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Tudo, na vida tem um fim.
Mais ou menos sentido, mais ou menos premeditado. Tudo se resume, então, ao verdadeiro espírito da existência.
Esta revista nasceu, não só porque sim, mas também para demonstrar que é possível a
existência.
Resulta, em primeira análise, da relação entre um homem e uma mulher: um pouco como se
fosse um filho que traduz as contingências do ambiente em que tem crescido. Resulta, em seguida, duma forte vontade de provar que ainda é realizável um projecto cultural neste país , longe
de enfeudamentos ou directivas subterraneas.
Esta revista, tal como um ser humano, só podia ser sazonal. As estações da Natureza , as
estações da vida: a primavera e a infância, o verão e a -adolescencia, o outono e a maturidade,
o inverno e a terceira idade.
Depois o fim, a morte natural.
É por isso que o espírito desta revista, aponta para quatro números, mais não trad~ sentido
menos seria prematuro.
Tem sido um caminhar progressivo, tomando consciência de muitos problemas que tocam a nossa
cultura. Um pouco como quem procura saber porquê.
Deixámos inicialmente algumas questões em aberto, e fomos acusados por isso.
Não era importante delimitar pressupostos ou aprofundar conceitos. E continua a não o ser,
porque melhor do que as boas intenções falam os gestos, ainda que impeifeitos, ainda que insuficientes. O que entristece, é saber que muita gente não percebe essa elementar diferença que
consiste em falar, falar muito e não fazer nada, e em estar, estar apenas, mas fazer.
Um dos males deste país, é haver quem esgote o significado das palavras esperando confiadamente um dia de nevoeiro, rasgado pelo perfil dum mecenas salvador •..
Existem outras questões bem mais graves e difíceis de solucionar.
Fala-se em cultura e em revistas. Mas o produto acabado que é uma revista de cultura precisa, antes de chegar ao leitor, de superar um sem número de impedimentos, de ganhar' muitas
batalhas de bastidor e algumas delas têm a ver com as estruturas:

- Por aqui, vive-se demasiado entregue à mentalidade de grupo, do trabalho de amigos e para
amigos. São perspectivas de análise necessáriamente fechadas, inoperantes , alicerçadas num certo mito das instituições por mais subversivas que se assumam.
- Vive-se demasiado à sombra do mestre, nome já feito, quantas vezes por que obscuros domínios, êultivando assim uma mensagem de circuito reduzido, internamente sem contestação,
porque também aí, a distancia é insuperávael.
Neste (s) espaço (s) a textura de relação é uma manta de retalhos, descolorida e esburacada.
4 - Há quem lute. Há quem soçobre.
Um ou outro rompe a teia.
O cerco é:
- a maioria das editoras divulgando as iniciativas mais comerciais e desprezando tantas vezes
projectos inegávelmente válidos mas de futuro incerto. De algum modo percebe-se, pois que os
seus objectivos mais do que promover ou dinamizar,'são ganhar dinheiro.
- Os jornais que.se remetem a um silencio obstinado, sem propósito nem prática de jornalismo
cultural. Isto para já não falar na inexistencia de suplementos culturais.
O cerco é, ainda:
- O custo da matéria prima e da mão de obra.
- O encargo elevado que representam as distribuidoras que, ·para além disso distribuem sem
critério, pondo em pé de igualdade uma revista-de<ultura e uma revista-de-fotonovela.
- O espírito de alguns livreiros, muitos deles sem qualquer formação específica (evidentemente
necessária~ que nalguns casos, confundem um livro com um saco de batatas.
- O potencial leitor, que por deficiente preparação, arranja alternativa para gastar o (pouco)
dinheiro que tem, consumindo o livro e apenas quando é caso disso, como objecto decorativo.
5 - Se o que se disse, não deixa de ser verdade, não o é menes1o facto de ainda se irem fazendo coisas.
Coisas efémeras, mas que não perdem valor por isso. É com os seus cadáveres que se desenha a topografia do terreno.·
Não vamos citar nomes, para não correr o risco de ferir susceptibilidades esquecendo alguns.
Os mais atentos têm essas referencias.
6 - Pelo nosso lado, apesar das nossas insuficiências (e deficiências) podemos assumir um certo orgulho, próprio de quem não fala em vão.
Permanecemos (ainda) como projecto em evolução, oferecendo o espaço que criámos, sem
pedantismos.
Recusam os rótulos, é que a ousadia dum projecto, não se mede apenas pela acidez da linguagem.
7 -

Quatro é o nosso número enquanto revista, a morte desejada ...
Depois em SEMA, o ciclo irá continuar, reinventando os caminhos por onde a vontade conduz
à existência.

O QUE HÁ DE ERRADO
COM A ESTÉTICA?
STEFAN MORAWSKI

1. Alguns mestres sustentam, e com razão, que a
estética nasceu com o primeiro discurso proferido na
antiguidade sobre a beleza e a arte, embora sem este nome,
criado mais tarde por Baumgarten. Aqueles que, como
eu, compartilham esse ponto de vista, são de opinião
que no nosso conte~to cultural, a estética, com os seus
altos e baixos, foi normalmente incluida entre
as . disciplinas da esfera fllosófica, até o fim do século
dezanove. As dúvidas quanto à sua viabilidade e ao seu
status surgiram depois da Segunda Guerra Mundial,
quando a estética se tornou a eminencia parda das ciências
humanas, isto é, a sua pesada consciência em remorso.

1 "Happenlng" de Mllan KN1ZAC e do "Actual Group" em Sona Svecová, Checoslováquia (1964). Knízák é um dos mais Importantes artistas
do movimento "bappenlng-flums", oriundo dos palses do leste Europeu. 1!: actualmente bolseiro em Berlim.
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Para qualquer estudioso sensfvel à história das idéias não
há nada de impenetrável, Ol} de inesperado, quanto à mudança de atitudes da mesma. O cepticismo acerca das
investigações de estética começou com a era proverbial
do predomínio das ciências exatas. Enquanto estas eram
elevadas à dignidade do legítimo emblema de tudo o aue
pudesse considerar-se como científico, apenas à lógica e à
matemática era permitido salvaguardar a peculiar prerrogativa da certeza total. Além disso as disciplinas humanísticas tinhma de sujeitar-se à metodologia para-naturalística,
ou então, seriam relegadas fora daquele recinto (da cientificidade). As primeiras autodefesas- quase em previsão de
ulteriores ataques- vieram de Windelband e de Rickert.
Sucederam-lhes Dilthey, Croce e toda a filosofia vitalista.
Todavia, com o crescente fortalecimento do neopositivismo, a filosofia da ciência atingiu o seu auge e aniquilou
as tentativas de recuperação de atitudes íntelectualísticas,
assim como da explicação segundo leis tipológicas, segundo
regularidades estritamente determinísticas, ou por leis
probabilístico-estatísticas. . Os estudos humanísticos
permaneceram suspeitos, porque nenhuma certeza e universalidade eram possíveis no seu domínio. As suas teorias
divergiam subsistindo uma ao lada da outra: não teve sentido qualquer esforço cumulativo; não resultou a procura de
um conjunto único de fundamentos.
Leis gerais, mesmo se constantes no tempo e no espaço,
habitualmente provam ser inúteis, porque a esfera da.
história social em todos os seus aspectos é governada por
regras r~stritas. Ambos os tipos de princípios, tanto os
invariáveis como os variáveis, tiveram de ser encarados na
interacção de processos subjectivos e objectivos, no recí
proco c6nfronto dialéctico (feed-back) entre a abordagem
subjectivo significava quer individualidades humanas -quer
forças colectivas. De todas as disciplinas humanísticas, a
estética devido à sua intricada e difícil matéria foi sujeita à
crítica mais incisiva. Nas artes, a impressão individual era
mais saliente que em qualquer outra manifestação. A singularidade esquivava-se à aplicação das universalidades.
Também os resíduos irracionais permaneciam, aí, muito
mais válidos que os outros. A irracionalidade não se aliava
ao determinismo .. Embora o Freudismo fizesse o melhor
que poude para tentar vencer este ponto morto, quase todos
concordam em afirmar que não conseguiu. A mutabilidade
e variedade de normas, estilos, técnicas, etc. eram, neste
campo, tão pertinentes que a referência às ra:t.ões específicas utilizada por certos idiomas, teve muitas vezes que
prevalecer sobre uma teoria geral unicompreensiva. Paradoxalmente, as disciplinas humanísticas começaram a
defender as suas próprias fraquezas acusando a estética de
falta de clareza, precisão e consistência. Assim, o mais árduo dos estudos humanísticos (a estética) tomou-se .alvo
quase comum de desacreditante sarcasmo. É notório, que
os primeiros a atacar foram os metodologistas, apoiados na
filosofia analítico-linguística. Apontaram à estética um obscuro vocabulário - espécie de manta de retalhos - de
modo a desviar a atenção dos fundamentos da arte, para
uma ladainha de soluções herdadas através dos séculos.
A discussão trouxe uma certa quantidade de contra-exemplos persuasivos que fizeram com que os críticos mais severos acalmassem as suas objecções; mas, fundamentalmen"
te, não mudaram a maneira de abordar a estética. Em breve
- especialmente no mundo anglo-saxão e na Escandinávia - aqueles mesmos que, sem espontâneidade continua-
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vam a defender a análise linguística como o único procedimento, foram alistados pelos estetólogos. Mas, foi essa
uma união de brevíssima duração, semelhante àquela
que já se havia verificado antes de 1945, quando alguns
estudiosos uniram a estética à matemática, à biologia, à
psicologia experimental, e depois de 1950, quando a cibernética e a semiologia - ou as duas combinadas - estiveram na moda. De ·brevíssima duração, disse eu, porque a
pressão exercida pelos paradigmas estritamente científicos ainda esmagava as disciplinas humanísticas. Agora a
mania analítico-linguística, parece ter chegado ao términus,
e a tendência. é não renascer, embora as raízes sejam bastante profundas.
Para encurtar a história, penso que o sucesso dos filósofos linguísticos, embora grande na aparência foi, de facto
uma vitória de Pirro. Os piores inimigos da filosofia da
ciência, isto é, a hermenéutica e a fenomenologia de influências heideggeriana, voltaram a reviver e a florescer. A
controvérsia metodológica aderiu à mesma conjuntura que
se verificou no fim do séc. XIX.
Se tomo aqui, a abordagem analítico-linguística, como
ponto referência para a minha argumentação em contrário,
não é porque rejeite a importância e os efeitos da sua obra
expressiva. Estes contribuíram bastante para purificar a
linguagem estética. Todavia, procedimentos dessa natureza
perpetuamente praticados acabariam por conduzir a um
beco sem saída. Foi indispensável aplicar a navalha da lógica à estética e sublinhar as afinidades entre as ciências
exactas e as disciplinas humanísticas, mas a últimas não
poderiam de modo algum dar apoio à "mitologia" puramente científica imposta sobre elas pelo lado de fora.
As disciplinas humanísticas e as ciências exatas são diferentes e as dicrepâncias entre elas demasiado óbvias para
permitir um procedimento idêntico.
O ponto crucial da questão não consiste apenas na
esfera das teorias determinadas no seu rigor e comprovação decorrente. mas na dialética interdependência entre o
método apftcado e o assunto específico. Assim como por
um lado, o tipo clássico da fenomenologia não reconhece.as
potencialidades das diversas estratégias metodológicas
porque absolutiza as questões do assunto, a orientação do
campo científico, por outro, negligencia totalmente a questão da relação entre a estética e as artes.
2. Não será mencionada em, vão a Ética a Nicômaco de
Aristóteles e o seu famoso lema segundo o qual cada disciplina deveria esforçar-se por alcançar a maior precisão e
clareza que 'pudesse adquirir numa determinada esfera de
estudo. A dificuldade, consiste em reflectir sobre as inces·
santes antinomias da arte, que foram a causa principal da
natureza especulativa da estética, e que, têm uma orientação fechada sobre as recentes transformações das práticas
artísticas. A primeira questão a satisfazer é saber porque
são as artes consideradas como um assunto genuíno da
investigação estética. É porventura suficiente o ater-se ao
consenso dos especialistas? e de quantos .deles? será claro
que, na nossa herança cultural desde o Renascimento e
para sempre desde .a Revolução francesa com suas consequências as artes ficaram em primeiro plano? mesmo admitindo-o. que dizer das culturas do Extremo Oriente? penso
que há necessidade de dissertarmos, aqui, sobre tal assunto. Temos de aceitar que a arte é a síntese do que se chama
realização estética e que fundamentalmente é com referên-

tempo coisa espiritual. A arte é, segundo Adorno, um tanto
misteriosa e inefável, mas é ainda, inexplicável: é unica
e implica também a universalidade. Afecta os fruidores
como um narcótico, porque satisfaz necessidades insatisfeitas , graças ao enlevo da visão fantástica, mas pode ser
também provocadora, rebelde, transcendendo o status quo,
utópica. Esta, não é uma lista exaustiva de antinomias
que dizem respeito ã arte, mas é suficiente quando se pretende indicar dialética que permanece desde as suas origens em contínua tensão e unidade dramática. O ponto de
vista de Adorno parece oferecer uma estética mais fecunda
e penetrante do que alguns exercícios analítico-linguísticos
concernentes ã sua confusão. A estética pode evitar ser
confusa, unicamente em virtude da sua relação com o
aludido status aporético da arte, e em virtude de revelar a
distância entre seus próprios instrumentos teoréticos e
o fenómeno acima apontado. Ainda de notar que esta espécie de abordagem conceptual que combina a investigação
de constantes no meio de variáveis e do contexto estrutural
dentro da conjuntura histórica a longo prazo, proporciona
a possibilidade de ponderar a mais nova vanguarda em
preparação para a formação cultural.
A estética foi sempre mais plausível quando a acompanhou o ritmo da crítica prática e , através dela ou diretamente, tlsteve em contacto com a prática criativa. De acordo
com a minha observação, ela será de preferência julgada
nos termos da mencionada congruência, embora não
houvesse nem haja nada de anômalo ou de perplexo,
quando tomava ou toma hoje, um rumo diferente. Seja
como for, a eStética como disciplina humanística que estendeu e conceptualizou filosoficamente os mesmos temas
que foram debatidos nas teorizações artísticas, nas " poéti.cas" e nos programas observou com a mesma acuidade
a batalha constante entre tradição e inovação permanecendo o mais _perto possível do seu âmago, sendo todavia,
mais escrupulosa em consubstancializar as suas conclusões.
Se hoje, nada há de errado com a estética, isso deve-se
aos frequentes fracassos perante a história antinómica da
arte , às suas variantes até agora , e ainda às relações com
o que era (antes) evasivamente baptizado de anti-arte ou
de não-arte. Não é necessário uma metodologia perfeitamente sientífica, mas sim uma análise antropológica
e filosófica das crises herdadas, das principais categorias
estéticas à luz da revolta artística, que, não deve ser posta
de lado como mero capricho ou mera irritabilidade. Isso
vem progredindo desde há vinte anos e é sintomática a
presente agitação civil e cultural, que está a abalar os fundamentos recebidos, com muito mais violência que a
revolução industrial ou o próprio Renascimento, e que ,
talvez se possa igualar ao divisor de águas do neolítico. A
unidade dialéctica da arte , que Adorno põe em evidência,
está agora desfeita. As categorias da arte magistral, da expressão formal , da mimese , do talento ou génio deixam só
a beleza, sendo insensíveis , não tê m sentido em relação
à vanguarda, desde o aparecimento dos artistas "pop".
A ''produção em massa'' penetrou no território das grandes
artes transferindo-as para o âmbito das mensagens coloquiais . Coisa análoga ocorreu, quando a mais avançada
tecnologia, integrada ou associada a eles, destruiu completamente o sacro estético. Por outro lado, actividades
2 "Performance" de Byen na Galeria M. Wemer, em Colónia (1974}. ou eventos improvisados, acontecimentos ou espectéulos
As performances de Byers constituem uma lnvestlgaçio coerente sobre pseudo-rituais, privaram a arte do objecto ou convero vestuário, o nú e o despido.
teram-na num fenómeno efémero, dando ênfase a funções

cia às obras de arte que outras espécies de objectos estéticos são entendidos e julgados. O centro do problema é,
e,ntão, deslocado para as já mencionadas antinomias.
Quem fez uma profunda e penetrante análise desse
tema foi o falecido Th. Wiesengrund Adorno. Na sua
publicação póstuma "Aesthetische Theorie" (A teoria
estética) tratou do carácter aporético com que a arte foi
difundida desde seus primórdios e das correspondentes
oposições da investigação estética. Que me seja permitido repetir as suas cruciais e convincentes proposições:
A arte é ao mesmo tempo verdadeira e falsa devido à sua
virtualidade (Schein) associada à mimese e à sua própria
ordem (construção) voltada Para a expressão singular (a
própria pessoa do artista), enquanto que os seus predominantes traços psicossociais e as características nacionais
ou de classe etc. formam a sua estrutura referencial. Sendo
simultaneamente independente e condicionada por vários
factores extrínsecos, é a mais distante coisa material
(o objecto produzido por determinada techné) e ao mesmo
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tipo jogo ou circo, transplantando os incentivos criadores
para os auditórios, desistindo de princípios estéticos em
favor das paixões metafísicas, eróticas, poéticas etc.
E ainda, um outro desafio, foi lançado pelos conceptualistas substituindo a arte pela meta-arte. Em cada um destes casos há uma certa invenção criativa ou arranjo inventivo, mas, ao mesmo tempo, a individualidade artística é, com raras excepções, anulada em função de um
ostensivo anonimato. Invariavelmente, manifesta-se um
esforço enfatizante para apagar as litihas-Iimite entre arte
e mass media, entre arte e tecnologia, entre arte e processos de acontecimentos, entre arte e pensamento ftlosófico ou científico. Toda a corrente de vanguarda com a sua
ansiedade melancólica ou trágica de superfluidade da
arte tenta pôr um fim a esta situação exasperante mediante
a transgressão das extgências da estera estática, e é, simultâneamente, incapaz de levar a cabo o seu esforço. Temos
de salientar, além disso, que as antinomias que antes se reflectiam na dialética interna da arte -por exemplo, a torre
de marfim contra o engajamento ideológico, a estética escatológica contra a visão catatrófica, o conformismo em con-

traposição à contestação- agora são colocadas, apenas, na
dialética externa do mundo circundante. Daí os artistas se
debaterem directamente com os dilemas da presente realidade social. A alterntiva está entre utopia ou rendição ao status quo sem nenhuma dissimulação estética.
rerststem na sua decisão para o "sim" ou o "não" ao
mundo de hoje, em espectáculos multimédia ora em
"cyborgs", ora em ajustamentos culturais (como por.
exemplo o festival de Woodstook), ora na dramaturgia das
manifestações de rua (as barricadas de Paris em 1968 e a
convenção democrática de Chicago), ora na revolução
linguística que presume ser a maior encarnação da revolução social (o círculo) parisiense de "Tel Quel").
As estratégias da vanguarda são múltiplas. Podem ser
também anti-arte, como o exacto · amplificador de trivialidade, lemas e ubiquidade fotográfica (surrealismo), ou
como pesquisas com a tela de TV e vide\J-mensagens,
ou praticando "Living-Theatre" (Beck e Matina) que vai
a par e passo com o programa de guerrilha dos grupos
situacionistas, denunciadores de todos os espectáculos de
tipo comercial, ou enfim, como festividades anárquicas

3 InatalaçAo do pintor BueUtz e de J. Beay1 na Glllerla M. Wemer, Col6m 119731. De eKpreM&ea e métodoa toc.Jmente
diferente. eatea doia artl8tu fazem ama arte euencl81mente politica.
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de rua, por exemplo o Amsterdam Provos (R. van Duyn e
J. Grootveld), o pináculo das acções da Brownies Society.
Em todas essas instâncias, os temas não têm nada a ver
com a estrutura operacional-expressiva artística no seu sentido habitual, mas sim com a idéia criativa com que se insere a si própria na vida.
Isto corresponde à invenção tecnológica (novidade,
que como modelo genérico pode ser multiplicada) ou à
teorização inventiva (meta-arte reevocando o processo
da investigação científica e da reflexão filosófica), ou à
expressão espontânea improvisada, que é omitida no jogo
(acontecimentos de espécies diferentes). É oportuno
acrescentar e enfatizar, que, dois grupos de ex-conceptualistas, um em Nova Iorque associado ao jornal "The Fox'',
o outro em São Francisco com o jornal "Left Curve", se
engajaram ambos no grupo antropológico (isto é, ideologicamente tenpencioso), meta-arte, ou na tendência
revolucionária de cunho maoista. Concluindo esta secção
do meu ensaio, considero que justifiquei o facto do artista
vanguardista achar hoje tudo mais significativo do que a
arte. Então, porquê todo este aparato a tal propósito?
- poderão dizer melancolicamente ou com auto-ironia

3. Assim como penso, direi que, a modalidade acima
caracterizada constitue o assunto privilegiado da auto-consciente investigação estética do momento actual. Quais
são os principais problemas a ser levantados e que conclusões poderiam ser tiradas a propósito da própria estética,
se ela está vigilante para não ser ultrapassada pelas transformações sociais? Gostaria de sugerir que, a primeiríssima questão, não consiste na precisa e rigorosa definição da arte, nem tão pouco no sempre provisório rigor da
alteração das definições através das épocas, mas tendo sido
assente que existem algumas constantes estéticas (1)
acima de qualquer dúvida (pelo menos no nosso ambiente
cultural) há que perguntar se a arte é, realmente, uma categoria das eternas e imortais exigências humanas, ou se
não é, apenas, uma síndrome cultural delimitada pela história social. A questão interliga-se às actuais controvérsias sobre a morte da arte. Alguns pensadores acusam os
artistas de vanguarda e seus sequazes (críticos ou teót;icos)
de decadente tanatofilia (atracção mórbida pela morte) ou
seja, de uma prematura resignação que não é justificada ou
confirmada pelos factos. Eu considero que neste caso particular a tanatofobia não é menos cega meditando sobre o
natural dote humano (isto é, a disposição estética mediada
pela história da cultura e objectivada de diferentes maneiras não acarreta qualquer cretinice preversa ou estado
patológico). Porque não, sustentar que na conjuntura da
actual civilização, a arte, possa ser totalmente desvirtuada
ou empurrada para trás? É lógico e não blasfemo investigar
e muitas razões ocultas ou abertamente aduzidas pelos
muitas razões ocultas ou abertamente ~duzidas pelos
expoentes da tanatofilia artística. O mesmo pode dizer-se
tam as contraprovas artísticas. Em breve, a estética que
conclui este problema deixa-nos num beco sem saida.
A tempestade desencadeada sobre os artistas-suicidas é
ridícula, especialmente quando - sob os auspícios da estética positiva. isto é, optimística do despretencioso sensocomum, ou tabu da arte servil- a sua produção se toma o
modelo.

Em lugar de compilarem argumentos escusados, os
estetólogos que sabiamente olham em volta e mais além,
deveriam lidar com o presente e com a estratificação
da perspectiva cultural (estética). É lugar.comum distinguir
três zonas: a mais avançada do ponto de vista da civilização,
aquela já além do limiar de sociedades pós-industriais dos
países de governo comunista (União Soviética e Europa Oriental) e o, assim chamado, Terceiro Mundo. Julgamos que,
em cada estrutura, a condição da arte é diversa, mas não
foi feito até agora nenhum sério estudo comparativo.
Além disso, a questão filosófica, que não deve aqui ser
rejeitada e que é de imPortância 2eral. oara o futuro da
humanidade, diz respeito à necessidade de repetir com certas modificações o mesmo desenvolvimento básico pelas
sociedades menos avançadas. Nenhum grupo de inteligências criadoras poderá respondet a isso de maneira
científica. Especialistas que, como eu, não acreditam
nas regularidades fechadas da história social são, por vezes, mais cépticos acerca de quaisquer predições.
Por outro lado, quanto às estratificações estéticas
da prespectiva conjuntural, pelo menos três grandes
soluções alternativas parecem possíveis: ou os artistas
contemporâneos deixarão de produzir arte, a qual sobreviverá apenas, sob a forma das obras primas até agora
realizadas; ou a arte continuará a existir mas será considerada secundária em comparação com outras espécies
de criatividade expressa (concretizada); ou finalmente
permanecerá paralelamente aos novos fenômenos que
são agora assimilados pela vanguarda mais radical.
A estética tem que penetrar no âmago destes três caminhos previsíveis da evolução da arte. Se é dada a prioridade
ao primeiro, à estética ficará reservado o destino de um
gradual emurchecimento. O segundo promete, apenas,
o ínfimo papel social da ténue sombra de uma arte em
declínio. O terceiro deixa aberta a chance de sobrevivência
da arte fora da anti-estética, que, lentamente evoluiria no
íntimo de uma disciplina desconhecida. Seja como for, a
meu ver, a estética vai"muitíssimo mal, enquanto continuar
a prolongar-se pelos tradicionais caminhos secundários, em
vez de entrar nas estradas mestras da cultura de hoje.
Finge que cada coisa permanece no seu domínio, essencialmente como foi por séculos, em lugar de reflectir sobre o
seu próprio destino e sobre a sua não impossível deteriorização. Enquanto os conceitos-chave forem o de criatividade
e invenção, porque é que isto deverá durar? É auto-ilusão
depositar confiança nalguns remédios metodológicos
miraculosos, quando o necessário é coragem e dignidade de
enfrentar a própria superficialidade. O que fizeram J.
Kosuth e os seus colegas sem relação à condição da arte e
do arti~ta, deve ser feito pelos mais lúcidos estetólogos do
nosso tempo. Ou então, serão ameaçados de isolamento
nomàstico, ou aplicarão sobre o caminho da bem equipada
meta-estética, a antropologia social e filosófica como o
meio apropriado da auto-análise cirurgica.
4. É claro, por enquanto, que a linha de raciocínio deste
trabalho assenta na convicção de que o tipo de questões
e abordagens que expus nas duas antecedentes secções, é,
infelizmente, raro na estética presente. O ponto de partida
usual deste estudo especializado no esquema por ·mim
tratado é a filosofia social ou a filosofia da história. Sustento que o Marxismo é excepcionalmente adequado a
esta estratégia de pesquisa.
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Teóricos de cunho comunista ortodoxo, tanto corno os
seus opositores, cujo conhecimento do Marxismo está perto
do nada, ficam espantados quando deparam com tais afirmações (2). Acham impossivel que o Marxismo possa deixar de advogar o carácter perene da arte, e por isso consideram todo movimento anti-arte na nossa época como sinal
de podridão burguesa e de desespero. Contudo, se alguém
abandonar a já gasta e monolítica compreensão do Marxismo que, leva a reconhecê-lo, corno uma Biblia, e se alguém
prestar atenção às suas diversas correntes, não há razão
para tal espanto. Por falar nisso, não é obrigatório arrumar
uma tradição marxista definida (palavra de Brecht e
Benjamin) para que haja urna frutuosa abordagem da vanguarda. Mesmo se tivermos em conta os traços comuns
das diferentes linhas de desenvolvimento do Marxismo,
há muito a ser dito em defesa da recente vanguarda e correspondente anti-estéticà.
4

Um uquJtecto medita esteUcameute a sua obra: lns~ de Artur
Rosa na S.N .B.A., Lisboa.

5
Um uque6logo medita esteUcamente a sua obra:
Vareia na S.N .B.A., Lisboa.

lns~

de Mário

6
Uma poeUsa medita esteUcamente a sua obra e respectiva relaçio
com a cidade: Instalação de Ana Hatherly em "Altemadva Zero" Lisboa

,

m~
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O Marxismo foca os padrões antinómicos que são característicos da presente época histórico-social isto é da
colisão de forças alienantes e contra-alienante~. No n~sso
tempo, a vanguarda apresenta o melhor testemunho desta
luta feroz e apaixonante. Estes acontecimentos na sua
maior parte e a arte-guerrilha na totalidade (ligada à contra-cultura) atacam os fundamentos da instituição e do sistema
social. Os artistas-pop e seus sucessores, denunciam a
civilização de hoje, que, nas suas lustrosas vitrines de banalidade expõe cultura-indústria, tédio e vazio universais.
O conceptualismo destrói toda a presente cultura apontando
a _i~s~gnific~n~ia d~ produção artística e a tautologia dos
cntenos estettcos. E verdade que a vanguarda está sujeita
às prestações omni-invasoras do Leviathan e que há uma
porção de riscos nos seus vários modos de jogar. Apesar de
tudo, há também- e eu acrescentaria, principalmenteuma distância crítica entre sua expressão e o mundo
circundante. Isso, tanto é sintoma como protesto, e mesmo,
quando apenas parodia cada mudança da moda, serve não
só como espelho de existência degradada, mas também
como um mensageiro do invencível carácter humano.
Relembrei, Adorn.o, pois não é por acaso que essa inclinação marxista o induz a apontar as antinomias artísticas
de ont.em e da nossa era. Na realidade, ele encontra na
vanguarda apenas negatividade e impotência. Contudo,
esta é, a mais refrescante negatividade, quando oferece
a máxima autoconsciência, e, constitui uma poderosa
impotência quando leva radicalmente longe a escatologia schilleriana da libertação humana por meio do puro
jogo estético.
Um outro movimento estratégico, ancorado na cosmovisão marxista, isto é, revelador dos fenómenos emergentes
no meio do actual labirinto, é também, adequado para lutas
da vanguarda. Porquê chamar todas as suas expressões
de anti-humanistas, quando elas manüestam provavelmente um mais amplo humanismo? A evanescência da arte
pode ser tratada como o começo da desalienação. Somos
impelidos a citar a visão de Marx da ''klinstlerisch-produktive Gesellschaft" (recentemente reinterpretada por
Marcuse no seu "Essay on Liberation"). Motivos idênticos podem ser delineados no jovem Lunacharski, no Trocki
de 1924, em Caudwel, em E. Fischer e em muitos outros
pensadores marxistas. Com efeito, de acordo com as permissas desta cosmovisão, a arte poderá ser tomada como
um reino historicamente restrito das misérias da vida
compensadas, embelezando-as ou alertando-as contra a
mesma, numa palavra, funcionando alternativamente
como narcótico ou como consciência vigilante. Talvez o
futuro homo aestheticus (na versão marxiana, não schilleriana) criativo e inventivo, seja apenas a continuação
daquilo que, desajeitadamente e de modo claudicante,
se iniciou com a vanguarda dos dias de hoje.
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Finalmente, também o modo de proceder do marxismo·
analisando a arte em primeiro lugar como resultado e ~
mais sensível orgão de cultura e em segundo lugar como difamação de processos sociais globais - poderia ir ao encontro da vanguarda e da antiestética. Determinismo
versus teleologia, avanço tecnológico acelerado versus
praxis colectiva, que acaricia o primato de outros valores
confo~mismo versus contestação, nostalgia da utopia d~
pedetto versus o pavor da exageradamente perfeita encarnação de projectos utópicos que ameaça com formigueiros
super-racionais ou com quarteis militares etc. - todas
estas oposições são diretamente enfrentadas pelos recentes
vanguardistas. A vanguarda, privada de qualquer ilusão no
que diz respeito à essência da arte, lúcida até ao extremo
limite sobre os conflitos e os dilemas do ponto de mudança
civilizacional, é, mais do que qualquer outra espécie de
arte, o ponto nevrálgico do nosso tempo.
Sou, então, obrigado a declarar que a estética marxista
está errada enquanto se mantém piamente devota a lemas
antiquados, isto é, enquanto apelida a recente vanguarda
de louca e decadente ou, além disso, concentra nela a
atenção sobre saídas, que são neste momento histórico
de secundária importância. Evitando a questão principal
sobre o que realmente aconteceu ao artista de há 60 anos
para cá, as prolongadas circunstâncias sociais desde a
Revolução de Outubro- e pondo de lado as distinções que,
são as alarmantes similaridades (3) da condição artística,
entre a União Soviética e os Estados Unidos tal questão
perde a inegável vantagem para superar a s~a própria situação crítica.
Recapitulando, terei razão em censurar os estetólogos
por um atraso? Nenhuma desculpa- penso eu - é necessária depois de ter tentado provar que sofrem um sério
revés. Porém, devo desculpar-me eu próprio se o meu argumento foi expresso de um modo peremptório, compreendo perfeitamente que minhas proposições não podem ser
senão tentativas. Sei também, que para fazer entender a
minha crítica, deveria escrever um livro, marxisticamente
orientado, sobre o tópico acima explanado.

(*) Tradução ~e Romano Galeffi, revista pelo prof. João Antenor de

Carvalho Silva.
(1) Tente.i um hipótes: convincente para o crucial problema axiol6gieo-

-~st~.tíco, no meu hvro "lnquiries into the Fundamentais of Aesthettca - M .I.T. Cambndge (USA), 1974, 1. 0 capítulo.

(2) Vide SIMPúSIO SOBRE O PENSAMENTO ESTÉTICO MARXISTA·
~~l.artes na sociedade" , p.216 .. 241, Summer-Fall, 1975, Madiso~
(3) Tenho em me~te a g~n~ina marginalidade da arte e seu desamparo,
embora na Umão Sovtéttca ela apareça sob o disfarce de um respeito
declarado e enfafizado.
N.B.: As Uustrações deste artigo e re~~pectlvulepndu lio da
re~~ponsabUidade da KedaeçAo.

