
O  B i g - s i l ê n c i o  p ó s - M a c a u  d o
«Tunalidades»

Para quem não se lembra, o último boletim
que saiu (para além do contra-informante
Buçalidades) foi o MACA(U)CALIDADES.
Lançado antes da grandiosa e inesquecível
digressão a MACAU, o seu teor viria a ser
considerado profético (releiam!). Enfim, tornou-
se num dos melhores exemplos daquilo que quero
dizer quando digo: «Detesto ter razão!». Mas não
pensem que Macau se tornou para mim ‘impossível
de esquecer’ por causa daquela pequena
irreverência: Daquela marmórea pomba da paz
que caiu como uma bomba atómica. Lembro-me
bem disso, como podia esquecer (?) … Mas houve
mais, muito mais, e escrever resumidamente sobre
isso implicaria pelo menos dois Tunalidades.

Do ponto de vista geral, não tenho a menor
dúvida, a digressão a Macau foi um estrondoso
sucesso, ensombrado apenas pelo voo da pomba-
patola. Do meu ponto de vista pessoal, antes,
durante e depois da viagem, aconteceram muitas
coisas que a tornaram simultaneamente algo para
lembrar e algo para esquecer. Para os atentos e
preocupados, esses detalhes não constituem
mistério ou segredo, para os outros … se isso não
lhes interessou na altura, agora muito menos, por
isso permaneçam na ignorância! Certo, é que essas
coisas me marcaram e embora me apetecesse
explodir em protestos, redigindo aguçadas farpas,
acabei por implodir. Consequentemente, os
Tunalidades-farpóides foram censurados, pois, no
fundo, quem sofreria é quem menos merece: A
minha amada T.A.U.C.. Prefiro concluir
sabiamente do seguinte modo: «O silêncio é (de)
ouro!» (Dois anos de ouro! Calculem o quanto
promovi o enriquecimento dos cofres da T.A.U.C.).

«Tunalidades»: o exercício da reflexão e
da CRÍTICA

Nos nossos meios sociais, ser crítico é
considerado muito bom, muito “in” - dentro de
determinados limites, claro! Ser crítico, faz um
indivíduo parecer mais esperto, mais vivo, mais
capaz de agir, revela autonomia de pensamento e
uma “melhor” visão do mundo, etc.. Mas vejamos,

fazer “críticas” é uma coisa, fazer CRÍTICA e ser
crítico, é outra (penso eu de que!). Evidentemente,
não consideramos crítico um indivíduo que quando
subitamente confrontado com uma realidade, (que
ignora ou à qual na maioria dos dias da sua vida
é indiferente,) de imediato, assumindo uma pose
de autoridade intelectual, começa a mandar bocas.
Abrir a boca e disparar baboseiras tipo "batalha
naval sem radar" é fácil, procurar entender as
coisas e fazer uma apreciação crítica séria, é mais
difícil. Na minha opinião, a verdadeira crítica é
sempre construtiva e, por isso, o verdadeiro crítico
age positivamente, contribuindo activamente para
a resolução das questões que levanta. Por outras
palavras, o crítico sério não se contenta em
identificar o problema, e vai mais longe, procura
e propõe soluções, envolve-se intelectualmente
na resolução dos problemas. Aquele que diz
baboseiras, de forma consciente ou irreflectida,
só procura destruir e, portanto, o melhor é ignorá-
lo pois, provadamente, a arma mais eficaz contra
esses pseudo-críticos é deixá-los atolarem-se nas
suas próprias baboseiras.

Acepção
Crítica: a palavra tem um sentido pejorativo

e é frequentemente sinónima de “dizer mal”. Isto
prova que os hábitos de criticar estão viciados. A
crítica que supostamente deveria ser desejada e
procurada, como ferramenta para crescer, detectar
e eliminar falhas, limitações, insuficiências e
apontar no sentido da excelência, tornou-se uma
coisa indesejável e, então, muitos preferem não
ouvir as “críticas”, pois são tudo menos CRÍTICA.
A verdadeira CRÍTICA é edificante; as “críticas”
são desmotivantes.

Pseudo-crítica versus crítica séria
É relativamente fácil distinguir entre crítica

e pseudo-crítica, embora haja situações de fronteira,
bastante ambíguas, que dependem essencialmente
da inteligência de quem critica. Recorrendo a
discursos críticos habilidosos, pode-se tentar dar
uma no cravo, outra na ferradura, jogar serradura
para os olhos, e dizer mal sem ficar mal-visto.
Em última análise, mesmo nestes casos de pseudo-
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crítica, onde as intenções maliciosas estão
mascaradas, é possível destrinçar entre verdadeiros
e falsos críticos. Quer para quem faz crítica por
exigência profissional, quer para quem a faz por
“desporto”, o preço último a pagar por uma “falsa
crítica” ou “má crítica” é ser desacreditado e não
merecer o respeito dos outros.

