Carta de Angra do Heroísmo

A primeira cidade do novo mundo
X AV I E R QU E I P O

T

ristes trópicos1, de
Claude
Lévi-Strauss, comeza por un capítulo
titulado “A fin das
viaxes”. A cuestión
que me fai reflexionar exprésaa á
perfección Jacques
Rancière no seu
libro Chroniques
des temps consensuels 2, cando di:
“qu’est voyager si
on entend par là
non pas simplement un déplacement des corps mais une aventure de l’esprit?”
É que podemos falar de viaxe, cando non hai
unha aventura que está á nosa espera. Non sei.
O que vou contar a continuación, se cadra vai
dar luz sobre a visita a unha illa, onde pasado,
presente e futuro (unha viaxe no tempo?) se
encontran e se mesturan cunha cadencia e unha
ausencia de límites que constitúen, ao meu parecer, unha fabulosa aventura e non só un desprazamento de lugar.

18 de xuño, Angra do Heroísmo,
cidade temporalmente encantada
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Foi un día longo. De Madalena ata o aeroporto de
Pico: oito quilómetros por unha estrada accidentada e orlada desas viñas marabillosas, que destilan o sabor das rochas volcánicas para producir un
branco espectacular, que sabe a volcán e a temporal atlántico e salgado. Un voo agradábel, e en
pouco máis de media hora xa no aeroporto das
Lajes, onde os americanos (os do Norte, claro)
teñen unha base aérea (fortaleza inexpugnábel) e
onde Durão Barroso organizou unha conferencia
de guerra (non de paz) chamando a Bush, Blair e
Aznar para que posasen para unha foto mil veces
repetida mentres declaraban unha guerra inxusta
e sanguinaria (hainas que non o sexan?) baseada
na mentira mil veces repetida (que Goebbels con-

sideraba método
infalíbel para que
esta se transformase en verdade).
Que noxo!
Por razóns de
traballo (malia ser
sábado, traballamos), fomos ata
Praia da Vitoria,
un porto de pesca
e carga próximo á
Ponta da Má
Merenda e de alí,
atravesando a illa
do leste ao sur
Fotografías Xavier Queipo
pasamos Fonduras, o Cabouco do
Cume e chegamos a Terra Chã, de onde baixamos
ata o Cais da Silveira e, xa logo, un pouco máis ao
oeste, ata chegar a São Mateus de Calheta, onde os
palangreiros erguen dos fondos chernes e garoupas, sabres pretos e ollomoles como mundos. Os
mariñeiros interésanse no noso traballo tanto
como nós no deles. Non hai tensión como noutros
portos do continente. Estes homes pescan con
liñas de man e pequenos palangres. Fan unha
pesca sostíbel e están orgullosos do seu traballo e
dos resultados que obteñen. O peixe non é escaso
nin ruín e non son infrecuentes os ollomoles de
tres e catro quilos, totalmente inéditos nos portos
do continente. Mañá non irán ao mar pois comezan as sanjoaninhas, as festas grandes da Illa de Terceira.
A iso das catro rematamos o traballo, durmimos unha sesta e ás oito do serán xa estabamos
prontos para baixar desde o Hotel do Caracol
(nome precioso, vistas do Atlántico tranquilo,
modernidade no deseño e nos servizos) ata a
cidade de Angra do Heroísmo, declarada pola
UNESCO patrimonio da Humanidade. Percorremos abraiados a rúa de São Pedro, o Alto das
Covas, a rúa da Sé, e chegados a Praça Velha,
camiñamos coa vista posta nos peiraos pola rúa
Direita ata o Pátio da Alfándega ata dar co Restaurante O Bon Garfo, que con ese nome prometía marabillas culinarias de toda especie.
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Para comprender Angra hai que facer un
esforzo de abstracción. No medio do Atlántico,
afastada da metrópole, xurdiu un asentamento
portugués, elevado á categoría de cidade en 1534
(oitenta anos despois da chegada dos primeiros
poboadores), concibido coas normas urbanísticas
do Renacemento: a primeira cidade moderna do
Atlántico, punto de encontro de navíos e mercadorías chegados dos catro cantos do mundo.
Durante máis de tres séculos, en Angra ancoraran
as naves cargadas con ouro e prata das Américas, as
especiarías e os tesouros chegados do Oriente,
nunha primeira tentativa de crear unha economía planetaria.
Na cea fomos repasando este e outros temas:
a xeoloxía das illas volcánicas, as especies dos fondos mariños, as procesións que iremos ver logo
da cea, as verbenas populares. A conversa é animada e cadaquén conta as súas experiencias e os
seus pareceres. Logo de seis días de viaxe, na fin
a harmonía semella instaurarse entre nós. Non
hai negro e branco, senón unha gama inmensa de
grises. Malia estes avances, os meus compañeiros
de viaxe (un lituano e unha danesa) non entenden o das verbenas populares, ou o entenden
pero están cansos, e logo de dúas cervexas deciden regresar ao hotel. Daquela retirámonos os
tres falando dos plans para o día seguinte. Cadaquén ten os seus. Stan, o lituano, quere ir á praia;
Lone, a danesa, decidiu descansar, tomar o sol e
ir de compras. Eu, o galego, só vexo interese na
exploración. Daquela, cadaquén fará o que lle
pete e quedaremos para cear e avanzar no relatorio que teremos que presentar á nosa chegada a
Bruxelas.
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No medio do Atlántico, afastada
da metrópole, xurdiu un asentamento
portugués, elevado á categoría de cidade
en 1534 (oitenta anos despois
da chegada dos primeiros poboadores),
concibido coas normas urbanísticas
do Renacemento: a primeira cidade
moderna do Atlántico, punto
de encontro de navíos e mercadorías
chegados dos catro cantos do mundo