S.N.B.A.
Embora tenha sido remetido à
Sociedade Nacional de Belas Artes,
o inquérito dessa revista, uma vez
que se reporta a Galerias, supomos
recair sobre a Galeria de Arte Moderna, a única sala que possuímos
mais acentuada nesse sentido. É
verdade, apesar disso, que a nossa
resposta poderia envolver toda a
S.N.B.A., mas um trabalho assim
implicaria uma análise em extensão,
com recuos históricos explicativos,
talvez incomportável para o critério
seguido pelo vosso inquérito e de que
tivemo conhecimento no n. o 2 da
revista.
1. A Galeria de Arte Moderna da
SNBA foi criada nos anos 60, pela
recuperação de um espaço na cave
do troço avançado do edifício da sede.
Essa iniciativa correspondeu a um
período movimentado da associação,
marcado por certo desenvolvimento,
quando ainda mal se anunciava o
simulacro de mercado artístico que
se verificou em Portugal até ao
princípio dos anos 70.
Os objectivos da Galeria consagravam uma perspectiva de natureza
estética e cultural, visando a .divulgação, e~p. sucessivos programas de
cuidadoso estudo, de artistas modernos e de vanguarda, nacionais ou
estrangeiros. A Galeria procurava
assim sintetizar e corporizar uma
política cultural selectiva que a Direcção e o Conselho Técnico de então
defendiam , por vezes polemicamente.
2. Integrada na SNBA, conio se
disse, a Galeria de Arte Moderna
procurava sublinhar em qualidade,
através de exposições individuais, a
linha de intervenção da Sociedade
nos anos 60 e contrapondo às iniciativas do S.N .I., em termo.s mo-

dernos, um significativo grupo de
artistas. Artistas que se consideravam (com alguma justiça) representantes de um certo panorama
sócio-cultural que então se verificava sobretudo em Lisboa. Artistas,
ainda, que de certa m~meira integravam 1,1ma resistência à herança
das imagens convenientes assumida
pelas autoridades do regime.
Mas a isto acrescentava-se
a exemplaridade da Galeria enquanto
tal, enquanto espaço de cultura; a
sala era muito sóbria, a orientação estética caracteristicamente selectiva,
e .a relação com o meio, de início
tocada pelo mundanismo que se
abate sobre o "novo não espinhoso",
pecava apenas pelo modo como parecia situar o objecto de arte: qualquer coisa cuja qualidade se mostra
e se afirma sem discussão. Este
método "elitista" e "omnisciente"
de apresentação, num meio que se

subestima a cultura e se predispõe
à invasão dos modismos e dos mitos,
foi de facto eficaz em termos de prestígio, em termos de credibilidade,
tanto mais que as exposições do
início da Galeria propunham um real
bom nível.
3. A Galeria de Arte Moderna,
não sendo uma sala comercial, tem
sobrevivido por se encontrar jntegrada no espaço da SNBA, associação que conta mais de 75 anos de
existência e que ocupa um lugar destacado na História da Arte em Portugal durante este século. Isto não
quer dizer que a Galeria tenha sobrevivido bem: por um lado, a SNBA
sofreu, com toda a brutalidade, a
recessão na procura de instalações
para exposições e bens de cultura no
após 25 de Abril; e, por outro lado,
estando agora dependente de subsídios estatais para manter as portas
abertas, não dispõe ainda de meios
mínimos capazes de garantirem
uma actividade contínua e de muito
boa qualidade. Uma expostçao
colectiva ou individual só se faz em
boas condições, com largo suporte
financeiro. Qualquer catálogo, neste
momento, ultrapassa com a maior
facilidade os cem contos e, em regra,
vai muito para além disso. Depois
- é preciso dizê-lo - uma tal
penurta só poderia combater-se,
sem alteração fmanceira de maior,
através de um utópico sentido de

o Ie r i o
empo

todos os dias, das 15h às 20h,
excepto ás segundas-feiras
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R. Nova de S. Mamede, 17-A
Lisboa
Telef. 68 33 08

luta. Por exemplo: se todos os
grandes nomes (vivos) das. artes
plásticas em Portugal, incluindo
os que serviram e se serviram da
Galeria de Arte Moderna, voltassem
a expor em massa na SNBA (àquem
de luxos, privilégios e promoções),
assistir-se-ia de repente a uma espécie de pequena revolução de talvez
grandes consequências.
Na ausência disto, as novas gerações têm podido expor na Galeria
de Arte Moderna, por vezes com
obra de muito mérito, mas quas~
sempre tendo que aguardar a clarividência dos que só o são quando a
História resolve por eles ou quando a
moda lhes sugere genealidade onde
ainda existe indecisão disfarçada de
irreverência.
4. O mercado da obra de arte tem
que ser bem regulamentado e pedagogicamente enquadrado para que
a especulação não faça soçobrar a
verdade, elegendo, quiçá por mais
impressionável, a mentira. Daí que,

embora a Galeria de Arte Moderna
não se dispense de vender, a sua integração numa instituição não lucrativa (se esta for bem apoiada)
pode desempenhar um papel divulgador e pedagógico (senão mesmo
moralizador) do maior interesse
para a clarificação do público em
geral e do público das galerias em
particular. Até porque, nessa linha,
poderá praticar preços compatíveis
com a realidade económica nacional,
demonstrando a arbitrariedade das
somas astronómicas observadas em
leilões e noutros locais onde o objecto
de arte é (era) adquirido em termos
de pura capitalização como acções de
uma empresa.
S. Objectivamente, o actual
Conselho Técnico da S.N.B.A.
publicou, para o ·tempo do seu mandato, um plano de actividades diversificado e adequado ao tipo de trabalho para que a Sociedade está
vocacionada. Seria tmpensável - no
horizonte orçamental de que se dispõe , e mesmo com certo optimismo
- fazer da instituiçãõ uma segunda

Fundação Gulbenkian ou condicioná-la à visão cultural que nos vem propondo a Secretaria de Estado da
Cultura, quase por inteiro votada à
vanguarda e pouco interessada em
reperspectivar os grandes valores
da lflossa realidade artística contem·
porânea. Neste sentido, e tendo em
conta as actividades programadas
para outros sectores da SNBA,
a Galeria de Arte Moderna destina-se por agora a propor exposições
individuais de artistas vivos, numa
linha aberta de modernidade, eventualmente numa balanço entre nomes
consagrados e jovens autores a que
se reconheça mérito real. É um
programa que tenderá a bater-se
pela qualidade, mas sem receio do
risco ou da aposta num futuro em
definição, necessariamente ainda
desfocado para uma óptica crítica
que opera sobre a hora.
Lisboa, 5 de .Fevereiro de 1980
Pelo Conselho Técnico
João Bento de Almeida

alberto carneiro

(jfJ)

ana vieira

Jorge pinheiro
João moniz
josé rodrlgues
José conduto
Irene buarque
Ieonel moura
mairlo varela
emesto de sousa

CALERIA 111
CAMPO GRANDE, 113-A/LISBOA
TEL. 7774.18

Permanentemente obras de:
Bartolomeu dos Santos, Carlos
Botelho, Carlos Carreiro, Costa
Pmhelro,EduudoLuh,Edwudo
Nery, Lourdes Castro, Manuel
Baptista, Nlklas Skaplnakls, Palolo, Paula Rego, Pedro Avelar,

pintura lntemaclonal

Q

Pomar, VIctor Fortes e VIeira
da SUva.

Quadrum Galeria de Arte

Rua Alberto de Olivei ra. 52
Li sboa
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Coruchéus

Alva lade

A rosa dos ventos,
:o de vista da navegação marít;ma ou aérea,
mostrador da agulha de marear, magnética
ra da agulha giroscópica. e aparece desenhada
nas cartas marítimas ou planos hidrográficos
ntação de rumos magnéticos e verdadeiros
e transportarem os rumos ou marcações ou
nvenientes por meio da régua de paralelas ou
equivalente.
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1 Do ciclo: "O meu corpo é o teu corpo O teu corpo é o meu corpo", Vigo (1971) Grand, Bruxelas (1975) Lisboa, Coimbra, Évora (1976 / 1978)>
Milão (1978), etc. Mixed-media, c "Luís Vaz 73", "Revolution my body n. • 1" e outros.
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... a que dá um passo em frente. As coisas não devem ser demasiado claras, óbvias, explicadas; de?Iasiado transparentes, rápidas, direi mesmo: demasiado especuladas- tendo em conta sobretudo o lado conotativo da palavra,
ó Mestre (quem diz Mestre-em-português-de-hoje, diz Almada Negreiros. ~e um lado, Fe~ando P~s.soa, .do
outro). Dizia eu: especular, Ou: especulação, etc: as palavras. Contar os smats, amar em abtsmo os dt~onartos
ou romanticamente os cemitérios N.B.: digo romanticamente no sentido oposto ao util-lizado pelo antl-Mestre,
o que não é propriamente pejorativo, Hermano Saraiva); amar toda a memória do mundo, todo o texto é um cruzamento de citações; amar as coisas, mas também as palavras que as arrancam à 1c6ra, minha mãi, nossa.
Gradiva, a que dá um passo em frente: ela era jóvem, não era uma criança, e evidentemente, não era ainda uma
mulher ... Não lembrava em nada os baixo-relêvos frequentes, banais, representando Vénus, Diana ou qualquer
outra divindade a mulher é o destino do homem do Olimpo; tampouco Psyche (ou psiqué: relativo às qualidades
intelectuais e morais, alma se esta palavra não ofende o teu racionalismo pseudo-situacionista e seguramente
obsoleto); tampouco, uma qualquer Ninfa. O Canto Nono, o "Luís Vaz 73", a música electrónica e o Jorge Peixinho:
"Et Ia mer était si terriblement belle!- Christine, a Fuga das Ninfas; Olympia enfim, Gradiva:
"What does Jose Ernesto mean to me? Permanent and future youthfulness, an active passion for invention and
discovery, radiant and desarming warmth. A Friend." (Ao que êle responde com o que podia ser uma canção dos
Beatles: "Let me di e as a youngman die l ")
Isto foi um tempo . Quer dizer, um espaço (quási cora). Concreta e rigorosamente: uma página dactilografada,
evocação da Terra Prometida.

outro tempo

àjaia miguel (como- se- conclusão)

Gradiva é o destino de Gradivus, a Guerra o destino do deus das guerras: o dissídio. Ela vai além do necessário,
dá um passo em frente. Em frente quere dizer, aqui sem sombras e com toda a força especulativa, a Terra Prometida. Dá um passo em frente: a que vai para os combates.
E é tudo. Nem a Porta, Duchamp même, nem Breton (apezar da Nadja), nem o romantismo alemão, as ruinas de
Pompeia, a coluna de Janas, Novalis: Hinunter zu der sussen Braut, ou mesmo Freud ... Utilizo o poder das palavras, nomes próprios-im-próprios, como o veu da nossa distância, e um aviso aos jogos do poder ... Quem tem um
olho ... Lacan-Ponty chamar-lhe-iamfimção sc6pica: não será demasiado ocultismo do pequeno alvo (deitar pedras
no campo do outro, para contrariar a cultura)? Seja como fôr, este passo em frente, é -fuga das ninfas -um desnudar-se.
Do poder, esta escrita em abismo ...
Do poder, cada nome-coisa, uma catástrofe ... Negatividade. Investigação da lógica do heterogéneo: a pedra ainda
há-de dar flôr.
Desnudar-se correndo, a clâmide solta, a túnica, o veu subitamente ...
o teu corpo Gradiva é o meu corpo Einst ist alies Leib Ein Leib.
nua ...
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entre-tempos
à lenajulião (excessivamente)
O.nu em geral ou geralmente o nu, ou o nu im-propriamente dito.
Ou melhor: im-propriamente visto. O profundo nu, só de soslaio.
Ou em acto. Ou seja
o nu emociona um instante ou longamente iludido e esperado quando arreliadoramente despido (vulgo strip-tease) ou num instante corroborado quando instantaneamente despido
porque parece que finalmente se vai abrir ao olhar possessivo especulativo à propriedade ao ter e haver o
próprio o próprio do outro
como se finalmente tu tivesses nome um nome proprio
não um dos nomes im-próprios com que nomeamos e eu digo: tu o mundo continua dividido e verdadeiramente
in-diferente

2 A Fuga das Ninfas, em "Luís Vaz 75", "Oiympia", etc. Coimbra (1979), Berlim e Lisboa (1980)
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como se pudesse escrever o teu nome o teu corpo no meu corpo no Mesmo
imediatamente depois decepciona retomo o fio tento escrever a escrita sabes a violência a guerra que surge
inesperadamente do outro lado da festa a guerra inexplicável não era um conto a desconfortante tautologia
é o dissídio
a história
um ponto interrupção aqui jaz um pensamento ou o princípio da realidade
retomo o fio a escrita
porque todos os nus são eguais e fazem parte da classificação
da escritura da violência
desnudar é um io~o de diferença(s} como a escritura ou romper um ca~nho uma estra~a
.
o nu femenino é mais emocionante num estado de história para mun porque mats desprovtdo
por exemplo

susana no

o altdorfer mais que outro o disse está em munique
o nu feminino é mais e-vidente transparente à exploração do homem da mulher pelo homem
da natureza pela sociedade
- Zampano é arrivato I
lembras-te da estrada de fellini? é evidente
e este é um belo exemplo de como são profundas as afinidades entre a escrita e a estrada
ambas·
cortam interrompem e impõem ou simplesmente põem uma cadeia significante onde outra-hora era o
o quê? o paraíso original pensam pensam ingenua e centroetnologicamente os rousseauistas e os etnólogos e
foi assim que a leste do paraíso este foí inventado ou por outras palavras o paraíso é uma ideia infernal ou
o tempo a terra (prometida por quem?) só podem
ainda o paraíso para tê-lo foi preciso perdê-lo primeiro
ser lidos ao contrário ou concertamos isto e os rios correm para a nascente ou declaramos guerra à espanha
minha mãe
(Lembro-te por exemplo displicente e indulgente à ignorância do pachêco as observações gramatológicas do
Derrida, mas também a célebre interpretação ou instância da letra do Lacan - com ou sem bicicleta Falorca - a
propósito, ainda aqui maneira de dizer ... ou escrever, do por ventura- des/ventura pachequiana- ainda mais
célebre algoritmo saussuriano significante/significado ... citação de porteiro, ingenuidade ou · esperteza saloia,
quem tem uma palavra é rei Príncipe, todos querem, na melhor das hipóteses como os ceramistas alentejanos
chamam picasso a certos modêlos de jarras: é a palavra justa-que me perdõem os porteiros - modêlo, jarrão,
hipo-tese
aí a estrada - a estrada do dissídio - é férrea, o que não tira força nenhuma à chamemos-lhe metáfora, antes
pelo contrário conferindo seres e pareceres diabólicos à máquina-a-vapor que o digam aquelas que sem o
saber confirmavam o poeta -receia que um dia ela já não te emocione mais porque como traduzir o plus: o plus
é o novo, quere dizer ela, a locomotiva, a noiva mecânica, a olympia, a gradiva a que avança um passo, é que seria,
como quem se despe , o novo a novidade, a nova idade ... e assim etc em abismo mas como a-parecer de novo
quem não tem ainda parecer ou semelhança? isto, confirmam-no filósofos, filólogos e outros, é o problema da
origem
a propósito.de Saussure, lembro anagramaticamente as observações de Saussure-Starobinski- esta não é para os
mas nem anagrama nem paragrama.
porteiros - sobre· o texto e pre texto , as palavras debaixo das palavras
nem hipograma talvez a loucura de Saussure ou dos por e contra Saussure ...
sublinho: fim do parenteses
decepção do sentido
voltando à decepção do nu
o nu decepciona portanto mas só como a lição da (duma) escrita um despertador despertando desaustinadamente madrugada do sonho a estrada ou a insistência na ginástica um dois um dois até ao excesso
mas
eu desejo
o prazer
desejo de novo o amor enfim
eu desejo
quere dizer o sem fim do novo
ora como se pode apare(s)er sem ser?
por outras palavras surprender?
(o mesmo rouxinol do filósofo pulsão da morte ou repetição ou a rou:xinalidade confortante tautologia)
só : quando olhamos de soslaio
é claro fundamentalmente há isto o olhar um olhar olhar de frente é o olhar do príncipe do Príncipe ou
rei ou pai ou deus
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3 "Intimate Piece" (1976), do ciclo: "Gradiva"

ou a respectiva ilusãoespectáculo o príncipe em frente da cc:ma facilmente
trocamos todo o (valor de) uso precisamente em(valor de) troca em minha casa sou rei isto funda-menta
(mente) a sociedade do espectáculo (todas as vezes que dizemos sociedade oposta à natureza claro claro omitimos que toda a sociedade é do espectáculo porque sociedades festivas só em utopia-ucronia)
mais claro ainda a luta de classes a exploração da mulher pelo homem
pelo contrário o olhar de soslaio é inocente e inaugural
origem não originária
definitivamente (por definição) impossível de repetir
de morrer
é o olhar da aventura
do excesso (do excesso do excesso)
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quarto tempo
à ana joão (sem limites)

Gradiva
quero os teus olhos
mineral
elle se vois se voir
mas não quero só os teus olhos
quero o teu corpo
vegetal
mas não quero só o teu corpo
quero o meu corpo
a trama
a estrutura
o entrelaço
o nó
eu para mim
sou demasiado pouco
quero o corpo e quero o espanto
quero a rede e quero a teia
a não origem da origem e a ferida de um futuro prometido
uma terra
o laço e o beijo
beijar-te humanidade na boca
mas também a pedra
que há de dar flor
quando reunidos
idênticos e agressivos vencermos
o poder da morte
a cor dos teus olhos
o entrelaço a tapeçaria
da nossa comum estrutura
o ser comum
o ser comum
tempo de começar
à nini fernando (heroicamente)

nini meu amor as tuas lágrimas heroicas
mãe arcaica
deram(me) um passo em frente
o mais importante

antigas

as tuas lágrimas gradiva
desde então o problema é urgente;
o que é um grande homem?
José Ernesto de Sousa
Ernesto de Sousa
De Sousa
Sousa
(por excesso)
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NO CÉU

UM GUINDASTE

UM GillNDASTE NO CÉU

MARIA ESTELA GUEDES

1. O que pedem é simples: um texto que dê conta da
dimensão ética da poesia. Pego no Armand Cuvillier:
"A ética é a ciência normativa primordial". Ora, a poesia
não é uma ciência, mas uma técnica de conhecimento.
Mais grave, ela é via para o saber na ignorância do seu
objecto. Diria até que o poemà busca esse objecto de conhecimento. Depois, a que normas obedece, ou que normas
propõe a poesia? Julgo que nenhumas, pelo contrário.
Também aqui penso que a poesia pode é procurar descobrir
quais as normas primordiais da existência. Neste ponto,
direi que o poema desenha uma carta para indagação no
espírito da filosofia natural: ama-se a "!abedoria da Natureza, procura-se inquitir que leis a regem.

2. A mais importante lei da filosofia natural determina: "O que está em baixo é igual ao que está em cima,
o que está dentro é igual ao que está fora, para realizar
o milagre de uma coisa única". Igualar tais espaços é o
fundamento da metáfora. Pergunto: a Natureza rege-se
pela lei poética, ou o poema rege-se pela lei da Natureza?
3. "Pensar a arte é pensar pelo menos a articulação de
dois espaços", · diz Eduardo Prado Coelho. Não se trata de
pensar os espaços, mas a a articulação entre ambos, ou
seja, a religação de um termo a outro. Pensar a metáfora
significa ver que tipo de ligação existe entre o homem e o
universo , entre o espaço e o tempo, o consciente e o inconsciente, o corpo e o espírito. Pensar a metáfora significa
pôr em causa o sistema de conhecimento fundado na diferença, quando essa diferença só existe como ponto de
referência convencionalmente instituído para facilitar a·s
operações mentais. A metáfora pressupõe o modo de conhecimento fundamentado na correspondência natural.

S. Vão dizer que faço poemas, quando se pedia
um texto teórico, o mais possível claro e isento de contradições. Mas nunéa sei o que de mim fazem as cartas,
sigo-as por caminhos às vezes intransitáveis, deixo-me
conduzir para o que pode ser uma tragédia ou uma farsa,
sorrisos de tal maneira brancos que se colam ao papel como
laguna imóvel. Não violentar. o sentido que tomam as palavras pode também ser a nossa ética.

4. A ética, recordemos. Aparece por inevitabilidade,
algo que se solta do poema como resultado da operação.
Alguém a procura? Enquanto moralidade, julgo que não.
Mexe-se nas palavras, todo o trabalho é de sedução de algo
tão remoto e fundo que chega a abalar a pretensa consistência da linguagem. O acto de sedução, para já, sai fora
do capítulo da moralidade. Creio mesmo constituir delito,
sendo, por isso , passível de legislação punitiva. Que pretendemos seduzir tão clandestina e insidiosamente? Em
suma: qual o móbil destas linhas, e de outras com seus
risos criminais?

6. Se tomo o comando dos vocabulários, caio facilmente em contradição, pois a verdade é multifacetada.
Elas nunca se contradizem, as palavras. Agarram pelas
crinas os animais mais díspares e resolvem sozinhas e
coincidência dos contrários. Assalta-me a jdeia, por exemplo , de que a poesia é a arma mais eficaz para vencer a
ética, por ser ética criminal. A contradição pertence-me,
sou eu que caio em falta. Mas se deixar que as palavras
me conduzam à noite luminosa do sentido, não há qualquer
contradições entre tre~as e luz. Fundem-se numa penumb rosa claridade 1unar. E na noite que a luz se toma interior.
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7. E o poeta? Está por detrás. da sua sina a reflectir-me o rosto. Posso encontrá-lo no caminho das palavras,
ensinar-lhe até algumas regras menores do trânsito verbal.
A ambição, porém, é destruir toda a fronteira literária:
ir dos sygnos, sygnas, ao seu rosto, do seu rosto ao meu,
do meu ao outro, do outro a outro ainda, deste a não sei que
insituáveis topografias. No fundo do poço especular onde se
reproduzem abismadas figuras, alcançar- um fogo fixo,
olho de radar inexpremível, coisa de poder inenarrável.
rável.

14. A poesia não é um objecto específico, não responde
a questionários com cruzinhas no sítio do sim ou do não.
É assim-assim, talvez, sim e não simultaneamente, muito
analógica e modalizante. Peguemos em todas as espécies
havidas e a haver, ficamos com um reino. Flutuante?
Creio bem que sim, creio bem que ~ão. É em todo o caso·um
reino suficientemente armado para reduzir à categoria de
linguagem os reinos mineral, vegetal e animal.

15. Por isso o poema se transforma em técnica de conhecimento, absorvendo o somatório dos precários saberes
8. Ele, o poeta, está no futuro a olhar para o seu passa- humanos, abolindo as fronteiras espaciais e temporais.
do que nos é presente. Tão enfurecido com a nossa pequenez e lentidão que contra todos escreve o seu poema.
Por muito que o desprezemos, o poeta estrá sempre à . 16. Ética, então, a recolha que a poesia faz da memória
nossa espera numa esquina. do tempo a vir. Sempre com a colectiva dos tempos, busca de compreensão ilimitada do
implacável decisão de ajustar contas.
·
Todo. O poema é central, quer dizer, tem o centro em toda
a parte, e a circunferência em parte alguma.
9. Diz nomes. Por baixo da sua beleza inexplicável
corre uma raiva tóxica. Flores do mal, venenosos sentidos
sob corolas inteiramente refrangentes de cristal.
10. Denominação é dominação? Denominação é danação. O criador condena-se por isso mesmo, por criar. O
absoluto, crio, quero dizer, creio, se o fosse realmente, não
precisava de se ver ao espelho. Para aparar a queda restava
gerar um poder contrário. É esse esforço maléfico para erguer o poder divino ao lugar anterior à queda que subsiste
no espírito do poema.

11. No poema pode-se ir muito longe porque se não
sabe até que ponto se vai. A poesia vai sempre mais longe
do que nós, a leitura esforça-se. por lhe acompanhar o
ritmo da passada. A teoria, obra do raciocínio, esbarra a
cada passo numa ou noutra limitadíssima hipótese de definição do que, afinal, é indefinível: a poesia é acto completamente gratuito e inútil, ou é o reflexo da queda dos poderes
divinos. De qualquer modo, vendo bem, não chega a haver
contradição: recusar ou tomar o poder são divergências da
mesma atitude.
12. ú luciferinas criaturas que ousais desafiar os deuses
com as suas próprias armas mortais.

13. A ética, não devemos fugir ao tema imposto. Cornpartirnentar, dividir, classificar, arrumar os objectos por
espécies. Estamos com uma espécie de ética, urna só,
Ethica sp., L. (1979), nada de confundir com a Ethica multifacetata, e muito menos com a Ethica polimorpha. Não misturamos alhos com bugalhos, não confundimos as espécies.
Somos, por consequência, especialistas. Especialista é
aquele que corta toda a espécie de ligações entre irmãos
siameses , incapaz de pensar a relação das partes com o
todo . Onde a metáfora diz que não há compartimentos estanques, que tudo está ligado por uma sintaxe implacável,
o especialista corta, mede, pesa, conta pelos dedos. É um
ser digital, que só conhece o sim ou o não.

17. Tem a ver com tudo o que nos cerca, tudo aquilo a
que fazemos cerco. Pego num poema e ele põe-se a mexer
em todos os pontos da minha vida, vai comigo para toda a
parte. Infiltra-se, alastra, corrompe.
18. Daí que se não possa apreender a poesia nas malhas
de um saber unidimensional. Para o atacar é preciso jogar
com as cartas todas, possíveis e impossíveis. A isso chamam outros a interdisciplinaridade, reduto donde saltam os
adversários da especialização.
19. "Tão vago, que pode querer dizer tudo". O poema
não é vago, é sibilino. O poeta pode ter querido dizer só
urna coisa; o poema não pode querer dizer tudo: diz tudo.
Desse tudo, o leitor selecciona os sentidos mais adequados
à sua interpretação. Estilhaça o que fora inteiro, divide o
que estava unido, erra as contas onde o poema lhe propunha dados de justeza total. Por cima dos estilhaços críticos, o poema sorri, soberano, com seu orgulho luciferino.

20. Nunca a leitura dá conta de todos os sentidos do
poema. Não se trata de um problema de extensão, basta.ver
como um soneto pode provocar volumes críticos bastantes
para encher uma biblioteca. Trata-se de um problema de
infinitude específico da linguagem poética: ela alcança todos os saberes, não se deixando abarcar por nenhum. Absorve a totalidade de experiências humanas, muito pouco
dando em troca; respira oxigénio, devolve anidrido carbónico.
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21. Quando na poesia se busca a compreensão do Todo,
colcha sem fendas de que o poema participe, que o poema
microscopicamente reflita, devemos ler no projecto uma
irredutível falha. O poema está em falta. Não se trata, creio ,
de suprir a falta com a integração da consciência poética na
consciência cósmica, sim de tomar falível a consciência universal. Reduzir o Todo a Nada, eis uma das vertentes éticas da poesia.

22. Técnica de conhecimentos do Todo segundo o modo
da metáfora. A metáfora trabalha no seio da analogia.
Compreender analogicamente significa comparar dois objectos conhecidos para que, da comparação, ressalte terceiro elemento. Esse terceiro membro é a relaÇão entre termos. Só a relação entre dois espaços conhecidos dá lugar à
criação. Cria-se, creio, um elemento desconhecido. Sendo
desconhecido, nenhum poeta consegue dominá-lo com a
denominação. Aquilo de que o poeta já não consegue apoderar-se é da sua criação tomada autónoma. A autonomia da criação é uma relação impossível do poeta ao outro.

31. A pragmática tem a ver com a acção exercida no
receptor. Os resultados são escassos, numericamente falando . Nesse ponto reside a maior diferença entre poesia e
publicidade, visto que ambas podem recorrer a métodos de
persuasão clandestina. A publicidade, entretanto, hipnotiza, não deixando margem ao livre arbítrio. A poesia, por
seu lado, estimula a percepção sensorial, abrindo até aô
infinito a possibilidade de escelha. A publicidade retira a
liberdade de escolha a um número infinito de pessoas. A
poesia dá infinita liberdade a reduzidíssimo número de pessoas. No caso da publicidade, fala-se de magia negra; no
caso da poesia, fala-se de magia branca.

23. Mas quem é o outro? Quem é o meu semelhante?
24. A semelhança é uma metáfora. A função da metáfora consiste em dar conta da estrutura de um mundo anatogado à consciência do poeta. Baudelaire falava de correspondências . As correspondências só existem entre objectos diferentes. Se o poeta busca identificar-se com o alto,
anula a sua própria diferença. Se o poeta busca identificar
consigo o exterior, anula a diferença do exterior. Num·
caso ou noutro , o poema instaura de facto esse litoral entre
dois espaços. Liquida-se realmente a falta? Não se pode
destruir o desejo, seria destruir a própria poesia. Mas há
uma tarefa de eterna liquidação: não do que falta, mas do
que está a mais. Suicídio ou assasínio, a palavra poética é
sempre de castração, não por ser castrada, que o é, mas por
ser castradora.
25. Não queremos o poder exterior: queremos liquidá-lo, ou exterminar o nosso poder interior.

32. Grosso modo, no que respeita à poesia, nunca ninguém entende nada. As excepções, claro. Nestes casos, a
moralidade explorada pela publicidade pode ser varrida por
um vendaval. Como fazer para deixar entrar o poema?
33. Há. que abrir as portas à poesia. Depois, deixá-Ia
fluir e respirar fundo. Age ao nível do córtex cerebral, o
espaço rodopia absorvido por uma vulva cósmica. Dá-se no
mundo um orgasmo sideral.
34. Substância cancerígena, toxma· ~ortal. Não se vê,
claro. Só se sente depois de se ter sido picado. A isso se
chama a cripsis, fenómeno corrente no mundo animal: a
capacidade de um ser vivo assumir de outro as cores,. ·.a s
formas, os movimentos e os odores, de forma a tomar-se
menos conspícuo .

35. Dois espaços no poema, pelo menos: a mimese,
26. Porque o Todo é substância da inquietação, soma de fornecendo informações dissuasoras; a poiese, acto intodas as diferenças. Neutralizar as diferenças em faltas sidioso, clandestino, situação do organismo em defesa ou à
'
sucessivas leva à redução do Todo a Nada. Nada é lugar espreita da sua presa.
para a nossa absoluta serenidade.
27. Ensaio maneiras de me destruir o outro, fonte de
toda a inquietação: ponho-me defronte de um espelho; a
imagem especular é metáfora da minha consciência, alvo
do meu inconsciente. Se fixar longamente esse rosto, acabo
por criar um mito. Um mito resulta da pulverização da minha subjectividade, transformada em objecto de reconhecimento. Quando me for autónoma da minha própria reflexão, terei liquidado o sujeito do conhecimento. Não sei é
que coisa em mim mais me é sujeito de conhecimento: se
a linguagem, se o pensamento.
28. E a ética?

36. Entenda-se que o código poético não é literário,
obedece às leis da Natureza. A poesia não é literatura, de
comum com esta tendo apenas o recurso à linguagem
verbal.
37. Que leis? as da Tábua: "causalidade, unidade, analogia do macro e do microcosmos , ritmo, evolução e adaptação, síntese e solidariedade hierarquizadas, finalidade".
Mas, quando se pega num poema, habitualmente só se vê
a literatura, o brilho das palavras.
38. Neste ponto podemos situar a beleza, possibilidade
de o animal fingir olhos na cauda para mais facilmente
devorar quem se deslumbra. Pode até libertar feixes de
luz encandeante. Por baixo disso corre o espírito do mal.

29. Há um crime em cada palavra proferida pelo poema. À volta dele podemos até observar múltiplas consequências. Fala-se tanto em funções pragmáticas que podia
39. A lei é esta, só esta a ética: no reino poético os cacontar-lhes uma história de corrupções maiores, de como o minhos não conduzem à segurança, levam à sobrevivência
poema destrói todos os valores excepto o seu. A ética reduz- do mais apto. A ciência normativa primordial só pode ensise à poética da salvação. Tudo o mais são íntimos destroços nar que a sobrevivência passa pela destruição do outro, .
de naufrágio .
pela comunhão de poderes.
30. Contradi(c)ções: contrar;ar o dizer do outro, ir do
Todo ao Nada, e inversamente, pouco a pouco.

40. Não é Deus quem se despoja do seu fogo; é Lúcifer
quem sobe até ele ao liquidar-lhe a diferença.
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BARBELO
ANTONIO BARÁHONA DA FONSECA
I

"-Todas as estrelas te protegerão excepto uma"
Em vitória me reservo a tristeza mais estranha
finalme·n te vislumbrada de soslaio na sibila
q.ue manifestou o Verbo em o discurso mais sofrido
na ante-câmara da morte em suspenso ao vivo ao vivo
Igrejas e mulheres, milagres básicos, rasuras,
leituras de liturgias místicas, contemplação do Rei das Horas
Festum Omnium Sanctorum, 1979.
II
A auréola de encontro às estátuas
deflagrava em ácido e áscuas, e nuas
assobiavam as fêmeas com o dorso oirando
no cinzento mar que cimenta o ciclone:
o Santo aproximava-se com açúcar para
atrair os cavalos que se empinavam sobre a água
6.XII.79
III
Ao canto do sótão na bem-aventurada insegurança
do poema: era a música que vinha da várzea
onde, em mo(vi)mentos vagos, as vacas sagradas na
água, passavam a vau o leito do ínvio rio da alma
2.Xll.79

N
Recapitulando as catástrofes, talvez as caves
onde as aves se aventuram só às noites,
eu sou o Venerável que se apressa a dar-vos luz
mais luz recrucificado em oiro alquímico, chaves
do cofre, cenas do mistério tântrico de te vires
comigo separada por um naufrágio
31.Xll.79
Sótão do Lazarim
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TRÍPTICO

1. Trata-se de um episódio que sem demora avança sobre
o tempo.
Trata-se de clareiras no meio da floresta.
Do discreto tremor com que as cidades ingridem as
fábulas e com estas esfarelam o seu corpo peloso nesses
espaços folgados. Trata-se do carro de bois que transportava vinho através da floresta. Mas embora homens
bêbados estivessem no nosso dia o vinho nunca nos
chegava e ignorávamos as castas da origem.
Escutai como dois homens partiam ao entardecer cooduzindo o seu carro de bois e introduziam na floresta
o vinho da noite. Por não terem medo era-lhes permitido
reconhecer o real e saborear os sinais. E assim conheceram numa noite uma mulher negra transportando
uma flor vermelha. Que aconteceu quando a lua atacava
o poiso da cegonha e o forro ao castanheiro.
Abriram-se os olhos dos bois dentro da noite e as estrelas
picaram fundo o bioo das àrvores: sobre o carro de
bois ambos possuíram a mulher e tão intensamente
o fizeram que ela desaparecia e eles chegaram do outro
ao seu único corpo.
E vêde agora em cena um homem que ia só com os seus
bois levar o vinho à aldeia.
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2. Trata-se da estrada. Guardo as horas de a ver partir
por entre as Serras. Eu louvava o fascínio do seu corpo
longo pelo desassombro pressa agilidade ruído. Dizias:
porque compreendes assim a estrada e ficas parado
de olhos fechados como se ela voasse dentro de ti?
Porque repartias a infância dando grandes bocados à
estrada que ladrava à tua porta? Respondia que sempre
o entendimento do estático é doloroso ao que viaja.
A estrada era o vinho que fugia na mulher negra deixando dentro de mim uma flor evaporada. Apesar da
fricção e· desgaste do seu corpo a estrada empresta o seu
risco à história e tanto lógicamente exprime uma lenda
desfavorecida: (leito de rio apaziguado pelo anunciamento da corrente).

