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Com o evento que hoje promovemos, pretendemos participar na Jornada Memória
& Esperança, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de Outubro de 2021. Associamonos desta forma a um significativo número de iniciativas de cariz plural, que
decorrem um pouco por todo o país.
A jornada tem como propósito contribuir para uma reflexão sobre a pandemia com
que temos vivido e que a todos tem afectado. Tem uma dupla finalidade: reflectir
sobre esta experiência próxima, assumindo as vivências individuais e colectivas de
tudo o que tem acontecido nos muitos meses que passámos em sofrimento ou
privação; e projectar alguma luz sobre o tempo novo que somos chamados a
construir, cada vez mais em proximidade e solidariedade.
Assumir a experiência vivida é também recordar as vítimas da doença, ajudando a
fazer o luto que muitos não puderam fazer face às condições sanitárias que a
doença impôs. Mas uma parte importante dessa experiência passou e passa também
pelo papel decisivo de muitos cidadãos na luta diária pelo tratamento dos doentes,
seja nos serviços de saúde, seja em muitas outras funções relevantes, tanto nas
instituições que assumiram esta missão, como nas acções individuais de muitas
pessoas que se mobilizaram para esta grande causa.
A jornada aponta também para uma outra reflexão, que urge transformar em
princípio de acção: a necessidade de revermos e reinventarmos as nossas formas de
viver em sociedade, desenvolvendo laços de solidariedade e construindo
alternativas aos nossos modelos de crescimento e desenvolvimento, que poderão
vir a ter implicações na organização da nossa vida colectiva, tanto na escola como
nos locais de trabalho, na vida familiar, na esfera pública ou na prática política.

A brutalidade desta novíssima experiência para todos nós veio repor no centro das
atenções o primado do ser sobre o ter, apelando aos valores mais fundamentais da
nossa condição humana. Apesar de todos os episódios de individualismo, de
ganância ou de prepotência, esta experiência veio lembrar-nos que em muitas
coisas estamos literalmente no mesmo barco. E que urge encontrar novas formas de
solidariedade e de cooperação com todos, sobretudo com os mais frágeis e
desprotegidos.
A cultura em geral e o mundo da arte em particular – paradoxalmente duas das
áreas mais afectadas pelo confinamento e pela limitação de circulação no espaço
público – continuaram e continuam a ser lugares onde a invenção de novas
concepções e práticas se experienciam, desenham e vivenciam. Elas sempre
estiveram ligadas aos momentos em que as mentes se libertam para o que
precisamos de inventar. Mas ninguém o refere de forma tão justa e transcendente
como a nossa grande escritora Sophia de Mello Breyner Andresen, no final do
Livro Sexto:
“O tempo em que vivemos é o tempo duma profunda tomada de consciência. Depois de
tantos séculos de pecado burguês a nossa época rejeita a herança do pecado organizado.
Não aceitamos a fatalidade do mal. Como Antígona, a poesia do nosso tempo não
aprendeu a ceder aos desastres. Há um desejo de rigor e de verdade que é intrínseco à
íntima estrutura do poema e que não pode aceitar uma ordem falsa.
O artista não é, e nunca foi, um homem isolado que vive no alto duma torre de marfim. O
artista, mesmo aquele que mais se coloca à margem da convivência, influenciará
necessariamente, através da sua obra, a vida e o destino dos outros. Mesmo que o artista
escolha o isolamento como melhor condição de trabalho e criação, pelo simples facto de
fazer uma obra de rigor, de verdade e de consciência, ele está a contribuir para a
formação duma consciência comum. Mesmo que fale somente de pedras ou de brisas a
obra do artista vem sempre dizer-nos isto: Que não somos apenas animais acossados na
luta pela sobrevivência, mas que somos, por direito natural, herdeiros da liberdade e da
dignidade do ser.”

