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Raczinsky e Utwarg fizeram questão de me mostrar a galeria apenas na véspera
da abertura. Dois meses antes, fora distinguido com o primeiro prémio do prestigiado
e prestigioso concurso da Sociedade de Apreciação Pictórica por um óleo de parede
inteira a que alguém chamou “O Progresso da Nação/A Nação em Progresso”, sendo
esse o título que foi difundido contra minha vontade (chamara-lhe simplesmente “47 –
Uma Sinfonia em Azul e Amarelo), mas com o aval tanto de Raczinsky, como de
Utwarg.
Os meus dois companheiros de longos anos e autoproclamados zeladores da
integridade artística e sucesso comercial da minha carreira na expressão plástica
conduziram-me pela mão (dividiram as duas entre si) até ao interior da galeria e
apontaram o quadro na parede. Penso que um deles, não recordo qual, terá dito algo
como “ecce obra maestra” ou equivalente arremedo de latim. Não pude negar que
tinham feito um bom trabalho. As paredes, o tecto e o chão estavam pintados de cores
que complementavam (sem contrastar) o conjunto cromático da obra e as mesas que
suportariam acepipes e champanhe caro eram de excelente desenho.
O problema era a faixa. Sobre o quadro, de parede lateral a parede lateral,
estendia-se um rectângulo de pano branco onde se lia em letras pesadas e azuis:
“RACZINSKY E UTWARG TÊM O PRIVILÉGIO DE APRESENTAR – ARTE”. Nada mais.
Apontei o pano a um deles e o outro adiantou-se:
— É conceptual. Bem vês.
Quando passaram a enumerar-me os convidados ilustres do grande dia,
constatei que nenhum deles percebera o meu ligeiro desagrado. Perguntei-lhes pelo
meu nome e pareceu-me que se fez luz no olhar de um dos meus grandes amigos.
Penso que terá sido no de Utwarg. Mas foi Raczinsky a aproximar-se da caixa de
papelão colocada sobre uma mesa, retirando do interior um rectângulo de papel e
passando-mo para a mão. Era a brochura que seria entregue aos visitantes no dia
seguinte. Na capa, a mesma inscrição: “RACZINSKY E UTWARG TÊM O PRIVILÉGIO DE
APRESENTAR – ARTE”.
Abri. A primeira página estava em branco, possivelmente por motivos de
estética tipográfica. Na segunda, havia uma fotografia de corpo inteiro em que Utwarg
erguia o chapéu perante Raczinsky ou possivelmente o inverso. Na terceira, biografias
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resumidas de cada um em colunas paralelas. Na quarta, uma reprodução do quadro
exposto. E na quinta, ao fundo, uma linha em itálico proclamava com discrição o meu
nome como autor. Vendo que encontrara o que procurava, passaram a recitar-me de
memória a ementa de acepipes. Tudo à base de caviar beluga e pequenas sandes de
pepino japonês. Fechei a brochura e fiz estalar a língua entre os dentes. Deixei bem
claro que nem tudo estava bem. Expliquei-lhes que não me agradava inteiramente que
o meu nome tivesse tão pouca exposição quando os seus pareciam estar por toda a
parte. Afinal, era eu o autor da obra celebrada.
Raczinsky olhou para Utwarg e Utwarg não evitou olhar para Raczinsky.
Abanaram as cabeças ao mesmo tempo. Utwarg olhou o chão, desgostoso. Raczinsky
fitou-me e vi que os seus olhos se enchiam de lágrimas.
— Sabes qual é o teu problema? — perguntou, com voz trémula. — Tens um
ego desmesurado.
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