3. Viaja-se melhor na carruagem dos fumadores.
O fumo sobe e abre como uma bomba mole e absorve
desapercebidamente todos os lábios segredos (dos)
passageiros.
Ofumo faz-se consistente. Agarra e acelera. Coze por
dentro entra e sai a boca de cada pulmão e co-habita
longamente os profundos ouvidos (dos) passàgeiros.
O fumo faz-se consistente. Agarra e acelera. Coze por
abriga os chapéus.
E a viagem conversa longamente com o fumo. Os passageiros tacteiam no interior de si objectos emulsionados
perdem a gravidade. Vagueiam nos dedos do fumo
cruzam-se nos pulmões da viagem. Por vezes os seus
olhos esforçam-se e o suor parece lágrimas verdadeiras.
É então que se chega.
Deslumbram-se os passageiros com os vitrais da capela
por cuja parte sinistra (uma janela dissimulada de anjo)
o rei espiava a virtude dos filhos para que quando
fossem grandes .................................................. .
......... etecétera ...

Texto: MANUEL HERMlNIO MONTEIRO
Desenhos: MANUEL ROSA
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A VIAGEM
SAMUEL

- Vou viajar - disse-lhe - há tanto deste mundo que não
conheço! Quem sabe se te encontrarei?
Pôs-se a caminho.
Levava consigo o que o passado lhe ensinara: aquela sabedoria
que sempre cabe nas mãos e nos olhos quando abertos para a descoberta.
Começou por seguir os caminhos naturais cuja existência todos
creem conhecer. Depois, entrou no mistério de não saber por onde
andava.
Pisando o chão macio, irreal, da aventura a cada passo, percorreu
lentamente os relevos suaves que à sua frente se ofereciam. Subiu,
sem esforço, breves colinas, parando aqui e ali para prolongar o prazer
dessa escalada. E deslizou, devagar, pelas encostas amáveis desses
montes inesperados que a natureza eregera para o surpreender. Passou
por estreitas veredas habitadas por duendes e pelos cheiros inebriantes
de perfumes raros. E correu, cego, pelas planícies sem fim. A caminhar, foi alongando a viagem ao sabor do imprevisto, recolhendo
desse andar as emoções resumidas de um passado todo inteiro.
Visitou templos, castelos, abismos, florestas, demorando-se
nessas visitas o tempo de nelas ficar~m bocados dos seus sentidos.
Atravessou cursos de águas doces, detendo-se nas suas margens
para melhor os conhecer. E continuou. Voltou aos lugares por onde já
fôra passado, inventando percurssos diferentes dos percursos inventados. Qual peregrino que levasse consigo a crença de que o seu destino estaria apenas no caminhar, ele percorria sem memória esse
mundo abandonado ao tempo.
Galgando horizontes, perseguindo os caminhos imaginados
nesses espaços irreais, foi assim andando pelas campinas e pelos movimentos da terra sua irmã, sem os pés e sem os passos comuns, conduzido pelos ventos que a sua emoção levantava.
Ao nascer do Sol atingiu, no termo dessa viagem, aquele rio cuja
nascente vive nas estranhas de todo o mundo sonhado. E, nas suas
águas mansas agitadas, profundas, correndo para si, mergulhou a
sua alma.
Quando, a cabeça recostada na terra viajada, serenamente despertou dos sonhos guardados por esses caminhos, ouviu dela que lhe
dizia, num íntimo sussuro: amo-te!
·
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decorre olhar
em aproximações sucessivas
chão pisado
aos poucos percorrido
focagem directa
na decomposição das partículas
estrela na vida
estrela na calçada

Desenho de: ALBERTO JOSÉ
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CINCO IDPOTESES

SOBRE A VIAGEM
JOÁO CARLOS ALVIM

"Existe, escondida na linguagem, uma mitologia
filosófica que irrompe e se revela a cada
instante."
Nietzsche, O Viajante e a sua Sombra

vÀ'!( o bule de
onde a onda reflui. o espesso. o
bolo. a bola que
decai. o ventre que
no vento renasce.
aberto aos quatro
vértices. a bolorenta madre. o odre
deste dedo. e redondo o músculo
se enrola. em torno
da dedada. do dê
de circundar. uniforme lídima paisagem. os dardos
se jogados resvalam. mas nem o
fogo. o cálido. e
nem a morte. a
calma. o medo da
matriz que nos
mantém contentes.

1 -De todos os processos que percorrem e animam as diversas formas discursivas do pensamento ocidental existe um que, sendo subterrâneo a quase todas elas,
merece uma abordagem especial: é o processo da viagem, da deslocação que esclarece
e revela. Podemos encará-lo de muitas maneiras (tantas quantas os domínios em que
exerce a sua acção eficaz) e atribuir-lhe diferentes origens; mas é necessário ter consciência de que a unidade do processo é que é fundamento dos domínios vários em que
se concretiza e não o contrário, e que insistir na atribuição de uma origem que explique o primeiro pode ser já uma forma de o ignorar. O essencial, todavia, é compreender o seu esquema de funcionamento no interior do pensamento acima referido:
esquema normativo, que define as condições de integibilidade do discurso que suporta
e produz aquele pensamento. Sem a abertura de uma certa via, circular de preferência, ou elíptica, não se verifica a acumulação de conhecimentos indispensável a uma
mudança qualitativa na compreensão seja de que faceta for do real. Diremos, por conseguinte, que o processo da viagem é um dos paradigmas do "logos" eurocêntrico.
O seu fundamento censurado.
Curioso paradigma: uma certa mitologia do saber inscreve-o no cerne das suas
preocupações, transformando-o em receituário par~ruma angariação de informações
exóticas e definitivas. Esse modelo actua, com efeito, desde as ingenuidades pedagógicas do senso comum ("as viagens contribuem para a educação da juventude") até às
construções globais que, de período a período, tentam a súmula.do saber (legalmente)
adquirido. Teorias do conhecimento, epistemologias, fenomenologias (do espírito),
sumas teológicas ou gnoses, constroem-se sobre o tempo de uma breve suspensão, de
um desvio: vivem do bloqueio que as suscita.
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as almas conversadas. como pulsar a
pele sem voz que
escuta o movimento. e flutuante recusar a dádiva do
sonho. como dizer
semente e perder-se na terra contradita. porque não
erra mente. no
claro escuro da
cortina. e se erra
nega o que persiste. contorce o gladíolo até à exaustão. crava-o no
peito como em vez
primeira. o f(erro)
do percurso. a ferida deste dente.
dispersa o peso.
transparece. translÕcida percorre a
sonolência. líquida
lua com sabor antecipado a lume.
transmigração para
depois da opacidade. e perde-se.
dispensa o rasto.
a espera. lábil cadência a quebra da
cadeia. o húmus lateral. o limiar do
círculo da festa.
dança de quebrar o
mar da densidade.
arco para depois de
todas as certezas.
dardo de dar o ar.
o eco revigorado
da viagem. acabada presença do invisível no visível
de tudo.l transparência

2 - O próprio desse bloqueio é ser ignorado. A sua presença é apenas assinalada
pelo ponto em que uma cisão opera na clara continuídade da nossa re-presentação do
real o traçado de duas linhas divergentes. A partir desse momento toda a viagem é de
regresso.
Regressar aí, ao ponto em que tudo aconteceu. Para referir tão só alguns exemplos, o discurso analítico é uma teia longamente tecida com o objectivo de restabelecer as ligações cortadas entre as duas linhas do desejo e da realidade; o discurso religioso efectua uma religação entre dois entes que o pecado original divorciou; o erotismo é um efeito de bocejo, abertura dos lábios, do vestuário, da vagina ou do ânus, que
exige a presença activa de outros lábios, de outro sexo, das mãos que aí garantem a
invenção do prazer; a teoria da comunicação não ignora, por sua vez, que uma correcta
participação do leitor da mensagem escrita necessita da existência de espaços brancos, abertos à pressuposição. Ora, se a leitura é justamente essa pressuposição, o seu
exercício parece facilitado porque o espaço branco dissimula a sua presença, ao remeter as atenções para as margens que o limitam. O fascínio do regresso está na atracção
do terreno firme.
3 - Essa abertura, esse espaçamento, e o movimento que suscitam, promovem
o acesso à verdade. A "verdade" apresenta-se para a maioria como um discurso
que tenCie a restabelecer o continuum inicial. Figura ideológica como tal, a "verdade"
é, neste caso, o conceito mesmo do statu quo. Não será todavia indiferente o que
(aqui) se disser da viagem. Porque há uma outra verdade, menos acessível e popular,
que se produz no esforço do retirar da máscara, o qual evidentemente sempre acrescentará alguma coisa ao rosto que se desvenda. Assim a terra de chegada é definida
pela própria viagem. Terra prometida, portanto, pelo modo como se viajou. Poder-se-ia talvez dizer: todo o viajante tem a pátria que merece.
4 - Viagem em tomo de, de regresso a: "parte-se para voltar; volta-se para contar" (Sampaio Bruno). O círculo que deste modo se define funda o discurso narrativo
-discurso de prazer, diria Barthes, infinitamente comentável. Mas o discurso narrativo é a forma já normalizada do percurso: repetição, em suma, que diz respeito à
memória e ao exorcismo. Contar é estabelecer uma ordem no interior do caos acontecido; ordem cronológica e causal (em certos aspectos quase o equivalente da ordem
numérica), que explica impessoalmente e assim renova, em moldes fantasmáticos ,
um outro afastamento entre o sujeito e a sua acção, entre o homem e o seu destino. A
metafísica inaugura-se no espaço deixado aberto por esse afastamento: é uma ficção
que se ignora . Só a teologia nos fala verdadeiramente da violenta sacralidade da viagem.
5 - A ideologia - a ideologia no seu todo, enquanto produção de teorias para uso
das massas, seja à esquerda , seja à direita- vive de todos os regressos que a viagem
garante e institui. De todas as distâncias. A promoção da parábola do filho pródigo é
compensadora: todos <'S desvarios (e se por vezes a revolução pode ser um deles, o
progressismo revela sempre uma feliz capacidade para o devorar e diluir!) acabam no
recolhimento (a casa, ao convento, ao asilo, à boa Ordem, ao bom senso, à Razão maternal. .. ) que tudo apaga. Uma figura representa esse recolhimento: a da comunicação
p'e rfeita entre os diversos sujeitos, que é afinal o sintoma de uma perfeita circulação de
"pessoas e bens". Sinal, sempre agradável, de que o capital prospera e de que a
coexistência pacífica é, para além de eventuais e passageiros sobressaltos, uma verdadeira colusão dos sistemas políticos que nos governam.
Existe assim uma rigorosa simbologia que é detectável nas mais variadas formações discursivas -::om que o Ocidente se diz. Essa simbologia pode ser desmontada
através de um qualquer dos seus processos privilegiados, dos seus mitos fundadores.
E a importância dessa desmontagem cada vez mais se revela vital, já que o que esses
processos nos apresentam é, por um lado, o próprio rosto da ideologia que nos escraviza e, por outro, a fascinante possibilidade do acesso a uma verdade simultaneamente
produzida e aceite enquanto dádiva transcendente. Entre a exaltante demanda da
terra prometida e a reprodução (mesmo que dialéctica) dos territórios conhecidos,
prossegue ainda o único debate que mantem em vida o mundo e o homem de hoje .
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RUIDOS
(um divertimento ].)ara Bosch)

CARLOS M. COUTO S.C.

"o demónio, prosopopeia do ruído"
Serres, Hermes-i, Minuit-Critique, 1968, p.41.

E, também, prosopopeia do caos, da bruma, dos
clusters, dos fogos, enfim dos anuviamentos. O caos
serresiano, os fogos de Turner, clusters de Boucoureschliev. A passagem de um escoamento laminar para um
escoamento turb.ulento: toda a veemência 'clinaménica',
·•eclísica'. DoridéXenãlds e Bosch. ·-·
Anthony Wilden, Order From Disorder. "to deal
wit 'noise' ( ... ) wit the improbable 'event' . A escrita como
que se enreda e os sinais desaparecem na bruma e ·no
ruído. Outrossim, o signo da REPETIÇÃO, em Freud,
sinal do demoníaco. Sob o signo de Hieronymus, do das
Delícias e dos delírios (Cf. Traverses, 5/6 - o art. de
Michel de Certeau), (de)compomos estes rufdos (poemática), textos fragmentários, divertimentos, como música de fundo à alacridade das trevas. Alacridade dos desertos, na experiência interior Batailleana- (0 texto como
'missa-negra')
Do Bach da Fantasia Cromática ao Ravel de Gaspard,
passando pelo Liszt da Sonata, mergulhamos em pleno
universo de 'ruídos'. Tal a Klavierstucke-Xl de K. Stockhausen (que Eco considera como das primeiras obras
'abertas', ao lado das Sequenza de Berio para flauta e
da terceira Sonata de Boulez para piano) e a Evryali (medusa) de Xenakis. Peça 'arborescente' , esta última, diabólica peça 'rizomática' (utilizando a expressão deleuze-guattariana) ao longo de todo o teclado pianístico, num
desenvolvimento progressivo até à eclosão orgasmática e
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apoteótica no final. Pois bem. O universo boscbiaao é
também um 'rizôma'.
Para todos os efeitos, que 'ruído' mais intenso senão
o da pura tonalidade musical e/ ou do simulacro de silêncio que são os 4. '33' de Cage?
Bach-Bosch: a· Fantasia está para as Delfcias comó--õ -- --ruído para Russello, ou ainda a morte para Jankélévitch.
Tratado das Virtudes: a triologia diabólica, a sodomia,
a escotomização.
Caos, Ousters?
Desordem primacial, erupções, ruídos brancos e ruídos
de fundo, escoamentos turbulentos, enfim grandes bandas
sonoras (cachos, clusters) que compõem o tecido e a malha
(o spin), a maculll da pintura de Hieronymus Bosch.
'Bruitismo', desequilíbrios, descontinuidades que brisam a 'homeostasia' de um qualquer sistema "logocêntrico", sistema que teime, que se tema. Donde, o falarmos,
hic et nunc, da Babel das Tentações, os desmoronamentos
e explosões, acidentes e catástrofes, em suma a violência
do espaço, unicamente comparável (um só exemplo) a
Syrmos ou Polytope de Xenakis. Catástases. COIWUlsões
e enredos fulgurantes , os do mestre de Bois-1.6-Duc.
Em Bosch, o deboche .
'Escritor' maldito , 'sado-masocheano': a sodomia,
o sortilégio dos morcelamcntos , dos objectos parciais,
das ranhuras e fendas, infiltrações e cesuras, enfim toda
uma paródia infernal como nos bifemos barrocos de Fran-

çois de Nome ou no ciclo dos Barocchi de Fontana, no memorandum da Suma batailleana, no Héliogabale espermático de Artaud, no maravilhoso canto-II dos de Maldoror.
Bosch insere-se nesta nobre linhagem! O 'âmbitos' de
Bosch = periferias, subúrbios, ovalidades, interstícios,
entranhas, margens, enfim todo um corpo sem fim e setp
órgãos, acontecimento ruidoso, incarnação diabólica.
O ruído, o traço (no sentido bem particular de Wilden/
iDerrida), o acontecimento pleno, como o que nos é dàdo
nas Delícias, espaço 'all-over-painting', caos-anuviado
onde as partículas, os átomos, as figuras ambígenas,
se entrechocam, de mil e uma maneiras, esbanjam e explodem (catasol e cambiantes), em tempos e lugares incertos.
Nuanças. Como nos 'processos primários' freudianos,
puramente oníricos, onânicos também.
·Ruídos, Fluídos: o espaço onde voga a 'Stultifera
Navis'.
O mundo abissal, babélico, advém, pelo fio de Ariana,
labirinto, e caos, antro do ciclope, vazio de tempos e lugares incautos, e "erewhon', aqui-agora.
Outras prosopopeias: o demónio, génio maligno, do
ruído, Dioniso da ebriez e da festa, Apolo das harmonias,
Dionísio-Crucificado. É sabido: como na imagem do duplo
do tríL>tico das Tentações (Cristo e Cristo-Crucificado,
lado a lado, ao centro do volante central), Dionísio tem de
morrer. (Para renascer Criança: o 'superhomem' é a criança do devir). Tal a sua 'Wille'.
Ademais: o diabo (e o deus que andam sempré juntos) é
uma das facetas, bem entendido, do bom deus. Melanie
Klein: bom objecto mau. Objecto clivado. O mesmo e o
outro, outrem. O idêntico e o diferente, a 'diferância'
(Derrida).
Deus est Machina. Máquina desejante. Ou, ainda, o
Outro nome da feminidade (Lacan).
Ruídos?
O CORPOdo aútor das Delfcias ( = o Jardim da Paixão,
a Paixão do Jardim) não é senão, cruel e rigorosamente,
esse '.corpo p)eno sem órgãos', eclosão catastrófica no meio
de um discurso padrão, redundância e repetição compulsiva de um prazer primitivo- o da 'fuga', de um certo tipo
diferente de fuga, de esquiva, de 'brisura'.
Ruídos? (bis).
Antes, Timbres. ·Ou seja: a COR do som.
'Coloridos' vários, em Bosch. O delírio, mais exactamente esse delírio 'verdadeiro', o verdadeiro (do) delírio
de q.ue nos fala, 'ruidosamente', como 'ponto catástrofe',
o Ifegel do Prefácio da Fenomenologia. Afinal de contas,
e~"ruído vitorioso'* de que n<>s fala o Serres de Espaces
etTemps.
Ruídos? (bis-bis).
A eXplosão do espaço. Caos serresiano, tempestade de
fotõ~s. pulverização espacial - as Delfcias como o universo
'ruidoso' por excelência.
Da natureza das coisas: há que LER toda uma axiomática da indeterminação - como a de Bamey Childs,
em · relação à música - eQJ. Bosch. A matematização
arquimediana da supersimetria do· caos serres-lucreciano.
Sinal:--- daimon-mconfundível desse mistério "semelfacti'vo" de que nos fala o Jankélévitch de La Mort (Cham.Ps-Flammarion, p. 225) - problema misterioso, mistério
problemático.
Averna- e Sacer lgnis. O fogo maldito.
A :•parte maldita" batailleana celebra toda a economia

do génio de Bois-Le-Duc, repetimo-lo. o "homem inteiro"
(ainda Bataille), o "homem total" (sempre Spinoza) como
essa disposição para o sacrifício e para a festa, o jogo e o
jôco, o riso e a penitência (Cf. o Octávio Paz das Conjunções/Disjunções), a crueldade e o pânico, temor e tremor
dos deuses.
O lago, a floresta: "elementos" (no sentido hegeliano
do termo)profundamente boschianos. Numa floresta
cerrada, eis que se fissura uma clareira, como na 'zona
erógena' da ala esquerda do volante central das Tentações.
O mundo adormece, mergulha no caos; uma luz do escuro,
brumas, trevas, o clarão das sombras, acervos em ruínas,
ruínas em acervos. Artikulation de Ligeti: tal a música
que se escuta, a acusmática sentida, o sentido de um
sexto (número diabólico e, consequentemente, 'ruidoso')
sentido. Baudrillard: a precessão dos simulacros (tal a
'obra' de Bosch).
Simbólicas satânicas: toda uma alquimia dos funis,
uma química da cottupção (tal como em O AntiCristo),
a criança filosófica, a árvore falosófica, a sageza e a perversão das Sofias, novamente as periferias, a sua física(tal
como em O AntiEdipo).
Satãs simbólicas: zodíaco, mestre de cerimónias. regendo, batuta e objecto-parcial amputado, mutilado,
num pano, ao lado, toda uma sinfonia(do horror e) de
'ruídos'. (Don Juan, como arquétipo paradigmático da
"metapsicologia"). Universo/pluriverso como este, como
não vislumbrar naipes e cordas, sôpros, percussões, cordas
percutidas? Mais: a lira ultrasónica de Orfeu que fazia
mover pedras e matéria(energética)inerte. John Cage:
como não?, um piano(pi-ânus)sem orelhas? Onde~ que
já se viu um piano sem orelhas?
(Produção do demoníaco: Tartini-Paganini-Liszt)
Exorcisar - querer fazê-lo - o espaço beschtano
('purificá-lo'), boschiânus, é como que tomá-lo eunuco,
num bicho abúlico e cansado. Toda a ANIMALIDADE
que daí exala é halo nosferático, abertura do Reingold.
Música de Ruídos.
Paixão Segundo Sade.
Castrado de papel e tinta, Sade acaba por sossobrar, de
uma maneira ou doutra, talvez na terrífica, ou nas terríficas "capoeiras". Para Sade, as eulogias da Natividade
boschiana: o nascimento do (AntÍ-)Cristo, a Imaculada
Trindade Santíssima: o diabo, o anticristo, o falso-profeta.
Abre-se uma fresta, fresta, rasga-se uma fissura,
fresta, num chássis boschiano. Ex. o volante esquerdo das
Tentações. E eis que se nos depara, tal O Castelo kafkiano,
um fantasma de E.A.Poe, mas também simulacro, Poe-mas, poemas de nuvens telúricas urinando labaredas.
Este escrito, tal como a invenção do Poema-Sinfónico,
ou ainda a excelente física lucreciana em soberbo verso,
trata-se de um ensaio - experiência d 'estudo, como eu
lhe chamo (divertimentos, caprichos) - poemático, um
poema-ensaiado. Um texto 'superficial', no fundo, como diz
Nietzsche. Nietzs Che: Dionísio guerrilheiro. Viagem
celineana ao fundo, e à noite, da noite. (Zaratustra: a noite
é também um sol...).
Como e quando(?), na poesia dos "longes", arribados
ao topo da montanha, tal Zaratustra, ao vértice da pirâmide, nada mais do que um POÇO, o poço do abismo.
A verdade de BUTHOS - ao fim e ao cabo, apenas um divertimento para Bosch. Acabo.
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Ag./Set.-1979

TRÊS TÁBUAS PINTADAS

JOSÉ LUIS PORFlRIO

Pediram-me da Sema que escrevêsse sobre Bosh, Hieronimus Bosh o pintor flamengo que viveu numa mudança
dos tempos, entre o sec. XV e o XVI (m. em 1516), ilustre
pintor de uma pequena cidade .hoje holandesa autor de pinturas que foram amadas por Filipe II, inquietaram Frei José
de Siguehza já nos começos de outro sec., e que o sec. XX
há mais de uma geração reI vê, reI descobre amigo, cumplice, intigrado pelo inesgotável da obra e das suas leituras.
Bosh, autor das tentações de Santo Antão que se podem ver
em Portugal, Lisboa, Museu das Janelas Verdes -ou de
Arte Antiga nome oficial - , escapado durante trezentos
anos aos maus tratos ou a alheias cobiças, meu, teu, nosso,
para usar com os olhos e o espírito, pensar, sonhar, relver.

Bosh é sempre um desafio a cada confronto, como desafio é escrever sobre ele; uma erudita ·professora belga que
prepara algumas fichas sobre as principais pinturas flamengas existentes em Port. contou-me das incriveis . dificuldades e demoras em tempo, trabalho e estudos, para estabelecer a exata (tem que ser!) bibliografia das "Tentações ... ", mais de quinhentos títulos entre livros e artigos
especializados, fora as outras tantas centenas de casos em
que ele nos aparece, das ciencias ditas humanas a todo o
resto, como os diabos multiformes das tentações ele
está em todo o lado.
Aos eruditos e aos outros, entre os quais tenho o alívio
de me contar, Bosh mete igualmente medo, a uns, porque
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nunca o poderão reduzir a uma ficha, aos outros porque se
trata, efectivamente de convivência perigosa, porque tudo
já foi dito, escrito, imaginado a partir dele e, no entanto,
tudo é preciso recomeçar novamente, novamente aceitar
esse desafio ver dentro ou fora de nós situar o Bosh? não!
Situarmo-nos!
Como falar do Bosh? Das tentações? Das histórias e
lendas que circulam e de quem, do quê falar?
De uma pintura? de um pintor?
De um encontro? E qual? E como?
Escolhi o último em data de que eu tivesse conhecimento, encontro que redundou em trabalho, trabalho
que já deu também numa exposição, encontro das "Tentações de S. Antão" com as tentações de

vindo ao Museu meses atrás, no dia dos seus anos, o Bosh
tinha-o interessado e, por sorte, adquiriu um catálogo duma
vindo ao Museu meses atrás, no dia dos seus anos, o Bosh
tinha-o interessado e, por sorte, adquiriu um catálogo
duma já não muito recente exposição de artistas contemporaneos em torno do Bosh e das "Tentações ... "; em casa
começara a pintar e vinha agora mostrar ao Museu as três
versões que fizera: a primeira que se revelou ser a mais próxima, outra que realizara ao mesmo tempo, inteiramente
abstracta e uma terceira em que adaptava à economia formal do tríptico um dos temas centrais da sua producção pessoal, os nus azuis.
Estes trabalhos acabaram por ficar provisóriamente no
Museu porque lhe pedi que os deixasse fotografar, atrás
deles foram vindo outras versões: 4a a das flores com olhos,
S. HENRIQUE
sa a dos monstros, 6a a dos pássaros. Uma sétima versão
naõ me foi mostrada no Museu por receio que esta fosse
Chama-se Henrique Bacelar, tem 75 anos, é reformado mal entendida ou interpretada; a 7a versão, tântrica,

da função pública, embora tenha tido numerosas outras
actividades, vive medita e trabalha numa minúscula cave
na Amadora. Pintor? Não! "Homem que pinta" como ele
próprio gosta de afirmar, Henrique Bacelar aprendeu a
tem continuado a trabalhar: primeiro num sentido naturalista que foi o que o seu mestre lhe indicou, depois, tendo
tido contacto com outros mundos visuais e imaginários (o
desafio foi, ao que parece, a primeira grande exposição de
Artes Plásticas organizada pela Fundação Gulbenkian),
Bacelar foi construindo o seu mundo pessoal, povoando a
aparente solidão da sua casa com um sem número de
trabalhos.
Vi pela primeira vez Henrique Bacelar num café que fica
ao lado das Janelas Verdes, a longa barba, os livros , um
monumental anel , chamaram-me a atenção, estava no
entanto longe de supor que, meia hora depois estaria
debruçado sobre três versões das Tentações de S. Antão
mudadas, aliàs , em tentações de S. Henrique. Bacelar tinha

com o acto sexual praticado de todos os modos, em todos os
espaços e que, de certo modo, des/ocultava o ternário de
outras versões. A questão toda, para o autor, estava em
evitar uma leitura pornográfica do que para ele tinha, e
tem, uma leitura sagrada.
EXPOSIÇÃO
Afinal houve bem depressa a oportunidade de mostrar
publicamente as sete versões numa exposição que se intitulou "De S. Antão a S. Henrique" e teve lugar, na última,
semana de Fevereiro, no Centro Nacional de Cultura.
Aí as sete versões de Henrique Bacelar estiveram confrontadas com uma fotografia à escala do Bosh e com o
público que quis, soube (pode) aparecer. Por várias razões
valeu a pena:
1. o Porque deu a medida da coerência de um imaginário
pessoal; com efeito as sete versões tinham levado alguns
meses a executar e foram feitas, a maioria delas, na ausên-
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cias das primeiras, já entregues no museu; daí o facto
excepcional de se poder fazer uma leitura transversal
das mesmas lendo em cada uma, uma nova maneira de
tratar um mesmo tema imaginário/figurativo que tinha a
sua raíz no Bosh e se continuava nos temas figurativos
preferidos de Henrique Bacelar (temas que são, bem entendido, totalmente independentes do imaginário Boschiano)
2. o Porque foi público exemplo do trabalho de um marginal- ou singular como preferirem - das artes figurativas, cousa assaz rara, na variedade e riqueza da sua expressão embora reduzida a sete elementos.
3. 0 Porque permitiu romper a barreira do silêncio e da
solidão entre um homem para quem a expressão era
a própria razão do seu trabalho, solilóquio radicalmente não
flrodutivo, passando do diálogo consigo mesmo, ao diálogo
com os outros através da presença constante, da infor-

Não este ou aquele mas, pelo que atrás se escreveu,
sobre o Bosch que desafiou o Henrique Bacelar a fazer sete
variações sobre o S. Antão e as suas tentações. Sobre o
tríptico das Janelas Verdes na sua relação directa com as
pessoas que o veem, o interrogam, o temem e querem,
ocultamente, insultar.- "Mas ... o Bosch é mesmo bom ou
é só mito do nosso tempo?" esta pergunta já ouvi eu fazer a
pessoa com graves responsabilidades e completo analfabetismo visual e 'i.maj;!;inário; e essa pessoa poderia, por
certo, ser multiplicada por muitas maisFalemos pois (como?) do espaço que vai de Bosch ao
Henrique Bacelar, ou a mim escrevente, ou a quem não
desenhe, nem tenha pachorra ou profissão (obrigação

mação, da delicadeza de Henrique Bacelar · ao lidar com
aqueles, interessados, curiosos, ou eruditos que lhe pisavam os terrenos de expressão: Importante como é sempre o
sabermos que o diálogo que mantemos connosco próprios,
no silêncio, na intimidade ou mesmo na solidão, pode ser
ampliado à potência n, abrindo-nos àqueles que escutam,
aos cumplices anónimos que podem surgir em qualquer
lado e que também estiveram no Centro Nacional de
·
Cultura.
Não cabe aqui falar longamente desta exposição; ela
cumpriu o seu papel de etapa para mim no conhecimento
ainda parcelar do trabalho de Henrique Bacelar e na minha
relacionação com ele, bem como na divulgação de certos
sectores marginais da expressividade; para ele, H.B., no
contacto renovado do seu mundo com os outros, nos riscos
que assume em desvendar o que lhe é seu,próprio e intimo;
mas ... tudo isso é outra história, hoje estou escrevendo
um texto sobre ...

pública) de escrever mas viva- com- sinta, medite, se misture. Situemo-nos pois nesse espaço de mediação/pro/vocação para, antes de tudo, tal como na teologia negativa,
dizer o que ele, sobretudo, NÃO É!
Não é o lugar de Remake, do repensar da arte ocidental
que levou o Picasso, e tantos, tantos outros na sua cauda,
a repetir em drama ou em tragédia as meninas no Velazquez, o "Deujeuner sur l'herbe", o "Nu descendo uma
escada" , os "Paineis de S. Vicente de Fora", a "Mona
Lisa" (e aí o caso é ainda outro) e ... a ... basta de tanta erudição, nem é possível, nem é viável aqui provar, basta-me
repetir, afirmar: o espaço que medeia a relação Bosch/
Bacelar não é o espaço neo/ocidental do remake, kultura,
·da kultura, da kultura, leitura, da leitura, da leitura, comentário, do comentário, do ...
E não vale a pena também discutir da sua ambigua
actualidade , nem do prazer que tenho dele, ou nele , nem
que seja para o analizar ou o destruir. Bosch estabelece,

BOSCH
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por vezes, um espaço outro de comuniéabilidade que é
também, que é sempre, de provocação; provocação essa
que Henrique Bacelar sentiu e viveu que, ocasionalmente,
transcreveu em trípticos segundo os seus modos favoritos
de se exprimir, mas que outros traduzem em palavras,
tantos outros em interrogações que nos poem no museu
sem saber que estas questões são também as da própria
gintura, as do Bosch, não talvez do Bosch da erudição mas
do meu Bosch, do teu, do nosso inquietador amigo ...
Que quer isto dizer? Perguntas, perguntamos e não
aceitamos passivamente uma pintura, ·ou o museu, ou o
mundo em que vivemos'!
Que quer isto dizer, isto de pintar, isto de viver, isto de
sermos capazes, até que ponto de nos exprimir, que quer
isto dizer?
Só podemos repetir a questão, ou dar-lhe febrilmente
resposta através da nossa própria linguagem, actualizando
uma vez mais um enorme ponto de interrogação levantado
numa era de mudança, sinal do não ser e do ser que ainda
não é, página em branco, abrir de olhos, cair de escamas,
curiosidade do bem e do mal que nos toma homens, ali
nas Janelas Verdes em três tábuas pintadas, espaço que
não medeia afinal, que é um abismo vertiginoso, uma interrogação que nunca mais acaba!
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OS DIAS CINZENTOS DE CARLOS NOGUEIRA

poema de augusto miranda mourão
diapositivo de irene buarque

bordava
uma folha de linho no escuro
via-se a máquina dos dedos em cima dos pensamentos
e o olhar sem ondas dos navios que bordava
a ansiedade colava ao corpo a sombra
que bordeja o escuro
calava a ansiedade
e os fantasmas que mourejam nas esquinas
sempre as mãos escorrem
quando há água dentro
cinzentava a linha do comboio
eu -vou-não-sei -adonde
eu-vou-não-sei-adonde
ia

à janela do teu ombro vê-se cinza
colava um vagão de palavras mal-bordadas
e um desvario de máquina
que-corta-que-corta
re-corta-re-corta
o meu ombro texto
o meu vidro olhado
desta torre de água
que a noite mastigue este tempo de vidro
este azul de palha que te azula os dedos
cairam as estátuas no templo dos tiranos
que vou fazer destes cavalos?
antigamente havia cinza e pó à quarta
o meu pé é um garfo a acidular-te a boca com pincéis vermelhos
térmirius da linha:
o asfalto é branco
o meu corpo (as) falta
o teu nome vou (a)
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POÉTICA
A ANTÓNIO PEDRO

Voluptuosa, aérea,
sem raízes palpáveis,
segredando ao outro
alvoradas de alegria rubra,
voluptuosamente,
na terrível ausência da realidade sonhada,
acariciando a lava oculta
sob a poeira dos séculos,
imaterial, fina,
evoluindo em passos transparentes
de dança ascendendo em azul,
ao toque de cítaras e flautas,
perfumada, branca,
sobre o cavalo colorido.

