O primeiro movimento do concerto / ópera eletrónica foi elaborado a
partir de uma imagem do mais profundo Universo, realizada pelo telescópio
Hubble, da NASA, em 2004 - o Hubble Ultra Deep Field. Essa é a imagem
mais distante que temos do Universo, quando as galáxias começaram a se
formar. Esse primeiro movimento musical é um solo de violoncelo dedicado a
Audrey Riley, grande violoncelista e querida amiga.
O segundo movimento é dividido em dois grandes setores paralelos: a
música e filmes. São sete filmes, elaborados com imagens da história da
arte, com as faces de grandes personagens no meu projeto fotográfico Souls,
iniciado em 1972, e com algumas referências aos primeiros tempos do
cinema. Cada um desses elementos é uma face do que chamamos
vulgarmente de "civilização".
A palavra "paz" lança as suas antigas raízes etimológicas na expressão
Indo-Europeia - conjunto linguístico pré-histórico desaparecido há cerca de
vinte mil anos - *pag, que indicava a ideia de "unir", de onde também nasceu
a palavra "pacto".
Na guerra não há arte, poesia ou filosofia. A guerra, em qualquer das
suas formas, é o não humano por excelência.
Esses sete filmes incluem fragmentos dos poemas de Fernando
Pessoa, de 1918, final da Primeira Grande Guerra, e 1930, pouco antes de
morrer. Mas, os seus textos poéticos são lidos em silêncio por cada pessoa,
como o texto da uma ópera para vozes interiores.
A música neste segundo movimento é fundamentalmente de caráter
eletrónico - mas, contendo referências subliminares, na estruturação lógica
dos sons, a Claudio Monteverdi, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart,
Piotr Ilitch Tchaikovsky, Richard Wagner, Gustav Mahler e Béla Bartók.

Somos aquilo que conhecemos - e o que conhecemos não nos
pertence.
Assim, enquanto que o primeiro movimento acontece na fabulosa nave
central do Mosteiro; o segundo é uma viagem pela história humana no não
menos fabuloso Claustro Real, como uma espécie de labirinto de espelhos
cuja totalidade nunca pode ser alcançada.
O público caminha e investiga o lugar, tornando-se, cada pessoa, num
personagem da ópera, vivendo um cenário em contínua transformação,
como a vida.
Finalmente, o terceiro movimento é elaborado sobre uma peça de
Maurice Ravel e é dedicado à soprano Laetitia Grimaldi, também grande
cantora lírica e querida amiga. Aqui, a obra de Ravel é "explodida" e
reorganizada através de instrumentos de Inteligência Artificial passando a
constituir um sistema paratático, isto é, organizado por coordenação.
O texto do terceiro movimento é constituído pelos fonemas que
compõe a palavra "paz" em trinta e cinco línguas. Esses fonemas são
distribuídos com o uso de recursos estocásticos.
Um canto profundo, um sonho.
Metanoia é um convite a uma viagem, a um profundo mergulho numa
reflexão de cada um de nós.
Metanoia também está associada ao The New Art Fest em Lisboa,
movimento de arte criado por António Cerveira Pinto.
Essa ópera eletronica, parte das celebrações do fim da Primeira Guerra
Mundial, também acontece, em simultâneo, no Streaming Museum de Nova
York, criado por Nina Colosi em 2008, alcançando milhões de pessoas nos
sete continentes em espaços públicos, em centros culturais e comerciais e
também na Internet.
No final do concerto/ópera eletrónica, como signo da antiga palavra
pré-histórica *pag, são servidos pães, queijos, vinhos e azeite. Teremos
ainda a distribuição gratuita de um cartaz histórico sobre a ópera eletrónica.
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Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, saciedade e fome.
Heráclito

