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Sabe bem as linhas com que cose a Vida. Sabe-o desde rapazelho ao
querer o mundo para lá do bairro onde cresceu e outros se perderam, os
amigos que não rejeita antes os abraça como que a dizer-lhes que a esperança não vai nua. Urge é vesti-la com dom, cada um terá o seu, e teimosia, esse «braço armado» da perseverança. Sempre soube o que não queria:
o desamor, que calou com lágrimas e solitude, por isso é companheiro
enamorado, pai atento e dedicado; a indignidade, esse caminho estéril que
outros pisam cheios de si, por isso faz da honradez entretela; a leviandade
ou ligeireza, que o mister é coisa séria, por isso chuleia-o a rigor não venha
ele a desfiar-se. Foi a alfaiataria a escolhê-lo numa das dobras da Vida, sabendo esta que ele seria homem para ao ofício se atirar com nervo e paixão.
E assim se fez artista, desejado e respeitado.
Com alinhavos de simpatia e humildade tenta outras sortes, ora na televisão, agora em livro, cuidado e pedagógico, e assim encanta e segue em
passadas de triunfo. Surpreendendo, desafiando e superando-se.
Honrado que fiquei por me convidar para o prefaciar, visto as palavras
de gala para com elas bordar a admiração e respeito que lhe tenho. Mais
que o oficiante que me veste como quem aconchega uma segunda pele,
enalteço o homem leal e corajoso que, nascido da noite, quis para si dias
limpos e azuis, na cambraia do talento, da criatividade e do afecto.
Parabéns, Paulo!
Manuel Luís Goucha*

*

Escrito com a grafia anterior ao Novo Acordo Ortográfico.

PARTE

SE FOSSEM
TODOS IGUAIS
COMO PODERIAM
SER DIFERENTES?

ELEMENTAR, MEU CARO WATSON
Primeiro, os alicerces

Um rasgo de criatividade não nasce do nada. Na literatura,
na música ou em qualquer arte ou ofício, é preciso primeiro
saber o básico e só depois ganhar asas. O mesmo com a
moda. Antes de encontrar a nossa identidade, há que selecionar as peças de vestuário que vão dar sentido a todas as
outras escolhas. Os básicos são a regra elementar de qualquer guarda-fatos. Uma camisa branca, uma t-shirt sem estampados, uns jeans sem rasgões parecem peças sem sal
nem pimenta mas são as únicas versáteis o suficiente para
combinarem com todos os estilos, ocasiões ou momentos
do dia. O brilho seria impossível se não existissem os básicos para abrir a porta à aventura.

seja um homem básico

O

s homens são crianças toda a vida, é o que dizem as mulheres
e até têm um pouquinho de razão. Mas no que toca à moda, e
se a sua vontade é aprimorar-se, é necessário contrariar o impulso
de encher o guarda-roupa de peças marcantes. É preciso resistir às
tentações. De nada vale ceder aos nossos impulsos se não tivermos,
antes de tudo, uma boa seleção de básicos. São eles que asseguram
equilíbrio e contexto às peças de vestuário que trazemos para casa só
porque parecem feitas especialmente para nós. Os básicos, à primeira
vista, são desinteressantes e sem identidade, mas são eles que dão
sentido aos nossos caprichos.
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Elementar, meu caro Watson

Ter um bom guarda-roupa depende das escolhas certas. A quantidade
é o que menos importa. Sabemos que esse lema vale para tudo. O problema
é manter a cabeça fria quando há cada vez mais novidades, estilos, tendências
e por aí fora. A moda masculina foi durante demasiado tempo sensaborona.
Hoje, felizmente, há cores, tecidos, padrões, modelos... as possibilidades
são praticamente inesgotáveis. Mas as opções, na verdade, são um obstáculo
à rotina do dia-a-dia. Acordamos e precisamos de tomar decisões rápidas.
Mais importante, temos de saber logo pela manhã se as nossas escolhas são
as certas para transitarem do dia para a noite ou do casual para o formal. E
é por isso que, antes de tudo, devemos procurar as peças-chave para montar
um guarda-roupa que nunca nos deixe com as calças na mão.
Trata-se de uma tarefa para homens e não para as crianças que pedincham todos os brinquedos e depois os esquecem no fundo do armário.
Quando estamos a montar ou a renovar o guarda-roupa, temos de ter
sempre presente que sem os básicos não somos nada. E os básicos são todas
aquelas peças que conseguem ser ao mesmo tempo versáteis, simples, confortáveis e intemporais. São práticas porque nunca saem de moda e, bem
combinados, os básicos dão com qualquer estilo ou hora do dia.
O exemplo mais clássico é o
da boa camisa branca que tanto
vestimos no dia-a-dia como num
casamento. É essa a essência de
um básico, que se consegue usar
em diferentes ocasiões e combinar com várias peças de roupa.
A primeira regra é não dar nas
vistas. Ser neutro como a Suíça.
Nada de extravagâncias nas primeiras compras. Estampados,
pré-lavagens, fechos, rasgões,
cores fortes são de evitar. Um
blazer com padrão, por exemplo,
é uma marca que fica para sempre. Ninguém esquece a primeira
vez que o usou e toda a gente se
vai lembrar de todas as vezes que
voltar a usá-lo.
Não significa isto que as cores fortes estão proibidas, mas no

