
Crise Pandémica: quem sou neste novo mundo? 

 

 

será que nenhum poder me devasta ainda? 

que um nó de sangue na garganta, 

um nó de ar no coração, 

que a mão fechada sobre uma pouca de água, 

e eu não possa dizer nada, 

e o resto seja só perder de vista a vastidão da terra, 

sem mais saber de sítio e hora 
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Novos velhos mundos 

 

Crise Pandémica 

 

A vida muda. A minha vida mudou. Oscila agora entre a tragédia e a comédia. Em 

nenhum momento há lugar para o que está aquém do sofrimento. Ainda não consigo não 

padecer à solidão nem à traição. E, porque não desejo que me estimem por compaixão, 

procuro adaptar-me concebendo fora de mim a desgraça.   

Confinamento! Uma nova forma de estar? O isolamento social não é nada de novo. Nem 

para mim, nem para milhões de pessoas em todo o mundo. Um acidente, uma doença 

grave, uma guerra, catástrofes, perseguições políticas e religiosas. Enfim, um qualquer 

incidente ou acontecimento imprevisto que altera o rumo dos sonhos, das sensações e da 

vida. Em regra, sem aviso prévio, a qualquer momento, milhares de homens, mulheres e 

crianças podem entrar em clausura um pouco por todo o mundo. Quem se importa? Na 

melhor das hipóteses, pais, filhos, cônjuges, irmãos, avós, tios, primos e amigos. 

Eventualmente, algumas organizações. Permanecem por perto os que honram a amizade. 

Ficam os companheiros que realmente cumprem com o juramento – “juntos da saúde e 

na doença… até que a morte nos separe”. E todos os outros (poucos) que resistem. Ou, 

simplesmente, ninguém! Entretanto, as existências alheias seguem o seu rumo. 



Dois anos sem sair de casa. Meses de solidão, tristeza, depressão. Ansiedade. Melancolia. 

E a vida a correr lá fora. Um novo mundo não é de hoje. Este de que se fala parece, num 

primeiro olhar, insignificante. E ter essa consciência é aceitar a humilhação de me 

conhecer. De me olhar como os outros me olham e desprezar-me por isso.  

Um destino que não escolhi. Uma fatalidade que ninguém procura.  

Amava…amava tudo! Os verões da infância. Os desalinhos da adolescência. A força e 

determinação da jovem idade adulta. O mar. Sempre e para sempre o mar! As palavras. 

Os sorrisos. A brisa das manhãs de primavera. As cores de outono. O perfume da terra 

molhada. O agreste dos montes, das montanhas e das serras. A serenidade e beleza dos 

vales, planaltos e planícies. Animais e pessoas. Enfim, … amava a VIDA! 

Passavam minutos que contava às horas e dias que contabilizava em meses. Se chorava? 

As lágrimas enxutas que se choram em silêncio contam? Um novo mundo em gestação. 

Pari um novo Ser em mim própria. Frio. Seco. Passou a existir um novo mundo? Existe 

hoje um novo mundo? 

Ele renasce em todos os segundos. As crises pandémicas sucedem-se em diferentes 

momentos da História. Os mais diversos surtos podem suceder-se a cada instante. 

Concebem-se em díspares circunstâncias e arrasam impérios. Arruínam estados de alma. 

Aniquilam sonhos. Destroem projetos.  

Tenho o passado cravado no corpo. As sequelas no espírito. Os novos mundos presentes. 

Do futuro não tenho nada. Anseio tudo? Sim! Porque não? Vivi e ultrapassei passados 

que não desejei. Aceitei-os. Vivo em função do agora. Mas deixo sempre para amanhã 

alguma coisa. Dá-me uma certeza de infinitude. Não quero acabar tudo. Sem projetos não 

me revejo.  

O confinamento que surgiu sem aviso prévio criou-me incertezas. Tanto para fazer e o 

tempo parado. Eu ou ele não sabia, não sei bem. E com o isolamento vieram as crises. 

Todas.  

Foi-se o trabalho. A solidariedade. A minha e a fingida dos outros. A crise social está 

sempre presente. Essa é uma lapa. Tão impertinente como a económica e a político-

jurídica. A de saúde pública e do Estado Social, ou é dos meus ouvidos, ou nunca deixei 

de ouvir de falar nelas. A crise ecológica há muito que ergueu a bandeira até ao cimo do 

mastro. Tão alto que parece ser mais fácil ignora-la. Quem se atreve a querer ter um 

torcicolo?  