Toda a grande arte é uma forma de reclamação.
John Cage

Nos anos 1980 eu tinha uma amiga que pertencia ao universo ainda
Jugoslavo. Era diretora de um importante centro cultural em Belgrado. Era
muito simpática e rapidamente ficamos amigos. Ela era uma pessoa alegre e
afectuosa. Brincava todo o tempo. Ríamos muito.
Eu a conheci quando trabalhava como um dos coordenadores do
primeiro festival de vídeo arte e arte eletrónica do mundo, em Locarno,
Suíça, criados por René Berger e Rinaldo Bianda.
Creio que aqueles festivais - que também incluíam um importante
simpósio de arte, filosofia e ciência - foi um dos acontecimentos mais
fabulosos do seu tempo. Fui um dos coordenadores ao longo de dez anos.
Todos os anos participavam personalidades como Nan June Paik, Francis
Ford Coppola, Daniel Charles, Pierre Restany, Edgar Morin, Bill Viola ou
Basarab Nicolescu entre outros. Foi lá que fizemos, em paralelo ao CERN, a
apresentação da www com Tim Berners-Lee e Robert Cailliau nos primeiros
dias de 1990. Foi lá que nasceu, de facto, a transdisciplinaridade.
O ambiente era de grande liberdade e livre participação. Centenas de
pessoas lá chegavam, especialmente jovens, vindos de todo o mundo. Para
além dos festivais de vídeo arte e de arte eletrónica, com obras projetadas
sobre gigantescas superfícies ou dezenas de écrans, havia instalações,
esculturas, obras espalhadas pela cidade. As pessoas eram livres. Cada um
assistia ou participava no que preferia.

Assim, aquele momento era de confraternização, de amor entre as
pessoas.
Um ambiente da mais profunda paz.
Creio que foi em 1990 quando tive um novo e muito especial encontro
com minha amiga Jugoslava. Ela estava dramaticamente transformada.
Tinha subitamente envelhecido muitos anos. Quase não conseguia dormir.
Almoçamos e conversamos longamente. Ela contou que o seu país estava
dividido. As pessoas passaram a se odiar, independentemente do que
tivessem feito e até mesmo das suas ideias.
Era um ódio inexplicável.
Ela era Croata, seu marido era Sérvio. Rapidamente, ele passou a
sentir uma verdadeira repulsa em relação a ela - apenas porque ela era
Croata! Até mesmo conversar passou a ser impossível. Sem compreender o
que se passava, ela o procurava para tentar perceber o que estava
acontecendo. Mas, ele não conseguia explicar. Não havia qualquer
possibilidade de diálogo.
Um ano mais tarde, explodia a guerra entre a Croácia e o Exército
Popular da Jugoslávia. Pouco depois, a guerra - que se propagaria de 1991 a
1995 com milhares de mortos - seria transformada na Guerra de
Independência da Croácia.
Logo, soube que o marido tinha desaparecido. Pelo que compreendi,
cheio de ódio. Ela também já não mais o podia ver. Tinham uma filha
adolescente, que devia de ser desesperadoramente salva da guerra. Luciana
e eu começamos a fazer contactos em toda a Europa até encontrar um lugar
para a menina. Depois de alguns dias, conseguimos!
Depois daquele momento eu só viria a me encontrar com aquela
querida amiga anos mais tarde. Já não era a mesma pessoa. Parecia que
não me conhecia mais.
Comecei a trabalhar com a Baronesa Lucrezia De Domizio Durini em
projetos comuns, especialmente em Itália, naquele ano de 1990. A guerra da
Croácia foi se tornando cada vez mais terrível. As notícias eram
assustadoras.
Assim, creio que em 1995, Lucrezia De Domizio decidiu criar um
movimento de artistas para vender obras de arte em leilão e ajudar, através
de uma organização credível, as crianças vítimas da guerra. Participei e
colaborei intensamente nesse projeto.
Soube então que Slobodan Milošević tinha cercado Sarajevo com
canhões e atiradores de elite, matando indiscriminadamente homens,
mulheres e crianças, de qualquer idade.

