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Devemos reconstruir
a flecha de Notre-Dame?
Sim, mas...

A flecha construída
sobre o cruzeiro a
ser consumida
pelas chamas e
imagemdelBs3
em que
Notre-Dame
aparece ainda sem
a flecha



Especialistas defendem restauro integral da catedral. Mesmo
dos elementos acrescentados no séc. XIX por Viollet-le-Duc
e que pretendiam reverter o edifício à sua pureza original

Quando

assistimos incrédulos
à queda da flecha da Catedral
de Notre-Dame de Paris,
lembrámo-nos imediata-
mente do colapso das Torres
Gémeas de Nova lorque

depois do atentado de 11 de Setem-
bro. Não foi por recearmos estar
perante mais do que um acidente,
mas antes porque o desenho das Tor-
res Gémeas não deixa de ser um her-
deiro longínquo da arquitectura de

Notre-Dame, monumento fundador
do estilo gótico.

Há um paralelo entre as linhas góti-
cas da flecha com 93 metros de altura
a desfazer-se nas chamas e os restos
retorcidos dos arcos flamejantes das
Twin Towers que correram o mundo
no dia seguinte à tragédia de Nova
lorque. Os 800 anos de história que
separam os dois edifícios mostram
como Notre-Dame é um marco não
só da civilização europeia mas da his-
tória mundial e um referente que não

pára de regressar quando se quer
construir em altura. Se no Ground
Zero de Nova lorque não nasceram
cópias das torres destruídas, tudo

parece estar a encaminhar-se para
que em Paris seja feito um restauro

integral de Notre-Dame, que come-

çou a ser engolida pelas chamas na

segunda-feira ao final da tarde.
Com os seus oito séculos de histó-

ria, Notre-Dame sofreu várias recupe-
rações ao longo dos tempos, a mais
célebre das quais iniciada em 1844 por
Eugène Viollet-le-Duc e Jean-Baptiste
Lassus. Foi nessa altura que se ergueu
a flecha que vimos soçobrar e que dá
à catedral a sua altura a raiar os cem
metros, tal como alterou substancial-
mente as duas torres da fachada que
nunca tinham sido terminadas.

"Viollet-le-Duc pretendia reverter
o edifício à sua suposta pureza origi-
nal, mas também reinterpretar a
essência dos edifícios, acrescentando

parcelas de que se tinha conhecimen-

to, mas que haviam sido perdidas,
como no caso da flecha", explica Pau-
lo Almeida Fernandes, especialista
em arquitectura medieval do Museu
de Lisboa, lembrando que a flecha, a

que também podemos chamar agulha
ou pináculo, procurou inspiração nos
modelos da Catedral de Orléans e da

Sainte-Chapelle de Paris.
Por isso, uma das primeiras per-

guntas a que a equipa de restauro vai
ter de responder é se vai querer
reconstruir a reconstrução idealizada

por Viollet-le-Duc. Ou seja, até onde
deverá ir o restauro patrimonial de
Notre-Dame do que foi destruído?
Deve reconstruir-se algo que já não
era original?

"Sim, mas...", defende o historia-
dor de arte Paulo Almeida Fernandes.
"O carácter icónico desta flecha justi-
fica a sua reconstrução, pois é uma
marca histórica do monumento, um
elemento que singulariza o skyline de
Paris. A flecha da catedral de Notre-
Dame é um símbolo agregador da

Europa."
Os falsos históricos

êê
Acho que seiustmca
o restauro Integral
Incluindo a flecha,
porque a história de
Notre-Dame também
é a história de

Vlollet-le-Ducque
criou multas das
bases do restauro
contemporâneo
José Aguiar
Professor de conservação e
restauro na Faculdade de
Arquitectura da Universidade de
Lisboa



A primeira vista, o arquitecto José

Aguiar diz que não tem a certeza que
a flecha de Viollet-le-Duc possa ser
considerada "um falso histórico" ou
"um falso artístico", mesmo que este

tipo de restauro já tenha sido muito
criticado, nomeadamente por Cesare

Brandi, um dos grandes teóricos da
área no século XX: "Sabemos que
Viollet-le-Duc era extremamente rigo-
roso nas propostas. Se ele fez a agulha
é porque, como em quase todos os

seus casos de restauro, há fundamen-

tação para o fazer." Neste caso, trata-
se de uma iluminura do Livro de Horas
do Duque deßerry, datada do século