15

Paulo Battista

início é sempre bom ir com calma. Vá colecionando os seus básicos com
tempo e paciência. Todo o estilo, antes de se evidenciar, precisa de um bom
suporte. Lembre-se que, por detrás de uma pop star, há sempre um staff a
garantir que tudo funciona ao mínimo detalhe. Ninguém enfrenta sozinho
as luzes da ribalta. Uma camisa com um padrão divertido ou uns sapatos
inusitados podem até funcionar, mas apenas e tão-só se as restantes peças de
roupa souberem qual é o seu lugar.
Para uma peça brilhar é preciso pedir humildade a todas as outras.
Quanto mais clean é o nosso visual, maior é a liberdade para mostrar a nossa identidade. Não precisamos de exibir tudo ao mesmo tempo como uma
montra em liquidação total. Basta saber escolher o que destacar. Uma cor
forte, uma mala, um bolso, um estampado, o que acharmos que faz mais
sentido. Arrisquem sem medo, desde que saibam que, antes de qualquer
estilo, todos nós somos, acima de tudo, homens básicos. É verdade e não
há que ter vergonha.
Selecionei alguns básicos essenciais para montar diferentes looks que se
adequam a estilos e ocasiões variados.

Vá colecionando os seus básicos com tempo
e paciência. Todo o estilo, antes de se evidenciar,
precisa de um bom suporte.
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B L OCO D E C I MA

Blus ao d e gan ga
az ul: Não é por acaso que o blusão

(camisas, t-shirts e casacos)

de ganga é uma das peças mais versáteis
e populares em qualquer cidade do
mundo. Combina com tudo e mais um
par de botas, camisas e t-shirts coloridas
ou neutras, calças de sarja, fazenda ou
ganga, calções ou bermudas, no inverno, outono, primavera ou verão.

T-shirt : Prática, mas também
perigosa. Cuidado com os
detalhes, começando
pelo algodão,
que convém ser
de qualidade, e
acabando na forma
como assenta no corpo.
Não podem ser curtas nem
demasiado compridas e
a linha de costura deve
acompanhar sempre os
ombros. Frases e estampados são
arriscados e decotes cavados, em
bico, não são para todos. Quanto
mais básica, maior a liberdade para
brincar com outras peças, usando
cores, texturas ou sobreposições.

Cam i sa bran ca: É o canivete suíço do vestuário. O branco é
uma cor neutra que tanto
se adapta ao trabalho
como a uma saída
à noite, um
batizado ou
um jantar a
dois. Camisas
brancas nunca
são demais,
mas não
serve qualquer uma.
O tecido tem
de ser bom e o corte
ajustado às medidas do corpo. Acautelados esses dois requisitos, podemos
levá-la para todo o lado, com blazer e
gravata, simples ou bem combinada.
Depende da ocasião. [Ver «Quem disse
que tem de ser engomadinho?», p. 84]

Parka ou C as aco
im p er mea v e l : Peça indispensável no inverno, que permite unir o útil
ao agradável. Protege do frio e da chuva
ao mesmo tempo que oferece um look
estiloso que dispensa camadas grossas
de roupas. Com t-shirt branca e calça de
ganga, por exemplo, fica a matar.
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B lu s a o d e p e l e : Não é só para
motoqueiros e não fica bem só com t-shirt
e lenço ao pescoço. Há outras combinações
cheias de estilo que tornam esta peça bastante
versátil para ocasiões descontraídas ou até
semiformais. Jeans e ténis é um clássico, já
sabemos, mas um blusão de pele também casa
muito bem com botas de montanha. E até
camisa e gravata são bons aliados se o que se
pretende é acrescentar alguma irreverência ao
convencional.
B L OCO D E B AI X O

Blaz e r: Um blazer com as
medidas certas é um amigo para
todas as horas. Com uma camisa
ou uma t-shirt, com jeans ou calça
de fazenda, de ténis ou sapato, o
blazer é o que dá um toque de
elegância. Lã ou caxemira são boas
opções no inverno, algodão e linho
são materiais frescos para os dias de
calor. Para quem não tem muitos,
o mais seguro é começar por cores
neutras para conjugar com camisas
ou acessórios de cores alegres.
Be r m ud as : Se tiver de escolher entre calção e bermuda
[ver «Homens feitos também usam
calções», p. 100], vá pela segunda e
opte pela bermuda de alfaiataria. Tem
o mesmo conforto de uns calções jeans, mas acrescenta
estilo e elegância. Cuidado
com o comprimento e a
largura. Bermudas compridas
e largas são um erro monumental. As pernas viram espetos
a tentar equilibrar um corpo
pesado e achatado. A solução está
no meio: nem folgada nem apertada
e ajustada q.b. às pernas.