Quando a guerra acabou, participei na criação do museu ARS AEVI em
Sarajevo, que teve projeto arquitetónico de Renzo Piano.
Finalmente, muitos anos depois, reencontrei aquela amiga. Estava bem
mais velha, por dentro e por fora. Tinha um semblante permanentemente
triste, como se a vida tivesse perdido o sentido. Como se viver tivesse se
revelado apenas enquanto obrigação biológica.
Depois desse momento, perdemo-nos novamente.
Aquela experiência marcou o meu espírito.
O que antecedeu a guerra foi uma profunda divisão entre as pessoas.
Tinha acabado a doxa, o diálogo, um duplo logos.
A raiz etimológica da palavra "diálogo" nos indica o sentido de "entre"
ou "através" de pensamentos, falas - e implica, com clareza, a ideia de um
duplo logos.
Quando acontece aquela profunda divisão entre as pessoas, de
natureza étnica, racial, ideológica ou outra, não há diálogo possível.
As pessoas ficam cegas. Paralisadas. Para qualquer dos lados, o Outro
é monstruoso.
Tal aconteceu na Alemanha nazi, na Itália fascista, nos processos de
apartheid Sul Africano ou Norte Americano, entre partidos políticos e assim
por diante.
Isso acontece de forma muito semelhante em sociedades de guetos.
E tem acontecido ao longo dos séculos.
Como mostrado por Rodney William Stark, sociólogo americano da
religião, em seus primórdios, há cerca de dois mil anos, os cristãos
estabeleceram grupos fortemente fechados através da consistência interna e
da estigmatização do Outro - que raramente é um processo racional. Ou
seja, mesmo quando um novo grupo propõe absurdos, eles podem ser
facilmente aceites e abraçados dependendo do poder de coerência do grupo
e do grau de estigmatização imposto ao Outro.
Quando isso acontece, a formação de grupos fechados é intensamente
fortalecida e amplificada.
Não mais se trata de uma simples questão de identidade - a pessoa
pode ou não ter vínculos de identidade com o grupo, ou seja: ela pode ou
não concordar com possíveis absurdos propostos pelo grupo. Mesmo
quando os absurdos são evidentes, ela facilmente participará nele. A chave
estará no grau de fiabilidade interna e no grau de estigmatização do Outro.
Essas duas condições-chave fazem com que o processo vá para além

da volição pessoal ou até mesmo da crença. Torna-se um processo
poderoso, semelhante a uma reação química, muitas vezes para muito além
da consciência da pessoa.
Ela aceita participar no grupo, mesmo se em outras situações não o
tivesse feito por discordar com os seus propósitos, muitas vezes sem se dar
conta de como tal agregação ao grupo aconteceu.
Com essas duas condições-chave, as pessoas ficam tão enfurecidas
que não há possibilidade de considerar racionalmente o Outro.
Numa mesma cidade, grupos étnicos, raciais ou ideológicos podem se
odiar.
Nesses casos, vê-se até mesmo pessoas mentindo para si próprias ou
a outros no ataque heróico contra quem, fora do grupo, seria pretensamente
monstruoso.
Muitas vezes um irracional "vale-tudo" passa a dominar as ações das
pessoas.
Trata-se de um profundo fenómeno social. Tão profundo que muitas
vezes é considerado simplesmente como "natural".
Tantas vezes fazemos, ao longo das nossas vidas, referências a Eros e
a Tanatos - à vida, à atração sexual, ao amor, a Eros que gerou a nossa
palavra "erótico"; e a Tanatos, sendo a morte, a aniquilação da vida.
Hesíodo contava que Tanatos tinha nascido da Noite e da Escuridão, e
que era irmão gémeo de Hypnos, tal como também nos conta Homero na
Ilíada.
Eros e Tanatos eram deuses do amor e da morte.
N a s u a Teogonia, Hesíodo relata um momento especialmente
revelador acerca dos deuses Hypnos e Tanatos: "E lá os filhos da noite
escura têm suas moradas, Sono e Morte, deuses terríveis. O Sol brilhante
nunca os vê com seus raios, nem quando sobe ao céu, nem quando desce
do céu. E o primeiro deles vagueia pacificamente pela terra e pelas costas
largas do mar e é gentil com as pessoas; mas o outro tem um coração de
ferro, e seu espírito dentro dele é impiedoso como o bronze: qualquer
pessoas por ele tomada, mesmo uma única vez, é firmemente presa: e ele é
odioso até mesmo para os deuses imortais".
A palavra "tanatos" surge do Grego "thanatos" que significava "morte".
Por sua vez, ela surgiu do Indo-Europeu *dhwene, que indicava a ideia de
"desaparecimento", de "morte". O Sânscrito dhvantah, que nasce da mesma
raiz, significa "escuro", "sem luz".
O horror ao Outro é o horror à morte. O Outro é desconhecido ou, por