19 de xuño, Angra do Heroísmo,
subida ao monte Brasil
Onte deitámonos cedo, xa dixen. Daquela esta
mañá, logo dos estricamentos matinais e unha
ducha fría para preparar o corpo para as calores
do día, armeime de chapeu e mochila e baixei a
almorzar ben cedo, coma se non fose feireado.
Logo dun almorzo pantagruélico xa estaba preparado para un esforzo continuado. E ben foi así,
pois coa axuda dun mal plano arrincado dun
folleto en alemán que había no cuarto, saín en
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dirección a Angra por São Pedro, ata que no Alto
das Covas enfilei polo Recreio dos Artistas, para
encontrar a rúa da Oliveira e o Largo da Boa
Nova e comezar desde alí a ascensión ao monte
Brasil, o meu primeiro obxectivo do día.
O monte Brasil formouse a partir da actividade volcánica submarina, en augas pouco profundas, próximas á costa. Marca o oeste de Angra do
Heroísmo, á que protexe como un baluarte inexpugnábel. Foron os españois os primeiros en
construír aquí un forte en 1592-94 con catro
quilómetros de muralla, ao que chamaron San
Filipe. Por razóns de desamor cos Filipes, recuperado o dominio do seu imperio colonial, os portugueses mudaran o nome polo de São João
Baptista, que é o que perdura.
Logo de entrar pola porta do norte, enfilo cara
ao Pico das Cruzinhas. Vou atravesando unha laurisilva recuperada onde as especies máis sobranceiras son o loureiro, os fentos arborescentes, algún
piñeiro e algunha criptomeria e, como especie
arbórea máis salientábel a árbore do incenso de
Australia (Pittosporum ondulatum), que non coñecía, pero que por fortuna estaba indicada por un
letreiro nun conxunto de árbores que había preto
do cumio do Pico das Cruzinhas. Anoto o nome e
aprendín algo. Recollo unha poliña por ver de
queimala e darlle outro olor ao meu cuarto do
hotel Caracol. Xa tiña o día ganado. Cadaquén
confórmase co que lle convén. Tamén anoto o espiñeiro de Virxinia (Gladitium hexiacanthus), cunhas
espiñas na base que poden chegar aos seis centímetros, e a Criptomeria japonica, de codia mol e
madeira moi resistente á humidade. Máis de tres
latíns xa é vicio e deixo de anotar. Quero baixar ata
a caldeira no centro do monte, pero hai un sinal
que avisa que é un campo de tiro dos militares e
por tanto zona prohibida para nós, os demais. Non
teño tempo nin ganas de anoxarme e achégome ata
o Pico Zimbreiro, intúo que chamado así pola
abundancia de zimbros (Juniperus brevifolia), pero
é só unha intuición de base aproximativa. Desde o
Zimbreiro vese São Mateus de Calheta, e máis alá
Negrito, e cunha pouca de imaxinación a illa de
São Jorge, pero só sabendo que alá está. Tamén se
ven pardelas planeando nas falesias, un barco
que vén doutra illa, no sueste, unha boia marcando
unha arte, minúscula na inmensidade do océano,
hoxe calmo como balsa de óleo.
É mediodía. Sento nunha rocha ollando para o
mar. Do macuto tiro unha mazá e póñome a rillar
nela con desleixo, como cando neno atacaba as
tabardillas da horta, na Porta dos Mariños, a carón
dos bambús sexaxenarios. Dúas libeliñas azuis
atravesan as sebes de urce que hai na miña dereita.
Alguén se achega polo camiño ata o alto. Avísanme as pardelas. Quero estar só, ergo do posto e
encamiño os meus pasos cara á Vixía da Balea.

