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LETHERETTE – LAST NIGHT 
ON THE PLANET/WHERE 

HAVE ALL THE PEOPLE 
GONE?

HOMENAGEM À CATALUNHA

“Last Night on � e Planet”, o segun-
do álbum de Letherette lançado no 
ano passado evoca as emoções ele-
vadas de uma festa na última noite 
de prosperidade. Não procura o en-
tusiasmo niilista que poderia ori-
ginar da sua premissa de fatalismo 
apocalíptico, sendo essa apenas um 
pretexto para o duo britânico ela-
borar um álbum de longa duração 
que só poderia ser criado por quem 
está mais habituado em alimentar 
os seus caprichos errantes com eps 
de quatro faixas. Onde falta ambi-
ções grandiosas, Letherette com-
pensam com faixas trancadas tão 
� rmemente à volta de groove e soul 
que elas não têm mais nenhuma di-
recção a seguir senão directamen-
te em frente; tão despreocupadas 
com a sua nostalgia pelo oldschool 
que se tornam contemporâneas. 
Seguindo exemplo, “Where Have 
All � e People Gone” deste ano não 
imagina tanto um olhar solitário 
após o � m do mundo, como con-
jura uma manhã de arrependimen-
tos e cabeças pesadas desesperada-
mente necessitando uma aspirina 
e um pequeno-almoço nutritivo. 
As suas faixas vagueam uma con-
fusa depressão daqueles que não 
conseguem dançar neste momen-
to, estão arrependidos de ter dan-
çado na noite anterior, mas mal po-
dem esperar pela oportunidade de 
o fazer outra vez. Essa suave crue-
za é o aspecto genuíno que mantém 
o álbum texturalmente intrigante, 
embora não consegue escapar um 
certo desapontamento, permane-
cendo naturalmente na sombra do 
excesso. 

Naquele tempo era a guerra civil 
em Espanha. Franco e o seu exérci-
to fascista contra uma 2.ª República 
idealista, plena de contradições e 
até de excessos, que sonhava criar 
uma democracia popular, um 
exemplo de socialismo. Aos olhos 
de muitos jovens de todo o mundo, 
aquela era a guerra do povo contra 
a tirania, e não poucos sentiram-se 
impelidos a migrar para Espanha e 
combater o fascismo. Assim se for-
maram as Brigadas Internacionais 
onde, com a generosidade e a ino-
cência da juventude e do idealismo, 
gente oriunda dos mais diversos 
países deu a vida pela democracia 
contra a barbárie. Ou, como di-
ria Orwell em 1937: “as Brigadas 
Internacionais estão a lutar por to-
dos nós – uma � na linha de sofri-
mento humano e pessoas muitas 
vezes mal armadas erguendo-se en-
tre a barbárie e a decência”.
Tal como Malraux, Hemingway, 
dos Passos, Martha Gellhorn, 
Orwell foi para Espanha com o 
pretexto de escrever sobre a guer-
ra, mas tal como eles, apaixonou-se 
pela causa republicana e pegou em 
armas, combatendo em Barcelona, 
a cidade onde se respirava esperan-
ça e onde sentia todas as pessoas 
como suas iguais.
Ferido pouco depois de ir para a 
frente, conseguiu fugir por França 
e começou de imediato a escrever 
o seu testemunho: Homenagem à 
Catalunha (Antígona, 2007) é um 
retrato franco e leal dessa terra e 
desses dias, onde Orwell põe a nu 
os combates internos entre comu-
nistas, socialistas, anarquistas e re-
publicanos, mas também as suas 
próprias contradições. O livro co-
meça com a descrição de um com-
batente italiano que, na sua carne, 
sangue e ossos aparece como um 
símbolo do espírito revolucionário. 
E termina com uma declaração de 
con� ança na decência humana, em 
última análise a lição que tirou de 
um tempo duro e violento, mas fei-
to de gente que dava a vida por um 
mundo melhor.
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O CLIENTE E O CIDADÃO

Em período eleitoral aparece o lan-
çamento de uma excelente obra, ela 
própria um bom motivo para debate. 
Estou a referir-me ao livro Interação 
Digital de Cila Correia e que aborda 
o caso do funcionamento da Câmara 
de Viseu. Sendo a Administração 
Pública e Local decisivas na captação 
de investimento e criação de empre-
go, o debate político não deve fugir à 
discussão sobre a qualidade da ges-
tão da autarquia.
Chamou-me a atenção que o ins-
trumento tecnológico/gestão/cul-
tura que suporta o objetivo do li-
vro, o CRM-Gestão de Relação com 
o Cliente, tenha sido substituído 
pelo CRM-Gestão da Relação com 
o Cidadão. Tem o propósito de dis-
tinguir as organizações privadas das 
públicas, mas recorda-me o tem-
po em que dei aulas a dirigentes da 
administração pública e da aversão 
que eles tinham a dois conceitos, a 
liderança e o cliente. Um porque se 
opunha à che� a e os voltava para as 
pessoas, quando o que pretendiam 
era apenas um estatuto. O outro do 
cliente, porque se opunha ao bene-
� ciário, utente, contribuinte e havia 
o preconceito de que o cliente tinha 
sempre razão, coisa que não se admi-
tia na relação com o Estado. Há por-
tanto um pecado original na Função 
Pública e Local, a ideia de terem toda 
a razão e poder.
Eu gosto do conceito do CRM en-
quanto relação com o cidadão, mas 
no séc. XV essa ideia do Cidadão 
na nossa cidade queria dizer a gen-
te nobre da governança, nas en-
trelinhas, os que mandavam e que 
eram em número de vinte e quatro. 
Passados estes séculos, também é 
verdade que existe, desde � nais dos 
anos 90, um conceito de cidadania 
dentro das organizações privadas e 
públicas-CCO que diz: as organiza-
ções só funcionam e� cazmente se as 
pessoas que nelas trabalham se dis-
puserem a fazer algo mais do que 
aquilo que está prescrito nos seus 
cargos. Quer isto dizer que quan-
do falamos do CRM para a relação 
com o cidadão, estamos a envol-
ver os dois lados, os funcionários e 
os munícipes. A tecnologia, como 
muito bem é dito no livro, ajuda e 
permite um enorme salto na gestão 
da relação entre cidadãos, mas pre-
cisa mudar a cultura.    
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