vezes, tornado intencionalmente desconhecido.
Os Sérvios e os Croatas passaram a se considerar uns a
representação da morte dos outros. Tornaram-se reciprocamente
desconhecidos.
Por vezes, as brutais ações de um grupo produzem essa sensação de
morte, como fizeram os nazis. Os terrores por eles perpetrados foram tais
que provocaram um sentimento de horror a nível planetário. Por outro lado,
muitos dos seguidores nazis acreditavam no absurdo segundo o qual todo o
mundo era uma ameaça de morte para aquilo que acreditavam ser.
Uma criança chora com a escuridão e tem horror a ela. A escuridão é a
não informação, o vazio. O vazio é a anti-informação e, portanto, a entropia,
a morte.
Tal como a criança chora aterrorizada diante da escuridão, por vezes o
adulto odeia, também aterrorizado, o Outro, sem informação ou como
resposta a uma sobrecarga de informação.
Quando há a sobrecarga de informação, emerge um bloqueio e o Outro
se torna, tal como o desconhecido, incondicionalmente inaceitável.
Isto é: o vazio ou a sobrecarga de informação provocam uma espécie
de bloqueio e a pessoa sente um horror, uma aversão, como forma de
proteção da sua espécie, pois se trata de algo que não conhece - pela falta
ou pelo excesso.
Excesso de informação também é zero informação.
Por isso, tantas vezes, um herói se torna imensamente popular para
em seguida ser odiado.
Quando estudamos as origens da Primeira Guerra Mundial chegamos
facilmente à conclusão de que ela, tal como também a Segunda Grande
Guerra, foi resultado de uma grande estupidez, de uma ausência de
pensamento - como, num contexto completamente diferente, foi dito por
Hannah Arendt.
É violentamente impressionante percebermos a extensão da estupidez
generalizada que desencadeou dois dos mais sangrentos conflitos da história
humana.
Tal estupidez não é, jamais, uma desculpabilização do crime, uma
diminuição da responsabilidade. Ao contrário!
Essa estupidez acontece como um bloqueio imaginário, de natureza
preconceituosa. Mesmo sedo bloqueio, não elimina a consciência, a
responsabilidade e a volição.
Há o bloqueio, mas a pessoa sabe e tem instrumentos suficientes para

decidir.
Esse processo acontece em variados níveis.
Em 1921, Sigmund Freud publicava Group Psychology and the
Analysis of the Ego, onde dizia: "O mesmo ocorre quando as pessoas se
reúnem em unidades maiores. Todas as vezes que duas famílias se tornam
ligadas por um casamento, cada uma delas passa a se considerar superior
ou melhor ao nascimento do que a outra. Entre duas cidades vizinhas, cada
uma delas é a rival mais ciumenta da outra; cada pequeno cantão despreza
os outros. Raças intimamente relacionadas mantêm as suas relações
controladas; o Alemão do sul não pode suportar o Alemão do norte, o Inglês
lança todo tipo de manifestações de aversão sobre o Escocês, o Espanhol
despreza os Portugueses. Já não deixamos de ficar espantados pelo facto
de que diferenças maiores devam levar a uma repugnância quase
insuperável, como o povo Gaulês sente pelo Alemão, o ariano pelo semita e
as raças brancas pelos negros".
Tal aversão é um mecanismo de sobrevivência do grupo e da pessoa.
Ela apenas pode ser relativamente atenuada com a intensificação do setor
neuronal pré-frontal, responsável pela nossa capacidade de reflexão e de
relativização. Essa intensificação acontece particularmente com o exercício
de leitura de livros - com o alfabeto fonético associado a um meio leve e
flexível como o papel, como tenho escrito ao longo de muitos anos. Apesar
disso, vimos o que aconteceu na Europa nas duas devastadoras guerras
mundiais.
O nível de alfabetização na Alemanha do início da Primeira Guerra
Mundial era de 99%, e nem assim o ódio foi menor.
"...quando um grupo é formado toda a sua intolerância desaparece,
temporária ou permanentemente, dentro do grupo", continuava Freud.
Assim, em paralelo à intensificação da capacidade de reflexão, de
distanciamento e de relativização, a identidade e a formação de dinâmicos
grupos abertos parecem ser essenciais.
Qualquer tipo de isolamento, ideológico, religioso, racial ou étnico
produz esse mecanismo de sobrevivência gerando o ódio ao Outro.
Quando um tal isolamento acontece, há a imediata tendência para o
aumento da consistência interna do grupo - independentemente da bondade
das suas propostas e objectivos - e uma intensificação da estigmatização do
Outro.
A União Europeia e até mesmo os Estados Unidos são exemplos de
como a integração e a identidade comum são essenciais contra esse
fenómeno biológico.