A vixía da Balea é unha casamata de dous por
dous metros cunha fenda á altura dos ollos do
avistador e unha pequena cheminea no canto
oposto, para se poder quentar mentres a un lle
toca a quenda de vixía. Ficou para sempre en desuso a partir de 1984, cando se estableceu a
moratoria na caza das baleas. Desde a Vixía da
Balea vese o mundo, é dicir, vese un arco que vai
desde o Ilhéu das Cabras e a Baia da Salga polo
este ata a Punta de São Mateus polo oeste, e ao
sur o Atlántico todo ata onde alcanza a vista de
cadaquén, que sempre foi distancia variábel. Polo
sur, só auga e nubes de carráns, que grallan sen
descanso. Un par de navíos que deixan os seus
ronseis e, de súpeto, o chafariz duplo e na
mesma, xurdindo dos pélagos na procura de aire,
un cachalote. Por un instante quedo apampado e
a mente abre unha fiestra que me leva vinte e tal
anos atrás, novo aínda, cando nas augas xeadas da
Terranova vin o mesmo chafariz por vez primeira. Ourízaseme o cabelo coa nostalxia, coa epifanía recobrada, coas lembranzas que acoden en
torbón. Acoden as bágoas sen saber de onde
veñen e o paso do tempo non existe: eu son un
rapaz espelido e soñador, empoleirado na ponte
de mando dun bacallaeiro, de barba mesta e
corazón ardente, e o Atlántico vaime mostrando
os seus segredos: un cachalote, e xa logo outro...
e outro... Para calquera lado que dirixa a ollada
hai un concerto de chafarices impoñentes: estamos no xardín onde xogan as baleas.
Recuperado do ataque de nostalxia, a memoria
devólveme unha experiencia máis recente: as fotos
que vin na factoría baleeira da illa do Pico, hoxe
convertida en museo, e aquelas palabras de Victorino Nemésio coas que pecha un dos seus capítulos de Mau Tempo no Canal 3: “Vendo a golfada de
um grande cachalote perto, o João da Cezilha
meteu a antegalha, arreou a vela e o mastro, que
emechava de dobradice, e empunhou o remo de
esparrela. Os baleeiros, encaixando os remos longos no fundo da canoa, amarraran as seis pás.
E, sem pinga de sangue, contendo o fôlego, como
unha quadrilha de gansters á beira de um golpe
desesperado, aproximaram-se do Leviatã”.
Da cidade, veñen torneantes os estrondos que
anuncian que estamos en festas, nas sanjoaninhas
que se expanden entre o 17 e o 26 de xuño. Vou
baixando ata o peirao de Angra e alí vexo unha
igrexa dun azul pastel rechamante. Na folla arrincada da guía para alemáns está marcada como
“Kirche der Wolfhart”. Achégome é alguén me di
que é a Igrexa da Misericordia, cando eu pensara
na “Igrexa do Corazón do Lobo”. Ás veces non
coñecer a lingua e apuntar por aproximación
depara sorpresas divertidas.
Logo de traballar un par de horas no hotel
para poñer por escrito o que fixeramos onte,

