Domingo, Maputo, 10 de Setembro de 2000, pág.32
\

BertinaLopesveUl
ai:nlnderAueestamosa espera
9*'*
lzua
para lhe prcstaruma grandehomenagem?
?,3L

Augusto de Carvalho,em Roma
'

Costuma dizer-se que n6o
faz sentido ir a Roma e ndo
ver o Papa. Pa{a
um
mogambicano, ir a Roma e
n5o procurar Bertina Lopes
6 uma perda. Perda porque
Bertina Looes 6 um monumento vivo e dinAmico d cullura mogambicana, uma das
artistas de referOnciaobrigat6ria no panorama adistico
europeu.

os da nossa embaixada em
Roma, poucos mas competentes, pelo que nos foi dado

verificar.
OS EMPREGADOS
DO.

MEsncos

Hd cerca de dois anos que
Mogambique nao tem embaixador em Foma. a razio nio
a procur6mos. embora nos
tenha parecido um tanlo estranho.O Dr. Leonardo Simdo
. 16sabe. Connosco foram de
MO9AMBTOUEEM FOMA
Bertina 6 Mogambique em
uma delicadezaextrema, que
queremos agradecer-lhes
Roma, 6-o na fala, com um
portugu6s
i t a l i a n i z a d o , publicamente,
oublicamente. em nome do
cocktail de Cam6es, Z6
domingo, colocando-se a
Craveirinhae Pasolini,que os
nossa disposig6o, enquanto
jomalista, para
para-nos
aqnigos baptizaram de
aiudarem,
nos ajudarem,
bertin0s.Mas 6-o, sobretudo,
se de aiuda
aiuda necessit6ssemos.
no corag6o,donde brota a fala
Explicaram-nos que existem,
densa e constanle. Conforme
em ltAlia, relativamente pouescreve o texto biblico, que
cos mogambicanos. Mogas
que casaram com italianos,
radiogranisto de intimidades
fa os corag6es, "a boca fala
estudantes, corn predomfnio
da abundAncia do corag6o".
O corag6o de Bertina 6 sobreludo Mogambique e a fala
tamb6m com as suas alegrias e sofrimentos,com as suas
ang0stiase ironias, desesperos e esPerangas,com o seu
riso aberlo e magoado, a sublinhar cenas de desumanidade que a revoltam, mas
concentram, a explodirem
nos seus quadros de uma
densidade tel0rica que te levam a viagens ao inleriorde
ti mesmo e ao Amago do povo
mogambicano,j6 envolvidono
concerto e desconcerto de
outros mundos. A sua arte 6
esperangosa.
.

A SATIBA
Bertina brinca conslantemente, satiriza e recorre ao
palavr5o,com o d vontadeque
lhe vem de analisar a alma
povo
do
na
sua
expressividademais castiga,
descontraidae profunda,sem
olhar a que, nem a quem.
De Bertina dizia o ooeta
Bui Nogar que "rtosseus quadros vemos conquista,desespero e 6dio ao 6dio. A sua tela
denota explosSo cromdlica,
lineare, sobretudo,explosSo
humana, mas feroz". Gata
assanhada contra o 6dio
institucionalizado,
mas coragdo mole de se dar aos pepa9os.
NA EMBAIXADA DE
MO9AMBTQUE
Berlina 6 uma amiga de
longa dala. Fomos encontr6la, por acaso, na Embaixada
de Mogambique,em Roma,
durante um encontro que
mantivemoscom o Encarregado de Neg6cios, Dr.
S i g q u q u i ,a c o m p a n h a d od o
chefe do Departamento de
Finangas,Sr. Langa.
Sigauquindo tem maos a
medir jd que representa
Mogambique,em Roma, em
Atenas,em S. Marinoe na FAO.
Um iovem quadro, que, apesar da sua idade, se h6 com
destreza naquele mundo
complexo dos neg6cios es. traqgeiros.
S5o poucos os funciondri-

dos seminaristas e um que
outro bolseiro, para al6m de
empregados domdsticos.AliAs, esles, os empregadosdo'
m6sticos,vivem uma situagio
complexa. 36o pagos, em
geral, pelo saldrio minimo
nacional, na casa dos seiscentos d6lares. 36 que, tamb6m, regra geral, os seus
patrOesn6o os legalizamjunto dos respectivosservigos
sociais, o que faz que n5o
tenhamdireitoaqualquertipo
de assist6ncia, muito menos
i reforma. E n6o legalizam
para nao
ndo pagarem as taxas
quase o
ao Eslaclo
Estado que sao
sdo qqase
dobro do sal6rio.Se fossem
italianosou europeus,outro
galo canlaria. Mas voltemos
a Bertina.

lhares e milhares de viajanles, uma estageo que 6 ponto de enconlro, caf6s, reslaurantes, livrarias,supermerca'
do, casas de moda, farmdcias e capela,em microcosmo
estuantedevida.Vivecomseu
maridoFrancoeosseusquadros,que ocupama casa troda.
Do maravilhosoterrago, feito
sala de visila e jantar, podes
' contemplar meia Roma,
Valicanoincluso.O Vaticano
ondetOperdeslacontemplagdo de Miguel Angelo, pintor,
escultor e arquitecto genial.
Bertina conlessa
Benrna
confessa ter por ele
"uma paix6o m6rbida".
Bastava o Jufzo Final, a
Basilica, a Pieta,o Mois6s,
este na lgreja de S. Pietro in
Vinculis. D6 para remoer, rir
e chorar.sentares-eem sil6nA CASA DE BERTINA
cio e ficares para ali, alheio a
Bertinahabitanocentrode ludo e todos, porque demaRoma, a dois passos da Essiadocheiopordentro.Tiveste
iagSo Termini, que desagua
razdo, Bertina, em te banhaem Roma todos os dias miresnasprofundezasdeRoma,

