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Todos os domingos, 
um olhar diferente 
sobre a semana. 
A morte de Raul
Solnado.
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Há uma época que morre com ele, um Portugal que sobrevive na cons-
trução de muitos ainda. Os que lhe foram dizer adeus e que choraram – vi-os enche-
rem-se de lágrimas – como se ele fosse um parente. Um parente muito amado, cuja vi-
da os marcou de forma única – e há nestas palavras o embaraço de quem sabe que a
morte a todos é generosa. Foram, também, para ver as estrelas do teatro e da televisão,
e para participar do aparato televisivo que os poria a todos nos telejornais dessa noite
(«Porque é que quis vir dizer adeus a Raul Solnado?», perguntava-lhes o repórter), e
que esperavam ver, quando já em casa descansassem enfim as pernas. Falavam da sua
própria morte, que a dele, como todas, encenou, e das doenças, do que fazem para
combatê-las, e não desmobilizaram um segundo. Ficaram imenso tempo à espera de
avistar lá ao fundo, a franquear as portas do Cemitério dos Olivais, o carro que trans-
portava o seu caixão, e cuja passagem aguardavam para aplaudi-lo de pé, até que as
mãos doessem, como é devido aos artistas. Um fumo preto começou a sair da chami-
né do crematório, sinal de que teria finalmente saído do Palácio Galveias, por onde tan-
tos passaram a velá-lo. Alguns comentavam a vontade expressa, aceitando a sua esco-
lha, embora muitos sejam de Fátima como do país.

Lembro-o agora a conduzir um Smart, despassarado e descontraído, indife-
rente às bocas dos mais ferozes. Quando estava muito cansado, ia andar de carro, por
aí, sem destino,acabando semprepor ir parar à Madragoa, que «aquilo [era] a [sua] res-
piração». Era um homem do mundo, um português fora do baralho (um joker). Tími-
do como quando era puto, («agora tenho é mais lata...!»), e um poeta, alguém que fala-
va da indignação como algo que por vezes «fica dentro de nós a latejar, a latejar», e da
inteligência como «o maior espectáculo do mundo». Espectáculo que a sua vida e 
acção teatral honraram, nomeadamente quando, apesar das admoestações dos funcio-
nários da PIDE, se obstinava em resistir a um regime que cedo compreendeu inacei-
tável – dizendo o que não podia (e tinha sido mudado pela comissão de censura), 
pedindo desculpas no fim de cada representação, vencendo-os pelo cansaço. A minha
mãe, nascida  no final dos anos 1930, lembra-se de ouvi-lo dizer que ia «prà guerra até
às oito», e a guerra era a de 1908, também conhecida pela Guerra do Solnado, um tex-
to de um autor espanhol, que adaptou (estreado no Teatro Maria Vitória em 1961, em
plena Guerra Colonial) e que marcaria a sua carreira, levando-o ao Brasil e a vários ou-
tros lugares do mundo onde havia portugueses, transformando-o num recordista na
venda de discos. Um riso militante, sim, mas nunca gratuito, que para ele «o palavrão
[transportava] um problema ético» – e ele não queria dizer moral.«
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