Tudo é relativo! (que novidade!)
Ser um bom crítico exige ou pressupõe

sinceridade. Naturalmente, há diferentes críticos,
com maiores ou menores níveis de exigência, por
conseguinte, o ideal é que cada um saiba quando
deve ser condescendente ou implacável, mas isso
depende da sensibilidade de cada um! Todos
estamos conscientes de que até mesmo uma crítica
sincera (uma boa crítica) pode magoar, ferir
gravemente ou ter um efeito arrasador. Na pior
das hipóteses, se não encontramos algo de bom
para dizer, o mais seguro é abstermo-nos de fazer
críticas e esperar que os visados desenvolvam a
tão necessária visão auto-crítica. Se forem
extremamente cegos e autistas, paciência: Só se
pode abrir os olhos a quem realmente quer ver.

Críticas boazinhas, criticazinhas fúteis,
críticas mazinhas, maledicência

O que há de comum a todos estes subtipos
é que não servem para nada, a não ser minar a
opinião dos espíritos volúveis e irritar alguém. Se
é relativamente fácil distinguir entre verdadeiros
e falsos críticos, porque é que ao invés de se
extinguirem, proliferam os crítico ácido/cáusticos
de circunstância, sempre bem-mal-humorados,
mais interessados em “dizer mal” do que fazer
CRÍTICA?

Bem … o mundo é uma mega-caldeirada
recheada de infinitos ingredientes! Cheio de
interesses, invejas, estratégias obscuras, etc. etc.
Fazer críticas mazinhas ou simplesmente dizer
mal, parece mais fácil, mais divertido e até mais
garantido ao fim do mê$. Parece que o público
em geral quer conhecer em primeiro lugar, apenas
o lado mau da crítica! Parece que é aborrecido
ouvir dizer bem de uma coisa!!! Parece que
denunciar e falar dos aspectos negativos e das
insuficiências de qualquer coisa, torna-nos mais
inteligentes. Parece … parece… parece … O
mundo das aparências. (Claro que também há
pessoas que procuram ouvir só o lado bom ... mas
esses são mais frequentemente os artistas e os
seus fãs!)

Os críticos
Um bom crítico é uma espécie rara porque

tem de reunir vários atributos, também eles raros:
Inteligência, conhecimento, bom-senso,
ponderação,  generosidade,  pedagogia,
isenção/sinceridade, objectividade e rigor,
sensibilidade/tacto, experiência, etc … Por isso,

é muito mais difícil encontrar verdadeiros críticos!
Por outro lado, se alguém quiser encontrar pseudo-
críticos, basta fazer qualquer coisa e anunciá-la
aos sete ventos; pouco tempo depois, tem direito
à sua chuva pessoal de pseudo-críticos.

Os pecados dos pseudo-críticos
Os pseudo-críticos são irritantes. Ignorá-los

e/ou desprezá-los são as formas mais eficazes
(senão mesmo as únicas) de lidar com eles. Os
mais irritantes são os pseudo-críticos sistemáticos:
aqueles que, quer nos corredores, quer nos jornais
ou na televisão, existem e abrem a boca
continuamente só para provocar. Tudo o que eles
anseiam é que alguém lhes responda, para eles se
poderem retro-alimentar.

Regra geral, quem trabalha e quem produz
é mais comedido nas críticas que faz e tem um
sentido crítico mais apurado do que quem está
por fora e desconhece. Quem está por fora faz,
demasiadas vezes, críticas inapropriadas,
inoportunas e inconsequentes.

Produzindo qualquer coisa boa, podemos
mostrar aos “pseudos” que as suas críticas são
inconsequentes e que eles não contribuem, não
participam, só estorvam e são uns inúteis. Estas
criaturas irritantes pecam frequentemente por falta
de sensibilidade e respeito pelos outros e pelo seu
trabalho, pecam por ignorância, pecam por
leviandade e futilidade, pecam por falsidade, por
falta de frontalidade, por omissão e manipulação,
por falta de isenção, etc., etc. .

A “tonalidade” da crítica
Antes, convém dizer que o tom assume

pesos diferentes na escrita e na oralidade, mas
isso levar-nos-ia a uma interminável dissertação
cheia de subjectividades…

O tom da crítica denuncia muitas vezes se
o crítico vem por bem ou vem por mal. Pode até
“dizer bem”, mas se nos cheira a ironia, está tudo
estragado. Pode até ter boas intenções, mas se
critica de forma furiosa ou usa linguagem que
potencialmente carrega agressividade, nesse caso,
o visado pode julgar que o objectivo é
simplesmente “dizer mal”. Resumindo, uma boa
crítica toma em consideração o tom que utiliza.

