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Pergunto-me se o chão tem alguma coisa a
dizer.

Pergunto-me se o chão está a ouvir o que é
dito.

– Pai!
- Sim.
- Levas-me à tipografia?

Foi a primeira vez que senti aquele cheiro! O chumbo. 
As tintas. Os cheiros têm um poder!
Gravam-se em nós para a vida inteira. Aqui está ele. Forte. 
Intenso.

- As letras estão nesta caixa. Esta é a caixa tipográfica, onde vivem 
os tipos móveis, as letras, os números, os sinais. Em cima ficam as 
letras maiúsculas. Aqui em baixo, no caixotim, as outras.

Eu sentia-me hipnotizada pelo brilho da máquina que crava-
va a língua gigante de papel, aquela língua de papel que iria 
crescer para mim trazendo as minhas palavras ao mundo.

- Chegas lá cima? 1

Olhei para o topo a medir quão cima era o acima. Era um 
cima bastante topo. Um cima a transbordar travessia. Um 
cima quase para lá de. Um cima extraordinariamente.

- Sim, eu chego, pai.

Chegada ao topo da montanha
Eu  
Maiúscula
Observo a topografia da tipografia
Uma topografia densa
Carregada de lugares
Uma topografia
me apela

E do cimo da montanha
Qual gavião faminto
Observo meticulosamente os sulcos e as fontes
Os sopros
E as lebres
Os vales e os caminhos
Os gigantes
A montanha
Os brilhos
As sombras

Uma folha cai caduca
E na curvatura do tempo, a curvatura do espaço
Horizonte

Eu finita e infinitamente no dentro da grafia do mundo
Carne com carne
Ar com ar
Voo com Vento

Eu-Mundo-Nós-Mundo-Tudo-Mundo-Mudo-Muda

Vibrando – Silvando – Bramindo – Cravando - Sulcando

- Estás a pensar em quê?

Estremeço, como que trespassada por uma flecha,
Caio desde o cimo da montanha
Volto à superfície da tipografia depois de um imenso mergu-
lho.
Acordou-me o relâmpago

- Em nada, estava só a olhar.

E devolvo os olhos ao mar de marcas negras cunhadas a ferro 
e a fogo, que parece quererem falar-me mas para as quais 
desconheço ainda o segredo.

Hei-de saber
                    Hei-de escultá-las
                                                  pacientemente,
Hei-de subir
                    Hei-de cair
Hei-de entender-lhes o semblante, o sussurro e o mistério.

Na letra M, minúscula, o marulhar das ondas do mar e as 
montanhas que outrora me devolviam dia após dia à matriz e 
ao mistério, aos mamilos da minha mãe. No letra L, maiúscu-
la a esquina, o canto, o ponto de viragem

Ler    Ler    Ler

Ler
           Ler

                      Ler

Ler é entrar numa profunda participação com as marcas de 
tinta inscritas sobre a página.
Ao aprender a ler interrompemos a participação espontânea 
dos nossos olhos e ouvidos no terreno que nos cerca e apren-
demos a ligar esses sentidos na superfície plana da página, 
encontrando nela outros referentes e significados.

Tal como uma anciã zuni foca os seus olhos sobre um cacto e 
ouve o cacto começar a falar, também nós focamos os nossos 
olhos nessas marcas impressas e imediatamente ouvimos 
vozes.

Palavras faladas,
Animismo,
Sussurros, Ecos, Gritos
Testemunhamos acontecimentos
Experienciamos relances visionários e até outras vidas. 2

Ofélia
D. Quixote
Einstein
Inês de Castro
Gutenberg
Fausto
Frankenstein
Maria Eduarda
El Cid

Tal como os animais não humanos, as plantas, os ventos, 
as águas falavam em tempos com os nossos antepassados 
tribais, também as letras inertes da página nos falam agora 
numa forma de animismo tão misterioso como uma pedra 
falante. 3 

“Pergunto-me se o chão tem alguma coisa a
dizer?

Pergunto-me se o chão está a ouvir o que é
dito?”

Disse o jovem chefe da tribo Cayuse ao assinar a cedência das 
suas terras ao governo dos EUA em 1855. 4

Pergunto-me se o chão está a ouvir o que é
dito?

Pergunto-me se o chão tem alguma coisa a
dizer?

Pergunto-me se o chão está a ouvir o que é
dito?

Pergunto-me se o chão tem alguma coisa a
dizer?

