
03

L12 13 V

EROTISMO / Portugal
que dê licença à arte
antiga de camuflar
a fornicação
Cronistas dados aos prazeres da carne esperaram
100 anos para sair da gaveta. Chegaram às livrarias
esta semana, com a bênção de Camões: “Melhor é
experimentá-lo que julgá-lo.” Joana AzevedoViana
explorou a colecção “Livros Licenciosos”. E corou
de embaraço no que parecia menos devasso

Estações da vida
de um pauzinho,

dos 7 aos 70 anos
(1, 2, 3). Daíem
diante “não há

calor que o anime,
nem luxúria que o

levante” (4).

Diz-se que o melhor fica para o fim,
mas neste caso esse chavão pode ser
debatido. Se procura literatura eróti-
ca – a classificação dada a estes primei-
ros três “Livros Licenciosos” da colec-
ção privada do historiador António
Ventura–,naprimeirapartedeste livro
encontra um conto ao nível dos de
Henry Miller, sobre duas crianças –
RicardoeRicardina–quecrescemjun-
tas e que acordam um dia com a súbi-
ta necessidade de explorarem os seus
corpos em conjunto. Dito assim pode
parecer-lhe: 1)quenãopõenadaHenry
Miller a um canto; 2) que falamos de
um conto incestuoso. Mas não. Não
acreditamos que Miller fica no canto
da sala com orelhas de burro depois
de se descobrir este “Entre Lençóis”
(datado do final do século XIX), mas
há que admitir que é um forte concor-
rente. Quanto ao incesto, esse só vem
no final do livro. Não há nada de ino-
cente neste “Episódios inocentes para
educação e recreio de pessoas casadoi-
ras”, nem tão pouco casamentos à mis-
tura. “Proezas de Frade ou Mistérios
de Confessionário” é um longo poema
que tem tanto de pecaminoso como
de embaraçoso. E do confessionário
salta-se para a casa do clérigo, que tem
uma avó, uma tia e uma sobrinha à
espera para o deleite. Apesar do tama-
nho,nãoélivroquequeira lernometro.
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Quase se podia dizer que Fernando
Schwalbach foi um dos primeiros ver-
dadeiros jornalistas de investigação
de Lisboa. O escritor deu o corpo ao
manifesto e embrenhou-se no mun-
do do vício da capital. Ossos do ofício,
defender-se-ia, ou não fosse “O Vício
em Lisboa, Antigo e Moderno” um
tratado literário sobre as perdições
dos homens num mundo devasso. A
“brancura nívea dos cortinados” ser-
ve para “tapar, não o corpo da mulher
que se vende, mas a vergonha do
homem que a compra”. Isto porque,
em 1912, o vício do jogo – mais nobre,
umagrandeperdaesempulgasenvol-
vidas! – já fora substituído pelo do
sexo. E esse, incauto leitor, é mais do
que boémio, sobretudo consideran-
do que “a cocote chic, para quem a lín-
gua de Voltaire era proverbial, já há
anos desapareceu”. Para a devassa
daquela época, “o francês é apenas
em obras; em palavras, quando mui-
to o cediço je t’aime, tão fora de pro-
pósito às vezes que dá vontade de a
gente lheresponderonãomenoscedi-
ço calão português: vai-te despir”.
Quem se despia precisava da autori-
zação do pai ou marido (vulgo chu-
lo?). O livro é acompanhado das fichas
de registo das prostitutas e do “Regu-
lamentoPolicialdasMeretrizeseCasas
Toleradas da Cidade”.
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“I say come one” é a legenda de uma
das dezenas de ilustrações do ilumi-
nado Rafael Bordalo Pinheiro (fos-
se ele vivo e todos os livros eróticos
ilustrasse). Em “O Pauzinho do Matri-
mónio” há o que há em todos os alma-
naques: personalidades consoante
os signos do zodíaco, anedotas e poe-
mas. Mas tudo isto aplicado ao “pau-
zinho”, também “caralho” ou “serin-
ga” neste Almanaque Perpétuo. Como
os outros livros, “O Pauzinho do
Matrimónio” é sexista q.b. – e tem a
ver com tudo menos com matrimó-
nio. Ao viajar pelas primeiras pági-
nas do livro dá por si a meio sem
esforço. E quando lá chega tem as
“Viagens Maravilhosas dos Toma-
tes ao Cu”, por Júlio Sperma, e a expe-
dição do “pauzinho explorador” ao
lago Conaça. Não é para ficar atra-
palhado, há piadas bem escondidas
entre as inúmeras linhas sobre pilas,
ou não tratasse este pequeno livro
da arte de gozar e fazer gozar. No
canto IX de “Os Lusíadas”, a Tinta
da China encontrou as linhas gémeas
do slogan deste almanaque, sem data
ou autor conhecido. “Melhor é expe-
rimentá-lo que julgá-lo. Mas julgue-
-o quem não puder experimentá-lo.”
Ou então folheie-se o livro directo
ao final: “Terminaremos recomen-
dando a todos que se fodam.”
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