
Uma gargalhada revolucionária

O PREC (processo revolucionário em curso) estava ao rubro e o Grupo Outubro não 
tinha mãos a medir, correndo o país de norte a sul para actuar, à borla ou com cachets 
pouco mais que simbólicos,  em espectáculos onde as pessoas se juntavam ansiosas de 
sentir o calor de um colectivo. A necessidade de comunicação que varria o país levava 
públicos numerosos e interessados para junto dos palcos,  tradicionais  ou improvisados, 
onde os discursos, as declamações, as cantigas, se fundiam numa festa de características 
inovadoras.

Eram tempos em que não se faziam canções de meias palavras nem se planeavam 
carreiras artísticas. O país precisava de todos e nós precisávamos de conhecer o país.

Em Maio fomos actuar num espectáculo organizado pela  Intersindical  em Évora,  no 
teatro Garcia de Resende. A sala estava à cunha e o ardor revolucionário sentia-se no ar 
com uma espessura quase física.

Os nossos filhos, que na altura andavam entre os dois e os cinco anos, habituados a 
estas  lides,  sentavam-se  com  os  seus  brinquedos  no  fundo  do  palco  enquanto  nós 
actuávamos à boca de cena.

A nossa colocação era a mais simples e a mais usada nesses tempos; de pé, em linha,  
com dois microfones para cada um. No meu caso o microfone superior captava a voz e a 
flauta enquanto o outro, à altura da cintura, captava o mini-acordeão comprado na RDA ou 
a viola acústica.

Estávamos no intervalo entre duas canções e enquanto alguns de nós corrigíamos a 
afinação do seu instrumento o Alfredo, que era de nós cinco o que tinha a palavra mais  
escorreita e o discurso mais organizado, apresentava a canção seguinte, enquadrando-a 
social e politicamente, e fornecendo pistas para ampliar o seu significado. A sala ouvia-o 
atentamente fantasiando novos avanços na revolução. Para além de um ou outro agitar de 
um pano vermelho, sobrante do aplauso à canção anterior, o silêncio era total e denso.

E foi então que o meu filho, vindo do fundo do palco em passinhos curtos e hesitantes,  
chegou ao pé de mim e, após dois puxões na minha calça para me chamar a atenção e com 
a boca a escassos centímetros do microfone da viola disse: “Papá, quero fazer xixi”.

Pelo menos ali a revolução teve de ser adiada umas horas, tempo necessário para que 
se extinguissem os efeitos da sonora gargalhada em que a assistência, tensa e preocupada, 
deixou dissolver os seus problemas.