Aqui no «Tunalidades» seja bem-vindo
quem vier por bem! Para quem quer simplesmente
“dizer mal”, o conselho é: «Mais vale estar calado».
Para quem quer criticar, há sempre maneiras de
dizer as coisas a brincar, sem correr o risco de
faltar ao respeito. Em relação às criticazinhas de
corredor e detrás das portas, que visam fins pouco
elevados: «vozes de burro não chegam aos céus,
ainda que façam coro!».

E mesmo assumindo os máximos valores
da tolerância, escutaremos quem só quer cascar
desde que fundamente as suas críticas!
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Um indivíduo gabava-se regularmente na taberna
de já ter lido milhares de livros: «Às vezes, consigo
ler 50 ou mais num dia …» - dizia com vaidade,
«… e tudo isto enquanto trabalho!». Certo dia,
um rato-de-biblioteca passou pela taberna e, a
meio da gabarolice embriagada, perguntou «Então
e já abriste algum?», o borrachola replicou
emproado: «Eu nem preciso! Com estes olhos de
águia, consigo lê-los sem os tirar das estantes e
lavar o chão ao mesmo tempo!». Se nunca lermos
para além dos títulos, nunca saberemos o que
realmente nos podem oferecer determinados livros
e determinadas leituras…

Alguém disse que «a redundância não é
inútil em assuntos de uma certa complexidade».
Nos «Tunalidades» já redigidos, parece-me que
eventuais redundâncias não são prejudiciais e
muito menos inúteis. Devo frisar que os
«Tunalidades» não constituem literatura obrigatória
e acima de tudo, as pessoas têm a liberdade de
não ler - esta liberdade, pelo menos para os exames,
tem consequências previsíveis, he he! Para bons
entendedores, meias palavras bastam! Para meios-
entendedores, a redundância é amiga. (Bem sei,
tenho de pôr fotos e desenhos no Tunalidades...
fica prometido o «Tunalidades Ilustrado»!)

Aquilo que eu quero ler : «Sexo oral»?
O Tunalidades não pretende ser um

instrumento lúdico - já basta dessa dimensão
redutora que preenche uma sempre excessiva
percentagem dos crânios Tunais! Claro que a
leitura quer-se agradável, embora as temáticas
possam não ser muito cativantes, por isso, de vez
em quando, convém condimentar com o tal dito
“sexo oral” ou “sexo verbal”. De facto, ficando
pela oralidade/verbalidade (pelas palavras) o sexo
torna-se bastante seguro e, por isso, o Tunalidades
só pode dar o seu apoio a esta prática. Acrescento
ainda que a música e a sexualidade não devem
ser entendidas como mero recreio - a prática
regular deve promover a elevação da alma, a
afinação dos sentidos, etc. … E a propósito, o
Kama Sutra, escrito há mais de dois mil anos, não
contém ilustrações, é texto do principio ao fim. E
não pensem que se resume a descrever posições
e técnicas para melhor fruição sexual, pois foca,
com seriedade, os aspectos espirituais da
sexualidade!

Curiosidade ou pequeno detalhe
Este é o décimo Tunalidades que redijo, o

que, de acordo com a numeração vigente, seria o
numero 0 de 2001/2002, mas isto torna-se confuso
e, por isso, decidi que doravante a numeração será
absoluta. Também por uma questão de orientação
arquivesca – caso outros tunos queiram ler ou
reler estas tangas –, acho preferível uma re-
numeração.

Curiosamente, só conheço os Tunalidades
que escrevi… os outros nunca os vi (é pena!),

Porquê redigir «Tunalidades»
É mais ou menos consensual que da

discussão nasce a luz e, portanto, a(s) melhor(es)
solução(ões). A T.A.U.C. tem os seus pequenos
fóruns (os possíveis!): as reuniões de direcção, as
conversas pós-ensaios e as raras assembleias
gerais, mas estes ‘espaços’ são claramente
insuficientes. Os jornais e a internet são pródigos
em "fóruns de discussão". Porque é que a T.A.U.C.
não haveria de ter um espaço assim? Ora, aí está
uma grande lacuna … um lago subterrâneo, he
he! Como pedrada no lago, foi (re?)lançado um
espaço deste tipo no ano artístico de 1995/96: O
nosso sub-aproveitado «Tunalidades».

Creio que é importante possuir meios de
amplificar as reflexões sobre o que se pretende
com a T.A.U.C. e com os seus projectos. Para
isso, nada melhor que algo escrito - veículo
privilegiado de comunicação, pela sua
possibilidade de análise cuidada, leitura à
velocidade de cada um, etc. (aquilo que se aprende
no liceu!).