(calcas e calcoes)

Je a n s :

Toda a gente tem
uma calça de jeans, certo? Mas, por
favor, não vá buscar aquelas velhas
calças que comprou há quase uma
década. Um bom guarda-roupa
tem pelo menos um par de
jeans genuínos com um
bom corte, confortáveis,
resistentes e, preferencialmente, sem detalhes ou
pré-lavagens. Evite o efeito
acordeão por excesso de tecido
aos pés e modelos largos nas pernas.

Ca lc a d e s ar j a: Com um corte mais ajustado à perna, a calça de sarja adequa-se aos ritmos frenéticos do dia-a-dia, podendo-se abusar das suas cores e texturas. Uma
calça preta é obrigatória para dialogar com muitos estilos.

B LO C O I NT EIR O
(fato completo)

Fa to: Um fato, pelo menos um, é uma das peças
essenciais para completar o guarda-roupa. Mesmo que
ele não faça parte da sua etiqueta de trabalho. Não
há volta a dar, vai ter de alargar os cordões à bolsa
e encomendar um (ou dois) com as suas medidas.
Pode parecer um luxo, mas a longo prazo compensa. Um bom fato
dura mais do que uma vida. Para quem não tem nenhum, as cores
básicas, azul ou cinza, por exemplo, são bons começos. E lembre-se
de que um fato tanto funciona completo como incompleto.
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AC E S S O RI O S E D ET ALHES

R e logi o
Ca r te i r a
Está tão entranhada no nosso quotidiano que
nem damos conta do desgaste que a pobrezita sofreu ao longo dos anos. Está na hora
de descartar a sua velha companheira, que já
deu muito, mas nada mais tem para oferecer.
Substitua por uma novinha em folha, de
pele, preta ou em tons de terra e com o tamanho certo para caber no bolso de qualquer
calça sem enchumaçar.

Ocu l o s d e s o l
Um par de óculos escuros adequado
ao formato do rosto serve para todas
ocasiões e em qualquer look – com
barba, sem barba ou barba de dois dias,
penteado ou despenteado, de fato ou
de calções. É uma questão de estilo e
não só, já que tem a dupla função de
antirrugas para os olhos.
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Um homem deve ter sempre
um relógio. Ou dois. Um
de aço – combina tanto com
looks formais como descontraídos –, e outro com pulseira de couro, clássico, elegante,
discreto e sem rococós.

C i n to
Para os que gostam de cumprir à risca a
etiqueta dos looks formais, o cinto é peça
obrigatória. Não é preciso ter uma coleção
deles. Basta um de couro, liso com fivela discreta e com dupla face para ter duas opções
de cor.

Susp e n sor i os
Quem usa suspensório não usa cinto,
regra básica. Mas este é um acessório
para um estilo muito específico, virado
para o espírito vintage.

G uar d a-chuva
Preto. Só preto.

Cue cas
A autoconfiança vem de dentro.
Um homem com atitude usa
roupa interior confortável
e de qualidade.

Gr a v a ta
Uma gravata clássica e com cores básicas pode ser um toque elegante num
look formal, mas se as peças de roupas
estiverem também sintonizadas com
os tons neutros, pode ser uma oportunidade para arriscar nas cores, padrões
e texturas da gravata. As melhores são,
obviamente, de seda e o tamanho ideal
anda à volta dos 7 a 7,5 centímetros de
largura na ponta.
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Cuecas versus boxers . As
cuecas slips (abertura em y)
foram exibidas pela primeira
vez em janeiro de 1935, numa
montra dos armazéns Marshall
Field, em Chicago. Foi uma revolução na moda masculina e o
seu reinado só estremeceu em
1980, quando o estilista Calvin Klein pôs o rapper Marky
Mark (mais tarde, o ator Mark
Wahlberg) a ridicularizar os
meninos da mamã que ainda
usavam slips. O duelo continua
até hoje, mas há vantagens dos
dois lados. As cuecas transformam qualquer homem num
super-herói e são um suporte
durante todo o dia. As boxers
simbolizam conforto e liberdade. Cada um decide por si,
mas há uma imagem icónica
que não joga a favor das velhas
cuecas. Ninguém quer ser um
Homer Simpson esparramado
no sofá, de cuecas, a enfardar
donuts e a despachar latas de
cerveja.

L e n c o de b o l s o
De fato completo ou de blazer, o lenço de
linho é um upgrade instantâneo no estilo
masculino. Combina com esplanadas viradas para o pôr do sol ou com dias festivos
e especiais. É compatível com gravata mas
vai bem também sem ela. Branco é sempre
branco, mas não há cores proibidas.

Mei a s
Basta, muitas vezes, um estampado ou
uma cor atrevida no fim de tudo para
marcar a diferença.
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