
Uma mão escura abre-se para nós. Segura um 
pingente. Amuleto de sortes vagas, talvez.
Tem a forma de um peixe, banhado a dourado, 
com missangas verdes no lugar dos olhos.
O pequeno objeto reluz contra a pele curtida
pelo sol e pelo trabalho.

Nada sabemos sobre esta mão, não 
conseguimos decifrar as histórias que a 
cartografia na sua palma encerra. Nada. Apenas 
que permanecerá nos arquivos do mundo agora 
que a fotografia se encarregou de reproduzir até 
ao infinito aquilo que aconteceu uma única vez.1

Pescadito de oro encontrado faz parte do 
projeto Zurumbático, que Luis Cobelo expôs na 
Salut au Monde! em fevereiro deste ano. O corpo 
de imagens que completa esta mão nasceu em 
Macondo, “uma aldeia de vinte casas de barro e 
cana, construídas na margem de um rio de águas 
transparentes que se precipitavam por um leito 
de pedras, polidas, brancas e enormes como ovos 
pré-históricos.”2 E não fosse o facto de Macondo 
existir apenas nas páginas de Cem Anos de 
Solidão, teriamos motivos para suspeitar que o 
peixe de ouro fora resgatado do fundo do rio pelo 
próprio José Arcadio Buendía.3

Na verdade, Cobelo fotografou em Aracataca, 
terra natal de Gabriel García Marquez, porque 
foi aqui que o escritor se inspirou para arquitetar 
Macondo. Partindo do universo literário ensaia 
uma relação impossível: a da palavra com a 
imagem. Pescadito de oro encontrado dificilmente 
se reconhece na descrição que lhe fazemos. Afinal, 
quantas formas pode ter um peixe ou quantos 
tons de verde existem na natureza? Somos 
derrotados pela mesma frustração que Michel 
Foucault lamenta quando descreve a pintura Las 
Meninas, de Velasquez, no primeiro capítulo de As 
Palavras e as Coisas. Imagem e palavra são códigos 
de representação distintos, “irredutíveis uma à 
outra: por mais que se tente dizer o que se vê, o 

que se vê jamais reside no que se diz; por mais que 
se tente fazer ver por imagens, (...) o que se diz, 
o lugar em que estas resplandecem não é aquele 
que os olhos projetam (...)”.4

Toda a imagem é inominável, comunica, 
não aquém ou além, mas ao lado da palavra. 
Comunica de um modo distinto, simplesmente 
como quem aponta o dedo. “Uma fotografia está 
sempre na origem deste gesto; ela diz: isto, é isto, 
é assim!”5 Seguindo-se, só depois, as perguntas:

E o que é isso?
O que é isso que tu vês?
O que é isso que eu vejo?

A cada pronome a sua resposta. A experiência das 
imagens coincide com a experiência do mundo.

No projeto de Luis Cobelo, o resultado da 
busca de uma realidade possível para um lugar 
inventado é, afinal, uma terceira morada, a do 
olhar do fotógrafo, onde convergem Macondo 
e Aracataca e tudo o resto de que ele terá 
memória. Mostra-nos ‘isso’ sem cair na armadilha 
da informação. Não reduz aquele quotidiano 
a nenhuma explicação porque isso não lhe 
interessa: nem se pergunta, nem se procura.  
A realidade observa-se, não se questiona, nem  
se resolve. Tal será tarefa de cada espectador.

É no convite à interpretação que Zurumbático 
se constitui como uma história, herdeira da 
tragédia e da fábula; e Cobelo surge como um 
narrador, uma contador de histórias, no sentido 
que Walter Benjamin lhe atribuiu: “(…) it is half of 
the art of storytelling to keep a story free from 
explanation as one reproduces it. (…) The most 
extraordinary things, marvelous things, are related 
with the greatest accuracy, but the psychological 
connection of the events is not forced on the 
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What do you see, Walt Whitman?
Who are they who salute, and that one after another salute you?