Quando grupos se fecham, ódios surgem.
De uma forma ou de outra, tudo isso está diretamente relacionado à
consciência.
Etimologicamente, a palavra "metanoia" significa "para além do
pensamento".
Isto é, somente quando nos distanciamos, quando nos colocamos para
além de algo, podemos ter consciência desse algo - pois apenas a diferença
produz a consciência.
Dessa forma, num sentido mais profundo, metanoia implica o diálogo.
A ópera eletrónica Metanoia foi elaborada como uma reflexão sobre a
guerra e, mais importante, para o fim da ideia da guerra.
No mundo do início do século XXI não há mais lugares sem seres
humanos, pela primeira vez na história da Humanidade.
As guerras sempre foram um impulso para a eliminação do outro, para
a conquista territorial, o saque e / ou para a escravização das pessoas. A
escravização foi transformada em mercado e passou a estar em todo o lugar.
O saque perdeu o sentido numa sociedade do híper consumo contínuo.
Assim, as guerras se tornaram obsoletas e passaram a ser gigantescos
mecanismos de genocídio.
Naturalmente há tipos de guerra contínua, disseminadas muitas vezes
até mesmo nas grandes cidades. Em todos os casos, elas nascem do ódio
ao Outro, que deve ser eliminado.
Qualquer que seja a sua natureza, a guerra é a ausência do humano.
Nela não há mais poesia, arte, filosofia ou diálogo, aprendizado ou amor.
Aquilo que chamamos de conflito armado entre Estados, governos,
entre grupos militares, paramilitares, setores sociais, mercenários, milícias ou
guerrilheiros têm características lógicas comuns, com um traço típico: a
equivalência entrópica entre todas as partes, o radical conflito em termos de
dualidade, e uma ausência de uma terceiridade, como diria Charles Sanders
Peirce, da razão.
Na guerra, não há superação dialética assim como não há interação
entre pólos.
Nem dialética, nem Tao.
O que há é jogo de soma zero.
Um tal insolúvel conflito polar - que assistimos tantas vezes em
situações pré-revolucionárias, por exemplo, quando não existe diálogo - é de
natureza degenerativa, embora aparente ser exatamente o contrário

especialmente para os pertencentes aos respectivos grupos.
Isso não significa dizer que historicamente movimentos de mudança
não sejam necessários. E não se trata de fazer julgamentos de valor, de
qualquer tipo. Trata-se apenas de um olhar sobre a natureza original do
conflito, para as suas raízes.
Também não se trata de negar que existam estratégias de eliminação
ou de submissão do Outro, com fins precisos de extorsão e roubo; mas sim
de compreender a emergência das aversões, muitas vezes inexplicáveis,
pertencentes a um universo de qualidade, ao imaginário, ao que precede o
pensamento e que, portanto, pertencem a uma forma muito particular de
preconceito.
Aqui começamos a compreender os movimentos sociais mais como
processos químicos ao nível lógico do que fenómenos intencionais
pertencentes a uma cadeia teleológica.
Trata-se antes de teleonomia - quando o próprio processo gera uma
estrutura de valores hierárquicos sem obedecer a um encadeamento
intencional.
Somos parte desse processo em contínua metamorfose.
Minha amiga era incapaz de perceber o ódio que alimentava aquele
que tanto amara e que antes tanto a amara. A razão estava nas suas
diferentes origens étnicas. Mais tarde ela diria que, da mesma forma sem
grandes explicações, também ela passara a sentir repulsa por ele. Uma
repulsa inexplicável para si própria.
O não conhecimento do Outro - através da ausência ou do excesso de
informação - gera um sentimento de horror e superioridade - que é
paradoxalmente amplificado pelo livro, pela literatura.
Para compreendermos a sociedade oral, que em termos lógicos
funciona como uma cebola, um antigo ditado Somali é bastante ilustrativo:
Eu e a minha nação contra o mundo. Eu e o meu clã contra a minha nação.
Eu e a minha família contra o clã. Eu e o meu irmão contra a minha família.
Eu contra meu irmão.
A cultura literária redesenha esse processo.
A literatura, através da intensificação funcional do setor neuronal préfrontal, produz um aumento substancial na acuidade da percepção e
reconhecimento do Outro, mas também a emergência de um processo de
interiorização.
Quem lê intensamente desencadeia um poderoso mundo interior produto da intensificação especializada do setor pré-frontal.