JOANA LAPA

O lago oscila entre as nuvens,,
clareira paradisíaca
em abismos infernais,
faunos e monstros
partilhando a doçura,
luz que as mãos da sombra encantam,
voluptuosa,
no país que cresce em memórias de fantasia ignorada,
ela, as virgens brancas de um silêncio antigo,
povoam o espaço profundo que a árvore conhece,
música, sangue, vento,
aridez ocre
e o lento escoar das areias.
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Flutuam nostalgias, angústias milenares,
luxos necessários, a pobreza,
reflexos em espelhos submersos,
acordés em harpas dedilhadas pelo vento,
a luminosa iridiscência
do espírito infantil do mundo,
personagens de um fantástico circo,
o espanto, o nada que se afunda
no outro lado da angústia,
o "carnaval dos animais",
dúvida imensa
pairando sobre o silêncio de todas as mortes,
e o grito, o grito de uma possível certeza
para além dos sonhos supérfulos,
cântico p'uro e límpido. Cântico e luz.

revistas culturais
e111 Portugal
DAS ARTES E DAS
LETRAS

REVISTAS LITERÁRIAS
DOS ANOS 20 E 30
FERNANDO GUIMARÁES
A Presença ... Esta é efectivamente a revista que sobressai entre muitas outras que apar~cem neste período (1),
não só pela sua continuidade- de 1927 a 1940 sairam 56
números-, mas também por uma intenção de reassumir
uma modernidade que, à primeira vista, parecia ser a da
geração de 1915.
· Uma leitura atenta dos textos de análise crítica ou, até
de poesia e ficção insertos nesta revista facilmente revelaria, como o notaram já David Mourão-Ferreira, Eduardo
Lourenço ou Jorge de Sena, uma atitude ·que, entre os
presencistas, não era propriamente de vanguarda, como
acontecera, dum modo quase emblemático,com o Orpheu
ou o Portugal Futurista. Se nos debruçarmos sobre os autênticos manifestos que são os artigos de José Régio publicados no n° 1 ("Literatura Viva") e no n° 9 ("Literatura Livresca e Literatura Viva") da Presença, logo notamos que
não era efectivamente uma tentativa para fazer reviver uma
intenção de vanguarda que estava a preocupá-lo. A sua intenção não se orientava para uma contestação de formas ou,
até, para uma grande forma ou figura que seria precisamente a de contestação, como acontece com os movimentos
da Vanguarda, mas para uma atitude menos radical que
assume predominantemente um sentido ou acento normativo, pela maneira como critica um status ou ambiente literário marcado, como ele justamente dizia, pela falta de originalidade e por um excesso de superficialidade. A vivacidade polémica posta por Régio nessa condenação- que, no
entanto, é essencialmente diferente da de Álvaro de Campos no Ultimatum- é que contribui para um certo equívoco
que existe em considerá-la como afirmação dum vanguardismo que podesse ser afim ou estar na continuidade do
da geração de Orpheu.
É sintomático que o nosso único poeta modernista que
José Régio cita nestes dois artigos seja António Botto (o
nome de Fernando Pessoa, que efectivamente também aparece, não ·é apresentado na qualidade do poeta que, nessa
altura aliás, já se revelara). Botto é apontado como exemplo
dum escritor capaz de realizar uma "literatura viva" pelo
fundo que nela existe de autenticidade emocional, de afirmação humana ou- para usarmos uma palavra que tudo
resumia segundo os presencistas- de sinceridade.
José Régio, nc"ltras páginas da revista, revelar-se-ia ao
lado de João Gaspar Simões, um leitor atento e um crítico
esclarecjdo capaz de valqrizar devidamente os nossos
modernistas de 1915; mas não deixa de ser também sintomático o facto de ter escolhido o primeiro número da Presença para nos fazer esta advertência: "a complicação que
julgo ver na Arte moderna pode ( ... ) tomar aparências de
pouca sinceridade".
As reservas que aqui se lêem nas entrelinhas, postas
a uma arte de "fingimentos"- como a que Fernando Pessoa tão lucidamente propunha no seu poema '' AutopsiCQ-

grafia'' -revelam bem uma recusa ou um desinteresse por
uma das afirmaçõe~ com mais fundas consequências da
nossa Vanguarda. Mas o facto de, na sua generalidade, os
presencistas não se mostraram, afinal, muito interessados
em assumir uma arte de vanguarda que, de certo modo,
fora a bandeira do nosso Modernismo de 1915 (para além da
circunstância de acolherem nas suas páginas colaboração
de Pessoa, Sá-Carneiro ou Almada) não quer dizer que se
não mostrassem interessa~o·s por uma outra modernidade.
Qual? Em algumas páginas da Presença poderíamos encontrar indicações que parecem apontar para uma tentativa
de se retomar um certo tempo romântico ('' à nossa época
se costuma chamar, com maior ou menor verdade, neo-romântica", escreve João Gaspar Simões num artigo intitulado "Modernismo" e publicado no n° 14-15) marcado por
uma experiência estética mais actual, a qual se reporta
tanto à evolução do Simbolismo e, sobretudo, do Decadentismo, (2) como ao aparecimento do Expressionismo.
O Simbolismo e o Decadentismo representam aquela renovada sensibilidade- a que não são alheias certas figuras
estetizantes e, ao mesmo tempo, um maior gosto pelas liberdades formais - que os presencistas, muitas vezes,
souberam assumir dramaticamente numa linha expressionista. Aliás José Régio, no já citado artigo-manifesto
do n °9, não se esquece de apontar a importância do Expressionismo na literatura contemporânea, sobretudo pela maneira como ele se volta para "todos os sonhos, febres , ânsias e tormentos do homem interior'', indicando deste
modo um caminho que, tendo em vista sobretudo o exemplo
de Raúl Brandão (3), se orientava para uma viva afirmação
de humanismo literário.
Ora estas direcções - e nem sempre se tem dado a tal
facto o devido relevo -já se prefiguravam em várias revistas dos anos 20, algumas delas directamente ligadas ao
aparecimento da Presença , como as revistas Tríptico e
Bysancio, outras mais próximas duma tradição simbolista e
decadente , como a /caro (1915-20) ou a Nova Phenú
Renascida (1921).
Nos três números de /caro colaboram Teixeira de Pascoaes, Eugénio de Castro, Afonso Lopes Vieira, Cabral do
Nascimento (que reaparece na Nova Phenú), Américo Cortes Pinto, Albino de Menezes (um dos colaboradores do
terceiro número do Orpheu, que não saiu para o público,
apesar de impresso), Alfredo Brochado, etc. Segundo aspalavras não assinadas que servem de limiar ao primeiro
número da revista, nela se reunem os que tentam "ascender em Beleza, em Perfeição e Orgulho" ou se propoem
"anunciar novas formas de Sonho e de Beleza" apontando,
assim, para um ideal estetizante tão corrente na época.
Ele não deixa de se fazer sentir também na revista Bysancio. Esta revista surge em 1923 e prolonga-se, com a publicação de seis números, até Janeiro do ano seguinte. Nela
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colaboram Alexandre de Aragão, Fausto José (assina ainda
Fausto dos Santos), José Régio, Vitorino Nemésio, António
de Sousa, Edmundo de Bettencourt, etc.
Principia a revista com um artigo de apresentação "Do Sentido de Bysancio", onde aparecem as seguintes
considerações: "Bysancio não significa de nenhum modo a
sistemática exclusão da paisagem natural e formas nacionais pelo mármore dos cenários recompostos e nostalgias
de poentes demorados e doentios. É mais um símbolo estético de união.( ... ) A arte bizantina- que era uma sobrevivência híbrida da sua componente greco-romana e oriental,
mas a sua síntese harmonicamente integrada-( ... ) é talvez( ... ) a formula mais perfeita do estado da maturidade da
arte coeva" .
Sente-se espraiar aqui uma inspiração fortemente marcada pelo Decadentismo; mas verificamos que esta tendência na revista se centra sobretudo na colaboração de Alexandre de Aragão e pouco mais. O que ressalta na maioria
dos colaboradores é a fidelidade a uma tradição expressiva,
por vezes aberta a um regionalismo ou folclorismo de romanceiro, que não deixa da ser sensível aos conselhos
dados por Veiga Simões quando, em A Nova Geração (obra
editada em Coimbra, 1911), fazia um estudo sobre as tendências da literatura portuguesa do seu tempo e propugnava pelo que chamava o Neo-Lusitanismo.
É esta tendência, definida até certo ponto por uma linha
tradicional, que predomina na poesia da revi& .a Triptico.
Ela começou a ser publicada em.Abril de 1924, saindo nove
números até ao mesmo mês de 1925; foram seus organizadores António de Sousa, Vitorino Nemésio (que vêm qa
Bysancio), Branquinho da Fonseca, Campos de Figueiredo,
João Gaspar Simões, etc. E nela aparecerão, ao lado de
outros nomes e como colaboradores já consagrados, provindos d<' Saudosismo, Teixeira de Pascoaes; Américo Durão
e Afonso Duarte.
Foi da aproximação dos colaboradores desta revista e os
de Bysancio- ''núcleos flutuantes, a maior parte das vezes
apenas associados em torno da mesa de café", como recorda Gaspar Simões (4) - que nasceu um novo grupo qu·e
contribuíu decisivamente para o aparecimento, em 1927, da
revista Presença. A linha literária dominante, que através
daquelas duas revistas se veio a definir ficava equilibrada
entre o Decadentismo e o tal Neo-Lusitanismo recomendado
por Veiga Simões, o qual, ligado como estava ao Saudosismo e certas formas tradicionais afins, representará sem dúvida o maior peso na balança.
Mas nos anos 20 e 30 há outras revistas que também circulam: A Águia, que vinha de 1910 e se apresentava ·q uase
como um orgão oficial do Saudosismo, continuará a publicar-se até 1932; Dyonisos fundada por Aarão de Lacerda em
1912, continua a sair até 1928 e será continuada por Museu
(1934) e Prisma 1936-41). Paralelamente, o impulso da
nossa Vanguarda de 1915 está ainda presente, mas dum
modo já atenuado, em revistas publicadas nos anos 20 e 30
que, de certo modo, estão na continuidade do Orpheu:
Contemporânea (1922-26), Athena (1924-25), tendo esta
última à sua frente o próprio Fernando Pessoa, e Sudoeste
(1935), dirigida e em grande parte escrita por Almada Negreiros. E poderíamos, talvez, falar no "semanário literário" Fradique (1934-35), onde a colaboração de António
Pedro retoma um experimentalismo - a aposta numa poêsia dimensionista - em que se procura um vivo sentido .
orovocatório e de subversão de formas, embora não tenha
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sido totalmente logrado.
Outras revistas há menos marcadas que estas. São as
que· não estão voltadas exclusivamente para o domínio da
literatura: Seara Nova (a partir de 1921), Lusitdnia (192427) que, dirigida por Carolina Michaelis, se apresenta
como "revista de estudos portugueses", e Diabo (1934-40);
ou as que, detendo-se embora no campo literário, acabam
por seguir uma orientação eclética, acolhendo nas suas
páginas escritores de procedência saudosista, modernista,
presencista, etc. Portucale (1928-62), Solução Editora
(1929-31), Descobrimento (1931-32), Momento (1932-36),
Ocidente (1938-73).
Apontem-se finalmente duas outras direcções que nos
permitiriam agrupar algumas revistas do período que se
está a estudar, as quais se orientam ou para o então nascente movimento neo-realista, como Sol Nascente (1937-40)
ou Altitude (1939), ou para uma afirmação literária que se
encontra mais próxima das intenções estéticas da revista
Presença, como acontece com Sinal (1930), Manifesto
(1936-38) e a Revista de Portugal (1937-40), embora as duas
primeiras, onde Miguel Torga assume uma posição central,
tenham afinal nascido duma dissidência, mais ou menos
clamorosa, ao tempo, que ocorreu n~ próprio grupo presencista. O caso da Revista de Portugal, dirigida por Vitorino
Nemésio, é diferente. O reconhecimento implícito da especificidade da literatura, já defendida pelos críticos da Presença, orienta-se agora para uma maior valorização da própria linguagem, da sua dimensão expressiva, das suas potet,lcialidades simbólicas.
Por isso, talvez não seja totalmente exacto ver em tal
revista, como se insiste em geral, uma mera continuação da
Presença, mau grado nela encontrarmos colaboração de
muitos presencistas. Mas a atenção que nela se presta a
um Rainer Maria Rilke (graças às traduções de Paulo Quintela) ou â um Heidegger (graças a um Delfim Santos, que
aí publica um estudo sobre ("Heideggér e Hõlderlin") revelam iniludivelmente uma viragem que, na passagem dos
anos 40 para os 50, alcançará maior relevo quando se afumar ainda mais esse interesse por movimentos literários
actuais, sobretudo com o surto do Surrealismo.
(1) Encontra-sê em A Poesia da Presença é o Aparecimento
do Neo-Realismo (que será em breve reeditado), do autor
deste artigo, a enumeração, devidamente informada por
circunstanciadas referências bibliográficas, das principais
revistas deste período.
(2)Há efectivamente em Régio a consciência de que o
Simbolismo representa um certo experimentalismo no campo literário. Assim no já citado artigo "Literatura Livresca" '
refere-se a Eugénio de Castro para valorizar a inovadora
fase inicial da sua obra, em que, como diz, "era um poeta ...
'futurista': isto é: mais confiante nos juízos do futuro,
que nos da morna banalidade que o cercava" .
(3)José Régio e João Gaspar Simoês, desde muito cedo
(por exemplo, nas revistas Bysancio e Trfptico), chamam a
atenção para a importância de Raúl Brandão. No artigo
"Literatura Livresca", Régio de novo se refere ao "temperamento originalíssimo" do autor do Húmus, mas aponta já
as "pequenas condescendências", que vê nas suas últimas
obras, ao gosto literário dominante nos anos 20.
(4)João Gaspar Simões, História do Movimento da 'Presença', Coimbra, 1958, p. 25.
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CARTAS DE JORGE DE SENA

A ''PRESENÇA''
SOBRE O POEMA ''APOSTILHA''
DE FERNANDO PESSOA

Um dos primeiros escritos de Jorge de Sena em letra
impressa veio a publico há quarenta anos, justamente no
número com que a presença cessou definitivamente a
sua edição, em Fevereiro de 1940. Aí se reproduziu parcialmente uma carta que, endereçada a Adolfo Casais Monteiro, Sena mandara ao col~ctivo da revista. Essa carta
seria mais tarde classificada pelo seu subscritor como "o
real início do meu contacto pessoal com os papas literários
da época", e fora motivada pela-publicação em número anterior da presença de dois poemas de Álvaro de Campos tido por inéditos. Mais concretamente, Jorge de Sena esclarecia, que um dos citados poemas ("Apostilha") aparecera
mais de dez anos antes nas páginas do Noticias llustrado,
ainda que com algumas diferenças relativamente à versão
estampada na presença.
Ao longo da carta transcrita, Jorge de Sena tecia algumas considerações sobre essas diferenças, nomeadamente:
''No meu recorte há reticências em carambola diftcil
e a ímagem da vida o que é interessante pela modificação
que traz à expressão vocal e à impressão mental daquela
porção de poema; não há espaço entre o verso que começa
Não ter um acto ... e o seguinte; mais adiante eu tenho
-Passageira que viajavas, etc., v e não r mais conforme o
v com o ritmo temporal do pensamento geral, que vem de
antes, e o desenvolve aí, mais conforme o r (e aqui talvez
a origem da modificação) com a opinião de Pessoa acerca do
português de A. de Campos - ... escrevia razoavelmente
mas com lapsos ... (não que isto seja propriamente um lapso
dentro e ao lado dos exemplos que ele cita, mas uma discórdância propositada). Quase sete anos medeiam entre
a Apostilha e a carta que Pessoa escreveu ao Dr. Casais
Monteiro. É provável que a emenda, como outras seguintes, seja do tempo do poema e então já Pessoa tinha,
pelo menos implícita (e digo implícita porque ele mesmo
falando deles o podia fazer só por os "conhecer"), a consciência dos estilos dos heterónimos evidenciada sete anos
mais tarde. Ou então a emenda é posterior à carta e foi

motivada pelas ideias nesta ex12ressas. E quem sabe se,
cedendo a elas, Pessoa não fez modificações paralelas
em outros poemas? Do Álvaro de Campos bem entendido.
Generalizando agora ao Alberto Caeiro, ou melhor, querendo generalizar, não vejo aplicação desta hipótese de
consciência difusa em épocas diferentes porque o Alberto
Caeiro não escrevia "razoavelmente"·- escrevia mal.
E por aplicação: parecerá à primeira vista pouco crível
uma percepção difusa numa pessoa tão lúcida como ele.
Mas ele não tinha a necessidade de ser lúcido nessa percepção, essa percepção não vinha lúcida porque não precisara de a pôr em palavras claras para responder a uma
pergunta. E os apontamentos que publicou sobre Caeiro
ou outros, como obra de arte sua que eram, dirigiam-se
mais a ele mesmo e por dois caminhos - a necessidade de
escrever e o gosto de brincar com as realidades criadas,
brincar contemplativamente, de realizar aqueles versos de
Sá-Carneiro:
''Gostava tanto de mexer, na vida,
de ser quem sou -mas de poder tocar-lhe ... "
E talvez esta realização, tornada rumo necessário ao
seu espírito, ande na razão de nascer dos seus heterónimos.
Continuando na inspecção do poema aparece-me
no recorte "titi!ãda por brisas" (o que é de facto menos .
próprio da maneira de Pessoa singularizar os agentes
activos, e que a brisa da reprodução de presença); aparece
ainda uma vírgula entre estrada e involuntária, a tornar
involuntária e sozinha a poeira da estrada - tal como está
"estrada involuntária" é um exemplo de adjectivação
poética da categoria daquela precisão de que o Dr. Casais
Monteiro caracterizou na sua análise da carta de Pessoa
que eu citei.
E até aqui todas estas notações podem cair pela base, ou
oscilar, pelo menos objectivamente, se se admitir a hipótese de erros de revisão (não na presença mas no outro).
Mas o que me dá uma certeza de isso não ser por completo
assim é o final do poema:
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No meu recorte há mais um verso entre os dois últimos
·"E oscila" e "E cai..." um dos quais também é diferente:
E oscila no mesmo movimento, que o da te"a,
E estremece no mesmo movimento que o da alma
E cai, como .................................................... ..
Curioso reparar em como F. Pessoa desfez os dois
versos, aliás belos, para fazer um só de menos significado
rítmico em relação ao final (significado 9,uantitativo) conquanto de maior possibilidade de sentido.'
Esta primeira carta foi publicada pela presença sob o
título "A propósito dos poemas inéditos de Álv?.ro de
Campos saídos no último número da presença, uma carta
de que a seguir publicamos, pelo seu interesse, a parte
mais importante", e não continha qualquer comentário.
O próprio Jorge de Sena referiria, num estudo de 1977
publicado na revista Persona n. 0 2, que "ao publicarem
da carta do presente autor a parte que ao poema e ·ao mai~
se referia, os directores da presença acentuavam o interesse dela, mas não comentavam das variantes apontadas
(não havia aliás comentário algum)". Talvez por esta razão,
e também para acrescentar uma outra observação que lhe
escapara, Jorge de Sena viria a endereçar a Adolfo Casais
Monteiro uma nova carta ainda a propósito da "Apostilha",
carta que se conserva inédita e que Sema hoje apresenta,
por gentileza de D. a Mécia de Sena, viúya do escritor,
e de Edições 70, que a publicarão em breve na obra Fernando Pessoa & C. a Heter6nima, na qual serão reunidos os
vários· estudos que Jorge de Sena dedicou ao poeta da
Mensagem, de 1940 a 1978.
Esta nova carta, pelo que à presença diz respeito,
ficou impublicada pela natural razão de que a revista deixou
de se editar, e convirá acrescentar um breve esclarecimento
para melhor se entender o seu segundo parágrafo. Esse
esclarecimento, retirámo-lo das anotações feitas por
Arnaldo Saraiva no citado Fernando Pessoa & C. a Heter6niina:
"Um dos P.S. [da primeira carta], que a presença
não publicou, não dizia respeito a Pessoa, mas nem por isso
deixa de ter interesse para nós. Nele manifestava Jorge de
Sena o seu empenho em mostrar a Casais Monteiro alguns
dos seus poemas. Casais ter-se-á disposto - como o revela uma carta de 12/2/1940- a um encontro com Jorge
de Sena, num café de Lisboa - o café Chave de Ouro,
ao Rossio - onde ficaria surpreendido com a não suspeitada juventude, e com a. inteligência, do seu correspondente. Esse encontro seria decisivo para ambos - que
ficariam amigos para o resto da vida, e que, em Lisboa,
no Brasil (sobretudo em Araraquara) e até brevemente
nos Estado!': Unidos (Wisconsin) manteriam um convívio
-estreito, estimulando-se e criticando-se mutuamente, e
fazendo inclusive alguns projectos comuns, como o da
tradução dos Poemas Ingleses de Pessoa - o Pessoa
que os reuniu, e de que foram notáveis especialistas e
divulgadores".
Por último, àqueles a quem cause estranbeza o Teles
de Abreu subscritor da carta - para mais quando os
pós-escritos estão assinados por Jorge de Sena -, explicamos que se trata de um pseudónimo que Sena utilizou
nos seus primeiros trabalhos, sendo o Teles e o Abreu
colhidos em apelidos de sua família.

ACARTA INÉDITA DE JORGE DE SENA A «PRESENÇA»
Lisboa, 6 de Abril de 1940
Exm 0 Sr. Dr. [Adolfo Casais Monteiro]
Desculpe-me o escrever-lhe mas eu pensei o seguinte:
a presença é capaz de sair em Maio, durante Abril ultimar-se-á a paginação, que para mais é feita pelo Dr. José
Régio fora de Lisboa, e depois é impossível tempo e espaço
para mim.
Ora o Dr. deve lembrar-se que eu lhe disse, e mostrei,
que me escapara na minha carta (cuja publicação agradeço
mais uma vez) o referir-me a um ex-verso de Apostilha
e se não se lembra, talvez já tenha notado isso mesmo.
Respondeu-me o Dr. que eu poderia emendar e~sa passagem nas provas.
A carta saíu agora, sem eu ter visto provas, o que é
justo uma vez tratar-se de uma carta. Por isso eu pedia ao
Dr, que me permitissem a publicação, no Co"eio ou onde
acharem conveniente, de uma pequena nota que pode
ser a seguinte:
Como não me foi dado ver provas minhas o que é
inteiramente justo por se tratar de uma carta - não houve
ocasião de intercalar mais uma observação que tinha escapado ao serem escritas as outras.
Para que as pessoas, que compararam as duas Apostilhas, não julguem a minha carta tão escrita no ar como
afinal parece que foi, deseja_ria comunicar que só por uma
solução de continuidade me não referi a mais uma supressão (que é mais um argumento final em abono da parte
objectiva do meu ponto de vista) a supressão total, de um
dos últimos versos: "o regato casual das chuvas que vão
acabando". Talvez F. Pessoa pensasse que há um retorno
relativo para a entidade regato e que esse retorno não
estaria de acordo com a casualidade exacta das imagens
paralelas; talvez também por não querer vincar o fmal do
poema com três comparações distintas que podiam, perigosamente, associar-se à ideia de "estrada" (ideia-imagem) e dar-lhe um valor de sugestão primária que, de maneira alguma lhe correspondia.
Pedindo desculpa desta reincidência crítica e agora a
virtual publicação sou com toda a consideração. e estima
Teles de Abreu
Aceite o Dr. Casais Monteiro os prqtestos de admiração e estima do
Jorge .de Sena
P.S. Eu pedia ainda ao Dr. Casais Monteiro, o favor
de verificar, no recorte que está em seu poder, se o
verso em causa é de facto tal como se me fixou
ap escrevê-lo.
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NOTA
SOBRE A CONTEMPORÁNEA
JOS~ AUGUSTO FRANÇA

A Contemporanea nasceu em 1915,durante a ditadura
de Pimenta de Castro que declarou apoiar, num numero-especime que teve sucesso mas não pode ir avante. Lançamento abortado então, a data não é, porem, indiferente,
por se relacionar com o primeiro numero .do Orpheu, ao
mesmo tempo (Abril) vindo a lume, num fervilhar intelectual que se aproximava simbolista e "sensassionalistamente" do futurismo. Pretendeu lançar a revista José Pacheko, homem de vários instrumentos artisticos, que estivera em Paris, expusera com "modernistas" e "humoristas"
de Lisboa e Porto, e se dizia "arquitecto pela graça de
Deus", depois de estudos vagos com Norte Jor.
No verão desse mesmo ano de 1915, Pacheko (que assim
assinava) participou na organização dum congresso de ''Novos", no ano seguinte dirigiu artisticamente o semanario
A Ideia Nacional, monarquico e ultra-direitista, obra do
Homem Cristo Filho, falhou a organização dum salão moderno, em nome da publicação, e abriu uma "Galeria das
Artes" que logo foi considerado "Salão dos Futuristas" com os quais assinaria, em fins de 17, o manifesto de apoio
aos bailados russos que vinham então a Lisboa. Nessa vida
cheia de iniciativas, algo boemiamente ingénua, um lugar
importante coube à Contemporanea que,. enfim, pôde fazer
sair em 1922, publicando-lhe treze numeros e deixando no
prelo um décimo-quarto- que aqui se revela.
"Revista feita expressamente para gente civilizada"
e tambem para "civilizar gente", a Contemporanea aparecia num país "nem contemporaneo nem europeu" (como
escrevia, em apresentação, Afonso de Bragança)- no momento mesmo em que Gago Coutinho e Sacadora Cabral
tinham feito a viagem do Brasil, acto histórico não de
"delírio" mas já de "reflexão" que garantia uma atitude
moderna e merecia que o primeiro numero da revista lhe
fosse inteiramente dedicado, com os seus nomes lembrados
nas margens de cada página. A "Histoire du Portugal
par coeur", que Almada Negreiros escrevera e ilustrara em
Paris (donde regressara em 20, após breve estada), afiançava essa posição nacionalista, marcando bem a tónica .de
"alegria e força" que estava tambem na apresentação da
revista, empenhada numa "Beleza que mudara" -tudo
em eco dum futurismo que em 18 entrara em liquidação
nacional.

CO.NTEM
PORANEA

numero

OIT . O
1

9

2

3

Fernando Pessoa não se enganou então, ao comentar
que só "uma ou outra coisa lembrava o passado", deixando
reticências para "o resto, o conjunto" ... Mas Pacheko levou o seu entusiasmo a bons resultados, apoiando-se num
industrial conserveiro e coleccionador de arte oitocentista e
já moderna, Agostinho Fernandes, que pagava as despezas
nunca saldadas.
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E o meu sorriso, .que amda líl:áo .acabara, acaba no meu cerebr:rem rnetapbysic~.
Descri de todos :0s deuses :<!leaate Gle .urna secretaria por arrumar,
Fitei de .frente toclG>s ·a5 .del>tirro.os pela d~stracção de ou-:vir apregoando-se.
;E. o meu cansaço é llllt!lll ibaJllJJQ) ·velho que apodre'ce na praia deserta,
.E .com e·s ta i8Iagetllll .&e ·'i}t:Jailquer outro poeta fecho a secretaria e .o poema.
~

.w= ~ ~ <.8111II~ .nem -i wenlad.e nem a wida. ·

'

.

~~

Quero fat:er ilto a~ra, co:mo. sempre q17iz, co~ o mc,~aao;
Mas que bom ter o pro~stto claroJ ft.r~~ !'C) JJa cJ:reza, de fazer qu~~=~

E se dão fossemos productos rornanticos.. s-e calhar

_,/

~'/"

Ao mesmo tempo, Pacheko organizava um ll Salão de Santos a Virgílio Correia, ou de António Ferro a Marinetti
Outono em 26 (o primeiro, no ano anterior, fora da iniciativa ("Le Contrat", peça de teatro numa só página). De Pessoa,
particular de Eduardo Viana) e tinha papel de intermediario o famoso ensaio ''António Botto e o ideal estetico em Portuna encomenda de quadros para "A Brasileira" do Chiado gal" recebeu a conhecida resposta de Alvaro Maia "Literae para o clube "Bristol", que, graças a ele, ficaram centros tura de Sodoma", numa polémica que o não foi - nem IX>unicos de artes modernas em Lisboa. Nessas iniciativas, o dia ser ... Oswaldo de Andrade, o modernista brasileiro, e
editor confundia-se com a edição, e era a Contemporanea Ramon Gomez de la Sema e os marquezes de· Lozoya e de
que ia figurando como protagonista da vida artistica e Quintanar dão uma dimensão estrangeira à revista - que
intelectual dos anos 20, animando-a polemicamente - e Pacheko queria virada especialmente para Espanha, conformundanamente tambem.
me tambem teses de Sardinha, e o acolhimento feito a
A Contemporanea foi, dentro do quadro do seu período "vasquez Dias.
de 1922 a 26, um facto cultural de grande importancia emVemos assim nomes d'A Aguia, do Orpheu, do Portugal
bora sem poder criativo ou generativo, como fora o caso do Futurista e do Integralismo Lusitano, ou da Lusitania
Orpheu ou do Portugal Futurista. Pacheko nada tinha a pro- e da Terra Portuguesa - no eclectismo desejado dentro ou
por que não fosse um bom ·gosto "civilizado", dentro de fora do fantasma ideológico da revista, anti-democratico por
parametros artisticos e intelectuais que o ecletismo dos elitismo vago que os requintes do gosto, sobretudo, justisumários tomava difusos e sem que uma definição cultural ficavam. Estes estão presentes no cuidado minucioso posto
se pudesse constituir em termos sociais que o mundanismo na escolha dos tipos e dos corpos tipograficos, na imaginada atitude • minimizava. A isso chamava, por seu lado, ção variada, acertando com o teor dos textos, nos próprios
Alvaro de Campos "continua(r) súbrepticiamente", anúncios considerados como "motivo de arte" (reproduziacrescentando ironicamente que "ainda bem" ...
ram-se dois cartazes de Almada)- e tudo isso traz às artes
graficas portuguesas uma novidade que só em 1942 será
O qu·e se passava na Contemporanea tinha, porem,que retomada pela Variante de António Pedro, então com uma
ver com a falta de estrutura dos próprios anos 20 portugue- orientação mais intelectualmente responsável, por vias de
ses que assim digeriam as propostas de antes, tentando outro modo escolhidas.
como que fazer o ponto duma realidade em que ninguem
Mas a Contf!mporanea foi sonho mortal para José Papodia acreditar, culturalmente ou politicamente - e~ d~ cheko: em 1929, ainda ele se batia por publicar mais um
sistencias (Pessoa, Almada ou Afonso Costa) ou medtocn- numero da sua revista, com dinheiros ocasionais, e revia
dades, dos magazines semanais aos ministérios quoti- provas, discutia tipos com os tipografos ("O que mais me
dianos, antes e depois do 28 de Maio.
interessa é o titulo. Onde está?!. .. Não meter na maquina
José Pacheko, na sua linha mais ou menos ideologica, sem eu ver"), sem poder sair de ca:sa, por doença já sem
aderiu à ditadura, mas isso não lhe salvou a revista que em remédio; morreria em 1934. Dezasseis páginas foram im1926 já estava em agonia, diluidas as forças de todos ao pressas, a duas cores; nelas, o "D. Sebastião" de Pessoa
longo dos dois anos intensos e de mais três que durara. Em -"Mensagem", uma "Canção" de Botto (logo retomada em
Abril de 1923, porém, o ministro da Instrução, do go- 1930 no volume de "Canções" sob o título "Adolescente"
verno "democrático", João Camoesas, dera oficialmente e com curiosa alteração dum verso que deixa de cantar
"publico testemunho de louvor" aos cidadãos director e "teu fragil corpinho loiro" para se encantar com "Teu viril
proprietario da revista para lhes estimular a iniciativa.
corpo trigueiro"), uma poesia de Judith Teixeira, um epiloQuatro capas de Almada (Nos. 1, 2, 6 e 9), uma de Pa- go de romance humorístico de Armando Ferreira )"Deus
cheko (No. 2), outras apenas graficas, reproduções em os fez'') um artigo sobre T .G. Massarvk pelo ministro tche"hors-texte" de Amadeo, Almada (em maior número), Via- co em Lisboa, F. Kaderabek, um ensaio de M. Alves Pereina, Soares, Barradas, Possoz, Jardim, Dordio, Bernardo, ra, "A Palavra elemento de Beleza", e um ensaio portuAlberto Cardoso, Rui Vaz, Diogo, Canto e Franco, e tam- guês sobre "O Pensamento Alemão depois da Guerra",
bém de António Carneiro, Columbano, D. Carlos, João Vaz, sem assinatura visível ·nas páginas impressas. Em provas
Simão da Veiga e ainda de Vasquez Dias, e muitas vinhetas ficaram poemas de António Navarro ("Varina"), Paradela
de Almada e de Soares, cobrem a parte artística da revista, de Oliveira, e o "Quasi" de Alvaro de Campos. E ainda texcom uma ou outra, rara, crítica de arte, sobre Viana ou tos espanhois, um discurso do marquês de Quintanar,
Soares. A parte musical mais diminuta ainda, inclui então embaixador de Espa·n ha em Lisboa, e um excerpto
composições de Claudio Carneiro, de Ivo Cruz e de Francis- dum poema do conde de Santibabarios (?) dei Rio ("La
co de Lacerda, mas também um artigo sobre Erik Satie Vejez de Bradomin") - e, finalmente, um delirante texto
(Ema Santos Fonseca).
de crítica musical sobre o violinista Luís Barbosa, de Carlos
A parte literária é a mais importante da revista e vai de Parreira, o amigo de Santa-Rita Pintor, datado de Abril
Fernando Pessoa ou de Álvaro de Campos ("Lisbon Revi- de 1929.
sited") a Almada Negreiros (excerptos da "Cena do Odio"
Emprêsa tipica dos anos 20, paralela e oposta à "Seara
e "Histoire du Portugal par coeur"), Sá-Carneiro, Mário Nova" e ainda à fase final d 'A Aguia ", como à Athena çle
Saa e Raul Leal (a conferência "A Derrocada da Tecnica"), Pessoa e à Dionysios portuense de Aarão de Lacerda, e
ou de António Correia de Oliveira a Afonso Lopes Vieira, finalmente, à Presença nascida logo após a sua morte, em
Alfredo Pimenta e Americo Durão, de Eugenio de Castro a 1927, mas também sonhada desde o tempo do Orpheu,
António Botto e Afonso Duarte, de Beatriz Delgado a Judith com o seu anuncio de 1915, a Contemporanea viveu, menos
Teixeira, ou de António Sardinha, Alberto Monsaraz, João o espaço de uma geração, que não teve, mas das forças dum
Ameal,Martinho Nobre de Melo e Homem Cristo Filho a homem em fantasista e corajoso- que Mario Eloy retrataLeonardo Coimbra, João de Barros, Veiga Simões e Coelho ria, em 24, de casaca, capa de seda, a sua revista pendurade Carvalho, de Aquilino a André Brun, de Reynaldo da na mão ...
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ÁRVORE E POESIA
JORGE FERNANDES DA SILVEIRA

