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mento que congrega os dados históricos, económicos, sociais e culturais
de cada um dos locais onde a Festa
se realiza, numa linguagem cuja
objectividade e inscrição factual não
anulam o tom de empatia da autora
para com a matéria de que se ocupa
(e será interessante constatar aqui
como na própria festa repercutem
as contingências temporais, com os
casos em que ela deixa de realizar-se
ou, em sentido inverso, renasce depois de um interregno). Dessa pluralidade de metodologias de abordagem
da realidade social resulta o quadro
mais vasto em que se parte em busca
do passado para compreender o presente. Neste processo, é fácil detectar
a presença fundamental, mas não
exclusiva (pense-se no caso de Blumenau), dos «cazaes das Ilhas» que,
a partir de meados do século XVIII,
aí deixaram a sua marca civilizadora,
já assinalada por Nemésio, ao referir
que «o açoriano, embora comedido e
pausado nos seus gestos, como quem
ainda há pouco não tinha o tempo
racionado, civilizou largamente as
suas ilhas e ainda teve vagares para
ajudar a fazer a terra alheia, sobretudo o Brasil e a América».
Ao leitor deste lado de cá do Atlântico não será difícil atentar nos traços
diferenciadores que atestam as transformações que a Festa do Espírito
Santo foi sofrendo ao longo do tempo,
por influência de outras culturas e da

vontade do homem em adaptar a sua
cultura, mesmo a religiosa, ao seu
modo de ser e de ver o (novo) mundo.
Aliás, neste aspecto poderemos sempre olhar para o que se passa mais
a norte, na outra América, e pensar
também naquilo que está a ocorrer
entre nós, especialmente na ilha do
Pico, onde a Festa do Espírito Santo
tem vindo a incorporar elementos
oriundos da Califórnia; fenómeno inicialmente circunscrito ao sul da Ilha,
ele tem avançado para outras zonas,
a demonstrar que ninguém regressa
o mesmo à casa donde partiu e que
as dinâmicas culturais têm os seus
procedimentos próprios, nem sempre
reguláveis nem telecomandáveis.
Em Outubro de 1747, há 260 anos,
partiam do porto de Angra do
Heroísmo as galeras Senhor do Bonfim, Sant’Anna, e Jesus, Maria, José,
transportando os primeiros «cazaes»
rumo ao sul do Brasil. A oportunidade deste livro de Lélia Nunes resulta
também do facto de nos vir lembrar
que a nossa história social, colectiva,
se desenhou e construiu (e desde o
início, já no século XVI) sobre a base
dessa deriva ou fuga para Oeste, para
todos os oestes do mundo, aliás; o
resto, se não foi apenas paisagem,
como dizia o Eça, foi na maior parte
das vezes cenário para representações
pouco dignificantes (as comemorações recentes dos 50 anos do vulcão
dos Capelinhos vieram lembrar isso
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mesmo aos mais distraídos: foi ainda
para Oeste que o Governador Freitas
Pimentel teve de virar-se em busca
de uma solução para os problemas
humanos e sociais do Faial. E meio
século está ali ao alcance de um olhar
fugaz sobre o ombro).
Numa envolvente canção intitulada
«Afro-açoriano», o cantor e compositor Ivo Ladislau, do Rio Grande do
Sul, assinala os traços da presença
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insular nesse lado de lá do Atlântico: as tecnologias, a arquitectura, a
música, a alma. Nos seus Caminhos
do Divino, Lélia Nunes fala-nos disto
tudo, é verdade, mas sobretudo da
alma: do sopro e do alento íntimos
que permitiram a uns sobreviver
colectivamente em território hostil
e a outros rever-se nesse legado que
lhes assinala a identidade e o sentido
de pertença. Urbano Bettencourt