Esse "mundo interior" - desenhado pela mudança do tempo de antes-edepois p a r a passado-presente-e-futuro - é responsável por aquilo que
designamos como Estado de Direito, pela ideia de democracia, de direito ao
esquecimento e assim por diante.
Paradoxalmente, esse mesmo "mundo interior" projeta outro efeito que ilumina a origem das atrocidades da Segunda Guerra Mundial:
intensifica o sentido e amplia as dimensões de grupo fechado que, por sua
vez, foi ainda mais intensificado pelo aumento do neurotransmissor
dopamina criado pelo uso intensivo de anfetaminas ou metanfetaminas como
o Pervitin - distribuído em larga escala entre a população Alemã pelo regime
de Hitler.
O universo de grupos fechados e, portanto, inimigos, é ampliado e
intensificado numa sociedade literária e ainda mais através do uso daquelas
drogas.
Por outro lado, a rádio, especialmente na Segunda Guerra Mundial,
projetou uma unidade num grupo mais alargado, como não acontecia no
universo puramente oral. Assim, o ouvido - estabelecendo grupos
acusticamente fechados - amplificou-se com a rádio, e a "membrana" social
dividindo esses departamentos foi aumentada pela cultura literária e pelo uso
intenso de anfetaminas.
O uso intensivo da literatura projeta o Estado de Direito, a ideia de
democracia e de liberdade negativa - "o meu direito termina onde começa o
seu", que permite a eliminação da tirania. Mas, esse mesmo uso amplifica a
emergência de "membranas" sociais, aumentando dramaticamente a
possibilidade de grandes conflitos. Trata-se de uma aparente contradição,
uma vez que por um lado esse sistema cognitivo aumenta a consciência do
Outro e por outro lado estabelece no Outro um inimigo mais radical,
tendendo ao absoluto.
Trata-se de uma contradição aparente pois se há o aumento da
consciência do Outro, também há uma forte interiorização que fortalece não
somente as relações mais próximas, justificando as palavras de Freud:
"...quando um grupo é formado toda a sua intolerância desaparece,
temporária ou permanentemente, dentro do grupo", como também
estabelece a estruturação de grupos isolados, conjuntos "visualmente"
definidos em alta resolução, departamentos fechados, bem determinados.
O desaparecimento natural da intolerância dentro do grupo, como
indicado por Freud, num processo automático de sobrevivência, ilumina a
natureza do processo de fortalecimento de relações internas.
Essa é a natureza do que chamamos vulgarmente de "complexo de
superioridade".
Assim, a leitura do alfabeto fonético impresso sobre um meio leve e

flexível como o papel - ou qualquer outra tecnologia cognitiva similar que
surja - é fundamental para a emergência do Estado de Direito e dos seus
elementos. Mas, igualmente fundamental é a existência arte e da cultura
livres, como elementos de eliminação de guetos e de grupos fechados de
ódio recíproco.
Trata-se da arte como crítica - revelação - da cultura, no seu modus
operandi, e a cultura como processo de integração de conhecimento e de
auto-conhecimento
Por isso, especialmente a arte - não a chamada "arte de regime", de
qualquer tipo - é combatida ferozmente por espíritos autoritários e totalitários.
Desde o início dos anos 1980 tenho trabalhado uma diferente forma de
fazer poesia.
Embora haja muito trabalho feito nesse sentido ao longo dos últimos
quase quarenta anos, não é algo que eu divulgue com frequência.
Como toda a elaboração, há um método, uma estratégia de elaboração
- a poesia é o resultado do processo, de como acontece a sua construção.
Em primeiro lugar, um determinado texto é "explodido" com o uso de
operações de acaso, produzindo células fonéticas ou pequenos pacotes de
ideias com duas ou três palavras. O texto original pode ou não ser meu.
Em seguida, reorganizo aquelas células também utilizando operações
de acaso, criando assim um processo estocástico. Essa nova montagem
projeta um sistema organizado parataticamente, por coordenação.
Ou seja, num certo sentido tal como fazemos com as palavras em
geral, presentes num dicionário, aqueles pequenos conjuntos de palavras, de
fonemas e de letras são reagrupados formando novos significados.
Aqui, tem início o poema enquanto crítica da organização social.
Se até agora, tal como a organização social, a ordem do texto poético à exceção das poesias concreta, visual e experimental - sempre foi, por
excelência, de natureza fortemente predicativa, teleológica, agora, o
ambiente - em termos de inteligência - revela uma notável metamorfose.
A organização aberta possibilita ao leitor fazer as mais diferentes
leituras, transformando-o num ativo co-criador.
Sempre utilizando operações de acaso, são aplicados às letras, ou
conjuntos de letras, diferentes tipos. Normalmente, atribuo sete diferentes
tipos, ou formas de letras, a um conjunto de texto. Com a mesma estratégia,
estabeleço sete diferentes corpos, ou tamanho das letras, ao texto.

