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“Liberdade é o meu nome do meio”

Esta noite estamos em déjà vu. Aqui, neste espaço cheio 
de luz, coberto de intensos tons, não se faz as pazes com o 
passado. Deixa-se os problemas para o futuro, para que eles 
desenhem os paradoxos inócuos de uma geração ávida por 
se afirmar. No futuro, uma miragem errante ou errática, não 
se sabe, porque o futuro quer-se incerto – mas a História 
tende a repetir-se numa espiral infinita. Esta noite, os 
“frescos anos vinte” são celebrados num compasso a dois 
tempos, entre o habitual desusado e o porvir urgente, num 
festejo que descobre duas épocas, as funde. Achar-se que 
estamos em 1920 ou em 2020 é falso, mas neste sítio tudo 
é falso. Ainda assim, tenta evocar-se os dois períodos, estar 
entre e para além deles, com vista a sonhar-se um terceiro. 

Há cor e requinte, há um gosto sofisticado nos tecidos. 
Os fatos brilham. No começo, há o verbo. Há uma tertúlia 
que não cessa, onde cada um tenta cobiçosamente encontrar 
o melhor problema para resolver – querem todos estar 
virados para o desconhecido, antecipá-lo, desde que exibam 
o seu melhor lado, porque as paredes são espelhos. Há 
fumo e espelhos. Estamos em festa, num imenso festejo 
que dura há já algum tempo, demasiado, estamos in media 
res. Talvez haja foxtrot ou outro qualquer ritmo de época. 
Talvez se toque eletrónica, se a orquestra estiver para aí 
virada – mas não está. O luxo encobre o soalho decadente 
de uma manobra de diversão feita speakeasy. Os corpos 
fundem-se com os espelhos, porque todas as identidades 
se tornam tão idênticas como os códigos que praticam e 
que anseiam cumprir – todos são reflexos uns dos outros. 
Como legado, têm um fado frenético que se reconhece 
como quotidiano acelerado e os leva a produzir mais, cada 
vez mais. Se não houver produtividade, não há tostão. A 
A festa continua fervorosa na ostentação das identidades 
caídas, evidenciando os indivíduos angustiados por não 
corresponderem a tudo o que propuseram a si próprios. 

Eles não sabem que o modelo a que brindam está artilhado 
para assim acontecer; ou talvez saibam, mas o sentimento 
de nulidade fá-los enfraquecer, arrasta-se numa profunda 
depressão, e já nem o champanhe destes tempos os salva. 

Já estamos tão longe do início. Todos os crushs acabam 
em crash, e há um cheiro a anestesia a pairar sobre o aceno 
lânguido de uma marcha em flor – a reminiscência das 
tiranias mais ferozes ameaça aquele que se pensava ser um 
safe space. Do outro lado, quiçá atrás da parede-mestra ou 
sobre o teto, parece haver alguém que os observa, que os 
mantém em segurança, que estranhamente os vigia. Talvez 
eles próprios ou os seus duplos, claro, porque os muros 
continuam a refletir o espaço até ao infinito, como numa 
mise en abyme. Na verdade, o rosto do poder desvaneceu-
-se e corporizou o movimento dos sujeitos: já não há 
coerção nem castigo, resta tão-só o dilema do indivíduo 
contemporâneo – ou segue as regras de um lugar ou então 
não pertence a nenhum lado de espécie categorizada.  
A ordem que se instaura parece dar liberdade a todos, em  
pé de igualdade, mas uns são mais iguais do que outros.  
A liberdade não pode ser uma falácia.
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