Árvore, "Folhas de Poesia". Direcção e Edição de:
António Luís Moita, António Ramos Rosa, José Te"a,
Luís Amaro, Raul de Carvalho, 1. 0 fascículo, Outubro
de 1951; 2. 0 fase., inverno de 1951-2; 3. 0 fase., primavera e verão de 1952; volume II, 1. 0 fase., 1953.
''A primeira coisa por que devemos lutar é pela confiança nos destinos da poesia, que nós confundimos com o
próprio destino do homem."
Com estas palavras António Ramos Rosa inicia o ensaio
"A Poesia é um diálogo com o Universo", publicado na
abertura do último número de Árvore, em 1953. Esta revista- as "Folhas de Poesia" lançadas em 1951 - é ainda
hoje, decorridas mais de duas décadas, uma das mais lúcidas realizações no campo das letras em Portugal. Vários
factores atestem a sua actualidade: o aparecimento ou a
confirmação de poetas de agora e sempre (Sophia de Melo
Breyner, Eugénio de Andrade, Egito Gonçalves, Ramos
Rosa, outros); a divulgação de poetas estrangeiros (Rilke,
Lorca, Vicente Aleixandre, Eluard, René Char, Henri
Michaux, Jorge de Lima, por exemplo); a crítica inteligente
de livros editados em língua portuguesa; os ensaios que
analisam a especificidade da literatura sem qualquer dado
anedótico sobre a origem dos textos e a vida dos seus
autores. Quanto a estes lembremo-nos do belo "Esfinge ou
a Poesia", de Eduardo Lourenço:
( ... ) Espírito da Terra capaz de romper através da vida
obscura da inércia animal para oferecer uma face de
Deus ao apelo universal da luz, a Esfinge é incarnação
O trabalho de Jorge Fernandes da Silveira, inicialmente
apresentado como um todo no VII Encontro Nacional de
Professores Universitários Brasileiros de Língua Portugue
sa, em Belo Horizonte, apresenta-se neste número de Sema
fragmentado em dois textos autónumos (Vd "Ramos Rosa
e a Poesia na pág .... ), por necessidade de um melhor enquadramenro temático.

perfeita da ambiguidade radical da situação humana.
E ao mesmo tempo a realização plástica mais concreta do acto original do homem: a poesia. (... ) É todavia
difícil suportar continuamente a ideia de que o mundo,
a história, os valores e os outros são para nós criação do
acto de liberdade pelo qual os aceitamos ou combatemos.
A tentação suprema é a de nos despirmos dessa terrível
liberdade, alienando-nos para descansar no mundo dos objectos ou no mundo dos deuses. Difícil é assumir a realidade
monstruosa de superar um e combater com outro, como é
uma esfinge, como é um homem." (fase. 1, p. 5-6).
Chamamos a atenção para a actualidade de Árvore
porque ouvimos, ainda hoje, a Literatura Portuguesa Contemporânea ser acusada de oportunista e de alienada.
Na verdade, devíamos dizer que a acusação recai sobre a
individualidade dos autores portugueses contemporâneos,
pois são eles, enquanto homens concretos, os acusados.
A leitura desta revista- e de outras, é claro- impediria
sentenças injustas. E, com toda a certeza, o juízo mais justo
proveniente dessa leitura seria o de que não basta ao poeta,
socialmente engajado, despojar-se da aura da genialidade
e vestir-se de refrões populares. Ao contrário, é preciso
desenvolver em todos a consciência (esta sim revolucionária) de que a poesia, mesmo a fraterna e solidária, está
intimamente vinculada ao aperfeiçoamento dos meios de
expressão da língua, à renovação da linguagem; a consciência de que o poema é uma dimensão da escrita, um universo
de extensões linguísticas em que os conflitos sociais
constituem uma questão inquietante, não a resposta
retumbante. Por outras palavras, segundo Etienne Balibar
e Pierre Macherey, há necessidade de uma prática polltica
que dote escritores e leitores de um material prático para
que possam intervir no modo de produção dos textos e no
seu cons,umo social. (Sobre a literatura como forma ideológica, Literatura Significação e Ideologia. p. 24-5). Árvore
nos ensina que a poesia e todas as formas do saber serão
patrimônio de todos quando os meios que possibilitam
o acesso à cultura deixaram de ser privilégio de uma mino-
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ria, e a educação for direito comum a confirmar ''o próprio destino do homem". "Difícil é assumir a realidade
monstruosa de superar um e combater com outro", dizia-nos há pouco Eduardo Lourenço.
Os poetas escrevem livros de poesia, não elaboram
programas de alfabetização ou currículos escolares. Muitos
se reconhecem portadores de uma cultura privilegida.
Uns, favoritos das Musas, nomeiam-se intérpretes de nuvens e estrelas ilegíveis aos olhos dos simples mortais.
Outros, contudo, de frente para os conflitos sociais, refletem acerca da tensão entre a realidade e a poesia, na medida em que esta é apenas uma das modalidades ideológicas
possíveis (e precárias) de arrumar e transformar os objectos
do mundo. Confundir esses poetas é, no mínimo, má-fé.
Árvore é um exemplo de luta por uma poesia participante,
sem deixar de apontar os limites entre a condição humana
e a criação poética. Entre elas há um compromisso inalienável. No entanto, ao invés de uma relação especular,
há em todo e qualquer texto a ocupação de um espaço
de "diferença, pois cada autor operacionaliza os instrumentos do mundo produzidos pelas diferentes lin.g uagens
nos limites da sua própria criação. Ramos Rosa afirma:
"O homem 'humano' e~iste apenas num processo de constante superação, em que tende a uma nova estruturação
dele mesmo e da praxis em que se insere; o poeta não
existe senão pelo poema, pois não existe um estado poético
prévio ou permanente: é o próprio poema que o eleva à
condição poética, que o faz·poeta. Em ambos existe uma
actividade ou um acto que os opõe ao contexto quotidiano
estabelecido para alcançarem um novo real que integre
tudo quanto os quadros sociais não conseguem fazer
viver." (Poesia, Liberdade Livre. p. 24-5). Se ainda existem
sujeitos incapazes sequer de uma única leitura dos textos, o
analfabetismo dos leitores não é programado pelos poetas.
Talvez possamos interpretar os objectivos da revista à
luz de "A Poesia é um Diálogo com o Universo", uma profissão-de-fé, um manifesto, se nos é lícito identificá-lo
assim. Por seu intermédio, Árvore passa a sua vida a limpo,
reitera a proposta inicial, realizada com extrema beleza e
dignidade, de ser a divulgadora de uma poesia social,
fraterna e de alto valor artístico: "Poesia é o maior abraço
com que o homem enlaça a vida e todo o poeta sonha esse
encontro com a vida que, realizado, é o cumprimento

do seu próprio destino humano, é a própria Poesia."
(fase. l. vol. II, p .10).
"Notícias do Bloqueio", de Egito Gonçalves, poema
antológico da "resistência portuguesa", como que prossegue em verso a prosa de Ramos Rosa: "Vai pois e noticia
com um archote/ aos que encontrares de fora das muralhas/ o mundo em que nos vemos, poesia/ massacrada
e medos à ilharga." (fase. I, vol. II, P.14). Os homens,
a cidade, foram protagonistas das "Folhas de Poesia",
personagens duma poética em que o trabalho é o articulador das estruturas. Há neles a inscrição de termos que
arris-cam extrapolar a área dos versos e alcançar a prática
do quotidiano, fazendo da guerra significado constrangedor, contundente: "Sebes de espingarda ladeiam jardins/
onde crianças brincam aos soldados morrendo a cada instante,/ e nos jornais em que os mendigos embrulham a
comida/ há margens, sulcos sangrentos denunciando
assassínios e suicídios." (José Bento, "Cidade", fase. 1,
vol. II, p.15). Desta temática os versos de Ramos Rosa são
também testemunho do trabalho de um intelectual que
assume o papel de mediador na luta social, por saber que
a homogeneidade e a consciência política de classe não
nascem naturalmente: "O tempo da razão/ (e não da fantasia) I em que os versos são soldados comprimidos/ que
guardam as armas dentro do coração/ que rasgam os
seus pulsos para fazer do sangue/ tinta de escrever duma
nova canção." ("O tempo concreto", fase. 2, p.139).
Em suma, Árvore dá os frutos concernentes à poesia.
É a poesia no limiar do seu próprio conceito. A noção de
poema estende-se à de poesia. Poesia fundada na prática
do corpo, membros e sentidos, uma totalidade orgânica.
O homem historificado pelas relações sociais de trabalho.
Estas são as reservas geradoras da fala, o circuito tenso
entre as sensações, o cérebro e a língua. Assim o homem
concretiza o diálogo com o universo. Identifica-se poeta.
E poeta é aquele que pode dispor de um excedente da linguagem social e sabe transformá-lo em verso. Poesia é
um jogo de tensões entre a experiência do olhar sobre o
real extrínseco e a possibilidade de interpretar a diferença que se interioriza na criatividade de um trabalho
sobre a linguagem. Tais pressupostos não são estranhos
à poesia de António Ramos Rosa.
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AS REVISTAS
DOS NOVÍSSIMOS
E. M. DE MELO E CASTRO

E essa nova maneira, que passa por um ideal de demo·
cracia e de colectividade, encontra nas revistas de Poesi t
um meio de se materializar. É que as revistas constituem
uma via mais fácil, mais aliciante e talvez mais rápida de
comunicação que o livro. Pelo seu caracter colectivo o tracracia e de colectividade, encontra nas revistas de poesia
é já um factor de cultura, na medida em que a fase da sua
elaboração funciona como um "laboratório" das ideias
e intenções próprias e alheias, desenvolvendo-se mecanismos de auto-correcção, de crítica mútua e mútuo
estímulo. Além disso uma revista é geralmente um projecto aberto já que a publicação de vários números faz com
que não se esgotem de.uma vez as possibilidades de contactar e comunicar.
Resumindo, poder-se-ía dizer em termos de sociologia
da comunicação, que a revista é um projecto colectivo que
se dirige a uma colectividade, (a dos leitores) enquanto
o livro pode ser sempre entendido como uma agressão
individual a essa colectividade.

1.

Quem estudar, mesmo a média profundidade, a Poesia
dos anos 40, 50 e 60 verificará a enorme importância
das revistas de Poesia que então se publicaram. Mas quem
viveu de dentro, esse mesmo período, sabe por experiência própria o que essas revistas, quase todas efémeras,
significaram; o trabalho criativo e o empenhamento resistente que a sua produção envolveu e representa.
Neste artigo não se deseja mais do que fazer um primeiro levantamento dessas publicações, organizando-as
por tendências poéticas, tentando ao mesmo tempo colocar
algumas questões relativas ao tempo e ao meio político
e cultural em que surgiram e em que se propuzeram
como meios de acção e comunicação.
Consultando, por exemplo, os Prefácios da 3. a edição
da "Antologia da Novíssima Poesia Portuguesa", ou da
"Antologia da Poesia Portuguesa 1940/1977" (1), verifica-se que no início dos anos 50 eram numerosas as revistas de Poesia e que elas eram o veículo para o aparecimento de novos Poetas, integrados em tendências ou grupos que estética e politicamente se autodefiniam, procurando um espaço próprio de participação e comunicação.
Mas, se desejarmos documentar-nos numericamente
constataremos que, por exemplo, em 1951 podem assinalar-se cerca de 13 novos Poetas de mérito inovador, enquanto
é possível escolher apenas 8 livros de qualidade (e não
todos de jovens) entre as várias dezenas que nesse ano
certamente se publicaram em Portugal. Deste facto algumas conclusões se podem tirar já:
a) o livro, quer em edição de autor, quer em edição
de uma editora, não era geralmente acessível aos jovens
estreantes.
b) A revista, constituía o meio mais prático de publicar
pela primeira vez.
Estas duas conclusões, que nada têm de original,
devem ser lidas como factos significativos, atendendo a
que no após guerra, entre 45 e 50, se viveram anos de intensa preocupação política, com imediatos reflexos culturais que precisamente se caracterizaram por uma criatividade literária com particular incidência na criação poética. Poesia que numa fase de renovação é então entendida e vivida pelos jovens como uma forma de intervenção
político-cultural específica, para além da afirmação de uma
renovada maneira de estar no novo mundo do após guerra.

Neste ponto de vista o livro de poesia tem atrás de si
uma imagem fechada e "meio aristocrática", no seu ensimesmamento, que é acentuada pela sua mais restrita
e difícil distribuição. Além disso a estreia em livro de
Poesia, em edição de autor, pode ser entendida como o
produto de uma actividade isolada e por isso mesmo não
testada com iguais e potenciais poetas e críticos. Por isso
a sua imagem pode ser negativa e associada a um bafio
romântico de quem faz da poesia uma renda decorativa ou
prejurativamente literária. Quanto às Editoras comerciais elas não estavam abertas à poesia, salvo raras excepções, e muito menos à edição da poesia de jovens,
na sua maioria, "loucos" e "desvairados" ... Recorde-se
que deste Orpheu (1915) o público e as Editoras conservadoras associaram "LOUCURA" a "MODERNISMO"
e por extensão tais qualificativos atingem os Novos de um
modo geral e tudo o que cheire a novidade ou inovação literária. O livro de poesia é assim um objecto obsoleto de
manifestações literalescas, ou objecto de consagração
de Poetas já reconhecidos e comercialmente aceites. Por
outro lado e contraditoriamente, ideia da Revista literária
tem todo um prestígio antigo e recente, pois as Revistas
foram núcleos de renovação e de vanguarda no ainda fresco
modernismo português, com Orpheu, Portugal Futurista,
Contemporânea, Presença, Seara Nova, Vértice (para só
falar em .algumas) constituindo núcleus de escol e focos
de polémica, mesmo até quando mal chegam a existir
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(caso do Portugal Futurista). Mas convém perspectivar
melhor a situação, pondo em destaque os seguintes pontos:
a) a existência da censura fascista, então numa fase de
aperfeiçoamento de métodos.
b) A fragilidade financeira dos projectos editoriais das
revistas de poesia, todas postas em marcha com reduzidos
fundos , geralmente dos próprios autores e poetas ou
núcleos de amigos, e geridos sem intuito nem talento
comercial.
c) A exiguidade do mercado potencial que limitava
as tiragens e algumas centenas de exemplares, o que por '
sua vez nos diz alguma coisa àcerca do estado cultural do
país, visto que as revistas, embora sendo muito baratas,
(mesmo para a época) não ultrapassavam um meio restrito de compradores mais ou menos interessados.

AFONSO LOPES VIEIRA
ANARQUISTA
Introdução e notas de JOÃO MEDINA
Um Lopes Vieira diferente, sugestionado
pelo romance russo e por leituras anarquistas, o tradutor de Kropotkine e o amigo
de alguns libertários do começo do século.
Um Lopes Vieira com 27 anos, que nos
surpreende com a novela "MARQUES",
obra invulgar, ''pirite de ferro com abundantes palhetas de bom e fino oiro" -como
dizia dela Aquilino Ribeiro.
Colecção HOMENS E TEMAS

DE JOÃO MEDINA,
na colecção ARQUIVOS DE SEMPRE

O PELICANO E A SEARA
A Revista HOMENS LNRES
Texto integral
~

Edições

~~

ANTONIO RAMOS

Rua Padre Luís Aparício, 9, I. ° F, Tel. 57 72 05
1100 LISBOA
Distribuição
CASA DO LIVRO EDITORA , LDA.
Av. Poeta Mistral, 6-B , Tel. 76 93 55
1000 LISBOA

Não obstante estes factores restritivos, a importância
das revistas de Poesia dos anos 50, deve ser destacada,
pois que precisamente elas constituíram uma arma de luta
contra a censura; foram os núcleos de prática e aperfeiçoamento dos Poetas que alguns anos mais tarde vieram a
impôr-se, como vozes significativas da nossa cultura actual;
contribuíram decisivamente para o alargamento do público de Poesia e para o reconhecimento da qualidade e capacidade prática da palavra poética na desmitificação dos
discursos opressores do Poder e da construção de uma
linguagem aberta de comunicação e diálogo.
Por estas três razões as revistas de poesia dos anos
40, 50 e 60, devem ser consideradas como constituindo
na sociedade portuguesa de então, (fechada, conservadora,
elitista e sentimental) uma alternativa de abertura cultural,
sendo nalguns casos manifestações de vanguarda, noutros
de underground, noutros ainda de quase clandestinidade,
na fuga às imposições absurdas da censura para publicações periódicas. Exigências que eram a aproyação do nome
do Director da revista, a necessidade de um depósito
bancário em dinheiro, a inspecção e censura prévia dos
textos, além de outros obstáculos quer burocráticos quer
de preconceito anti-cultural. Tais exigências, a que a imprensa jornalística tinha que se submeter para continuar
a existir, eram inaceitáveis e inviáveis até, no caso das
pequenas revistas de poesia. Por isso algumas delas tiveram vida efémera; outras passaram a não periódicos
sob a designação eufemística de 'fascículos" ou "cadernos
antológicos"; outras deixaram de referir o número de ordem de publicação; outras nem sequer chegavam a passar
das provas pois era denunciada a sua existência, recebendo
os responsáveis visitas desagradáveis a meio da noite,
etc., etc.
No entanto outras gozavam de alguma tolerância
'Pois conseguiam durar mais tempo e apresentar-se como
"revista". É o caso da Távola Redonda que dura 4 anos
e publica 20 números dentro de um critério de "neutralidade " da Poesia Lírica perante o fenómeno político-.
Neutralidade cuja doutrinação herda indirectamente da
"Presença" (décadas de 20 e 30) propondo um lirismo
revivalista a que João Gaspar Simões chama, um tanto
impropriamente "Posfernandismo" (de Fernando Pessoa,
ele próprio) .
Já o mesmo não acontece com a "Árvore" , cujo primeiro número é de 1951 e que só publica 4 números , vindo
a terminar em 1953, por razões ligadas à repressão censória. "Árvore " é no entanto um núcleo de investigação
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folhas de poesza

Outono de 1951

muito activo e fecundo estabelecendo a ponte entre o
Neo-Realismo e as correntes experimentais dos futuros
anos 60, principalmente através da questionação da noção
de realismo quando referida à criação poética. É assim que
a "Árvore", ao desaparecer, dá origem a várias outras
revistas que durante os anos 50 nasceram e morreram
por razões semelhantes, mas evidenciando toda uma actividade e uma pesquisa tenaz dos meios de renovação da
escrita da Poesia e da sua comunicação. De notar como
facto significativo que sendo Árvore publicado em Lisboa,
algumas das revistas que dela derivam se descentralizam
e vêm a sair noutras cidades, tais como Porto, Castelo
Branco e Faro.
É pois altura de proceder, neste artigo, a uma inventariação das revistas de Poesia, independentemente do seu
pendor estético-político, para em seguida traçar as várias
linhas de desenvolvimento ao modo de árvores genealógicas, pois nunca é demais sublinhar que os anos 50
aqueles que denominámos de "NOVÍSSIMOS", se caracte
rizam antes de mais por uma simultaniedade de concepções
da Poesia praticadas paralelamente, num largo clima de
renovação, que vai desde o lirismo tradicional, ao Surrealismo e a uma nova concepção do Barroco (como tratamento
da linguagem) passando por várias tendências realistas,
desde o neo-Fealismo, ao subjectivismo fenomenológico,
ou realismo contraditório, ou à "militância no poético"
como forma de resistência.
Tendências essas que conduzem no início dos anos
60, à chamada "ROTURA DE 60" que, uma vez mais se
concretiza em duas revistas: "POESIA 61" e "POESIA
EXPERIMENTAL" estas por sua vez de novo divergentes
quanto à natureza e materialização literária do fenómeno
·
poético.

AS REVISTAS:

CADERNOS DE POESIA - DE 1940 a 1942 - 5
números -Lisboa
Organizados por: Tomaz Kim, José Blanc de Portugal,
Ruy Cinatti

CONTRAPONTO- de 1949 a 1952- 2 númerosLisboa
Organização e Direcção de Nunes Ferreira e Pitta
Simões.

LITORAL - de 1944 a 1945 - 6 números -Lisboa
Director: Carlos Queiróz; Orientação gráfica de
Bernardo Marques

A SERPENTE- 1951-3 números- Porto
Edição e Orientação literária de Egito Gonçalves
EROS - de 1951 a 1958- 15 números - Coimbra
Sem indicação de Directores ou Organizadores (Principais colaboradores:
José Manuel, António José Maldonado, Fernando
Guimarães)

TÁ VOLA REDONDA- de 1950 a 1954-20 númerosLisboa
Directores e Editores: António Manuel Couto Viana,
David Mourão Ferreira e Luíz de Macedo; Secretário
Alberto de Lacerda;
Director artístico: António Vaz Pereir~

SÍSIFO - 1951 a 1952- 4 númerosDirecção e Edição de Manuel Breda Simões

CADERNOS DE POESIA - 2. a Série e 3. a Série de 1951 a 1953-15 números- Lisboa
Organizados e publicados por Jorge de Sena, Ruy
Cinatti, José Blanc de Portugal, José-Augusto França

BANDARRA- 2. a Série -1961 - 4 números- Porto
Fundador: Augusto Navarro; Director: António
Rebordão Navarro;
Redactor principal: Egito Gonçalves

ÁRVORE- de 1951 a 1953- 4 números- Lisboa
Direcção e Edição de António Luís Moita, António
Ramos Rosa, José Terra, Luís Amaro, Raul de Carvalho

CASSIOPEIA- 1955- 1 NÚMERO- Lisboa
Orientação e Edição de: António Carlos, António Ramos
Rosa, João Rui de Sousa, José Bento, José Terra
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-

BÚZIO - 1956- 1 número- Funchal
Edição de António Aragão

-

GRAAL- 1956- 4 números- Lisboa
Director: António Manuel Couto Viana; Director artístico: António Vaz Pereira

-

FOLHAS DE POESIA- 1957- 4 números- Lisboa
Organização de António Salvado, Helder Macedo,
Herberto Helder

-

NOTÍCIAS DP BLOQUEIO - de 1957 a 1961 - 10
números - Porto
Direcçao literária: Egito Gonçalves, Daniel Filipe,
Papiniano Carlos, Luís Veiga Leitão, Emâni Melo
Viana, António Rebordão Navarro;
Gráfica: Álvaro A. Portugal

-ANTOLOGIA DE POESL\ NOVA -1957- 1 número
-Coimbra
Colaboração de Moura de Mesquita, Pinho e Melo,
Rui Mendes, Sampaio Marinho, Silva Marques.
-

CADERNOS DO MEIO DIA- 1958 a 1960- 5 números-Faro
Coordenação de: António Ramos Rosa, Casimiro de
Brito, Fernando Moreira Ferreira, Hernâni de Lencastre
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.. CIDADELA- 1959- 2 números- Coimbra
Directores: Artur Anselmo, José Valle de Figueiredo,
Rui de Abreu
·
PIRÂMIDE- 1959- 3 números- Lisboa
Organizados por: Carlos Loures e Máximo Lisboa
-

NOTÍCIAS DO BLOQUEIO
FASCÍCULOS DE POESIA

PAN- 1958- 1 número- Coimbra
Organizada pelos Autores: Aureliano Lima, Eduíno
de Jesus, Jorge de Sampaio, José Ferreira Monte,
Rui Mendes.
SIBILA- 1961 - 1 número- Castelo Branco
Organizador: Liberto Cruz; Secretário: José Correia
Tavares
ÊXODO- 1961 - 1 número- Coimbra
Sem indicação de Directores ou Organizadores (Principais colaboradores: João Vário, Luís Serrano, Rui
Mendes, Louzã Henriques, Herberto Helder)
POESIA-61-1961-1 número- Lisboa
Sem indicação de Directores ou Organizadores (Colaboradores: Casimiro de Brito, FiamaHasse Pais
Brandão, Gastão Cruz, Luiza Neto Jorge, Maria Teresa
Horta, Linóleo de Manuel Batista
A POESIA ÚTIL - 1962 - 1 NÚMERO - Coimbra
Edição dos Autores: António Augusto Menano, César
Oliveira, F. A. Pacheco, Ferreira Guedes, Francisco
Delgado, José Carlos de Vasconcelos, Manuel Alegre,
Rui Namorado, Rui Polónio Sampaio.
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POESIA E TEMPO - 1962 - 1 número - Lisboa
Organizada por Mafio Dias Ramos e Dórdio Guimarães
-

POEMAS LIVRES - de 1962 a 1968 - 3 números
- Coimbra (Colaboradores principais: César Oliveira,
Ferreira Guedes, F. Delgado, Margarida Losa, Rui
Namorado, Fernando Assis Pacheco, Manuel Alegre,
José Carlos de Vasconcelos, Eduardo Guerra Carneiro,
Manuel Alberto Valente, Armando Silva Carvalho,
Luís Serrano, António Manuel Lopes Dias)

-POESIA EXPERIMENTAL- de 1964 a 1966 - 2
números - Lisboa
Organizadã por António Aragão e Herberto Helder e
E. M. de Melo e Castro no 2. 0 número
DESINTEGRACIONISMO Lisboa
Sem indicação de Directores
boradores: Armando Ventura
Fernando Grade, Hugo Beja,
Nuno Rebocho)

1965 -

1 número

ou Organizadores (Cola·
Ferreira, Costa Mendes,
Júlio António Salgueiro,

OPERAÇÃO -1967-2 números- Lisboa
Organização de E. M. de Melo e Castro; Capas de João
Vieira no 1. 0 número
CRONOS- 1967- 3 números- Lisboa
Direcção e Edição ·de Fernando Luso Soares e Mafio
Dias Ramos
HIDRA - de 1966 a 1979 - 2 números Organização de E. M. de Melo e Castro

Lisboa

CONTRAVENTO - de 1968 a 1970 - 3 números
-Lisboa
Director: Fernando Pinto Ribeiro; Director gráfico:
Artur Bual
-

-

a série antológica de S números dirigida por José Augusto
França (UNICÓRNIO. BICÓRNIO, TRICÓRNIO, TETRACÓRNIO, PENTACÚRNIO) publicada entre 1951 e 1956,
correspondendo a um projecto de revisão criativa e crítica
da noção de Moderno na literatura Portuguesa.
Já Revistas como "VÉRTICE" (neo-realista}, "TEMPO
PRESENTE" (extrema direita), "O TEMPO E O MODO"
(Democracia Cristã e Cristãos progressistas}, "RUMO"
(Católicos) ou "SEARA NOVA" (Esquerda progressista)
possuíam uma estrutura comercial suficientemente segura
para lhes garantir a regularidade de saída e boa . distribuição. Mas não podem ser consideradas como Revistas
de Poesia, pois versavam muitas outras matérias além da
Poética, embora a literatura nelas ocupasse boa parte
do espaço, nas suas várias facetas, Poesia, Prosa e Crítica.
No entanto o seu estudo está fora do tema deste artigo,
tal como o está o estudo dos vários suplementos literários
dos jornais diários, jornais regionais e jornais propriamente literários como o "Mundo Literário", a Gazeta
Literária", a "Gazeta Musical e de todas as Artes", o
''Ler'' e o ''Artes e Letras ''. Estudo esse (ou seja o estudo
da imprensa literária desde o após-guerra e até a 25 de
Abril de 1974) que é um outro importante capítulo da pesquisa que urge fazer sobre as funções da cultura literária
durante o Fascismo Português.
Por agora limitamo-nos às Revistas de Poesia, procurando como se disse·, estabelecer as possíveis linhas de relação ou "árvores genealógicas" dentro das diferentes
correntes estéticas.

GRIFO- 1970-1 número- Lisboa
Organização e Edição dos Autores: António Barahona
da Fonseca, António José Forte, Eduardo Valente da
Fonseca, Ernesto Sampaio, João Rodrigues, Manuel de
Castro, Maria Helena Barreiro, Pedro Oom, Ricarte-Dácio, Virgílio Martinho; Realização gráfica: Vítor
Silva Tavares
CADERNOS DE LIVRE EXPRESSÃO - 1972 - 1
número - Paris
Coordenadores: Egídio Álvaro, José Carlos Gonzalez

,~··"·'

•••

,..."..

o

~~©.

o~\\ ~\>(9>

esculturo

teatro
PINTURA
ARQUITECTURA

cinetna
Além destas 34 publicações que podem todas ser
consideradas como pequenas Revistas quer pela aludida
falta de estrutura financeira, quer por corresponderem a
projectos marginais perante o mundo da edição comercial,
quer pelo papel de abertura cultural que se propuseram
realizar e que realizaram, além destas Revistas, outras
existiram no mesmo período com projectos culturais
bem definidos na intenção e no tempo, de que é exemplo
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Uma vez estabelecidos estes esquemas e caracterizada
a situação referencial, cabe dizer alguma coisa sobre a
razão de fundo de todas estas Revistas e de todo este relatório: A POESIA.
Poesia, que para nós portugueses.• parece ter um apelo
mágico e que à simples nomeação é ainda capaz de gerar
reacções contraditórias e apaixonadas mesmo até da parte
de quem por ela diz não se interessar ou obstinadamente
nada entender ...
- Poesia. Mas o que poderia significar para os jovens
de 50 essa mesma Poesia?
Folheando essas mesmas Revistas a que nos referimos
encontraremos em todas elas, e certamente nas mais representativas, tentativas de teorização que são respostas,
sob vários ângulos, a esta mesma preocupação.
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Assim em "Cadernos de Poesia" (1940) o manüesto
era simples: "A POESIA É SO UMA", mas lo~o (10 anos
depois) a 2. a série acrescentava: ''A POESIA E SO UMA,
PORQUE AFINAL NÃO HÁ OUTRA". E esta irredutibilidade do fenómeno poético era então comentada do seguinte modo:
''Nos tempos da I. a série - onde se pode dizer que
houve colaboração da mais diversa gente - discutiu-se
bastante, e com displicência, o lema dos "CADERNOS"
- A POESIA É SÓ UMA. Não se quis entender o que
hoje será pefeitamente claro: A POESIA É SÓ UMA,
PORQUE AFINAL NÃO HA OUTRA.
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E, portanto supor que o lema de então, que continua
a ser o lema de agora, postulava a existência de uma entidade metafísica dando pelo nome de Poesia, de que asdiversas actividades poéticas seriam as pálidas, modestas
e envergonhadas sombras - eis o que, mais do que um
erro, representa desconhecimento total da natureza humana da poesia, e do seu significado, que transcende
a literatura e o culturalismo. Para o culturalismo polémico
e para a catalogação literária, haverá evidentemente
muitas e diversas poesias. Porém, para uma consciência
que dialecticamente transcenda o momento que vive, não
pode a poesia senão ser o que é: as obras significativas.
A expressão poética, com todos os seus ingredientes,

e

-'

recursos, apelos aos sentidos, resulta de um compromisso:
um compromisso firmado entre um ser humano e o seu
tempo, entre uma personalidade e uma sua consciência
sensível do mundo, que mutuamente se definem. Tudo o
que não atinge este nível não é poesia. Surge assim a poesia
como una, em face de não-poesia. E a prova está em que a
poesia tem sempre aumentado os seus domínios à custa do
que sempre fora julgado não-poético. Cada época integrou
em poesia sua a não-poesia da época que a precedeu.
Se a expressão poética é (ou resulta de) um compromisso - e sublinhe-se de uma vez para sempre que esse
compromisso se não destina a captar o "inexprimível''... evidente se toma que a poesia só existe como relação:
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a relação que relata e a relaçiio que relaciona entre si duas
entidades.
Portanto, quem se s11bordina à Poesia (com maiúscula)
na intenção de esquiwlr-se a outras subordinações (a Deus,
ao Mundo, ao próprio Homem), trai-se a si próprio, à consciência sensfvel que do mundo poderia ter, e à Poesia- a
relação - que mais do que tudo julga ambicionar. E
igualmente se trai a si próprio, à sua consciência sens{vel
do mundo, e à relação que pretende criar, quem subordine esta última não àquilo que pensa e sente, mas ao que
entende dever ser tal relação, tal expressão poética, tal
poesia. Evidentemente que é da própria natureza da vida
humana o transformar o mundo à sua imagem e semelhança. Todos os humanismos, transcendentes ou imanentes,
concordam neste ponto, ou mais exactamente, na expressão
que atrás lhe foi dada. Mas, para tanto, é preciso deixar
que as mãos do homem e o olhar do poeta transformem
o mundo à sua imagem e semelhança. O poeta não contempla - o poeta cria. Defende o que é atacado, e ataca
o que é def endido. Não age como ser especial, diferente

dos outros homens, que os não há esses outros seres; mas
como um homem destinado a nele se definir a humanidade:
um ser capaz de ter todo o passado integro no presente
e capaz de transformar o presente integralmente em
futuro''
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Este texto é um bom e lúcido exemplo do que se podia
então esperar da POESIA, como experiência humana
simultaneamente nos limites do absoluto e no relativo temporal ou como tentativa de através de uma percepção
especificamente qualificada como poética, alargar o campo
do conhecimento-e da acção do homem.
Mas essa mesma especificidade da percepção poética
pode conduzir a vias auto-restritivas se se voltar exclusivamente para a sua qualidade específica, ou por outras
palavras se a Iiteralidade do Poético deixar de ser um valor
relativo, para passar a ser exclusivamente uma qualidade
de absoluto sensível. É isso que encontraremos no primeiro
número de ''Távola Redonda' ' no artigo de David Mourão-Ferreira:
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CÂNTICO
TEMOS o odor e a cor que tem

A llor pendente dos ramos,
Pois somos viraens para al~m
Dos beiJos que trocamos.

"Note-se que a distinção, aqui estabelecida, entre um
momento, a-consciente e misterioso, de imposição de motivos, e os momentos, conscientes e deliberados, do seu
desenvqlvimento ulterior - é uma distinção que, apenas
ensaisticamente, se pode estabelecer. Na realidade, não
há distinção alguma: há simplesmente uma passagem,
uma mudança de tonalidade, um progresso, do escuro
ou do claro-escuro, para o claro... E nesta passagem,
mudança ou progresso, os elementos iniciais comandam
e determinam os· seus consequentes. Um motivo, ao impôr-se, impõe:sejá com um certo tom e um certo ritmo, que
determinam tudo o resto. ''
''Graças a esta involuntariedade urgente na origem e
à gratuitidade fundamental nos objectivos, é que toda a
Poesia começa por ser lírica, Por outro lado, como o lirismo é um ideal de equilíbrio ele é que dá, às grandes
épocas da Poesia, a razão de ser e a temperatura .geral.
Considera-se o nosso século XVI uma grande época poética,
não por Os Lusíadas nem pelas Cartas em verso de Sá
Miranda, ·mas sim pela concentração, nesse espaço de
tempo, de excepcionais poetas líricos. Toda a atenção que
como poeta Garret nos merece não provém do Camões ou
da D. Branca, mas sim das Flores Sem Fruto e, muito especial das Folhas Caídas. Outro tanto se passa com Gomes
Leal: o Poeta lírico é que nos interessa; ele, e só ele, lhe
empresta a estatura de grande Poeta, com que todos o
vemos.

