
Prefácio

O livro que irá ler não pretende ser um relato de factos
verídicos, mas antes o relato de uma outra verdade: a verdade
da catálise efectuada em mim pelo Alto Minho.  Seja qual for
a distância em quilómetros, a viagem ao terreno é a mais con-
sequente que um antropólogo jamais efectuará. Ele (ou ela)
recolhe «informações», «factos», que depois descreve de forma
«objectiva», impessoal. No retorno, porém, traz consigo mais
que isso; traz algo a que não se pode propriamente chamar
bagagem e que, nas mais das vezes, fica por contar.  Algo que
não é factual nem ficcional e que os parâmetros «realistas» da
narrativa científica remetem para a sombra: a experiência vivi-
da, a catálise efectuada por essa sociedade na personalidade e
na visão do mundo do investigador.

Este livro não é um contraponto à escrita científica, não é
um relato de eventos reais ou ficcionais — é um ensaio de
etnopoética. Situando-se na área nebulosa entre a experiência e
a ficção, o texto explora toda a pluralidade possível dos méto-
dos de narração e depoimento. É um exercício sobre a trans-
crição da oralidade. Contrariamente a alguns livros recentes em
que os antropólogos descrevem na primeira pessoa as suas
experiências, o presente ensaio tenta demonstrar que todos os
registos narrativos têm a sua verdade e todos impõem as suas
sombras.
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O leitor encontrará relatos das vidas e das mortes dos cam-
poneses minhotos, das suas noções, dos seus fantasmas, dos
seus amores, dos seus medos. Recentes ou antigas, verosímeis
ou fantasiosas, estas são as «histórias» com que o Alto Minho
marcou o narrador — é a sua experiência que, por fim, dá uni-
dade ao texto.

Uns dirão «é ficção» e não estarão sempre certos. Outros
dirão «é autobiografia» e serão frequentemente enganados. Não
hesitei em alterar temporalidades, lugares e identidades. Quase
todos os nomes são pseudónimos. As personagens, nomeada-
mente as principais, correspondem às impressões deixadas em
mim por duas ou até mais pessoas. O texto foi escrito comple-
tamente de memória, sem recurso sistemático aos numerosos
cadernos de notas, gravações e ficheiros que trouxe como resul-
tado do estudo etnográfico que lá efectuei entre 1978 e 1980 e
entre 1982 e 1985.

Para o nome da freguesia em que se passa a maior parte da
acção recorri ao pseudónimo que usei na monografia etnográ-
fica (Filhos de Adão, filhas de Eva, 1989. Lisboa: D. Quixote).
Enquanto nesse caso o pseudónimo encobre um local real,
descrito com toda a fidelidade de que fui capaz, aqui o pseu-
dónimo é um puro artifício.  A ideia deste livro anda comigo
já desde o início desta aventura. Entre as minhas notas de tra-
balho de campo encontrei pedaços de prosa criativa datados de
1979 e 1980 que, num ou noutro caso, ainda utilizei. Só agora
os trago a público porque, finalmente, ao fim destes anos
todos, já nem eu confio na veracidade factual da minha memó-
ria livre.  

Os primeiros capítulos deste livro foram escritos como
resposta a um chamamento emocional forte sem que eu tivesse
qualquer ideia sobre qual viria a ser o resultado final.  O meu
irmão Daniel José leu-os com entusiasmo e, não tivesse sido
ele, mais nada teria sido escrito. Mais tarde, nos dois Verões que
se seguiram, durante os quais trabalhei no manuscrito, Ruth
Rosengarten deu-me o seu constante apoio e encorajamento,
tendo até aceitado colaborar comigo neste empreendimento [e
agora, nesta segunda edição, fazendo uma nova série de gra-
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vuras]. Finalmente, tratando-se de um produto literário híbri-
do, muitos houve em Lisboa que não se deram sequer ao tra-
balho de ver o que é que o manuscrito continha. Não fosse a
já longa e sempre generosa amizade de Rui Graça Feijó, estas
páginas estariam hoje fechadas numa gaveta. É ainda em sua
casa que escrevo as últimas linhas deste livro estival.

Através das janelas do meu quarto jorra a forte luz matinal
coada pelas árvores do jardim. Ao fundo, ouço as omnipre-
sentes motorizadas minhotas no seu constante vaivém, assim
como farrapos da música estridente da festa da Aparecida. 
É um momento apropriado de despedida desta linda terra mi-
nhota.

Casa de Vilar, Lousada, Agosto de 1991
(revisão, Lisboa, 2008)
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