Quanto a uma eventual crise na representação artística, não sei do que podemos 

efetivamente falar. Parece-me que a crise a este nível andará em torno de como fazer 



chegar ao grande público os mais diversos atos de criação. Isto porque, não restarão 

dúvidas de que é a partir das entranhas da ebulição de todas as outras crises que a mente 

dos criadores mais fervilha.  

Criar é um ato de inquietação. Resultado de desassossegos.  

Poderei não ter de momento uma garantia de identidade. Uma força histórica e estoica 

em que me reconheça. Aguardo que se desvende em mim o mistério, para que me possa 

(re)editar, (re)inventar. Percorro o destino em câmara lenta. Apenas já só sei colocar umas 

palavras a seguir às outras. Sem a perceção de que estarão no lugar certo. Imobilizo-as 

nas equações compostas. Deixo os significados para depois.  

Àqueles livros que compro na esperança de adiar a eternidade perpétua ausente deste 

lugar junto-lhes bilhetes para espetáculos. Dos mais diversos. Anseio que me transportem 

pelas desventuras de caminhos que me poderão devolver o sorriso, a audição apurada e 

me envolvam pelo deleite que sempre encontrei entre o céu e a terra e nos cruzamentos 

onde dançavam o sol, a lua e as estrelas ao som do canto dos rouxinóis.    

 

Quem sou eu neste novo mundo?  

 

Neste novo (meu) mundo, claramente, sou aquela cujas pernas se tornaram trémulas no 

dia em que o médico me perguntou: – veio sozinha? 

- Sim! 

- Bom, ainda bem que decidimos operar. O resultado da biópsia tinha dado benigno, mas 

era maligno. Temos de avançar com tratamentos.  

A pandemia estava instalada.  

A morte não salva nada. Há então que comparar mais livros para adiá-la. Ninguém se 

atreve a morrer com leituras por fazer. Se morre uma parte da alma, talvez sobreviva uma 

parte do corpo. Se é amputada uma parte do corpo, talvez sobreviva uma parte da alma. 

E, assim, entre o sono e a vigília mantem-se o desassossego.   

Este novo mundo é um mundo novo que há muito (para não dizer desde sempre) milhões 

de pessoas descobrem todos os dias. Um mundo em que muitos vivem na esperança de 

um milagre ou à mercê de uma qualquer arbitrariedade. Um mundo que está sempre à 

beira de uma (nova) catástrofe. Contudo, novos mundos que muitos outros milhões 

ignoram. São as pandemias económicas e a ambição desmedida que provocam 

verdadeiras mudanças. Por um lado, as doenças, a pobreza, a fome e as guerras que se 

alastram a um cada vez maior número de pessoas. Por outro, riqueza, poder e totalitarismo 



concentrados num menor número de indivíduos. E o tempo a ficar sem tempo. O tempo 

de cada um de nós e o tempo que corre sorrateiro pelos relógios das novas Eras que se 

vão instalando. Dois terços da vida selvagem desapareceu nos últimos 50 anos. É a prova 

de que para que o Mundo sobreviva à humanidade a inteligência não chega, é necessário 

sabedoria.  

Quando eu já não podia escrever notícias para o jornal ninguém quis saber. Quando os 

outros deixaram de poder exercer a sua profissão (incluindo, ou melhor, sobretudo, os 

que produziam notícias) fizeram questão de que eu soubesse. Era necessário fazer alguma 

coisa. Insurgirmo-nos! Quando eu já não podia pagar a renda de casa ninguém quis saber. 

Quando os outros começaram a perder as suas casas fizeram questão que eu soubesse. 

Era injusto! Era necessário fazer alguma coisa. Quando eu adoeci gravemente ninguém 

quis saber. Quando os outros tiveram problemas de saúde ou acidentes fizeram questão 

que eu soubesse. Necessitavam de apoio. Organizaram-se jantares de solidariedade e 

nunca se esqueceram de me enviar o convite. (Re)descobriram os meus contactos porque 

se eu pudesse ajudar de alguma forma ficariam muito gratos! Lembraram-se de mim 

aqueles que me tinham esquecido enquanto eu lutava pela sobrevivência a vários níveis. 