que 6 Humanidade em cada
esquina e pedago de pedra,
conservadas com esmero e
carinho. Uma Humanidade
feita de grandezas e mis6rias, de grandes santos e enormes pecadores, entrosados
uns nos outros, mas a indicarem a marcha da evolug6o
hist6ricaem aberturas de esperan9a.
MENSAGENS OU SENTIMENTO NAS PAREDES
Bertina gosla que os visitantes, que mais preza, confiem ds paredes a sua mensagem: ld estd o sentir de Joaquim
Chissano,
de
Gorbatchiov,de M6rio Soares
e tantos outros que jd 6 diflcil
encontrar espago para mais
um. Mas sempre se arranja.
PREMIOS FALANTES
Da grandeza do seu coragdo e da Humanidadeque lhe
vai denlro, uma alma profundamente mogambicana em
f o r m u l a g O e s d e fn d o l e
europeia ou mundial, fala,
que nem gente, o pr6mio
F l a c h e lC a r s o n . d a ' R a c h e l
Carson
Memorial
Foundation". com sede em
Nova lorque, que lhe foi
a t r i b u i d o .e m 1 9 9 1 . c o m a
UniSo Europeia dos Crfticos
de Arte a afirmhr que Bertina
realiza um trabalho exemplal
de uma mulher de grande
empenho civil que pOs as
suas capacidadesartfsticase
o seu contribulo para a infAncia e a pobreza do Terceiro
Mundo, no mesmo plano de
espirito que animou a bi6loga americana,RachelCarson,
para um melhore mais seguro futuro do planeta dos seus
habitantes. Disseram estes
criticos que Bertina, criadora
ex6tica, fruto de experiOncia
pict6rica;escult6ricae monumental, sabe fundir as tradig6es mogambicanase africanas com uma culturaeuropeia
contemoorAnea. em valores
est6ticose 6ticos oue seryem
de lastro A unidade dos povos, das culturas, das ragas,
religi6es e ideologias.
Bertinafoi a primeira mulher africana a receber este
pr6mio, o que acontece depois de Indira Gandhi e Madre Teresa de Calcut:i.
A 30 de Janeiro de 1992,
Bertina Lopes recebia, pela
sua arte, na sala nobre do
Senado,em Roma (leia'se a
prop6sito,que vale a pena, a
excelente reportagem de
Vieira M6rio, poeta, jornalista, cantor e compositor, no
"Noticias", em 19 de Abril do
mesmo ano), o Pr6mio La
Plejade, enquanto Mickail
Gorbatchiov era galardoado
com o mesmo pr6mio pela
ooliticaihternacional.Foi-lhes
atribuido por um jfri presidido, ent6o pelo Primeiro-Ministro italiano,Giulio Andreotti,
integradopor individualidades
da Comunidade Europeia.
Jii em 1?88 a UniSo

Europeia e dos Crfticos de
Arie lhe atribuira o Grande
Prdmio de Honra em reconhe.A
cimenl0 intensidade cromdpreciosidade
de
tica,
estilfstica, oiiginalidade
compositiva e prbfundidade
tem6tica do discurso pictorico e escult6rico da criadora
atricdna que "ama o que pinta e esculpe e pinta a ideia
que ama'. Nessa altura pronunciou-se sobre Bertina
Lopes o Presidente da Uni6o
Europeia dos Crfticos, Carlo
Savini, da seguinte forma (fomos roubar o texto ao Vieira
'sem
dIvida que
M6rio):
Bertina Lopes 6 hoje uma
personalidade de relevdncia
civil. cultural e artistica a ni
vel internacional, autora de
uma obra universalmentereconhecida com uma feliz
mediagSo entre o estilismo
tradicional da cultura africana e as experiOncias mais
apuradas da moderna expressao europeia. Uma mediagSo que torna ainda mais
universal a linguagem artistica e o seu conte0do,ultrapas. sando a caracterizagdoespecifica da civilizagdo,raga, religiSo ou ideologia, para assumir o valor de uma autOntica dimens6o humana, sem
fronteiras, nem distdncias'.
OS ENCONTROS EM SUA
CASA
Digamos que Bertina
Lopes tem o cond6o de pintar, sublinha.ndo,tudo aquilo
que 6 bom. E o desabafoque
lhe vem de dentro, dos subtbrrAneos mais profundos da
sua personalidade.
Em sua casa convivemos,
num jantar requintado,com
o marido Franco a cozinhar
uma pasta gostosa e Bertina,
um bacalhauque baptizoude
Vasco da Gama (com outros
dizeres que n6o v6m para
aqui relatar), com personalidades italianas de vdrios
quadrantes do pensamento.
Bertina costuma organizar
estes encontros, sempre em
fungio de Mogambique e
aproveitoua ocasido para pOr
o encarregado de neg6cios
em contacto com dois lideres
evan96licos que pretendem
vir a Mogambique em trabalho de desenvolvimento.
Bertina 6 uma aut6ntica
embaixadora
de
M o g a m b i q u e ,q u e h o n r a o
seu pafs, um nome para escrever em caixa alta, uma
mulher daquelas em que
quem poder n6o vai ter a morte, como acentuariaCam6es,
se estivesse vivo.
Ela vem at6 n6s brevemente. Ainda este ano. A mama
Bi, como carinhosamentelhe
chamam os seus mais intimos,
a comegar pelo Presidente
Chissano.
Bertina 6.enorme 16fora.
Maior que cd dentro. De que
estamos A espera para lhe
prestar uma g'randehomenagem?