Sentada na soleira da porta.
Observo o lá fora.
Chove.
Presencio com os meus ouvidos o início da queda do céu, o 
reencontro das águas com a terra e com os pinheiros, sulcan-
do-os numa linguagem festim de corpo a corpo. Um fulgor 
inquietante e misterioso que se mistura com o movimento, 
com a cadência e som das máquinas frenéticas do meu pai, a 
cunhar, a imprimir sobre o papel casto a tinta que tudo ressig-
nifica, a carne do metal cravando a dentes e a tinta o silêncio 
da língua de papel.
E logo ele, chega. Aqui está ele. Forte e intenso, o cheiro a 
pinheiro e a terra molhada. O cheiro a mundo. O cheiro que 
me devolve ao Agora.

– Pai!
- Sim.
- Levas-me à tipografia?

Aconteceu agora na “sala fria de placas mudas e brilhantes”

Os homens e as mulheres sentados, olhavam o horizonte 
metálico, brilhante, curvilíneo aguardando um final.
Um relâmpago.
Um comando.
Em silêncio escutavam.
Sob as paredes que eram agora as suas bocas entaipadas res-
pirava-se o medo. Da besta. Do perigo iminente e inviA dor, 
aguda e impensável, fez com que cada homem e cada mulher 
fechasse o rosto num esgar

E foi então que semi-cegos e semi-lúcidos, devolvidos à sua 
própria carne, alheados da miragem e do medo, 
os homens e as mulheres rebolandoainda de surpresa
iniciaram aqui e agora, por seu pé, uma outra escrita.
Com o olho esquerdo participavam do mundo chão, desde o 
baixo, a lembrar a queda, a montanha, a entranha, o 
germinar e a raiz, e do olho direito, desde o bico do gavião, o 
mundo cima, o vislumbre, a aurora, o pôr do sol, o horizonte 
e o milagre do ar.

Aconteceu agora na “sala fria de placas mudas e brilhantes”

1 Inspirada em LÚCIO, Álvaro Laborinho, O homem que escrevia azulejos, pg 26, 
Quetzal, 2016 

2 A partir de ABRAM, David, A magia do sensível, pp 135, trad de João C. S. Duarte, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Educação e Bolsas, 2007
3 Ibid. pp 135 
4 Ibid. pp 185
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Em 2016 a leitura de A Magia do Sensível 
aconteceu-nos como um relâmpago. 
Nesse mesmo ano o autor, David Abram, 
esteve em Portugal, na serra da Arrá-
bida, com a residência “Entre o Animal 
Humano e a Terra Animada: Perceção, 
Linguagem e Ecologia da Experiência” e 
nós com ele.

Este texto inspira-se nas experiências 
mais ou menos animistas que a Magia 
do Sensível nos continua a proporcionar: 
as histórias da anciã Zuni e do jovem 
chefe da tribo Cayuse encontram-se 
referenciadas nas páginas 135 e 185, 
respectivamente; o excerto que relaciona
a leitura com animismo foi retirado e 

reescrito da pág. 135 e a estrutura de 
“Aconteceu agora na “sala fria de placas 
mudas e brilhantes” inspira-se nas 
histórias ‘agodzaahi dos Apaches 
Ocidentais.
A ideia da criança que anseia a tipografia
onde experienciará os cheiros que a mar-
carão para a vida e onde testemunhará

o nascimento da língua de papel com a 
sua palavra aqui, para o mundo, no original 
para o pai, é inspirada em O homem que 
escrevia azulejos de Álvaro Laborinho 
Lúcio.

Nota ao texto (no verso?)

Ao Samuel que nos colocou na rota do 
David e da Magia do Sensível. À Liliana 
que colocou Portugal na rota do David.
 À Magda que tanto nos falou do Laborinho. 
À Rosário, ao Eduardo e à Inês com quem 
tantas vezes caminhamos.
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Na continuação da pesquisa do conceito de drama sonoro, donde a escrita dramatúrgica/composicional 
intenta uma gramática própria que relaciona voz, corpo, espaço, som e ficção, mergulhamos em NU#01 
numa instalação-performance que relaciona a acústica da sala com uma concha acústica construída a 
partir de chapas de offset.

Indagaremos sobre fonte emissora e eco, impressão e opressão, paisagem e corpo, floresta e cosmos, 
natura e cultura, encontrando neste dispositivo cénico e nas várias vozes que o animam lugar para 
imersão, para a subversão até que a emersão nos aconteça.

Só se as palavras forem presenças sentidas, corporais, como 
ecos ou quedas de água, é que podemos compreender o poder 
que a linguagem falada tem de influenciar, alterar e transformar 
o mundo perceptual.
in Magia do Sensível, David Abram
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NU#01, uma criação Teatro do frio, composta por instalação sonora e  performance homonimas, inaugurou a 11 de julho de 2020 
no âmbito da programação de “Dar a Ouvir. Paisagens Sonoras da Cidade”, uma proposta do Jazz ao Centro Clube em coorganização 
com a Câmara Municipal de Coimbra / Convento São Francisco.
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