Sd a nós nos t dado o Santo Graal
E vamos pu ros quando o amor nos chama;
liuais perant~ o Bem, perante o Mal.
Temos asas de luz em mares d~ lama.

Tanto basta pra ~rmos celebrados:
Os nossos corpos, quando unidos, dAo
O branco ao sol, o azul ao ctu, o \'erde aos prado<>
e o rftmo de vida ao coraçao.
FOLH.'\5

DE

POESIA

26-Aa:osto -49

INTERIOR
POR tris dos muros da nossa casa
Estamos tAo juntos que nos tocamos:
O vento f brisa e a brisa t asa .
Por tr!s dos muros da nossa casa
Todos os frutos ficam nos ramos.
Vivamos, pois, dentro de nós,
Oeinndo aos outros o iesiO e a voz..

'O
NASCENTE
SOUBESSEM o quanto me custa sab&-los
Medrosos, inquietos, na noite Indiferente:
As mlos tacteando os soltos cabelos,
Os olhos possessos de um brilho doente:
Sózinbos, vazios de ttenças submissa o;,
Sem rastros de elitrelas ou oomba~ no :.r . ..
-A relu de Alctcer , fatais, movedioy.~s,
Lhes 'stAo eria:lndG morrer devaa:ar.

3- Novembro-49.

RECOMP~NSA
V ENHA um momento de Poesia:
Que eu sinta essa alea:ria casta e !1.1.borosa
De queÔl lidou todo o dia
E pediu, como paga, uma pequena rosa!

Soubessem o quanto me custa a recusa
Da fl or dum sorriso, da cor Jum afaa:o ;
Que ana:llsda indomhel se e:rp:mde e soluça
Nos ve rsos que escrevo, nos sonhos que traa:o.
Sofrei, penhentes sem luas redondas.
Com chaa:as na alma . se m pensos de linho!
-Meu Deus, se os escutas, por 0 f'us! n!lo respondas
A's preces piedosas de ca lm a e de ninho.

Venha. de novo, o con.ç:llo e a es~da
(Que saudades de mim quando adormeço
E a vida se me dá compleu, mas errada
Como um a vesso) I

Dei:d..los, gritando o mal sem n:mtdio
O~ pâlidas febres, de rosas esguias;
Deid.-los, submersos no ignoto mistério
Do crime das ho ras, na ronda dos dias.

Venha o beijo sem hlbios que redime
As chaa:as vis do meu peito
-O lmico perdAo para o meu aime
De ser rea l e estreito!

Quem nasce humilhadn com loiro<; e a:lória;
Quem vê do seu bo:rço os frutos maduros,
~110 sabe a que sabe o sabor da vitória,
Pois nAo hâ l'itória nos passos segurO$.

- Mas só tu, que e xpulsei dos meus poemas
Por nAo te q uerer saber demais de cor,
:O.k vt>ns cobrir de injúrias e de algemas:
O teu beijo e • tua flt'r!

Mas custa, eu sei quanto! sabê· los sem rumo,
Na noite indiferente, julgados perdidos.
Qui\'o!i: a vida C mais do que um fumo?
-Roubei 1 Poesia meus. cinco S<!ntidos.
2-J•neiro-~

ANTONIO

MANUEL

COUTO

VIANA

"Lirismo: ou haverá outro caminho?" datado de Dezembro de 1949. Artigo cujo título é uma especificação
redutiva (mais ainda) de "A POESIA É SÚ UMA", ao
afirmar (perguntando) que só a Poesia Lírica é o caminho.
"Se o Lirismo é, como definiu Paul Valéry, "le développement d ·une exclamation ' ' - verificar-se-á que toda
a Poesia começa por ser lírica. São líricas as primeiras
manifestações poéticas de um povo, de uma geração ou
de um indivíduo. (Em cada Poeta se repete, vertiginosamente e de maneira quase estenográfica, o processo
geral da história da Poesia ... ).
Lirismo, desenvolvimento de uma exclamação: atitude
de quem se espanta, se admira ou repara - perante, ou
em uma - qualquer circunstância, e tende logo a isolá-la,
torná-la independente e memorável. É uma atitude feita
de momentos que se tomam excepcionais; mas tal excepcionalidade, como é involuntária, não deve transformar-se,
para o Poeta, nem em motivo de opróbio nem de orgulho;
muito simplesmente, urge não esquecê-la, na discussão
do fenómeno lírico. Outro aspecto, necessário também de
se tomar em linha de conta, é o da referida involuntariedade em que o momento se toma excepcional, exigindo
um ulterior desenvolvimento.
O que caracteriza o lirismo não é, portanto, a natureza
do momento ou da circunstância, a natureza da emoção ou
do motivo. O que caracteriza é o aspecto involuntário,
em que momentos, circunstâncias, emoções e motivos se
apresentam ao poeta, o aspecto de excepcionais que eles
adquirem e, ainda, de maneira decisiva, o processo como
eles ulteriormente se desenvolvem. ''
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Mas "Távola Redonda" não se quedará nesta persectiva lírica como ideal de equilíbrio. Quatro anos mais
tarde, no seu último número, Goulart Nogueira fará um balanço em que concluirá, talvez com algum desencanto:
"Depois disto, parecer-nos-à que a indentificação continua
insuficiente, que ainda quedam vagos os sinais. "Távola
Redonda" não surge com os cânones pormenorizados,
nem com pétreo único rosto".
Esses sinais que Goulart Nogueira gostaria que fossem
os de um "pétreo único rosto" viriam a surgir efectivamente numa outra revista "Tempo Presente" (1959) de
que Goulart Nogueira será conselheiro da redacção e em
que esses sinais serão inequívocas marcas do Fascismo.
Mas, em "Távola Redonda" , o primado· do lirismo e de
um aberto ecletismo, sempre prevaleceram ao longo dos
seus 20 números, mostrando assim uma das utilidades
políticas do lirismo: evitar a petrificação dos rostos únicos.
Mas já outras questões mais complexas e prementes
problemáticas surgem no horizonte com a Revista "Árvore", cujo texto de abertura (no número de Outono/Inverno de 1951) entitulado "A necessidade da Poesia"
transcrevemos na íntegra:
"A necessidade da Poesia"
"Jean Cassou afirma que a poesia é "a mais perfeita
expressão do homem, a sua mais alta operação espiritual'' ·
e que o seu fim "é explicar o homem, acompanhá-lo,
exaltá-lo no decurso da sua prodigiosa ascensão''.
A grandeza das contradições desta ''prodigiosa ascen·
são'' não pode deixar de opor a poesia o seu rosto resplandecente ainda que torturado, rosto onde se reflecte e reconhece, nos seus abismais delírios, nas suas fugas, nas

suas vitórias e derrotas, a vida dramática do homem que
a todo o custo procura humanizar o mundo, mudar a vida.
A poesia confronta-se à luz crua e radical da tragédia,
supera-a e, no mais aceso da luta, na tP.nsão máxima das
contardições, é ela que promete e afiança a sfntese em que
todos os valores do homem se possam encontrar sem sacrijfcios mutiladores. Como no mito de Anteu, está ligada
à terra dos homens para atingir os mais altos momentos do
humano, em que a vida é criação, potência, pura virtualidade, vibração do desejo decantado, catársis.
O seu fim é eminentemente social mesmo quando
a sua mensagem é pessimista. É René Bertelé quem, num
seu conhecido ensaio sobre Henri Michaux, repete a crença
num "pessimismo tónico". E diz-nos da finalidade social
da poesia: "dar força ao homem, permitir-lhe agir sobre o
mundo·'. Desenvolvendo todas as leis da imaginação,
reivindicando a sua difícil singularidade, exaltando-a para
melhor e mais concretamente se integrar no universal-é
assim que o poeta age. Já em alguns poetas a poesia
ultrapassa o estádio de recusa de um mundo convencional
(fase destrutiva mas necessária, cujo perigo consistia em
levar a negação a extremos onde o humano se dissolvia)
-e uma nova poesia surge lúcidamente empenhada na
epopeia do nosso tempo, revalorizando tudo o que une
essencialmente os homens, vivendo da comunhão dos
grandes ideais, toda voltada para o futuro e a esperança.
Sob o signo da angústia ou da esperança-que tantas vezes
se fundem no poema - o certo é que o poeta procura
sempre afirmar a sua diferença, a originalidade do seu
canto, numa relação válida com o universo, definida como
experiência.
Nada tem a ver a poesia com a ficção homem comum.
A sua condição de "a mais alta operação espiritual" obriga-a aq desenvolvimento máximo das faculdades humanas, na
sua maioria amortecidas pela existência degradante.
Não pode haver razões de ordem social que limitem a altitude ou a profundidade dum universo poético, que se
oponham à liberdade de pesquiza e apropriação dunt conteúdo cuja complexidade exige novas formas, o ir-até·ao·fim das possibilidades criadoras e expressivas - porque
a poesia e a arte também obedecem a um princípio de extensão. Livre, é a palavra mais querida dos poetas, a mais
vital para a poesia.
Atentos à multiplicidade do real e à maravilhosa diversidade dos destinos poéticos, a nossa posição é a da
total isenção a tudo quanto a poesia der voz e pela poesia
se realizar. Nosso primeiro critério: o da autencidade.
Renegando a gratuidade como intenção (e não como
resultado lúdico do momento criador), consideramos a
superior necessidade da poesia tanto no plano da criação
como no da demanda social. Lutando pela dignificação
da nossa condição de poetas, não esqueceremos nunca
que o sentido da verdadeira poesia é o da "prodigiosa
ascensão do homem''. O misterioso triunfo dos versos só
se estabelece quando as forças da vida subjugam as da
morte - quando a poesia . é uma perpétua conquista. ''

Este texto programa, está eivado de uma terminologia
metafísica que hoje nos poderá parecer pouco precisa tal
· como "autencidade", "misterioso triunfo dos versos",

69

"prodigiosa ascenção do homem", e muitos outros. Mas
a par deles encontram-se termos mais precisos e que são
significativamente inovadores na poesia portuguesa
(ou na sua teorização) tais como: "MULTIPLICIDADE DO
REAL", "DIVERSIDADE DOS DESTINOS POÉTICOS",
"NECESSIDADE DA POESIA TANTO NO PLANO DA
CRIAÇÃO COMO NO DA DEMANDA SOCIAL", "LIVRE,
É A PALAVRA MAIS QUERIDA DOS POETAS", "DAR
FORÇA AO HOMEM", "PERMITIR-LHE AGIR SOBRE O
MUNDO", "DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DAS FACULDADES HUMANAS", etc., etc.
Tal conjunto de ideias porpõe um programa (que os
poetas da ÁRVORE realizaram nas suas obras poéticas)
em que a poesia, sem nada perder da sua especificidade,
ganha uma função desalienante que era conjuturalmente
necessária na vida cultural e política portuguesa. Poder-seía mesmo dizer que este resumo programático ainda hoje
é válido e provocativo, pela condensação que propõe na
literalidade do poético de funções e acções que nos são
vitais e que nos apresentam sobrecarregados de sempre
renovados sentidos. Mas, na época de ÁRVORE, esta
posição representou sobretudo uma dupla saída frente aos
dois extremismos que se desenhavam como forças limitadores: de um lado o lirismo único caminho: do outro lado
o real social tomado como programa único (realismo
socialista).
Daí que ÁRVORE se reclamasse da multiplicidade
do real, da liberdade, da diversidade dos destinos poéticos e do desenvolvimento máximo das faculdades humanas
para construir o que se pode hoje chamar um realismo
contraditório, cujos fundamentos filosóficos se poderão
socorrer da fenomenologia, mas que não perderá nunca
de vista as condições reais da vida do homem, suas limitações e aspirações mais profundas.
Tal posição teórica, nunca é demais recordá-lo, permitirá na década de 60 o desenvolvimento de uma prática
poética cuja literalidade se executará sobre a materialidade
da escrita na pesquisa e na experiência aberta 'de novas
formas de comunicar e de dizer, enquanto simultaneamente
descontruída, desmontava e denunciava os obsoletos
discursos do poder. *(3)
Note-se apenas e para terminar, que nas décadas de
40 a 60 se esperava muito da poesia e que ela era uma via,
talvez a única, em que a liberdade se podia exprimir como
tal: livre. E por isso certamente ainda estamos hoje e aqui
a falar dessa poesia. Da nossa poesia também.

Notas:
(1) Ambas as 'Antologias organizadas por Maria Alberta Menéres e E. M.
de Melo e Castro, em edição de Morais Editores.
(2) A ideia de "capelinha literária" que se espalha em sectores tradicionalistas e reaccionárias , tentando desprestigiar e combater esta
abertura e multiplicidade de parições e propostas, não é mais que a
tentativa de desfiguração de um dos factos mais ricos em consequências na nova vida cultural do País que então se anunciava e por que se
ansiava: o debate de ideias e a polémica entre grupos de indivíduos
que livremente se escolhem e agrupam (neste caso jovens escritores)
para tratarem dos seus próprios problemas.
(3) Não se referem neste artigo as posições Teóricas de "Neo-Realistas"
e de "Surrealistas" porque elas não foram veículadas através de
Revistas, ou só o foram muito parcialmente.
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É como prática que a Arquitectura melhor se define.
A c_oncepção, construção e uso de espaços para o viver
Humano são o cerne da Arquitectura.
A partir destas afirmações aparentemente simples,
fenómenos sociais cada vez mais complexos se poderão
associar. àquelas actividades ou mesmo englobá-las. É
neste contexto que se poderão referir os fenómenos culturais no seu sentido restrito (produção ou recup~ração erudita associada a actividades não directamente produtivas
- veja-se Bataille em "La part maudite" ou me.smo o
conceito de superestrutura em Marx), ou seja uma visão
particular da Arquitectura (particularidade permitida pela
nossa tradição ocidental analítica do olhar).
Assim, como parte desse mundo cultural em sentido
restrito, temos as actividades de comunicação através
do uso dos "mass-media": televisão, rádio, cinema,
imprensa.
Em todo o mundo a Arquitectura como fenómeno cultural é extremamente pouco divulgada. Comparada com as
outras Artes (desde a Renascença que a Arquitectura é
considerada Arte, mesmo e apesar de visões apenas tecnológicas contemporâneas ou apenas decorativas dos finais

do século XIX) faz figura de parente pobre. Compare-se
a celebridade de nomes como Picasso, Beethoven, Shakespeare ou mesmo Miguel Ângelo como pintor e escliltor
e nomes como Le Corbusier, Hardouin Mansard (arquitecto de Versailles), ou Miguel Ângelo como
arquitecto.
As revistas de Cultura e Arte pouco se dedicam à Arquitectura. No caso português esta situação é bastante óbvia,
basta olhar para uma revista cujos apoios financeiros e
institucionais são excepção: a Colóquio Artes da Fundação
Gulbenkien. As revistas Sema e Arte Opinião (da associação de Estudantes dQ Departamento de Artes Plásticas e
Design da E.S.B.A.L.) são excepção neste panorama
(talvez pela formação dos seus orientadores). Nos jornais,
as folhas de cultura ou suplementos culturais raramente se
referem à Arquitectura. O apoio oficial ou oficioso a manifestações culturais neste campo é realmente diminuto
(lembro-me-da exposição Raul Lino em 1970 na Fundação
Gulbenkian ou o apoio desta instituição a algumas iniciativas da associação dos Arquitectos Portugueses). A Academia Nacional de Belas Artes e os diversos departamentos do
Ministério da Habitação e Obras Públicas e Câmaras Muni-
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cipais pouco fazem, a não ser, a edição de alguns. boletins
muito restritos no âmbito dos temas, participação e divulgação, e uma ou outra manifestação extremamente espaçada
no tempo.
A divulgação dos aspectos estritamente técnicos, sociais
ou políticos da Arquitectura é também pouco feita, sendo
apenas de referir algumas revistas da especialidade técnicas, sociais, ou políticas mas que normalmente apresentam
esses aspectos isoladamente como que não fazendo parte do
todo que é a Arquitectura .
Neste panorama há uma pergunta imediata a fazer: os
principais agentes da cultura arquitectónica (sentido restrito), da visão erudita da Arquitectura, não terão uma responsabilidade de peso nesta situação?
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É claro que sim! Para além das condições particulares
da classe profissional, a sua demissão constante como corpo
social. os arquitectos como um conjunto de indíviduos com
problemas e temas comuns tem sido óbvia.
O reflexo desta situação também se produz na publicação de revistas de Arquitectura ou tendo como tema principal a Arquitectura. Uma análise profunda das revistas publicadas neste século com referência a todas as revistas, quantidade de exemplares publicados e comprados, sua divulgação efectiva, organização e qualidade do conteúdo dar-nosia alguns indícios concretos da situação. No entanto, no
âmbito deste artigo se referem algumas publicações por
ordem cronológica de publicação no sentido de tentar
"dar uma ideia", esperando que estudos posteriores possam surgir até para reflexão de quantos profissionalmente
ou como utentes "sofrem" a Arquitectura em Portu~al.
A primeira revista de Arquitectura a ser publicada no
século XX, em Portugal, começou em 1 de Fevereiro de
1900 e terminou em 1915. Não era dirigida por arquitectos,
mas sim, por "um grupo de construtores com a colaboração
de distintos técnicos da especialidade", e apresentava
meia dúzia de folhas com um desenho de ilustração de um
projecto na capa (aqui aparecem nomes como Ventura Terra, Norte Júnior e Raúl Lino). No interior, a descrição
sucinta do projecto da capa e pequenos artigos técnicos de
construção. Teve por título Construção Modema ou Artes
do Metal ou ambos os nomes.
·

O Anuário da Sociedade dos Arquitectos Portugueses
(sociedade que existiu de «1902 até ser desfeita pelo regime político em 1933) publicou-se de 1905 a 1910, tratando
apenas de assuntos da Sociedade e temas da utilidade
do arquitecto, sobretudo legislação.
A Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e Edificações
(Reunidas), publicou-se de 1907 a 1950, sofrendo ao longo
de tão largo período diversas alterações de orientação,
passando nos anos 30 por um apoio directo às políticas
dos governos fascistas na Europa, com frases como: "Mussolini. o admirável chanceler da Monarquia Italiana",
posições políticas como: ' ' ergue-se o soberbo edifício
- todo de mármore rutilante - onde antes se erguiam
casebres e vielas que envergonhavam a cidade" e apoio
directo ao Estado Novo. Nos anos 40, acompanhando
a segunda · fase moderna da Arquitectura Portuguesa
(depois do interregno produzido pelas pressões oficiaJs
sobre os arquitectos), aparece já a colaboração e apresentação de trabalhos de arquitectos como Frederico
George, Conceição Silva , Cabeça Padrão e pintores escultores como Sá Nogu eira , Júlio romar e Jorge Vieira, etc.
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Em 1927, começa-se a publicar a revista Arquitectura,
cuja segunda série iniciada em Fevereiro de 1946 evolui,
bem como, a série seguinte, acompanhando a história
da Arquitectura Erudita Portuguesa, começando por se
reafirmar no pl'imeiro número apenas a intenção de "arquivar nas suás páginas a obra que dia a dia os técnicos
e os artistas vão idealizando e dando forma ... , tendo
acompanhando sempre de artigos ou crónicas justificativas'
satisfará Arquitectura a sua primeira e preciosa função".
Nos primeiros números da segunda série, com umas 30
páginas de pequeno formato aparecem projectos ainda da
última corrente da "casa portuguesa" - o "português
suave", ou seja, o formalismo imposto pelo regime político
e que os arquitectos adoptaram com muito pouca relutância. Também surgem pequenos artigos técnicos ou descrições de intenções arquitectónicas e rúbricas do género
"interiores de arte" sem qualquer sentido crítico. A partir
do n° .19 de (Janeiro de 1948) e segundo o seu editorial há
uma vontade de melhorar a revista e, na realidade, aparecem pela primeira vez artigos de crítica e a colaboração
ou projectos de arquitectos como Keil do Amaral, Arménio
Losa ou João Abel Manta. A partir deste momento, a revista apoia o renascer da corrente moderna em Portugal
publicando exemplos portugueses e estrangeiros do
Movimento Moderno associando-se às actividades : da
União Internacional dos Arquitectos (UIA) e Congressos
Internacionais da Arquitectura Moderna (CIAM) divulgando a carta de Atenas e a arquitectura moderna brasileira
(que tanto impacto teve entre nós), bem como, as artes
plásticas de vanguarda no País. Aumenta o número de
páginas e o aspecto gráfico acompanha o "agiornamento"
geral.
Com o número 60 de Outubro de 1957 inaugura-se a
3a série e uma nova equipa "toma conta" da revista,
fazendo apelo à defesa da actividade dos arquitectos e
artistas plásticos, bem como, tomando posição contra
"uma arte pseudo-universalista, purista e abstrata, desinteressada do aprofundamento das condições especificas
do meio".
O editorial é assinado, entre outros, por Carlos Duarte e
Nikias Scapinakis e no número colaboram Nuno Portas,
António Alfredo, Manuel Rio Carvalho e Rui José Gomes,
arquitectos, artistas plásticos, historiadores, engenheiros
e outros especialistas interessados num novo entendimento
da realidade portuguesa e sua relaç_ão com o mundo. É
uma nova geração que desponta e faz da revista porta-voz.
Assistir-se-à até aos anos 70 a toda a evolução deste grupo,
através de opiniões, críticas, apresentação de diversos
estudos e obras, bem como, a publicação de artigos, obras
e projectos mais significativos do estrangeiro. Durante este
período, a revista funcionou como importante fonte dej
informação sobre o que se ia fazendo em Portugal e estranJ
geiro na teoria e prática, informação essa, claro, que filtrada pelo grupo que controlava a revista, o que deu aso a
bastantes críticas de outros grupos e sectores do meio da
Arquitectura em Portugal.
Depois de um hiato de mais de quatro anos, inicia-se
em Março de 1979 a publicação da 4a série cujo editorial
começa por frisar ser a revista de Arquitectura, Planeamento, Design, Construção e Equipamento (não definindo este$
termos) , referindo a valorização de "temas mais directamente ligados às exigências do momento actual" e "exi-

gências de reflexão e debate crítico ... para as questões directamente ligadas à organização do território e construção
do habitat humano".
Fala-se nas alterações políticas trazidas pelo 25 de Abril
e consequentes transformações na sociedade e prática dos.
temas centrais da revista e refere-se à reflexão sobre o que
se passou durante a não publicação da revista. Por .fim,
apela-se ao apoio de "todos os profissionais, dos estud.a ntes
e de todas as pessoas em geral, interessadas na organização
e construção da sociedade em que vivemos".
É claro que, o editorial assinado pelo director apresentase bastante lato nas suas intenções e, os sucessivos editoriais e conteúdo da revista vêm mostràr a orientação
dominante da visão do arquitecto, se bem que, apresentando alguns artigos subscritos por outros técnicos.
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Em conversa com o director, este queixou-se de que o
apelo contido no editorial tinha tido pouca resposta e havia
dificuldade em publicar artigos originais portugueses.
Referiu-se à pouca iniciativa dos arquitectos e da dificuldade de lugar de debate a que a revista pretende ser. As
críticas feitas à publicação raramente são directas e não
apontam para melhoria. Reafirmou a abertura para a colaboração de outras profissões, que não a do arquitecto.
Actualmente, é a única revista de arquitectura que se
publica e, para além de reflectir a juventude da 4• edição
(falta de "calo" nos problemas de edição), apresenta ainda
uma orientação com falhas de coerência e por isso artigos
e rubricas de qualidade e importância muito desigual,
com tratamento muito semelhante. Espera-se que com o
andar do tempo, o meio que a revista pretende abarcar
não a deixe cair até porque, mais uma vez, é a única e,
mesmo se houvesse outras, a qualidade é factor que deve
aumentar e não dimmuir.
A revista Binário, publicou-se desde Abril de 1958
até Maio de 1977 e apresentou-se paralelamente à 3• série
da revista Arquitectura.
De facto, aquela, foi de certa maneira porta voz de outro
grupo ligado à Arquitectura e Planeamento com maior peso
de Engenheiros Civis. A sua qualidade e interesse variaram
muito ao longo do tempo não tendo nunca a coerência e
a importância informativa e teórica da revista Arquitectura
3• edição. No entanto publicaram-se alguns artigos,
opiniões e monografias que foram achega de valor no
campo pJlupérrimo das publicações sobre Arquitectura em
Portugal.
Depois do 25 de Abril houve tentativas de publicações
de outras revistas. Em 1976 apareceu Fogo, de clara
orientação ideológica e que teve apenas um número. Em
1978 surgiu o primeiro número de Cidade Campo que se
propunha ''da habitação ao território ... analisar a realidade
espacial e as práticas disciplinares que sobre ela se exercem, certos de que não existe perspectiva correcta na
análise e na intervenção sobre o espaço à margem da luta
entre as classes". Apesar do interesse e cuidada documentação de alguns artigos, até agora só se editaram dois
números.
Em 1979 publicou-se Coisas de Arquitectura. "revista
de estudantes de arquitectura" que tem até agora apenas
um número.
Daqui, se apercebe a probreza das publicações periódicas da Arquitectura, vendo-se a falta de coerência dos desejos e realização que as revistas representam. Basta dizer
que o momento mais florescente-ocorreu entre os finais
dos anos 50 e princípios de 70 (3• série da Arquitectura e
Binário) durante o ocaso do regime de Salazar. Depois de
1974 apesar das várias tentativas, ainda não apareceu um
projecto de revista com uma coerência desejável face
às necessidades da Arquitectura, seus profissionais e
utentes em Portugal.
A Cidade Campo e a 4• série de Arquitectura apresentam possibilidades, para tal espera-se que consigam
ultrapassar os problemas iniciais, até porque uma revista
não chega. Há necessidade de vários espaços de "debate
e reflexão" onde grupos diferentes (que os tem havido
sempre) se possam exprimir.
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''O radicalismo será não tanto o fim
prosseguido mas mais a intenção de
prosseguir esse fim.
É a intenção, como diz a moral kantiana,
é a intenção que deve ser radical ... "
Sartre, 1980

''Digo simplesmente que os partidos estão
no fim.
Parece-me evidente que dentro de 20 ou 30
anos os grandes partidos de esqúerda não
serão os mesmos. Talvez um ou dois tenham
mesmo acabado. Alguma coisa vai acontecer
de diferente. Serão grandes movimentos
de massas que se reunem para fins definidos
e particulares. ' 'Sartre, 1980
RADICALISMO, ANO UM

Um cademo (multo) especial

DE RAIZ E UTOPIA
... "ano um, não porque seja, mas porque o radicalismo-libertário
de hoje se apresenta um outro, radicalmente diverso, mutante,
transbordante .
. . . ''para tal contribuiu a adesão mais ou menos explicita ao Partido
Radical de uma área e sempre crescente faixa da área da "Lotta
Continua", e o voto "quente" nas Legislativas do verão de 79 de
milhares e milhares de jovens proletários e operários do PCI (em
crise de pllt"tido) e ainda o voto quente, se não escaldante, de uma boa
parte da "Autonomia Operária". A esta quase que "fratemité
des insurges (de 1973)" se junta a angústia demo-liberal do bom-burguês que vê desmoronar-se à sua volta a mítica democracia
e o revolucionário espírito liberal dos seus sonhos". (Da introdução)

Neste cademo
Leonardo Sciascia, Umberto Eco, Maria Antónia Machiochi, Marco
Boato, Adele Fascio, de ItdJia
Eduardo Lourenço, de Portugal

e mais entrevistas e textos sobre pacifismo, homossexualidade,
luta urbana, heroína, e mais e mais.
Coordenação de Mário Baptista Coelho
com o apoio de Vicente Jorge Silva e A. MegaFe"eira

A VENDA EM OUTUBRO. ·PREÇO PREVISTO 250$00

1

Faça já a sua encomenda (com 10%) para a R. António Maria Cardoso 68, 1. 0
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. LUIS DE MIRANDA ROCHA

Dificilmente se resiste à tentação de priorizar uma referência: o 25 de Abril, evidentemente.
Quando hoje se fala de gualguer evento recente em
qualquer sector da vida nacional, essa referência ocorre
muitas vezes associada ao "antes" ou ao "depois", como
se essa data tivesse sido uma viragem, ou mesmo um
corte, uma ruptura. Foi um rasgão, pelo menos. Foi isso
em muitos campos onde se processa a nossa vida e a nossa
existência, desde :1 determinação particular mais íntima até
qualquer projecto nacional de proporções colectivas. Há-de ter sido timbém isso no campo cultural, e há-de tê-lo
sido designadamente no terreno da literatura.
No entanto, quando se fala de literatura, numa acepção
de processo literário e centradamente na nossa contemporaneidade, é preciso distinguir duas fases que correspondem a duas problemáticas diferentes, por mais que
interligadas e complementares uma da outra: a criação
literária e a produção literária. A síntese é precária, mas
pode fazer-se nestes termos. Por criação literária entende-se aqui o trabalho a que o escritor se dedica para fazer
(proqllzir) a SUé\ escrité\ . Por produção literária deverá entender-se o processo mais vasto que, abarcando inevitavelmente a totalidade dos aspectos, os implicados também
no que aqui se distingue como criação, mas principalmente os das implicações que a escrita- enquanto texto,
enquanto obra - encontra depois de sair do domínio
privado em que o escritor trabalhou.
Depende sempre muito das diversas idiossincrasias
pessoais. mas pode talvez pensar-se que, na generalidade
dos casos, é preciso ao escritor um período mínimo da maturação - reflexão, ponderação - das experiências ou
das percepções para que nele, na sua relação com o mundo
e a linguagem que é o dinamismo potenciador de toda a
actividade escriturai a que ele se dedica - se desencadeiem os mecanismos capazes de processar o tratamento
escriturai. literário, das experiências ou das percepções
- no caso, dum acontecimento, dum sucesso, melhor,
duma ocorrência, duma motivação que daí decorre, duma
sucessão de movimentos que seguida e mais ou menos
articuladamente se registam .
Há aqueles que por impaciência ou terror (pela perspectiva de serem ultrapassados por outros ou pela rapidez
com que as coisas se processam), estão sempre disponíveis
para a tarefa de legendar situações, distribuir significações,
atribuir sentidos . Se de escritores se trata, é uma tarefa que
lhes cabe, mas nem por tratar-se de escritores (ou justamente porque de escritores se trata), é uma tarefa fácil
-:- certamente que não é - e grandes são os seus riscos.
As vezes a imagem não corresponde à legenda que se lhe
deu. o significado era outro que não bem o da significância,
o sentido global torna-se mais forte do que todos os sentidos que se reuniram para o produzir.
E há aqueles que preferem a intervenção imediata
no movimento da realidade e ·a uma quase sempre ilusória
apropriação do real, a atenção mais perceptiva às sinuosidades do trajecto que a realidade descreve no seu movimento, a paciência mais exigida e exigentemente interessada no real. na sua por vezes desencorajadora mobilidade.
O 25 de Abril não suscitou de imediato alguma assinalável movimentação diferente no processo literário - pelo
menos no âmbito do que aqui distinguimos pela designação de produÇP.o, e nos primeiros cinco-seis anos que já
decorrerám . E certo que se publicaram muitos livros
que se reportam aquela data e ao período subsequente
que entretanto se viveu. Mas os mais destes livros não têm

