
‘A única coisa eterna são as nuvens’, diz Mário Quintana no início de Nubes.  
As imagens de Flávio Andrade registam porém o que não ficará no céu eternamente, 
mostrando à frente dos nossos olhos o que sabemos desde a teoria da fotografia de Barthes 
sobre o punctum instantâneo: o momento que nos toca, o milésimo de segundo que conta e 
faz a fotografia. O seu esforço é corajoso como será sempre o do fotógrafo de paisagens, o de 
resgatar para nós um momento por ele registado e que sabemos à partida não será eterno. 
Não podemos esquecer o seu lado de acaso, o seu lado de cálculo, que nada mais é do que o 
acaso estudado (ou se quisermos, o studium da mesma teoria barthesiana). Um esforço talvez 
de iconoclastia que se aparenta ao do Goethe quando decidiu teorizar sobre o fenómeno 
meteorológico há quase dois séculos.  

 
Nos poemas de Helder Moura Pereira nada parece suceder-se, tal como se de nuvens se 
tratassem, mas esse é só um golpe de teatro para com o seu leitor. Encenando diálogos entre 
um eu e um tu poéticos, estes poemas co-existem com as fotografias de Flávio Andrade mas 
nem sempre lhes respondem necessariamente: 
 
Há nuvens e não há nuvens. 

Cai, intensa, a chuva do céu, 

e tudo tapa. Sobe, veloz, a água 

do mar, e tudo alaga. Falo então 

e digo que já me deixaste, embora  

estejas. Em voz baixa, mas ouviste. 

Para hoje um aviso da cor 

do teu sorriso: amarelo. 

 

 Triste, melancólico, perturbado, até cego, o poeta habita a escuridão, quem sabe as trevas, 
num véu que passou com a tempestade. Será este o estado de espírito do poeta? Qualquer 
que seja a resposta, é de enigma que aqui falamos: nubes registadas por dois artistas em 
diálogo. 
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