A diferença da forma e do tamanho das letras cria o poema enquanto
textura.
Em termos cerebrais, uma vez mais, o poema passa a ativar diferentes
setores neuronais, desencadeando um diferente tipo de leitura.
Para além dessas transformações, também estabeleço sobre as letras
ou conjuntos de letras três "acidentes": o padrão normal, o negrito e o itálico.
Novamente, essa "pontuação" interfere na leitura do texto.
Assim, o poema não apenas envolve profundamente o leitor por vias
diferentes das que aconteciam antes, como estabelece no leitor a figura de
um participante ativo, criativo. Por outro lado, projeta um novo tipo de poesia,
mais que apenas visual, no sentido dos efeitos tecnológicos ou gráficos, mas
envolvendo na sua construção questões neuronais e matemáticas.
O primeiro poema trabalha com fragmentos das obras de Fernando
Pessoa entre 1918 - ano que terminou a Primeira Guerra Mundial - e 1930,
cinco anos antes da sua morte.
A metacriação utilizando esse material resultou num primeiro poema,
que chamei de Metanoia.
Aqueles fragmentos dos poemas de Fernando Pessoa constituíram o
texto da minha ópera eletrónica, para vozes interiores, chamada Metanoia,
com a primeira audição mundial no mosteiro da Batalha, no dia dezassete de
Novembro de 2018.
Desde há muitos anos vários dos meus projetos não se limitam a
apenas um meio. Podem ser música, arquitetura, poesia, fotografia, filme ou
filosofia simultaneamente, por exemplo. Esse também é o caso da ópera
eletrónica Metanoia.
Para além da ópera, é estabelecido uma dimensão especular no
poema - que é, pela sua própria natureza primeira, uma reflexão sobre o
processo de criação de aversões, operando pelo avesso, através de
interações.
Essa rede especular deveria conhecer um novo desdobramento.
Qual é o universo espiritual, o zeitgeist, de uma língua? Quando
lidamos com dois ou mais idiomas, há uma transição entre diferentes
mundos? Quais são os universos imagéticos de dois poetas?
Assim, ainda constrito ao universo Europeu, palco da Primeira Guerra
Mundial, mas abraçando desta vez o mundo Anglo-Saxão - tão caro a
Fernando Pessoa - tomei um poema de Aldous Huxley - The Defeat of Youth
- escrito em 1918 como base para a metacriação de um novo
desdobramento especular.

Dessa forma, também usando ferramentas operando o acaso, fui
estabelecendo a "tradução" do conjunto de fragmentos dos poemas de
Fernando Pessoa através do poema de Huxley.
Os fragmentos do poema de Huxley substituíram os fragmentos do
metapoema elaborado com fragmentos da obra de Pessoa.
Isto não significa uma comparação entre Pessoa e Huxley. Eles
pertencem a diferentes mundos.
Isso tudo me leva a pensar em Sidarta Gautama, o Buda, quando a ele
eram atribuídas as seguintes palavras: "Para que alguém tenha boa saúde,
para que possa trazer a verdadeira felicidade à família, para que possa trazer
paz a todos, é preciso primeiro disciplinar e controlar a própria mente. Se
uma pessoa é capaz de controlar a sua mente, ela pode encontrar o caminho
para a Iluminação, e toda a sabedoria e virtude virão naturalmente a essa
pessoa".
O controlo da mente apenas pode acontecer através da reflexão.
Emanuel Dimas de Melo Pimenta
Batalha, Portugal, 2018
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