XIV, que mostra a existência de uma
flecha na Notre-Dame. "Ele era tam-
bém um dos grandes conhecedores
das técnicas construtivas e das solu-

ções de execução. Ainda hoje estuda-

mos muito da história construtiva da
Idade Média através dos livros de
Viollet-le-Duc. Sobre a sua decisão de
reconstruir a agulha ou outras partes
feitas no século XIX, já passou um
século e meio e elas próprias são his-
tória. A imagem de Notre-Dame, a sua
leitura, está neste momento ligada à
visão que nos deu Viollet-le-Duc. Além
dos valores históricos e artísticos, têm
de se acrescentar os valores sociais."

Logo no dia do incêndio, que está a
ser considerado um acidente, o Pre-
sidente francês, Emmanuel Macron,
fez eco desse valores sociais e prome-
teu reconstruir a catedral porque é

isso que os franceses esperam. Já

ontem, defendeu que essa reconstru-

ção duraria apenas cinco anos.
Para Ana Gerschenfeld, uma parisien-
se que vive em Portugal há décadas e

trabalha na Fundação Champali-
maud, é preciso voltar a dar um telha-
do à Notre-Dame, que não pode ficar
com três buracos. "Isto é uma vicissi-
tude da história e não vale a pena ficar

como uma ruína. A catedral deve ser
restaurada, mostrando que se fez um
restauro, porque as pessoas têm direi-
to a ter de volta uma Notre-Dame de
Paris funcional."

Ao contrário do que aconteceu com
o Ground Zero das Torres Gémeas ou
com as Ruínas do Convento do Car-

mo, que se seguiram a um atentado
terrorista e a um terramoto, em Paris
"é mais uma tragédia emocional do

que uma tragédia humana". Ana
Gerschenfeld, como outros parisien-
ses, sentiu uma imensa tristeza e as

lágrimas vieram-lhe aos olhos: "É

como ter o coração da cidade arran-
cado de repente. É uma coisa que não
se imagina, porque pensamos que as

coisas estão ali para sempre e, de fac-

to, não estão."
Cada vez que passa pela Notre-Da-

me, Ana Gerschenfeld, que foi duran-
te anos jornalista do PÚBLICO, sente
essa ligação afectiva: "Faz-me sorrir
cada vez que a vejo. Tal como aconte-
ce com a Sé de Lisboa, também me
arranca sempre um sorriso. São proe-
zas e obras lindas do ponto de vista
estético."

A reconstrução deve prever vários

níveis de compromisso com o patri-
mónio, defende Paulo Almeida Fer-
nandes: "Em primeiro lugar, é impor-
tante que esse projecto seja discutido
entre um sólido e multifacetado corpo

técnico, mas alargado aos agentes da

gestão patrimonial e envolver os pró-
prios decisores políticos, pois, em
última instância, haverá uma opção
política a tomar." Depois, as partes da
catedral reconstruídas podem ser
realizadas em materiais diferentes dos

originais, ou com outro tipo de colo-

ração, "para que exista uma leitura
imediata por parte dos futuros visi-
tantes de mais esta cicatriz provocada
na longa história do edifício". E todos
os passos dados a partir de segunda-
feira devem ser exaustivamente docu-

mentados, "para constituir um fun-
damentado relatório para memória
futura e eventual musealização".

O restauro de grande parte do que
ardeu é "totalmente exequível", diz
José Aguiar, professor de conservação
e restauro na Faculdade de Arquitec-
tura da Universidade de Lisboa. "A

França tem de certeza disponível um
levantamento com fotogrametria digi-
tal e laser, que permitem reconstruir
estes elementos. Acho que se justifica
o restauro integral, incluindo a flecha,

porque a história de Notre-Dame tam-
bém é a história de Viollet-le-Duc, que
criou muitas das bases do restauro

contemporâneo. "
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