“Salut au Monde!”
—Walt Whitman (1855) [excerto]

Imerso nesta dimensão, compreendi e reconfirmei que o extraordinário ou o insólito, o 
quotidiano, incluindo o trágico, não têm explicação: nem se pergunta, nem se procura

 —Luis cobelo

Das histórias que as imagens contam: reflexões sobre um ano de Salut au Monde!
—Vera Carmo—
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reader. It is left up to him to interpret things the 
way he understands them, and thus the narrative 
achieves an amplitude that information lacks.”6 

Em The Storyteller: Reflections on the Works 
of Nicolai Leskov, Walter Benjamin dava conta 
de uma impressão do mundo marcado por um 
progresso tecnológico sem precedentes e pela 
violência extrema da primeira guerra mundial. 
Argumentava que ambos – a tecnologia porque 
torna os sentidos obsoletos e o horror porque gera 
o silêncio - convergiram numa alteração perversa 
no comportamento dos homens e mulheres seus 
contemporâneos: a incapacidade de partilhar 
experiências, ou, por outras palavras, a inaptidão 
para contar histórias. Daqui resultou a extinção da 
figura do narrador da sociedade moderna.

Em 1936 era impossível conceber o quão 
mais longe chegariam tanto a tecnologia, 
quanto a violência. Quão desprovida dos nossos 
sentidos seria a rotina de todos os dias. Quão 
lacónicos se tornariam os nossos diálogos, 
constritos em pequenos ecrãs. Se “o meio é a 
mensagem”7, talvez os meios tenham evoluído 
propositadamente no sentido de (nos) calar. 
Impedindo-nos, de facto, de contar histórias. 
Porém, a partilha da experiência responde, 
em qualquer espécie, grupo ou sociedade, a 
um instinto de sobrevivência. Transmitir o que 
aprendemos é um imperativo biológico (e, cada 
vez mais, político). Logo, impossível de travar.
Face ao constrangimento da palavra, a imagem 
substituiu-se-lhe. Tornou-se alternativa à falta de 
espaço e de tempo. Inaugurou um outro modo 
de contar. Não encriptamos mais as coisas em 
fonemas, fazemo-las surgir diante dos nossos 
olhos. É neste contexto que a fotografia - e o 
projeto fotográfico, em particular - parecem, 
finalmente, ressuscitar o narrador de Benjamin. 
Porque a fotografia nos traz a experiência do 
outro em detalhe, mas conservando toda a sua 
subjetividade, estabelecemos com ela a mesma 
relação de deslumbramento e de interpelação 
que nos cativa numa boa história.

A partilha da experiência do outro constitui a 
base do projeto curatorial de Pablo Berástegui. 
As suas escolhas recaem sobre autores que, tal 
como Luis Cobelo, escolhem conviver com a 
estranheza da alteridade e a devolvem filtrada 
por um olhar, já íntimo, que nos aproxima. Um 
olhar profundamente narrativo que, tal como 

um conto, tem a capacidade de integrar o lugar 
desse outro nos territórios da nossa imaginação, 
forjando uma cumplicidade irresistível. É, pois, 
com a emoção de um reconhecimento que 
contemplamos a mão que segura o Pescadito 
de oro encontrado, ou o rosto, salpicado de sol 
da mulher que dorme, encostada a um tronco, 
velada por Elena Anosova, ou a singular tatuagem 
sobre as costas já enrugadas de Middle Finger 
fotografado por Kovi Konowiecki. E, ainda, do 
mesmo modo, adivinhamos o corpo agitado sob a 
colcha cor de laranja da série Where the Flowers 
Still Grow de Bharat Sikka.

Uma mão, um rosto, as costas, uma silhueta 
compõem o anuário de Salut au Monde!: a 
reconstituição de um puzzle, de uma figura 
humana fragmentada pelos quatro cantos do 
globo. Uma metáfora para a vontade de um 
encontro, de uma unidade. Uma metáfora, 
afinal, para missão a que Pablo Berástegui se 
propôe: convergir no interior das suas paredes a 
diversidade do mundo... E fazê-la ver, interrogando 
os visitantes, mais ou menos incautos, tal como o 
narrador do poema de Walt Whitman interroga  
o próprio poeta e o obriga a descobrir o mundo,  
a descobrir o outro, num exercício de inquietude, 
de dúvida e pasmo permanentes.

“What widens within you, Walt Whitman?
What waves and soils exuding?
What climes? What persons and lands are 

here?
Who are the infants? Some playing, some 

slumbering?
Who are the girls? Who are the married 

women?
Who are the three old men going slowly with 

their arms about each others’ necks?
What rivers are these? What forests and fruits 

are these?
What are the mountains called that rise so 

high in the mists?
What myriads of dwellings are they, filled  

with dwellers?”

Salut au Monde! 
Walt Whitman (1855) [excerto]
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