Considerando a falta de apego da massa
transitória de sócios-tunos, a inexistente noção de
uma continuidade histórica, o reduzido
conhecimento do percurso de realizações da
T.A.U.C., a falta de percepção do potencial papel
interventivo/formativo do estudante na sociedade,
a fraca adesão e a falta de sentido de grupo na
concretização dos projectos, o pequeno papel
interventivo a nível individual e a falta da noção
das possibilidades criativas deste espaço, assim
como a falta de orientações (superiores) no plano
cultural e particularmente no plano musical
(considerando tudo isto, dizia eu,), é para mim
importante manter este investimento em
«Tunalidades», quanto mais não seja para tentar
reduzir aquilo que eu designo como o “Défice
Teórico da T.A.U.C.”! Muito céptico em relação
aos resultados desta iniciativa - face aos grandes
efeitos ambicionados -, ainda assim, insisto em
consumir tempo e pestanas e os 500 paus de
fotocópias para oferecer algo que, espero, não
seja um mero coleccionável. Brincando e fazendo
caricaturas com alguns dos aspectos humanos
desta casa, tenho tentado expor algumas ideiazitas
relativas à T.A.U.C., mas não esqueçam o essencial
da CRÍTICA, que é: Apontar direcções ou propor
soluções e não simplesmente dizer que fulano é
burro ou tirano autocrata e as suas ideias lixo…

A ‘massa verborreica’ e o ‘chove no
molhado’ dos «Tunalidades»

Para transmitir ideias através de palavras e
tentar criar noções, não podemos usar
simplesmente balões de banda desenhada e contar
piadas curtas e de mau gosto, fazendo explorações
da sexualidade. As palavras são necessárias e ler
é preciso. Se a mancha tipográfica perturba a visão
e confunde o cérebro, pois muito bem, leiam só
os títulos, mas observem a historieta seguinte:
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talvez porque, muito provavelmente, os meus são
a única materialização dessa ideia que alguém
teve, mas aparentemente ficou-se pelo mini-design
do Tunalidades que desenterrei dos arquivos. Isto
deveria funcionar como mais um incentivo para
que outros aceitem o desafio de redigir e assim
possamos ter uma publicação mais regular …
como o desejam e imploram várias famílias.

Buçalidades…
Há alguns milhares de anos, um biólogo

extraterrestre em expedição pelo «planeta azul»,
observou alguns exemplares da fauna e da flora
e elaborou um pequeno relatório com muitos Tera-
gigas de informação. Referindo-se aos nossos
antepassados humanos, escreveu um capítulo
intitulado «O animal que ri». Ora, seguindo a
tradição taxonómica, segundo a qual o primeiro
nome atribuído é o que prevalece, a nossa espécie
deveria manter o nome de baptismo do primeiro
taxonomista a descrevê-la - seríamos, então,
qualquer coisa como a espécie Animalquerri
hehehe em vez de Homo sapiens.

Rir é bom. Há mesmo quem diga que é o
melhor remédio. Rir de nós e dos outros pode ser
um exercício saudável, mas também pode ser um
risco sério, especialmente porque os humanos
estão sujeitos a grandes alterações de humor. Por
isso, amigos buçais, vamos a ter cuidado com as
palhaçadas, zz zz. Fazer rir, sim, mas sempre com
cuidado, zz zz.

Atentem neste outro caso parabólico:
Um segundo investigador extraterrestre na

ânsia de provar que o planeta tinha mais formas
de vida que riem, desconsiderou a hipótese de que
as hienas podem não ter sentido de humor e gostam
simplesmente de … mostrar os dentes! As hienas
ficaram, portanto, conhecidas como grandes
apreciadoras de extraterrestre (pois mostravam-
lhes muito os dentes como que achando imensa
graça aos seus movimentos de fuga …). Só mais
tarde, um terceiro investigador alienígena constatou
que elas gostam de qualquer tipo de carne: viva,
morta, putrefacta, terrestre ou extra, é indiferente!
Moral da história: Cuidado com as hienas, pois
quanto mais mostram os dentes, menor é a graça!

E aqui está, como prometido, um
«Tunalidades» dedicado ao «Tunalidades».

A.C. (El Vilone)

Nota: a ideia inicial do autor do «Tunalidades»
talvez fosse criar um jornal de parede... Talvez, mas os
tempos mudam! Agora, para além da fotocopiadora temos
a Internet, por isso, com este número 10 inicia-se a publicação
on-line em formato PDF. Visita «www.tauc.net»!
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Eis o design original do cabeçalho do
Tunalidades (de autor desconhecido) que inspirou
a criação do Tunalidades dos anos 90. Até à
data, este é o único vestígio que conhecemos
do anterior «Tunalidades». Esperamos que o
criador se acuse!

Procura-se!...


