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Thomas Mann e Franklin Roosevelt são
dois dos homens que mais inspiram Rob
Riemen, que esteve em Lisboa na sema-
na passada a convite de Mário Soares
para falar sobre o direito à resistência e
para apresentar o seu último livro, “Eter-
no Retorno do Fascismo”. A chegada da
fotojornalista ao lobby do Ritz acabou
por dar o mote à conversa com o i.
A Patrícia foi uma das fotojornalistas
em trabalho agredida pela polícia na
greve geral de há um mês em Portugal.
Pela polícia?!
Sim. O episódio parece remeter para o
“Eterno Retorno do Fascismo”...
Sim, falo disso neste livro. Estamos a lidar
com o pânico da classe dominante, que
se habitua ao poder para controlar a
sociedade. Isso que me contas é um acto
de pânico. E o interessante é que a clas-
se dominante só entra em pânico quan-
do perde a autoridade moral. Sem a auto-
ridade moral, só lhe resta o poder que
se transforma em violência.
O fascismo continua latente?
A minha geração cresceu convencida de
que o que os nossos pais viveram nun-
ca voltaria a acontecer na Europa. Quan-
do vocês se livraram do fascismo nos
anos 70, nos anos 90 devem ter pensa-
do que não mais o viveriam. Mas uma
geração depois, já estamos a assistir a
uma espécie de regime fascista na Hun-
gria, na Holanda o meu governo foi seques-
trado pelos fascistas, pelo sr. [Geert] Wil-
ders [do Partido da Liberdade]... Com
uma nota comum a todos que é o ódio à
Europa. Para Wilders, o grande inimigo
era o Islão e agora são os países de alho.
Países de alho?
É o que ele chama a países como o vos-
so, Espanha, Polónia... A Europa tornou-
-se uma ameaça. Com a II Guerra Mun-
dial aprendemos a lição de que a única
saída, depois de séculos de sangue der-
ramado, era ter uma Europa unida e ago-
ra as forças contra [essa união] estão a
ganhar controlo. É o primeiro ponto.
E o segundo?
A actual classe dominante nunca será
capaz de resolver a crise, porque ela é a
crise! E não falo apenas da classe políti-
ca, mas da educacional, da que contro-
la os media, da financeira, etc. Não vão
resolver a crise porque a sua mentalida-
de é extremamente limitada e controla-

da por uma única coisa: os seus interes-
ses. Os políticos existem para servir os
seus interesses, não o país. Na educação,
a mesma coisa: quem controla as uni-
versidades está ali para favorecer empre-
sas e o Estado. Se algo não é bom para a
economia, porquê investir dinheiro?
Nos media o mesmo.
Sim. No geral, os media já não são o espe-
lho da sociedade nem informam de fac-
to as pessoas do que se está a passar, exis-
tem sim para vender e vender e vender.
E as consequências estão à vista.
Pois, estamos a assistir à desintegração
da sociedade. Tudo é baseado na premis-
sa de que as pessoas devem ficar mais
ricas e é daqui que vem a crise financei-
ra, daqui e deste comportamento total-
mente imoral e irresponsável de um
pequeno grupo de pessoas que não podia
importar-se menos [com a sociedade] e
sem interesse em ser responsável. Quan-
do uma sociedade está focada na econo-

mia, na economia, na economia e na eco-
nomia, perde-se a noção do que nos dá
qualidade de vida. E quando somos pri-
vados dessa noção, surge um vazio.
A sociedade kitsch que refere no livro?
Sim, em que a identidade das pessoas
não depende do que elas são, mas do que
têm. Quando se torna tão importante ter
coisas, serves um mundo comercial, por-
que pensas que a tua identidade está rela-
cionada com isso. Estamos a criar seres
humanos vazios que querem consumir
e ter coisas e que acabam por se vestir
e falar todos da mesma forma e pensar
as mesmas coisas. E a classe dominan-
te está muito mais interessada em que
as pessoas liguem a isso do que ao que
importa.
A classe dominante teme que as pes-
soas comecem a questionar tudo?
Claro que sim! Frederico Fellini, o rea-

lizador italiano, disse um dia: “Eu sei o
que é o fascismo, eu vivi-o, e posso dizer-
-vos que a raiz do fascismo é a estupidez.
Todos temos um lado estúpido, frustra-
do, provinciano. Para alterar o rumo polí-
tico, temos de encontrar a estupidez em
nós”. Mas se as pessoas fossem um boca-
dinho mais espertas, não iriam para uni-
versidades estúpidas, nem veriam pro-
gramas estúpidos na TV. Existe uma eli-
te comercial e política interessada em
manter as pessoas estúpidas. E isso é
vendido como democracia, porque as
pessoas são livres de escolher e blá blá.
Quando não é assim.
Não, não, não, não! [Bento de] Espinoza
– muito obrigado a Portugal por o terem
mandado para a Holanda – explicou que
a essência da democracia é a liberdade,
mas que a essência da liberdade não é
teres o que queres; é usares o cérebro
para te tornares num ser humano bem
pensante. Se não for assim, se não fores

