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Os pioneiros da fotografia e do cinema, afinal separados por umas breves cinco déca-
das, partilham uma mesma vertigem figurativa. Aliás, poderia tal vertigem ser outra 
coisa que não "figurativa"? Não se confrontavam eles com uma dimensão desconhe-
cida da carnalidade humana, já não "representada" pelos gestos pacientes do pintor, 
mas subitamente "reproduzida" pelo milagre da química e da câmara escura?

Uma poética pueril, consolidada pela arrogância progressista de muitas déca-
das, insiste em classificar esses pioneiros através de uma ingenuidade única, pito-
resca e fundadora: não eram eles os incautos experimentadores de um novo suporte 
cujas leis apenas se podiam vislumbrar nos contratempos das primeiras emulsões e 
reproduções? Mais do que isso: não arrastava a emulsão todo um novo conceito de 
reprodução?

Se é verdade que Martins Sarmento pode confirmar esta história de radioso de-
terminismo, não é menos verdade que o seu trabalho se apresenta imbuído de mui-
tas e fascinantes ambiguidades. Desde logo, porque o seu olhar sobre as "pedras", 
ou melhor, os sinais de um passado mais ou menos remoto nunca cede a nenhuma 
facilidade natural ou ilusão naturalista. A manipulação de muitas imagens é escla-
recedora: o valor de testemunho da fotografia não se esgota no mero registo, sendo 
frequentes as intervenções que criam inusitados objectos, promovendo-os à condi-
ção de monumentos abstractos.

Depois, Martins Sarmento é um humanista. No sentido mais literal (e, apetece 
dizer, mais fotográfico) que a palavra pode envolver: para ele, cada imagem pode e 
deve ser avaliada a partir das dimensões humanas. Que dimensões são essas? Pois 
bem, as que os seus retratos estipulam e envolvem. Psicologia? Nenhuma. Roma-
nesco? You wish... Apenas o gosto abstracto que faz de cada ser humano por ele fo-
tografado um mensageiro grave do tempo.

A fotografia estava a refazer de modo irreversível, porventura brutal, as medidas 
tradicionais do tempo. E não apenas porque o retrato fotográfico carece da magia 
pictórica (o sujeito confundindo-se com a sua própria simbologia), para passar a in-
tegrar o sentimento cruel do efémero (como será, ou seria, o retratado na próxima 
fotografia?). Cada ser humano ficou a saber que o seu fantasma fotográfico faz par-
te da sua identidade social.

Naquela segunda metade do século XIX, vivia-se uma convulsão figurativa cuja 
filosofia errante terá nascido em 1908 (nove anos depois da morte de Sarmento), 
quando Proust começou a escrever o seu À Procura do Tempo Perdido: para ele, 
tratava-se de não desistir da certeza de um tempo primordial, resistente à usura 
das imagens, quer dizer, um tempo literário, ainda não fotografado. Provavelmen-
te, continuamos sem ter resolvido essa passagem, angustiada e angustiante, de uma 
cultura da escrita para um território alternativo, enraizado no imaginário fotográ-
fico. Martins Sarmento terá vivido a consciência (ou, se quisermos ser freudianos: 
a inconsciência) de tudo isso. É, pelo menos, essa desencantada transparência que 
nos interpela numa imagem de Sarmento e sua mulher fotografados por um discí-
pulo, Ricardo Severo: serenos, envelhecidos, parecem pertencer já ao mundo dos 
fantasmas, integrando a certeza impenetrável, mas sublime, dos monumentos. Es-
tão ali, como as pedras.
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