fomos cear no Largo de Corte Real: filetes de
abrótea e mousse de leite creme. Rogério xuntouse a nós logo da cea e fomos pasear polo campo
da festa.
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20 de Xuño, Angra do Heroísmo.
O pobo en festas e nós a traballar
Pasamos medio día en Praia da Vitoria, por mor
dun desembarco ilegal de atún. Insistindo na
necesidade duns papeis para autorizar o desembarco, conseguimos que enviasen uns certificados
falsos desde o escritorio central da compañía. Foi
un truco ben fácil, pois a estas idades un pode
adiantar as reaccións dos malfeitores. Todos
aprendemos un pouco cada día. De regreso visitamos unha vez máis o porto de São Mateus e
fixemos un control superficial, pois eran os mesmos barcos que inspeccionaramos na vez anterior
e non era cuestión de abusar.
Viaxar e traballar ao mesmo tempo dá para
pouca aventura. Onte, no monte Brasil, foi ata
onde máis lonxe cheguei nesta illa, que fica na
memoria inzada de tesouros. Se algunha vez
regreso, terei que visitar a Gruta do Natal e o
Algar do Carvão, que só puiden ver en fotos
nunha fugaz visita ao Museu Vulcanoespeleológico Machado Fagundes (“Vasto espólio de amostras representativas da geología dos Açores”, como
di o subtítulo do seu anuncio), nunha escapada
ata a sé dos Montanheiros na rúa da Rocha.
Tamén irei á Lagoa Negra e a Caldeira de Guilherme Moniz, á Grota do Medo e a Baixa da Caldeirinha, á Riba Brava e a Fonte da Faneca.
Quedo con fame de Terceira.
Despedirse de Terceira non é fácil. Non o foi
esta vez nin o vai ser se aquí regreso un día (o que
desexo con todo o meu ánimo). A illa vai ficar no
meu corazón para sempre xamais, como a illa do
Pico ou o porto de Horta (pois do resto da illa
do Faial, malia arribar a ela dúas veces, nada
coñezo). No aeroporto coincido con Onésimo
Teotónio de Almeida, escritor azoriano e profesor na Universidade Brown dos Estados Unidos
de Norteamérica. Apértame coma se fósemos
amigos de toda a vida, cando a verdade é que é a
segunda vez que nos vemos, logo dun convívio de
catro días nas Correntes de Escritas da Póvoa do
Varzim, onde compartimos palestra falando de
realidade e ficción, dúas caras da mesma moeda.
Dígolle que veño de ler o seu artigo sobre a Illa
do Pico na revista Atlantis é enchese de orgullo.
Os dous imos ata São Miguel, ou sexa que me
espera un outro abraço ao chegar a Ponta Delgada. Onésimo, un gajo porreiro. Onésimo, un
escritor de mérito e un conversador xenial, sempre coa lingua afiada para ensarillar unha anécdota. Sorpresas que nos esperan nos aeroportos.

Os meus compañeiros de viaxe fican abraiados, e
cando lle explico de que nos coñecemos, esbozan
un sorriso próximo á tenrura.
A fin das viaxes, que dicía Lévi-Strauss.
Nunca. A Aventura está dentro de nós ou non
está. Só é preciso abrir os sentidos á contemplación e ao gozo, á reflexión e á deleitación das
experiencias vividas, intuídas, rememoradas,
soñadas... E na Terceira, acredito, cada visita será,
sempre, unha aventura n

Forte de São João Baptista,
deseño do arquitecto italiano Tiburcio Spanochi (1642)

Ilhéu das Cabras, resto dun volcán, visto desde o monte Brasil
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