crítico perante a socie-
dade mas também
perante ti próprio, nun-
ca serás livre, serás sem-
pre escravo. Daí que o
que estamos a viver não
tenha nada a ver com
democracia.
Tem a ver com quê?
Vivemos numa demo-
cracia de massa, uma
mentira que abre os
portões a mentirosos,
demagogos, charlatães
e pessoas más, como
vimos no séc. XX e
como vemos agora.
O retorno do fascis-

mo é inevitável?
Vamos fazer uma pausa (risos). Acho que
não podemos entregar-nos ao pessimis-
mo. Se acharmos que estamos condena-
dos, que não há saída, que é inevitável,
mais vale bebermos champanhe (risos).
A razão pela qual publiquei esta disser-
tação e o meu outro livro, “Nobreza de
Espírito”, e pela qual dou estas palestras
e entrevistas é porque a primeira coisa
de que precisamos é de pôr a verdade
em cima da mesa.
E como podemos fazer isso?
Primeiro, admitindo que as coisas estão
a correr mal e não apenas no nível eco-
nómico. Relembremos uma grande ver-
dade do poeta Octávio Paz: “Uma crise
política é sempre uma crise moral.” Quan-
do reconhecemos a verdade nisto, per-
cebemos que a crise financeira é tam-
bém ela uma crise moral. E aí devemos

questionar de que tipo de valores uni-
versais estamos a precisar e o que é que
devemos ter na sociedade para confron-
tar isto. Aí percebemos que há coisas
erradas no sistema de educação.
Por causa de quem o controla?
Porque não está interessado na pessoa
que tu és, mas no tipo de profissões de
que a economia precisa. Se o preço é fal-
ta de qualidade, se o preço é falta de digni-
dade humana, é haver tanta gente jovem
sem instrumentos para lidar com a vida
e para descobrir por si própria o senti-
do da vida ou que significado pode dar
à sua vida, então criamos o “Admirável
Mundo Novo” de Aldous Huxley. Aqui
surge a sociedade kitsch. E a dada altu-
ra já é segunda-feira, a festa acabou, che-
gou a crise financeira e as pessoas já não
conseguem pagar esta sociedade e sur-
gem políticas de ressentimento, que é o
que fazem os fascistas e é o que o sr. Wil-
ders está a fazer de forma brilhante.
Que políticas são essas?
Em vez de tentar fazer algo positivo com
as preocupações das pessoas e com os
problemas que existem, explora-os.
De que forma?
Usando a velha técnica do bode expia-
tório. “Isto é por causa do Islão, por
causa dos países de alho, por causa dos
polacos. Nós somos as vítimas, vocês
são o inimigo.” Ou “Isto é por causa da
esquerda e das artes e da cultura, os
hobbies da esquerda.” Este fulano
[Wilders] é contra tudo o que pode
alertar as pessoas para o facto de ele
ser um dos maiores mentirosos de
sempre.
Como as artes e a cultura que referiu?
Sim. O que temos de enfrentar é: se toda a
gente vai à escola, se toda a gente sabe ler,
se tantagentetemeducaçãosuperior,como
é que continuam a acreditar nestas porca-
rias sem as questionar? E porque é que
tanta gente continua a achar que quando
X ou Y está na televisão é importante, ou
quando X ou Y é uma estrela de cinema é
importante, ou quando X ou Y é banquei-
ro e tem dinheiro é importante? A insani-
dade disto... [suspiro] Se tirarmos as posi-
ções e o dinheiro a estas pessoas, o que res-
ta? Pessoas tacanhas e mesquinhas,
totalmente desinteressantes. Mas mesmo
assim vivemos encantados com a ideia de
que X ou Y é importante porque tem poder.
É a mesma lengalenga de sempre: é pelo
que têm e não pelo que são, porque eles
são nada. E a educação também é sobre o
que podes vir a ter e não sobre quem podes
vir a ser.

Rob Riemen. “Aclasse
dominante nunca será
capaz de resolvera
crise. Ela é a crise!”
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“A classe dominante perdeu a sua
autoridade moral e está em pânico”

“Estamos a criar seres humanos vazios
que só querem consumir porque
pensam que a sua identidade depende
do que têm e não do que são”

“Se não fores crítico da sociedade
mas também de ti próprio, nunca
serás livre, serás sempre um escravo”