nada a ~er com o processo literário, porque não se trata
do que ngorosamente se pode chamar literatura. E mesmo
aquele~ p~ucos _casos em que se trata de literatura -porque_ ha at, mats do que a intenção apologética que se
regtst~ _na generalidade dos casos, um trabalho estético
o~ poettco de linguagem - invenção, criação, eltperiêncta em torno das f~nções. da linguagem a cujo privilégio
em re?~a se assocta a hteratura - o alcance (poético
ou estettco) dos resultados não vai muito longe, e trata-se
ainda mais de trabalho de circunstância sem que na elaboação e na organização dos dados recolhidos se exceda o
âmbito do imediatismo, da expontaneidade.
Das poucas excepções que se poderiam apontar sobressairia a reflexão política (às vezes poético-política) de alguns intelectuais, com a curiosidade de se tratar de nomes
que até então apareciam em regra situados noutros campos
que não o específica ou profissionalmente (?) político, e
que por convenção aceite se identificam (esses campos)
com uma correcta noção de literatura. Quer dizer, depois do
25 de Abril, a vida política (acepção estrita) não produziu
em si (por acção dos seus profissionais) nenhum mecanismo. de reflexão J?inimamente interessante para além da
rotma de comumcados, programas, tomadas de posição,
etc., etc. (O que pode querer dizer bem, se não da geralmente escassa preparação dos políticos para o debate de
ideias, pelo menos das limitações dos esquemas em que
se processa a vida política portuguesa na sua fase desencadeada em Abril de 74). Vêm da referência literária
(e pode-se dizer que são ainda caracterizadamente literária) a pouca reflexão política em grande nível que tem havido nos últimos anos. Claro que se pensa no que têm
feito um Eduardo Lourenço, um Eduardo Prado Coelho.
E um Nuno Teixeira Neves. Pelo menos. E pena é que
estas intervenções apareçam identificadas mais com a iniciativa própria de cada um do que enquadrada num movimento mais amplo de reflexão. Mas é preciso ter em conta
que os estímulos não são numerosos e estão ainda por
criar as condições mínimas que proporcionem e exijam a
entrada dos intelectuais, designadamente dos escritores
na cena pública.
'
O interesse dos jornais e dos restantes meios de massa
pela colaboração dos escritores será aqui um aspecto altamente positivo. Infelizmente, quase chegam os dedos das
mãos para contar o número de escritores que têm tido
alguma intervenção pública através de tais meios.
O desinteresse dos jornais (especialmente dos jornais)
~elos escrito;es está bem pate,nt~ na atenção que nos últtmos anos at se tem prestado a hteratura. Não são poucas
as obras literárias publicadas nos últimos anos que nem
mereceram na imprensa uma simples notícia. Parecerá
inacreditável , mas é assim mesmo. Mais recentemente,
a situação tende a melhorar, mas a falha é demasiado
larga para que se encontre tão depressa uma compensação minimamente satisfatória.
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DOS LIVROS QUE AFINAL NÃO HAVIA NA GAVETA
~os tempos ift!ediatam~nte mais próximos do 25 de
Abnl falou-se mmto dos hvros que afinal os escritores
po~tu~ue_ses não tinham na gaveta . Falou-se disso com uma
mstste~cta ob_sessiva ,_patológica. Chegou-se a dizer que
~s escntores tmham dtto , antes do 25 de Abril , que tinham
h_vros na g~veta. ma~ nã_o era possível publicá-los pelos
nscos que tsso tmphcana. Não consta que alguma vez
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algum escritor tenha dito tal coisa, e, aliás, os mil e um comentários que este tema suscitou nunca citaram nenhum
caso concreto de declarações nesse sentido. Mas falou-se
disto com uma grande insensatez de par com uma animosidade às vezes somente explicável pela secreta emulação
que os jornalistas cultivarem em relação aos escritores
(e, por outro lado, vice-versa). Houve ainda casos de escritores que vieram para os jornais dizer isso, em casos
explicáveis pensa-se que pela sobrevivência duma das
mais tristes tradições da nossa história literária: a propensão de alguns para fazerem de profissionais da mesma
profissão bode espiatório das frustrações próprias.
Não se falou apenas no imediatamente após o 25 de
Abril de 74: mantém-se da parte de alguns a tendência
para pedir explicações, para o ajuste de contas. A vocação
policial, ou denunciadora. Era bem tempo de acabar com
isto. Já se sabe que "afinalH não havia livros na gaveta.
Deve também constar que nunca algum escritor disse que
havia, menos ainda que tinha. O que não deslustra nada
nem o profissionalismo dos nossos escritores nem a sua
opção ideológica: o seu antifascicmo - às vezes autoproclamado com uma insistência preocupante, pelo menos
agora, quando alguns vícios do antigamente estão a ressurgir um pouco por toda a parte, em consequência da recessão
político-social. Os escritores não precisam de atestado
antifascista, menos ainda é necessário que esse atestado
seja assinado pelo próprio punho hoje. E já nem se fala
de que o documento date do antigamente. tendo ficado retido no limbo do processo publicitário. Antes do 25 de Abril
cada escritor safou-se como soube ou foi capaz, e tanto
enquanto escritor como enquanto cidadão antes disso.
Duma maneira geral éramos de oposição do "contra"
(o regime, a situação) e, se nem todos progressistas, pelo
menos demarcados criticamente em relação à reacção que
com o Estado se identificava, com a sua orientação ideológica, com a sua administração política. :Poucos estavam
convicta e confessamente com Salazar ou Caetano, não
eram muitos os que tinham a coragem de se confessar
sequer conservadores, e, mesmo estes, pelo menos do mais
deles pode-se dizer que eram independentes. Pelo menos
não estavam comprometidos ideologicamente com a situação. Se não estavam empenhadamente contra o regime,
também não eram a favor dele. O que não chegava, evidentemente, como motivação para escrever coisas que não
pudessem vir a público sem implicarem o risco de ''ir
dentro". Coisas para a gaveta, que coisas? - Não era
questão que se pusesse com. grande força. Com grande
força por-se-ia aqueles que estavam mais dominados
pela preocupação de mudar o estado de coisas de acordo
com convicções políticas professas. Mas punha-se, em
tais casos, em termos que não consentiam muito a opção
pelo silêncio mudo da gaveta em desfavor duma exigência de comunicação imediata, de intervenção, de participação, na contemporaneidade dos processos mais próximos e mais comumente envolventes. Também daqui
não se deverá esperar, portanto, que o restabelecimento
das liberdades proporcionasse a divulgação de textos que
até então não tivessem podido ser divulgados. _
Atacando a questão por outra perspectiva. E um disparate absurdo chatear o meio com essa história dos escritos
que afinal não havia na gaveta. O facto de não haver escritos nessa situação só abona os escritores - que souberam enfrentar as dificuldades que poderiam evitar esse
risco, começando pela percepção dessas dificuldades
(que o mesmo é dizer, pela percepção da realidade do
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tempo e do espaço imediatos dos seus sinais mais caracteri- de 70 aparece como uma extensão de 60 - sem sinais
zadores, dos seus mecanismos de funcionam~nto), pas- novos que distintamente a caracterizem em relação à désando pela reflexão sobre processos, meios e expedientes cada ·anterior, principalmente nos últimos anos.
alternativos de comunicação com o meio e a contemporaNos anos 60, com· o desaparecimento de Salazar e a
neidade envolventes (o público, designadamente) e de que sua substituição por Caetano, assiste-se ao avanço duma
resultou (inevitavelmente, mas tanto pela força das . cir- movimentação global - política, económica, social, culcunstâncias como pela engenhosidade dos escritores) _tural - na vida portuguesa, num processo que tanto
toda uma obra literária singularmente enriquecida pela párece imparável como encontra pela frente dificuldades
complexificação processual, pela constante e supra-estrutu- · novas e inesperadas levantadas pelas contradições internas
ral reelaboração de recursos expressivos, pela dificultada ~ dum regime no seu estertor. A literatura - designada•
mas mais exigente e fundamentalmente autoexigida -mente na narrativa, e na poesia - reflecte um largo
reestruturação das relações entre o trabalho simbólico dos -adiantamento de perspectivas por parte da inteligência
signos e a percepção expontânea dos sinais; pela neces- · nacional. É certo que subsistem ainda formas anacrónicas
sidade - a que se impunha corresponder como condi- dos anos 30 e 40. Mas já ganharam decisivamente terreçãq mínima de sobrevivência, mas a que não se podia no as expressões duma mentalidade nova e principalmente
deixar de responder como em regra se respondeu, com uma os processos expressivos duma autoproblematização
grande vitalidade - de elaborar esta relação com arti- inseridamente num contexto de irreversível mudança.
fício inventivo e imaginação criadora de novos e desmarca- · Associam-se-lhe algumas noçõ·es, e uma destas noções é
dos códigos.
·
a de "desenvoltura". A designação tinha sido lançada por
É o que há a salvar duma situação indesejavelmente Eduardo Lourenço e ganhou depressa foro de instituição
dramática, que se recorda corno um tempo dolorosamente na nossa terminologia, se bem que no escrito de Lourenço
sofrido. Nenhuma criação conseguida à custa dessa distor- se tratasse do processo da narrativa portuguesa a partir
são pode compénsar do que de perdas incontáveis e incal- de meados de 50: num escrito complementar entretanto
culáveis danos houve em consequência de tantas priva- publicado, Nelson de Matos chamava a atenção para a
Ções que a da chamada liberdade de expressão impli- extensibilidade da designação a outros âmbitos, a poesia,
cou. Mas as pessoas devem estar preparadas para tudo, por exemplo. Os "filhos de Álvaro de Campos" não eram
para o enfrentamento e o afrontamento de todas as situa- apenas Agustina, Vergílio Ferreira, Augusto Abelaira,
ções - e essa preparação, no caso dos escritores, tem de Cardoso Pires, e outros que estavam a transformar a narser a especificamente decorrente da sua vocação e da sua rativa portuguesa num âmbito muito mais rico de persassumida responsabilidade. Não cabia no âmbito desta res- pectivas do que era a herança neo-realista e presencista:
ponsabilidade a publicação de insultos à tropa fascista
(civil, militar ou eclesiástica) que controlava-ávida públi~ Eram também Ramos Rosa, -Herberto Helder; Ruy Belo,
ca portuguesa. Tal tropa nem de tais insultos era digna, Luísa Neto Jorge, Armando Silva Carvalho, e outros
e os sentimentos de aversão ao crime organizado estava su~. poetas que estavam a fazer do presente da poesia portuficientemente generalizados, e, principalmente, eram guesa alguma coisa mais do que um reportório de lirismos
demasiado sérios para que o escritor os explorasse. E confessionais ou desabafos contra a ditadura.
Refira-se de passagem a importância que aqui vinha
houve casos de "exploração", evidentemente. Mas estes,
a pouco e pouco o tempo e o seu esclarecimento vão-nos assumindo a actividade crítica. Deve-se-lhe não apenas o
situando: estão a esquecê-los progressiva e irreversivel- acompanhamento interpretativo, analítico, ou, no mínimo,
mente ou a remetê-los para as margens da história como comentador, do que se ia escrevendo e publicando, mas
episódios da pequena história, que o foram, naturalmente, . ainda a introdução e o cOnsequente debate das ideias
mesmo quando não tenham sido muito mais do que isso. novas- em regra, como se costuma dizer, "importadas",
Pode par-ecer que dizer isto que aqui se diz é uma semi- mas, no caso, ateadoras de polémicas que nem eram
-valorização das condições adversas como factor poten- caracterizadamente literárias, mas . fundamentalmente
ciador dos dinamismos da criação literária, mais concre- ideológicas, políticas. As interdições políticas encontra- _
tamente, que um regime totalitário e seus·· caracteres vam aqui a sua melhor e muitas vezes interessante compen· (polícia, censura, tribunais, cadeias) seja, apesar de tudo sação. Quando se discutia o Estruturalismo ou a Nova
isto, um contexto favorável aos escritores. Não, evidente- Crítica, não era difícil entreter (e às vezes ler mesmo)
mente. É apenas dizer que, como lugar onde privilegia- o que estava em questão. Nos anos 60, princípios de 70,
damente todo o drama do tempo, do espaço, do quotidiano, foi no âmbito da crítica literária que se processaram as
da vida, da existência e da história se enuncia, a literatura mais das discussões ideológicas. Nas vésperas do 25 de
- a sua capacidade de comoção - é tanto maior quanto o Abril, estas discussões tendiam a apagar-se. Porquê? Dirdesse drama. E o drama que se enuncia na literatura -se-ia que um pouco por saturação, também, certamente,
portuguesa dos últimos tempos (os tempos corresponden- mas, neste caso, por saturação tanto dos intervenientes
tes à vigência do regime de Salazar e Caetano) está fre- em tais polémicas como do próprio contexto cultural e:
quentemente impregnado de notações respeitando ao so- da situação que o caracterizava. Assim o 25 de Abril,
frimento colectivo dessa adversidade histórica. Pelo menos, se de algum modo foi uma surpresa inesperada, veio encon-'
a leitura que nós fazemos dela não pode abstrair desse trar o meio razoavelmente disponibilizado para outras preocupações. Duma maneira geral estava tudo ansioso por que
conhecimento.
acontecesse o que aconteceu, pelo menos inicialmente.
Pode-se dizer que nem tudo estaria prevenido para o que
depois aconteceu viesse a aconteccer como aconteceu.
DOS RESTOS DE 60
Porque acónteceu tudo talvez demasiado depressa. Houve
um entusiasmo desmedido e generalizado, nos primeiros
Até à data limite e limiar de 25 de Abril de 74, a década
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xico: quer dizer que os escritores portugueses poderão ter
sido alguma coisa surpreendidos pelos acontecimentos,
mas não se deixaram deslumbrar excessivamente. Aliás,
nem terá havido tempo para tanto. A recessão global dos
últimos anos - que deverá agravar-se doravante, conforme tudo faz crer - tender-se-á a pensar que vem criar
estímulos novos, novos pretextos, novas motivações.
Tender-se-á a pensar até mesmo que vai ser (se não está
sendo, já) um regresso aos tempos mais proximamente
anteriores ao 25 de Abril. O que é um erro: vão ser tempos
bem piores, porque são bem outras as perespectivas
decorrentes da experiência vivida desde essa data. Principalmente, são bem escuras as perspectivas de futuro
que se abrem na situação político-económica em que o contexto internacional se encontra actualmente, e cujos
reflexos já são mais do que visíveis entre nós (desde
antes do 25 de Abril, como se deve saber).
Aqui há previsões a fazer. E, dado o seu alto ~Uau de
probalidade, previsões urgentes, susceptíveis de inspirar
DUAS OU TRÊS COISAS ACERCA DO PRESENTE E
medidas e soluções - que já não serão muito preventivas,
DO FUTUR.O
mas nem por isso menos interessantes de pensar. Na certeza, pessimista, de que não serão nunca decididas e apliti~a. ideia que se tem: a de que os mais dos livros que cadas, porque, naturahnente, dependem da orientação
saíram desde 74 até agora uma pessoa lê-os e não fica a política global dum Executivo e decerto já ninguém acresaber grande coisa do que de 74 até agora se passou. dita que os destinos mais próximos de Portugal sejam
Não há por enquanto uma explicação decisiva para isto, menos ' desairosos do que aqueles que nos últimos anos se
mas pode-se ir adiantando, sobre a noção muito vulgari- vêm preparando (com uma antes inimaginável indiferença
zada e errónea que prioriza o "viver" ao "escrever", a pela especificidade cultural da nossa história, da nossa
ideia dos mil e um embaraços de ordem política, ou teor memória colectiva).
Perspectivas concretas: a progressiva deterioração
político, que têm sentido, na generalidade dos casos,
os escritores portugueses. Embaraço que se pode consi- das condições da produção literária, com um agravamento
derar como ·sintoma de maturidade. - E não é paradó- crescente das dificuldades de vida para os escritores,
tempos.-A pouco e pouco este entusiasmo foi recuando em
alguns casos, uns mais cedo do que outros. Não tardou que
a divisão político-partidária se impusesse e, com isso, se
forma.ssem dois grandes blocos: os que, como então se dizia, estavam com a Revolução, e outros de quem falavam
aqueles que diziam isso acrescentando que, se nã'o, estavam contra ela. Há designações que ocorrem para aqUi:
maniqueísmo, sectarismo, por exemplo, são duas. Outras
podem escolher-se entre ligeireza, insensatez, etc., etc.
Estes tempos de processos e exclusões estão ainda vivos
na memória de todos, talvez mais na dos processados
e excluídos do que na dos processadores e exclusores.
Um dia teremos algums livros que nos falem disto por
dentro. Para já, nem vamos tendo ainda livros que nos
falem, ~equer por fora, desses tempos, do que se passou
- nas ruas, nas fábricas, nos campos, nos locais de trabalho. Ou temos, mas não prestam.
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designadamente os mais novos.
A propósito dos mais novos. Nos anos 60 havia os suplementos juvenis. Aí se revelaram pr~ticamente todos
aqueles que haveriam de afirmar-se na década de 70.
Na década de 70, esses suplemntos desapareceram.
Desapareceram também quase todos os suplementos
.literários que já houve, e onde, bem ou mal, se ia dando
conta do que se escrevia e publicava. Com o que - pense-se o que se pensar dos suplementos - terá ficado tudo um
pouco mais pobre.
Houve um tempo em que proliferaram as edições de
autor como solução mais 9U menos plausível e alcançável
(para as disponibilidades económicas de cada um) para o
problema de publicar, problema com que se debatiam os
escritores mais novos. Nos anos 70 agravaram-se tanto os
custos de produção do livro que a edição por conta própria
começa a tornar-se impraticável. Os custos de produção
do livro que a edição por conta própria começa a tornar-se
impraticável. Os custos de produção e não só: também,
ou principalmente, as condições em que se vive no mercado do livro, as regras aí em vigor, percentagens, etc., etc.
Mais do que escuras as perspectivas para as cham11das
pequenas editoras, aquela-s onde ainda se mantêm alguns
critérios não totalmente desfavoráveis à parte tradicionalmente desfavorecida, o autor, o autor português, o
autor novo, o poeta.
Não será pessimismo excessivo, mas pode-se começar
a pensar assim: qualquer dia o livro é impraticável (escrevê-lo, publicá-lo, adquiri-lo). Tem de haver alternativa.
Qual? A folha, o caderno policopiado, a comunicação
directa, a imprensa, outros meios quaisquer. Mas vai ser
difícil fugir a isto: o isolamento, o gueto, o cerco cada
vez mais apertado.
AUTORES E TÍTULOS, ALGUNS EXEMPLOS

Mas por enquanto vão-se escrevendo e publicando
livros. Nos últimos anos publicaram-se muitos. Principalmente outras coisas que não literatura, mas também
literatura, que é o que aqui nos interessa. E parece (não
temos dados para o dizer, é uma impressão, parece) que
diminuiu um pouco o interesse editorial e público por autores estrangeiros, ao mesmo que terá subido (ou, pelo
menos, ter-se-á mantido) o interesse pelo autor português.
A literatura portuguesa é hoje uma literatura evoluída no
contexto europeu, e certamente que não o é só hoje, mas
há muito, pode-se dizer, há oitocentos anos. Os portugueses não têm nada que envergonhar-se dos escritores que
têm (o que talvez não se possa dizer em relação a outros
sectores dii nossa vida pública; mas temos de viver com o
que temos, e pena é que tanto se comprazam, mesmo no
descontentamento, com o que têm noutros sectores, e
mal saibam o que há para poderem ter na literatura, que
ainda é dos poucos sectores onde pode predominar o bom
artesanato, a exigente oficina, e principalmente uma longa
memória de tantos séculos, uma história, uma língua,
um povo).
Passe-se rapidamente pela .citação de alguns nomes e
alguns títulos. É um trabalho electivo, mas não excessivamente particular. Trata-se, digamos, do melhor que se
publicou entre nós na década de 70. E sem se estabelecer
a distinçaõ de antes ou depois do 25 de Abril, que na generalidade dos casos não tem qualquer pertinência.

Não é por força que a poesia seja melhor do que o resto.
Mas aqui há uma tradição muito mais forte, e -não por
acaso mas por isso, certamente - o que se escreveu
e publicou nos anos 70 em poesia em português e em
Portugal é capaz de ser melhor do que o resto. Desde logo
surgiram nomes novos: João Miguel Fernandes Jorge;
Nuno Júdice, Nuno Guimarães, Joaquim Magalhães,
· Manuel Antônio Pina, A. M. Pires Cabral, António Franco
Alexandre e, Fallorca, José Agostinho Baptista, J. H.
Santos Barros - poetas os mais deles que se estrearam,
ou, pelo menos, publicaram parte substancial da sua obra
nesta década. Deve-se a alguns deles o encontro das
melhores soluções que tem havido para os problemas
que se levantavam · à expressão poética em português e
em Portugal em fins de 60, princípios de 70. Em alguns
casos serão somente de continuidade, mesmo que de superação, as soJuções encontradas: Nuno Guimarães, A.
M. PiresCabral, Fallorca, A. Franco Alexandre, J. Agostinho Baptista, J. H. Santos Barros - diferentemente
de caso para caso, e, embora, em alguns casos se tente
pontual mas não de todo consequentemente a ruptura.
Noutros casos - João Miguel Fernandes Jorge, Nuno
Júdice, M. António Pina, Joaquim Magalhães, p . ex. - é
a ruptura que se tenta e processa empenhada, sistemática
e consequentemente, apesar de por vezes não se saber
ainda evidenternepte da extensão, do alcance da& experiências realizadas: não raro os sinais de tudo isto estão
demasiado próximos de nós, e só é possível ter uma ideia
clara do que há de qualitativamente novo, original e diferente em certas coisas que se fazem. Pertencendo aos
poetas novos ou novos poetas o que de mais importante
em termos de revelação se publicou de poesia entre nós,
talvez somente a produção de alguns apareça um dia mais
tarde no topo das referências que então se tiver deste tempo
que passa. Talvez no topo dessa referência surjam nomes
que agora inserimos menos nestes anos mais recentes do
que em 60,50, ou mesmo antes: Fernando Assis Pacheco,
Fiama Hasse Pais Brandão, Armando Silva Carvalho,
Ruy Belo, Pedro Tamen, António Ramos Rosa, Egito
Gonçalves, Eugénio de Andrade, Sophia, Jorge de Sena,
até Vitorino Nemésio. Deve-se-lhes do melhor gue nos
anos 70 e de poesia se leu em português, de portugueses.
Esquecíamo-nos de José Gomes Ferreira; mas este é. nos
anos 70, um poeta algo demodé.Ibd., António Gedeão.
A mitologia cultural desta década é um pouco diferente
da dos anos 60, para não falarmos de tempos mais passados
ainda; para não falarmos de Régio, ou Torga, por exemplo.
Na poesia, nos anos 70, há uma figura tutelar: Herberto
Helder. Vamos ver talvez esta figura dominar ainda 80,
pelo menos nos anos mais próximos.
Se priorizamos a poesia, não é por nenhuma outra razão: apenas porque nos parece que a poesia, nos anos 70
e no .campo da literatura, é coisa mais importante do que a
ficção, o romance, por exemplo. As razões disto serão explicáveis, mas a explicação não cabe aqui. Aparentemente,
neste campo, nem terá havido reveJações grandemente
assinaláveis - pelo menos tantas e tão interessantes
l:omo aconteceram no domínio da poesia. Ocorrerão os
nomes de Armando Silva Carvalho (com três livros mal
lidos: "O Alicate", "O Uso e o Abuso.,, "Portuguex"),
Mário Cláudio ("Um Verão Assim", "As Máscaras .de
Sábado"). Ocorreriam os nomes de Dinis Machado ("O que
diz Molero"), e A. Lobo Antunes ("A Memória do Elefante", "Os Cus de Judas"), Fernando Assis Pacheco
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("Walt"). Mas aqui tratou-se mais de "casos" fabricados
pelos mass-media, se bem que de par com as necessidades
do público consumidor, na altura, e apesar de que foram e
são textos de qualidade. De modo que o que de melhor
em português e de portugueses se leu em 70 terá sido produzido por escritores que já vinham de antes: Vergílio
Ferteira ("Signo Sinal", "Rápida a Sombra''); Carlos de
Oliveira ("Finisterra"); Agustina Bessa Luis (uma data de
livros, tantos que se tornaria enfadonho mencioná-los
todos aqui); Maria Velho da Costa (''Casas Pardas",
principalmente); Rui Nunes ("Sauromaquia", "Os
Deuses da Antevéspera"); Nuno Bragança ("Directa").
Haverá mais, certamente. Mas talvez não muitos mais
casos onde se tenha feito algum progresso sensível acima
da mediania, para não falarmos da vulgaridade.
Por outro lado, não há aqui compartimentos estanques,
e é por certo um erro distinguir poetas por um lado e prosadores por outro. A indistinção impõe-se ao nível duma
alta exigência: onde se trata da qu,alidade (da novidade,
da diferença, do respectivo grau de transgressão - e de
elaboração, e de organização) dos trabalhos de escrita que
se fazem e que não são de natureza e teor desiguais entre o
que vulgarmente se designa por poesia e o que geralmente
se designa por prosa. A escrita em prosa - narrativa ou
não- de alguns poetas (Helberto Helder, Armando Silva
Carvalho, Eugénio -de Andrade, Carlos de Oliveira, etc. mas, no último caso, tratando-se talvez dum escritor mais
propenso para o labor da prosa) reforça esta noção. E, tra-.
tando-se de escrita, é importante ter em conta o que fazem
alguns escritores que não passam por poetas ou ficcionistas, por exemplo, mas por críticos, ensaístas, ou outra qualquer designação rotular, e no entanto, conseguem, mesmo
escrevendo sobre o qu.e outros já tinham escrito, uma escrita de assinalável criatividade.
Já a outro propósito referimos os nomes de Eduardo
Lourenço e Eduardo Prado Coelho. Neste passo pode fazerse uma incidência na ensaÍ:<;tica e no criticismo e citar
nomes e títulos que devem constar de qualquer mínima
bibliografia passiva (ou assim chamada) da literatura portuguesa, contemporânea ou não. Alguns títulos: "0. Reino
Flutuante", "A Palavra sobre a Palavra" e "A Letra
Litoral", de Eduardo Prado Coelho; "Pessoa Revisitado",
"Tempo e Poesia", de Eduardo Lourenço; "A Leitura e a
Crítica", de Nelson de Matos; "A poesia portuguesa
hoje", de Gastão Cruz; "Linguagem e Ideologia", de Fernando Guimarães; "Discursos do Texto", de Maria Alzira
Seixo; "A Poesia Moderna e a Interrogação do ~eal", de
António Ramos Rosa; "Crónica dos Anos da Pest-e", de
Eugénio Lisboa; livros de Arnaldo Saraiva, E.M.M-elo e
Castro. Ana Hatherly, Jacinto do Prado Coelho, Alexandre
Pinheiro Torres, Maria da Glória Padrão, He1der Macedo,
Alberto Pimenta, Joel Serrão, e outros, sobre contemporâneos de hoje e de ontem, de crítica, de investigação, e não
só: em alguns casos (Vergílio Ferreira, p. ex.), de reflexão
literária extensiva a dom-ínios mais largos e m'ais fUBdos.
Assinale-se que Fernando Pessoa. só ele, foi tema de :bpa
parte do que no âmbito da análise e da investigação entre
nós se escreveu e publicou nos anos 70. E nem referimos a
contribuição estudiosa de estudiosos estrangeiros - que
designadamente o caso de Pessoa continua a suscitar.
É citar muito pouco , e fl.ão se sabe se este pouco citar
deixa uma impressão de ~tbundância ou escassez - trate-se
da poesia, da narrativa, ou da critica e do ensaísmo. As

ideias que devem impor-se são as que os anos 70 foram razoavelmente ricos no respeitante à produção poética,
j4 não assim respeitantemente à novelística. Quanto à ensa:fstica (e aqui incluindo a crítica) faltam termos ·de comparação, mas talvez se possa pensar que a actividade neste
campo foi relativamente intensa. E isto apesar das condições (paradoxalmente pouco favoráveis) que a meio da
década se criaram, com a priorização de outros interesses
aos daquele âmbito de referâncias a que restritivamente se
dá o nome de literatura. Aliàs, nos últimos anos de 70, e
desde já em 79, p.ex., sairam, de crítica e ensaística,
livros parece que em número invulgarmente elevado (pelo
menos em comparação .com os anos imediatamente anteriores) o que justifica algum optimismo e altera um pouco a
impressão negativa que se tinha da produção neste domínio
ao longo da década. Também já entrevimos o que isto
pode significar de resposta à recessão política global pro·cessada nos últimos anos. Cabe aqui agora dizer que a mais
desta produção, se é certo que se dedica em grande parte
à literatura portuguesa das últimas décadas, não o é .menos
que nela se ignora praticamente tudo quanto há de novo, de
inovador ou renovador, nos anos 70, da parte dos novos
.escritores, nomeadamente dos escritores novos. Custa reconhecê-lo, mas é assim: praticamente tudo quanto os autores
novos (pelo menos esses) publicaram nos últimos Ginco-seis
anos, está _ainda por criticar ou sequer comentar devidamente. A explicação para isto está no desaparecimento de
quase todos os suplementos literários, na inexistência de
revistas dedicadas à literatur.a. É certo que continua . a
publicar-se a revista "(;-olóquio-Letras". Mas as PQSsihilídades duma revista a-ssim (bimestral e eoufeccionada com a
antecedência que razões de ordem -técnica impõem) são ftzoavelmente limitadas, -e .não se pode _pensar em termos -de
pronta "cobertura" da actividade literária. Falta o jornalismo literário. E o suplemento das quitas feiras do "Diário
Popular", se é o único que vale a pena ler, Dão quer dizer
que seja a "cobertura" que as .propor_eões dessa-actividade
entre nos Jà JUstificam .amplamente.
Enfim, por alguns anos, e de parte o ~ de Gaspar
Simões, desapareceu.a activiàade crítica ou mesmo ·oomentadora, regular e imediata, centrada sobre os livros que vão
saindo. Depois apareceram -Diogo Pires Aurélio, Jeaquim
Magalhães, Maria Estela -Guedes, e reapereceu Jjlio Conrado - o primeiro para desaparecer logo a segu.ir e os oU..
tt:os para uma. persistência que se mantém. No "JamaJ de
Notícias" surgiu uma iniciativa interessante: alguns críticos, recruta-das da Faculdade de Letras do Porto, desdobrando-se a -escreverem sobre os livros -que vão saindo. O
alcance da iniciativa é, na prática, mais do que limitado~l)e
qualquer modo, e li) esmo com o aparecim_ento de· r~s
de alía qualidade de exigência como "Sema" e ''Fenda",
em 1979. a "Colóquio-Letras" ainda se-gue sendo .a única
revista onde se vai falando do que vão pu9ficando aquele.s
que escrevem. E se tardam soluções jornalísticas para a necessidade que os livros têm da notícia, do comentário,· da
crítica, do envolvimento - para além da simples divulgação - o jornalismo-geral que vamos tendo não tania menos
em reconhecer a exigência cuitural que deveria animar os
seus profissionais e empenhá-los numa valoriz.a,Ção decisiva
capaz de os fazer dar um salto qualitativo no sentido cta
libertação do quotidiano pobre de pequena e baixa história
e intriga p_olíticas entre Belém, S. Bento e arredores.
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Perseguir a palavra até ao fim do seu sexo - duplo, ausente mais e mais.
Voragens - demónios computadorizados - retiram do gesto o sentimento das
altitudes, leveza de asa calma, fazem-no cair no reino da utilidade.
Os céus, longes outrora, desabaram em estrondo de reactor, o desconhecido
morre- é tudo uma questão de tempo, é tudo uma questão de preço.
Antigas artes mágicas moldadas na cal das construções, nos lemas do trabalho
concreto, visíveis rituais ligados à sobranceria dos elementos- cadinhos de memória nos
ficaram -, restam hoje cumuladas de sono entre um movimento imperceptível de
pálpebras - hesitação entre os milagres, o inconsciente acorda, o medo ainda existe.
Que reflexão em 80 nos torna possíveis, emerge necessária, o jogo como suporte, o
corpo revoltado, a ideia essa métrica que urge sensível, a morte como pano de fundo,
·
paradigma do drama que longe (perto) nos perturba?
Que tema, que dizeres nos afligem, aqui colo além, montanhas ou planícies de
incerteza, espaços por preencher, os sonhos que regorgitam como impaciência milenar,
provinciana e I ou universitariamente (contradição no objecto e no lugar)?

Tempo obnubilado na sua rotação, ingente espera de um sol a cores diferente, a
idade assume-se em poder, tempo da ditadura dos gerontes, e o tempo do corpo, da obiquidade rósea das cerejas, do toque, afloração, não tem lugar, não tem senão o escuro,
resta-lhe o campo aceso em grade, repressão latente, repressão presente, quando se instaura em colectivo a prova fresca das tâmaras e dos favos.
Movemo-nos na maré da contradição entre fogos adversos, era de patamar, o cenário prefigurado em temores indizíveis:
entre o trabalho e o lazer medeia o confronto do económico sentido.
entre o individual e o colectivo situa-se o desafio da criação, do
amorfismo da massa à espontaneidade emergente de gritos
muitos, mil.
entre o presente e o futuro impõe-se a necessidade da redução do
te moo ao grau zero do momento, síntese visceral da qualidade, ousadia mental de reduzir a mercadoria ao gozo do seu uso, troca abolida pela reciprocidade de sentir, medir o tempQ pela sua negação.
entre o silêncio e a palavra afaste-se o limite infinitesimal da
aproximação, discurso mutilado da mágica conotação do verbo, da
iniciática força da visão, do dizer/fazer, sensação/acção.
entre a transformação e o status medeia a alternativa de valores em
contraponto, geometria da afirmação e da recusa, da impossível
possibilidade, da percepção e do inaudível, e sobretudo da necessidade em sua existência e da sua superação em seu fruir.
entre os que tudo têm e os que nada têm resiste a penosidade do
trabalho, a lágrima do esforço, a violência do dia sistemático,
oceano fogoso mas contido, rodeando ilhas de cetim e espelho.
E todos os limites se perpassam convulsos aí.
Fenda situa-se neste espaço amplo de reflexão dos confronto, aí onde o humano
revolteia no que lhe resta ainda de inquietude, permanente permanência de um desejo
antigo.
Fenda manifesta-se em reflexão no enquadramento mínimo duma sensibilidade,
qualidade perdida dos corpos teóricos, prelúdios pétreos, teoria sem corpo.
Anos 80, era de patamar, dizer o indizível, reunir os liames dispersos dos saberes.
dos sentires, antever em silhueta a mudança,. exigi-la falando-a, antevê-la em sua
margem ingrata, dos limbos onde o homem se aflora, realmente, breve - mas total.
E que a escrita se reinvente como
serpente que se remove em círculo, na procura de outro corpo que se oculta, epiderme
que tomba turva, nova imagem de si e para
si.
Entre a ideologia e o seu desnudar
não nos resta senão outra id~ologia por travessia, prefácio nec~ssário, génis-es
quimérico da recusa.
Ludicamente
Porque os deuses ainda não
morreram.
Quando for possível mudar o sol,
então sim, terão morrido os deuses.
Os deuses, que sairão na roleta aos
jogadores.
Porque ainda haverá ;ogadores.

