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Desde que o homem é homem que sempre sentiu necessidade de se «duplicar», por isso, a humanidade tem cres -
cido seguindo de perto o lema «crescei e multiplicai-vos»… Mas, também é verdade que, desde que o homem é
homem foi encontrando maneiras de perpetuar a sua imagem – lembremos o homem «esquemático» que nos
surge nas grutas pré-históricas ou as belíssimas esculturas de barro provindas de longínquas civilizações orientais.

No meio em que foi crescendo sempre o homem gostou de se ver representado – em barro, em pedra, em metal,
enfim, nos materiais que tinha à mão. Essa representação do homem pelo homem é, talvez, o modo de este
olhar para dentro si e para sua posição no mundo. É, talvez, a forma de tentar conhecer-se a si próprio e de
moldar o mundo e as mundividências que o rodeiam à sua escala e medida, à medida da sua arte e da sua
compreensão dos outros. Ao retratar-se, o homem cria um mundo arrumado segundo a sua própria lógica e
no qual valoriza o que quer valorizar. É como que agarrar em nós próprios e escolher, ponto por ponto, o que
se gosta ou o que se não gosta. Para isso, e por causa disso, o homem faz-se representar na pintura, na
arquitectura e na escultura, passando os seus medos e os seus desejos, as suas virtudes e os seus defeitos
para a «pele» do outro que aí fica, estático, olhando e interrogando aquele que o criou…

Este diálogo do homem com o seu alter-ego, tanto se dá na pintura erudita com na pintura popular, na escultura
de escola como nos singelos bonecos de barro feitos num recôndito lugar de uma aldeia transmontana. Num
caso como no outro, o homem quis ver-se representado, duplicado, noutro suporte que não aquele que lhe
suporta a alma. Um homem retratado por um escultor de escola – uma daquelas esculturas que consideramos
arte maior –, tem sempre por detrás da sua criação os anseios e as interrogações do homem que o criou, as
mesmas interrogações e anseios que levam um barrista popular a criar um «tosco» boneco de barro. O que
varia, de um caso para o outro, são as mãos que moldam a escultura erudita ou o boneco popular, as mãos
que criam o seu «arquétipo» à imagem e semelhança do homem, tratando é claro de o interpretar segundo a
«ideia», a arte, a técnica e as mundividências de cada um.

Este livro, que hoje tendes na mão, vai guiar-vos por entre o mundo dos barristas ditos populares, ou seja, por
entre o mundo dos barristas que são povo e que ao povo representam. Perpassar o nosso olhar sobre este
figurado português que figura o homem e os que com ele habitam é fazer uma viagem por Portugal. Não uma
viagem por vales e montanhas, por rios e mares, mas uma viagem pelo interior do homem português – pelos
seus sonhos e pelos seus pesadelos; pelo seu Deus, pelos seus santos e pelos seus demónios; pelos seus
amores e desamores; pela sua história e pelas suas estórias; pela sua ventura e pelas suas desventuras, enfim,
pela sua vida. E, através da sua vida encontramos a nossa – os nossos desejos e os nossos medos, os nossos
gostos e os nossos desgostos.

De facto, cada vez que olhamos para outro homem, ou para a representação de outro homem, estamos a
conhecer-nos mais um pouco. Quer experimentar?
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