Saberão estas pessoas o significado das palavras solidariedade, gratidão, amizade ou 

fraternidade? Sei o que sinto, o que os outros pensam não me importa. Eu já amei os 

amores dos outros. Inclusive em tempos em que não me amei a mim própria. Talvez tenha 

até, em parte, saudades desses tempos. Bem sei que a indiferença sentimental não 

desculpa tudo, mas dá-me o sossego que necessito. E, tal como Bernardo Soares, o 

ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa, eu “durmo e desdurmo. Do outro lado de 

mim, lá para trás de onde jazo, o silêncio da casa toca o infinito. Oiço cair o tempo, a gota 

a gota, e nenhuma gota que cai se ouve cair. Oprime-me fisicamente o coração físico a 

memória, reduzida a nada, de tudo quanto foi ou fui”.  

Tive de reinventar-me. Tal e qual como está a acontecer de novo, mas de um modo 

coletivo. Conceber-me de novo no seio da desgraça. Olhar-me de fora. Reconhecer-me 

na loucura e passar a desprezar-me. A minha velhinha mãe fala comigo agora através de 

uma grosseira porta de vidro. A maioria das vezes não sabe quem sou, mas na sua mais 

sincera lucidez diz-me: “não sei da minha vida, perdi-a, não consigo encontra-la”. Dei-

me conta de que também eu há muito que não encontro a minha.  

Procurá-la também não me sossega a alma. Se é certo que não mais a terei de volta, porquê 

buscar um passado que não regressará? Além de que já não sou o que fui. As pandemias 

transformam os corações. A existência. Levam-nos a abdicar da essência. Contudo, há 



algo em mim que conserva o sonhado. Um movimento involuntário tem-no mantido 

intacto.  

Um labirinto de emoções tem-me vindo a transformar (de novo). Não cobiço nenhum 

retrocesso, mesmo quando a saudade invade as memórias dos tempos que não deixarei o 

tempo esquecer. Produzirei um novo poema.  

O prognóstico é, no entanto, reservado. As crises foram, ao longo dos tempos, sendo 

diagnosticadas. Mas, os tratamentos, (para já não referir o facto de nunca terem sido 

tomadas medidas de prevenção), resumiram-se quase sempre a teorias, não a atos 

concretos. E se foram surgindo algumas propostas de “vacinas” que pudessem antecipar 

ou evitar as doenças (crises, entenda-se), o nosso hábito visceral da descrença e os estados 

de negação (ou de resignação, não sei bem), tem-nos arrastado para este descarrilamento 

coletivo. Para uma minoria foi sempre importante que a maioria se individualizasse, se 

silenciasse, não tivesse opinião. Facilmente os tiranos dominaram os lacaios e passaram 

a comandar a orquestra.  

A civilização tem-nos dado infinitas oportunidades. Porém, o totalitarismo que se tem 

vindo a instalar um pouco por todo o mundo, ao ritmo de uma qualquer pandemia, tem 

vindo a nausear a humanidade. As crises vão-se entrelaçando e afundando cada vez mais 

os mais pobres e desfavorecidos. A crise pandémica provocada pela Covid 19, 

independentemente da sua origem, é na verdade a consequência do lusco-fusco da nossa 

consciência. Resultado das nossas incertezas e indiferenças perante tantos outos surtos. 

Ainda estou longe de acreditar que, finalmente, nos unamos no combate às raízes dos 

males que assolam o mundo. Seria o tempo certo para a batalha. Para refletirmos e 

(re)pensarmos velhos hábitos e procurar encontrar soluções. No entanto, as palavras tem-

se tornado cada vez mais vãs e as ideias e os ideais também, progressivamente, mais 

frouxos. De novo Fernando Pessoa, nas vestes do ajudante de guarda-livros, nos alerta: 

“Toda a vida da alma humana é um movimento na penumbra”. E, acrescenta: “Nos 

melhores de nós vive a vaidade de qualquer coisa, e há um erro cujo ângulo não sabemos. 

Somos qualquer coisa que se passa no intervalo de um espetáculo; por vezes, por certas 

portas, entrevemos o que talvez não seja senão cenário. Todo o mundo é confuso, como 

vozes na noite”.  

Se nos conformarmos sairemos vencidos. As tragédias das nossas vidas não as podemos 

sempre associar ao malfadado destino. Resta-nos repudiar a vida real e comandar os 

sonhos pelo caminho da libertação. Só seremos senhores dos nossos desejos se nos 

libertarmos das futilidades da vida. Juntos, inquietos e atuantes evitaremos o abismo.  



Não sou hoje quem fui ontem, nem desejo ser amanhã quem sou hoje. Também não sei 

quem sou. Se tivesse a lucidez de me (re)conhecer poderia descobrir alguém de quem não 

gostaria. Prefiro viver na ignorância, na ilusão e na esperança de ser, simplesmente, um 

Palco.  

 

 

@ Camila Gal 