FENDA I MAGAZINE FREN~TICA I APARTADO
449 - 3008 COIMBRA CODEX

·,

GD
Não existem verbos. Os substantivos trazem alta concentração
poética, mas impedem as acções.
Colocam-se como imagens fixas.
Não surpreende, por isso mesmo,
que o poeta se emocione com pinturas, como ocorre no "Salmo à .
pasta de desenhos de Miguel Ângelo
Lupi":

OS TORTURADOS
PELA ESCURIDÁO
E SU-A FAINA
ANTONIO HOHLFELDT

Há um telurismo evidente na
poesia de António Osório, telurismo que se espraia em um sentimento de certa identificação que o
poeta experimenta em relação aos
seres vivos e inanimados que o rodeiam, em uma paisagem sem grandes horizontes, mas "em torno
(de)vinhas, olivais" que se emaranham por todos os lados.
Em seu livro de 1978, "A Ignorância da Morte", que contém
dois diferentes livros, "Aldeia de
Irmãos" e "A Matéria Volátil",
este sentimento está bastante claro,
e liga-se intimamente a uma outra
característica que se pode extrair especialmente de "A Matéria Volátil",
que por- sua vez divide-se entre
"Ponte velha" e "Os cavalos de
Tróia", que é a memória, capaz de
recuperar e reanimar ao passado.
No primeko dos livros, ''Aldeia
de Irmãos", que se abre com um
poema de igual nome, esta fraternidade com a paisagem - tradicional,
aliás, na poesia portuguesa, e notável especialmente no simbolismoobserva ele serem todos ''irmãos uns
dos outros I como tijolos dentro da
parede" (p. 5).
· De certa maneira, desde este
. primeiro poema, atravessa todo
o livro um certo cheiro de morte,
de coisas semi-vivas, que só não
rescendém realmente a cadáver,
porque a força criadora do poeta
lhes devolde a vida, fazendo-as
reagir ao tempo, ao pensamento,
e reencontrar suas forças e seu
significado.·
António Osório filia-se, assim, à

mais pura tradição da poesia portugLcsa, que ainda está profundamente
marcada por um apego à paisagem
rural e a um Tempo anterior ao da
industrialização e urbanização radicais. Há um tempo sobrepairando a
paisagem e as suas figuras. As casas
surgem quase como que fantasmagorias. Inexistem verbos de acção, sobretudo no primeir livro, em que encontramos fundamentalmente o descritivo e uma alta síntese de elementos poéticos, enquanto na segunda parte temos retratos fixos,
flagrantes esmaecidos, como que paralisados num determinado mo- ·
mento, e que o poeta fica a remoer,
a remirar, numa tentativa de fix{lção, de busca de precisão por entre
a névoa do tempo 'decorrido.
Há, evidentemente, como consequência, um estatismo, e a poesia,
aqui, constrói-se mais como pintura:
''A todas as vinhas
do seu tempo,
muito, semelhante .
Poda, empa,
estrume,
enxofre,
as pragas.
Lonjura da casta.
Nueza e ajuste
de gomos,
roda
de parições.
Terrugem ,
cepa, seu tronco.
Mosto escasso.
Mesa
de pardais , milícia;
descida ondulante
de vespas " (p .40)
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A cor das lágrimas
procuro na tua pasta de desenhos.
Retiro os papéis de seda, pardos
[já de rola,
por ti dobrados, e toco nas tuas
[mãos,
escaldam, çomovem.
Apenas eu pronuncio esse nome
como teu pai, com a nostalgia
[da Itália, te chamava.
·
A pintura não tem a cor das
[lágrimas
nem do exílio ou desaparição,
e à poesia falta a palavra que
[sobreleve o abismo.'' (p.48)
Cônscio de seu fazer poético,
António Osório, a esta paisagem,
liga-se nostalgicamente, e por isso
os eucaliptos - ver.dadeiras árvores
medicinais - surgem com imponência, constância, enquanto o
poeta se interroga como numa tentativa de reinvenção do universo:
'
"Como é que se faz ·o céu?
Como é que se faz por dentro
[a árvore?" (p.27 e ss.)
num dos mais belos poemas
que integram o livro, e que,
devido ao título, "António" compõe ,
de certa forma, um auto-retrato.
Outra presença constante, especialmente em "Ponte Velha" ,
é a da morte. Há um ritual e uma paisagem intimamente ligadas à morte:
Na aldeia
onde desejaste ficar
tens um solícito
e bêbado coveiro:
dessas coisas
da casa térrea sabe:
depois de cinco anos
com álcool
lavar-te-á os ossos." (p.ll6)
A morte existe dentro do circuito maior, que é a vida. Mas a
vida depende da memória, e "A
Matéria Volátil" é exactamente
esta reflexão e este exercício, um
exercício da memória em que tias,

avós, mas especialmente a mãe e
o pai , são recuperados. Aí encontramos uma poesia de excepção por seu
alto grau de confissionalismo, como
aquele poema em que recorda
o. poeta:
No quarto ao lado
um dia ouvi, amavas.
O Pai abriu a luz,
breve dormiam.
Outras coisas entendi,
os cães, as suas procissões,
o beijo com fúria recebido
na escola, ao canto da escada.
E quis ser grande.' • (p. 132)
Ao mesmo tempo, busca um
"eu" anterior a si mesmo, ou seja,
à consciência de si, que passa a
existir, como dizem os psicólogos,
a partir dos três anos de idade:
"Mãe que levei à terra
como me trouxeste no ventre,
que farei destas tuas artérias?
Que medula, placenta,
que lágrimas unem aos teus
estes ossos? Em que difere
a minha da tua carne?
( ...... )

Mãe que levei à terra
como me trouxeste no ventre,
vejo os teus retratos,
seguro nos teus dezanove anos ,
eu não existia, meu Pai já te
[amava.
Que fizeste do teu sangue,
como foi possível, onde estás?"
[(p. 113)
E a seguir, a função básica,
que aparentemente, tem a poesia
para António Osório, e que constituiu inclusive a atenção maior de
Eugénio Lisboa, prefaciador deste
seu volume:
''As cartas de amor,
tuas e de meu Pai·,
quiseste contigo.
Embrulho
que foi precisoromper:
amada cal de palavras." (p.114)
Eis a função da poesia de Osório:
"cal de palavras" com que , ao sepultar seus mortos , não apenas
lhe dá ele a necessária paz, - como
encontra o seu próprio sentido.
Imerso em um tempo mais amplo,
ele e seus geradores , assim como ,
qu em sabe, seus herdeiros , integram
um processo quase ininteligível:

" O tempo no baloiço pendulava
e era infindo, dependente , meu.
Sob a latada o tempo eu conduzia ,
ele voava segundo a segundo,
rebanho, sem poeira , desfilava"
[(p.134)
Ou ainda, numa visão do tempo
[como remédio:
' 'Novamente, o teu aniversário .
Dia por lôbrega gente aturdido.
Custou menos? Será que o tempo
corrói o sofrimento que concede,
o atenua ou oculta ,
como da chuva a águia dourada
oculta os filhos sob as asas
[mortíferas?" (p.174)
A antinomia é magistral: a violência da águia deixa de existir
na protecção dos filhotes, da mesma
forma que a morte, tempo supremo,
que condena à separação, é também
remédio para o mal que tal separação
impõe, na impossibilidade da convivência. A consequência é a fascinação da migração. Descendente
de mãe italiana que imigrou, casando, com um português, António Osório é um fascinado- já que não se
pode trocar a própria paisagem interior e seus fantasmas - pela migração constante da paisagem externa,
aqui simbolizada, constantemente,
pelos ciganos a que alude:
"Quando vejo o mar, emigro,
Quando vejo um âncora, páro.
Não é fácil conter os teus
[antepassados,
por um lado mareantes, por outro
[imóveis" (p.l40)
explicitando-se ainda mais em
dois outros poemas:
"E os figos exsudavam uma
[lágrima de doçura
para os ciganos, na manhã
[seguinte" (p.163)
"Os ciganos não são furtivos
no dia de finados: sentam-se
junto dos seus mortos,
ali comem , falam alto ,
ouvem-nos debaixo da terra."
[ (p.180)
Por demais ocupado com as suas
próprias indagações , António Osório
não {)ode preocupar-se com questões políticas , a não ser que elas impliquem, na perspectiva de seu sen-
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timento , à separação obrigatória,
como neste poema:
" Recordo teu irmão, o único,
[banido,
à porta do quartel esmolando o
[o rancho.
Na noite de Natal surgiu-te,
comíamos os teus suspiros,
Então nem choraste, como ele
[e eu
e talvez meu Pai. Beijaste-o,
Cristo delustrando o leproso."
[(p.168)

Uma falta , um abandono, um
passado que se acumula como poeira,
eis o sentimento que nos marca:
"Fazendeiros com sótão
de aranhas, cemitério
de lanternas, enxadas,
remoções de arreios, espantalhos,
e adega com vazios a pó,
garrafas revestidas a pó,
e dedadas, póstumas algumas,
almudes de mosto velho,
agora casa de palha, alfaias
e pardais." (p. 9)
Mas o poeta não está morto.
Nele vibra constante a vida, e sua
poesia, em verdadeiro ritual, é capaz
de dar sentido a tudo o que fixa em
seu poema, ultrapassando, na fixação do verso, o próprio valor
que antes tivera. Assim, "A Ignorância da Morte" não é um "ignorar" no sentido tradicional, comum,
de desconhecer puro e simples,
mas sim como uma decisão, uma
consciência, um programa de vida
que é desafio e ultrapassamento,
de quem vê na morte apenas uma
etapa de um ciclo mais amplo, que
é a Vida como tal. Os quadros
podem ser fixos, as acções podem
inexistir nelas mesmas: na medida
em que o poeta as toca, com seus
versos , é como se ligássemos o movimento do quadro, que se anima,
ganha sentido , amplidão, projeta-se para além de si mesmo.

Janeiro, 1980.
(1) OSÓRIO , António- " A Ignorância da morte ", edição do autor.
Lisboa. 1978.

O LUGAR
1
Amo-te
compressa
de não acabar o amor.

DO AMOR
ANTóNIO OSÓRIO

2
No fundo das pupilas,
dentro de ti me vejo
luminosa fracção tua,
mais pequena que os cílios.

6

3

Amando
fazemos juntos
o presépio,
com musgo, pinhas,
ervilhaca.
E ovelhas
procurando
pelos lábios
o campo
um do outro.

Convulsões,
volúpia
de olhos fechados,
simulacro de tanta agonia.
De olhos abertos
os gatos
entre si repousam. dividem,
sem da morte se aproximarem.
4

E pão, mel,
courelas
que renascem
da geada,
'iemoventes.

Matriz
de remos caminhando:
terreiro de buscas,
manipulações:
cela
onde não há desespero:

E o mesmo
hálito, calor
de dois animais,
nosso fazemos
aquele Filho.

o lugar do amor.
5

7

Para ti
guardei em Abril
o branco das cilindras.

Entrar contigo
dentro das searas
e depois
trigo
sairmos da terra.

Toma, agasalha-as no peito,
protege a primavera já morta.
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8

Por um beijo, uma sonda
que não regressa de Vénus,
uma safra, uma ceifa
de amantes.

Não eram tempos
de massacre,
nem este
o amor que desejava.

Por ser crente e descrente,
matricial e fiel
ferozmente a si próprio.

Outro mundo
que não fosse
dor tão grande
como perder um filho.

Ao início, ao que foi
expurgado, à placenta, grato.

9

Despir a floresta,
conduzir as nuvens
até à próxima nascente.

HOMERO
Heitor, o herói vencido.
Nada alteraria
o rumo da lança,
nem o pranto de Andrómaca,
no seio depois
enterrando-lhe a nuca.
Odiava a guerra
e era, não obstante, implacável
quanto esclarecido e mç.j.go.

E alegria em terra lavrada,
confortá-la na mão
por suas invísiveis sementes.
10
Ao contrário dos relógios
que pararam,
desistindo, de contar o seu tempo,
desejo que cada segundo
quando amo
explodisse
e fosse a terra
em sua expansão
durante a primeira noite,
a gestante, do mundo.

Açulados por Aquiles,
os cães lhe afagaram o corpo.
Nem a pele, as cartilagens
se ressequíram: excedia
as muralhas e os orvalhados
asfódelos troianos. Seu pai
rolava-se em lixo e cinza.
Ele fora coberto por um deus
apiedado com óleo de rosas.
E quando apareceu a décima aurora
o colocaram numa pirâmide de lenha,
e com vinho apagaram o fogo,
e os ossos recolheram numa urna de oiro.
Nenhum homem
foi mais dignamente chorado:
assim quis Homero para si
tais homenagens fúnebres,
queimando, vivo, o seu fantasma.

PLACENTA
Gratidão que nem sabe
a quem deve ser grata.
Por um novilho, um poldro
vagueando na pastagem,
um farol, uma escada magirus ,
uma vasilha de azeite, de vinho.
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TRÊS POEMAS
DE MARIA VALUPI

Este o mundo,
A esfera ocupadíssima
Com uma lua desprovida
Que rolando
- por levíssimas ou últimas razões Incita-me à saudade
De uma órbita sábia e urdida.

Ponho meus sentidos
nos perdidos navios
que jamais chegam.
Eu vim depois dos mortos
que não estão imóveis,
dos naufrágos itinerantes
de rosto e gesto tonto
que a água dos meus olhos
também guarda.

Ideário, ontem, de amantes
que neles se decompõem
com seus frívolos haveres
até ao íntimo dos mares.
E constantes e passivos ali teimam
por séculos de ferrugem e vaivém,
aveludando-se na verde paz dos limos.

Eu vim depois dos puros,
dos fortes e dos exangues
- falsamente pálidos que no meu sangue aquecem.
Esses têm o meu amor
que não quer ser amado-.

Palpitam nas suas enormes gargantas
as sílabas salgadas e os passeantes peixes
de estômagos vorazes.
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RAMOS ROSA
E POESIA
JORGE FERNANDES DA SILVEIRA

ANTONIO RAMOS ROSA (Faro, 17 de outubro de 1924). Poesia: O Grito
Claro, 1958; Viagem através de uma Nebulosa, 1960; Voz Inicial, 1961; Sobre
o Rosto da Terra, 1961; Ocupação do Espaço, 1963; Terrear, 1964; Estou Vivo
e Escrevo Sol, 1966; A Construção do Corpo, 1969; Nos seus Olhos de Silêncio,
197?; A Pedra·Nua, 1973; Horizonte Imediato (antologia), 1974; Não , Posso
Ad!~r o Coração, (vol. I da obra poética), 1974; Animal Olhar (vol. II da obra
poettca), 1975; Respirar a Sombra Viva (vol. III da obra poética), 1975; Ciclo
do Cava~o, 1975; Boca Incompleta, 1977; A Imagem, 1977; A Palavra e o Lugar
(antolog~a), 1977; A Nuvem sobre a Página, 1978; As Marcas no Deserto,
1978; Ctrculo Aberto, 1979. Ensaio: Poesia, Liberdade Livre, 1962. É ainda
tradutor, crítico de poesia e organizador de antologias.
"Esta aventura vale?" "O nascimento do poema", Ocup. do Esp.,
63. Na contracapa do 1. 0 volume da
obra poéticca do Autor, há esta afirmação: "O lançamento da Obra poética de António Ramos Rosa, que se
inicia com este volume, vai permitir
reconstituir o itinerário de uma das
mais fascinantes e inovadoras aventuras da poesia portuguesa contemporânea.''
Aqui interessa assinalar a referência a uma "aventura". Na introdução a este mesmo livro, diz Eduardo Lourenço: "A aventura exemplar da poesia de Ramos Rosa
ainda em curso, mas decerto determi:
nada já por um brilhante passado
que se deixa ler na trama luminosa
e ardente que se constitui, não
irrompeu armada da cabeça de nenhum Apolo Musageta, mas nasceu e
tomou forma no interior de um complexo poético particularmente rico,
e sobretudo atento como jamais o
fora, entre nós, ao fenómeno poético
e ao seu impacto na totalidade da
nossa existência pessoal, cultural e
histórica''. (Poética e poesia de RR
ou o excesso do real, p. 12).
E, finalmente, Eduardo Prado
Coelho, na sua crítica a Boca lncom·
pleta, faz também referência a essa
"aventura": "O aspecto mais origi-

nal da aventura poética de Ramos
Rosa está precisamente na aliança
dum despojamento que nunca se
histeriza (que escreve o grito, mas
não exprime o grito) com um rigor
apaixonado de quem avança sobre o
vazio do mundo e de si mesmo.
Aqui o rigor não é o dum positivismo
artesanal, mas o dum desespero
austero e persistente." (Colóquio/
Letras, 39, Setembro de 1977,
p. 74-5).
"Não posso adiar o amor para
outro século I não posso I ainda que
o grito sufoque na garganta I ainda
que o ódio estale e crepite e arda I
sob montanhas cinzentas I e montanhas cinzentas I I Não posso adiar
este abraço I que é uma arma de
dois gumes I amor e ódio I I Não
posso adiar I ainda que a noite
pese séculos sobre as costas I e
· a aurora indecisa demore I não posso
adiar para outro século a minha
vida I nem o meu amor I nem o meu
grito de libertação I I Não posso
adiar o coração" (O grito claro,
1958).
A impossibilidade do adiamento
clama pelo "grito de libertação",
isto é, pela urgente escrita de uma
aventura poética. Afinal, "Poesia
é o maior abraço com que o homem
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enlaça a vida." Em 1978, ao anallsarmos A Nuvem sobre a Página, mobilizados pela memória dos versos
acima, escrevíamos: Há precisamente 20 anos, desde a estreia em
volume (O grito claro, 1958), a poesia de António Ramos Rosa parece
que vai explodir pela (s)ignifi:cação
de versos servos da sua própria lucidez: "Repetem-se palavras como a
erva. I Entre o corpo e o muro há
um vazio voraz./ Esta a boca sem
lábios que lê os ossos da página. I
O poema reúne todas as ·partes
vivas./ A palavra apaga-se na nudez
que se propaga. I As letras renascem
de uma inércia atroz./ O corpo é
um soluço sem sol e s.e m palavras. I
Como passar o deserto sem água do
silêncio? I como atravessar a página sem a sombra das letras?"
(ANP, p. 45). Diante do poeta
"devorado de espaço", "o deserto",
"a página", numa palavra, a aventura. Cabe ao intérprete apresentar
uma proposta de leitura que funde·
alguns dos passos dessa atravessia.
A poesia de Ramos Rosa atingiu a maioridade palavra-a-palavra
na frase sintática e semanticamente
construída. Quaisquer que sejam as
disposições dos versos, estamos
frente a uma obra na qual o acto
poético preserva a vigilâncta do sentido. Voz inicial, A construção do
corpo, Boca incompleta, As marcas
no deserto, porque a peesia é exercício diário de fazer-refazer, de
transformar o poema. É uma aprendizagem do mundo. "Soletro velhas
palavras generosas I Flor rapariga
amigo menino/ irmão beijo namorada/ mãe estrela música. I São
as palavras cruzadas do meu sonho/
palavras soterradas na prisão da
minha vida/ isso todas as noites do
mundo uma noite só comprida/ num
quarto só" (OGC, 1958). Assim, para
o poeta, escrever (como falar) é um
excesso de palavras, um transbordamento das suas obsessões. O verso
adere à página como um organismo
vivo, na euforia e desalent~ · dos
nomes juntos. Contudo, ele não há
de ser puro imitação da linguagem
quotidiana, mesmo que exiba a sua
face escandalosa: a repetição obsessiva, de certos signos - o que para
alguns leitores adversos de Baudelaire, decerto é a excrescência da
poesia, por ser o fundamento da linguagem social na troca vulgar

entre os homens. Mas, poeta das palavras exaustas "em vão" escritas
("Em vão acumulo. Em vão se acumula./ Abri-me ao sol e disse:
Eis o sol I todos os dias I e cheguei a
sentir o sol das veias. I Árvore I
gritaste." Voz inicial, 1961),
Ramos Rosa preserva a clarividência
de que entre erva e palavra, folha e
página, árvore e poema (apenas um
..exemplo de conjunto no reduzido
vocabulário ramosrosiano) existe o
simulacro da experiência visual como
espaço homólogo à prática da escrita.
No fundo, da erva à palavra, da
folha à página, da árvore ao poema
existe um caminho intramuros
que conduz à ausência da natureza
conto imagem cristalizada da criação poética e, por substituição
à p~~ da palavra como matéri~
sonora, encadeamento temporal da
representação: "Aqui se forma um
corpo:/ os seus limites tremem./ I
Uma árvore dorme./ Um nome de
ar se abre/ Para o cor-po, para o seu
campo claro. (ANSP, p 22). Deste
modo, as palavras "em vão" escritas
(inutilmente? Sim. Impossível saltar esta leitura), menos que a constatação de inutilidade do percurso,
resultam em assentamento de lugar,
em conhecimento de que escrever
é mover-se "em [o] vão" que dará

resistência ao papel do livro, a fim de
remover o vão (a "falha") que confrange o papel do escritor resistente:
''Tudo é certo ou obscuro. Em vão
caminho. I I [ .. .] Mas agora estou
no intervalo em que/ toda a sombra é
fria e todo o sangue é pobre. I Escrevo para não viver sem espaço,/
para que o corpo não morra na
sombra fria." (A construção do corpo, 1969).
Logo, para "atravessar o deserto" com António Ramos Rosa
é preciso franquear o intervalo
entre o corpo e a natureza. Natureza
intertextualmente socializada para
que se não lhe chame edência,
porque partimos do pressuposto
de que todos os textos citados se
configuram como variantes de uma
problemática social e intertextual
que se actualiza a cada poema através de um jogo transformacional de
semelhanças e diferenças. Noutras
palavras: cada livro publicado, por
meio de uma imponente espacialização do discurso, é mais um passo
no desenrolar dessa aventura poética, já que não é justo falar-se em
ruptura de sentido na obra do Autor.
As suas escritas em vão perfazem um
"ciclo". Isto é: o curso da "sombra
fria" para um "campo claro" aflora
devido à interacção dos diferentes
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sentidos com a razão que os ordena.
Quer isto dizer que entre a reminiscência do olhar e a inscrição na página traspassam a sombra das coisas
retidas na memória e a centelha de
significação que pulsa nas palavras.
Luz e sombra fluidas e saturadas por
meio de um trabalho poético esplendoroso.
Isto posto, é absurdo pensar que
a_ mais recente produção do poeta de
Arvore perde-se num narcismo
estetizante, assim como o "abraço"
de poesia antes inutil porque ambiguamente proposto perdera-se num
gesto armado. Hoje talvez não existam poemas de motivo social tão
transparente como ''O tempo concreto", "Telegrama sem classific!ição especial" (publicados em
Arvore), "O funcionário cansado",
"9 boi da paciência". O excesso
dumas poucas palavras, porém,
organiza a resistência desta poesia
continuamente pobre, despojada,
nua, branca, em busca de uma claridade maior, uma zona de silêncio
onde todos os homens possam
calebrar a manhã. Ou como afirma
Eduardo Prado Coelho ao abordar
"Daqui deste deserto em que persisto", poema em homenagem a
Vasco Gonçalves: "Cada vez mais
abstracta, mais esvaída de seiva
metafórica, mais reduzida a um impulso neutro, a poesia de Ramos
Rosa conduz-nos ao cerne duma experiência essencial cuja radicalidade
atinge a violência da erupção dum
real político - como o poema a
Vasco
Gonçalves
amplamente
proclama." (Colóquio
I Letras
39, p. 75-6).
Em suma, a obra de Ramos Rosa
é um acto pela liberdade das palavras, melhor, num lugar para a liberdade das palavras com palavras em
liberdade. Recusamo-nos a identificar no poeta um ser de excepção, más
é-nos impossível negar o elogio àquele que dignifica o seu ofício de escritor para saber-se vivo e escrever sol
exemplarmente. A nosso ver, aqui
reside um dos sinais da radical actualidade da poesia de António Ramos
Rosa "Um olhar entre o gume da far..a
e a simplicidade do pão. Uma fala
justa". (ocup. do esp., 1963) - com
toda a certeza uma das mais extraordinárias aventuras da Literatura
Portuguesa desde sempre.
Niterói, Julho de 1979.

A PEDRA TRANSPARENTE

ANTONIO RAMOS ROSA

A porta acende-se
a raíz verde
escrita
ondula
no silêncio
sentido
sem
sentido

Um latido
de pedra
no calor
dosllêncio
é uma palavra
que arde?

Se uma palavra
ardesse
no vazio
seria
a pedra transparente
o corpo
sem sinais

O que flui
tão livre
como a água
é a origem
o centro
que viaja

Na distância da água
a viagem
incessante
sem obcessão
da ausência
a invenção
inocente
da claridade
liberta
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A pedra
essa insistência
nítida
opaca
e transparente
é a primeira forma
exacta
do silêncio
a primeira palavra
da terra
inexistente
a única palavra
que -não cessa
quenãocai

Há uma língua
na pedra
uma língua de sombra
de silêncio
de sol

Indecifrável fluxo
e dança
de sinais
na água
que os desfaz
e os refaz
emhalos
de silêncio
de água
e de silêncio

() leve esplendor
das raízes
Ubertas
no silêncio
da água
leveza interminável

Tu és

o meu repouso
de palavras extasiadas
meu corpo de silêncio
iluminado
cavalo
de sombra larga
ilha
de chamas verdes
e folha lisa
branca
negra e branca branca
na brancura interminável
em que repousas
de que nasces
jorro horizontal
trémulo
e fixo
proxtmo
distante
secretamente aberto
opaco
e límpido

Não és a fonte
nemachama
masojorro
da presença
a força
da brancura
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A POESIA DE HELDER MACEDO
FERNANDO J. B. MARTINHO
Em 1957, Helder Macedo publica
Vesperal numa colecção patrocinada
por Folhas de Poesia, uma das várias
revistas que animou a cena poética
nacional na década de 50. Cinco anos
depois, volta a um contacto com o
público através da colecção Pedras
Brancas, dirigida por Melo e Castro,
poeta que, ao longo dos anos 60, se
multiplicaria em iniciativas visando
abrir a poesia portuguesa a novos
caminhos de experimentação.
O livro de 1962 tinha como
título Das Fronteiras, 1) e só passados sete anos conheceria continuação, com Poesia 1957-1968, que,
além de uma selecção do volume
publicado por Folhas de Poesia e
da contribuição dada à colecção da
Covilhã, incluía duas sequências documentando a actividade poética de
Helder Macedo entre 1958 e 1961
("Nunca Mais Rosas" e "Lúcida
Noite") e quatro conjuntos situados
no período compreendido entre
1963 e 1968 (''Os Trabalhos de Maria
e o Lamento de José", "Os Espelhos", "O Sete" e "Orfeu"). A colectânea da Moraes abria com um
prefácio de Jorge de Sena, ele próprio, juntamente com Fernando
Pessoa, um dos pontos de referência
essenciais para o lirismo conceptual
de Helder Macedo. A Moraes á
também responsável, por intermédio
da sua prestigiosa colecção Cfrculo de
Poesia, pela reedição 2) dos textos
vindos a lume em 1969, acrescentando-lhes, agora, o poeta uma nova
sequência "O Lago Bloqueado",
de 1971-1977. Esta última colectânea
reproduz o prefácio que Sena escreveu para a 1 a edição e um fragmento
do Post-Scriptum prometido pelo
autor de Fidelidade, no qual actualizaria e completaria aquele prefácio,
tendo em vista o novo conjunto
introduzido em Poesia. Uma nota do
editor, valorizada pela transcrição de
parte de uma carta dirigida a Helder
Macedo pela viúva de Jorge de Sena,
antecede o Prefácio de 1968.
Recentemente, Helder Macedo,
na introdução que escreveu para
uma antologia em inglês da poesia
portuguesa contemporânea (prepara-

da em colaboração com Melo e Castro), teve ocasião de chamar a atenção para o grupo a que ligou a sua
trajectória poética até 1959. 3) O
Grupo do Gelo, a que se juntaram,
num convívio estimulante, duas figuras marginalizadas do primeiro ~ do
segundo modernismo, Raul Leal e
Edmundo de Bettencourt, e um membro destacado da intérvenção surrealista dos fins dos anos 40 e do princípio da década de 50, Mário Cesariny
de Vasconcelos, Caracterizar-se-ia,
segundo Helder Macedo, por uma
atitude de radical inconformismo
concretizada na ''rejeição dos valores morais e sociais 1' prevalecentes
no salazarento Portugal de então.
O inconformismo dos jovens do
Gelo englobava também, necessariamente, um desafio à morna e estagnada acomodação do establishment
literário da época. De diversos modos
se exprimiu, como sugere Helder
. Macedo, 4) o mal-estar desses jovens
em ira, desde a entrega sem reservas
à fúria mágica e encantatória do Verbo, em Herberto Helder, até à amarga e desesperada relutância em ceder
àquilo que seria a facilidade do "talento", preferindo-lhe um sistemático exercício de avtodestruição,
como acontece em Manuel de Castro.
Se o acentuar, por parte dos membros do Grupo do Gelo, da ''irrelevância de qualquer actividade intelectual que não fosse, antes de mais,
uma aventura (no modo) de viver",
fazia 'deles continuadores do Surrealismo, a revolta com que enfrentavam
a ordem estabelecida, cerceadora da
liberdade e da expressão total da
autencidade do indivíduo, aproximava-os daqueles que, desde os começos da década de 50, vinham apontando como alternativa aos dogmatismos e ortodoxias entre os quais se
desenhava o maniqueísmo da vida
mental portuguesa, a heterodoxia
dos existencialismos, conhecendo,
então, apreciável voga em Portugal.
Tivemos, há anos, em estudo dedicado a António José Maldonado, 5)
e a propósito de um ensaio assinado
por João Rui de Sousa em Cassiopeia,
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oportunidade de referir o impacte
que as filosofias da existência
tiveram entre nós durante os anos 50.
Destacávamos, na altura, para fundamentar as nossas asserções, a terminologia usada por João Rui de Sousa
nesse ensaio, sintomaticamente intitulado ''A Angústia e O Nosso Tempo". De igual modo poderíamos proceder relativamente à poesia reunida
por Helder Macedo em Vesperal e
no conjunto "Nunca Mais Rosas",
correspondente ao período que antecede a sua saída de Portugal em 1959
e os primeiros tempos da estadia em
Londres. Bastaria, para tanto, registarmos o aparecimento de um certo
tipo de vocabulário, claramente marcado por aquilo a que um crítico inglês do século dezanove, William
Hazlitt, chamava o "espírito do tempo". Onde situar senão numa atmosfera marcadamente existencialista
termos como "identidade", "logro",
"absurda", "espanto", "angústia",
"negação", para citar apenas os
mais óbvios? Certo é que esse substracto existencialista se não restringe às primeiras produções poéticas
de Helder Macedo, que ainda em
"O Lago Bloqueado", a sequência
mais recente no livro de 1969, dramaticamente persiste numa indagação
em que ser e não ser, "ausência" ·e
"nada" são referências de topo.
Mas é sobretudo nos textos situados
entre 1957 e 60 que se evidencia a
imersão do poeta na raiva e na revolta definidas, na introdução a Contemporary Portuguese Poetry, em termos
de "inconformismo".
Não basta para uma leitura produtiva dos primeiros poemas de Heider Macedo, falar do seu fundamento
da
Weltanschauung
ideológico,
neles reflectida. Importa também ver
de que outras preocupações se faz
eco a prática poética do autor de
Vesperal. Refere Jorge de Sena, no
prefácio, a "perfeição" dos versos do
primeiro livro de H.M., uma "perfeição'', uma beleza que, ao longo dos
anos, foi cedendo lugar à verdade.
Tal "perfeição", tão certeiramente
assinalada por Jorge de Sena, tem
muito a ver com o que já tem por diversos críticos sido designado
como o barroquismo da poesia da
segunda metade da década de 50.
Barroquismo que, no caso de Heider Macedo, se manifestaria mais na
sua vertente conceptista. Conceptista

também , foi-o sempre a poesia de
Jorge de Sena, mestre de agudezas
e subtilezas conceptuais, do paradoxo dialéctico, tudo servido pela
sinuosidade de um discurso em ruptura com os esquemas conhecidos.
A presença de Sena como prefaciador dos poemas coligidos de Helder
Macedo ilustra, não o que poderia ser
tido como reconhecimento de uma
limitadora relação mestre-discípulo,
mas as profundas afinidades existentes entre dois poetas da mesma linhagem, insistindo, em tradição poética
mais favorável à beleza do que à
verdade, no princípio de que "a poesia não tem que ser bela, mas sim
verdadeira". 6)
Ficaria, no entanto incompleta
uma visão da poesia de Helder Macedo que se limitasse apenas a referi-la, por um lado ao mal-estar,
à revolta existencialistas que seriam,
mais claramente numa primeira fase,
o seu fundamento filosófico, e ao
intelectualismo conceptista em que
esse mal-estar e essa revolta se assumiriam como discurso, por outro lado. Na introdução a Contemporary
Portuguese Poetry, diz Helder Mace-

do que para os jovens do Grupo do
Gelo era irrelevante "qualquer actividade intelectual que não fosse, antes
de mais, uma aventura no (modo) de
viver". Essa asserção ajuda-nos a
compreender a importância de que se
reveste no universo poético de H.M.
uma palavra obsessivamente presente em Poesia, do primeiro ao último
conjunto de textos - "destino".
Antes de mais, ela significa a rejeição de uma "actividade intelectual"
exercida circularmente no vazio, à
margem da vida. A "actividade intelectual" é tudo menos um exercício
diletante de talentos ou aptidões;
é um empenhamento, um risco, uma
aventura, inseridos na vida. O poeta
é fiel ao seu "destino", não como um
ser predestinado ou alguém interessado em fazer carreira, aquilo a que
pomposamente se chama seguir a
car:-eira das letras, mas como alguém
para quem o acto de escrever é
uma resposta às irrecusáveis exigências de um apelo feito pela vida, para,
dialecticamente, a aprofundar e a
superar. Resposta e, ao mesmo tempo, incessante interrogação. Daí todo
um percurso doloroso em busca da
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"identidade " , de um "eu" que não
tenha sofrido a fragmentação ou
a dispersão. Em busca da unidade.
De um "rosto". Que seja presença e
não "ausência" ou alheamento,
vazio.À procura de uma pessoa, una,
que negue a errância e a dispersão
"impessoal" da persona. Que ultrapasse as ''fronteiras'' do eu dividido
do discurso. Que seja o que está para
além - o "resto". O que o "espelho" não possa limitar ou conhecer.
Sigamos o percurso feito pelo
sujeito em busca da sua identidade,
da verdade do "ser", do que não
seja "falso abrigo" ou desvio do
''destino certo''. Podemos começar
pelos textos curtos do conjunto de
1961, "Lúcida Noite", preferindo já
a verdade livre do ritmo interior às
fronteiras da regularidade métrica
predominante em Vesperal e na sequência "Nunca Mais Rosas". Situam-se eles numa linha temática em
que o amor só precariamente é um
adjuvante na obtenção da verdade,
na desvelação do "mistério" do ser.
O sujeito não alcança a revelação pelo outro - ou antes a revela-

ção que lhe é dado conhecer é a
de um "mistério paralelo" ao seu .
Melhor ainda, como o insinua a
amarga ironia do primeiro poema de
"Sete", conjunto de 1966 - pelo
amor o que se atinge não é mais que
a revelação de uma solidão ''próxima" da nossa. Na linha de Pessoa,
a consciência é doença, "lúcida
noite" da alma. Há que reconhecer
aos "corpos" a sabedoria, uma sabedoria que questiona sem a tortura dos mistérios paralelos.
Das Fronteiras, em 1962, é o reconhecimento da vanidade de qualquer busca, a irrupção de uma ironia
através da qual o sujeito lança a
sua corrosiva suspeita sobre a
"mansidão" das "angústias pressurosas" vertidas em "literatura".
O discurso não se contenta, agora,
com a "perfeição" medida, estudada, com a concisão epigramática assume-se em ruptura e liberdade,
flui, longamente, sem a nostalgia
de um centro, de uma ordem. Ao
mesmo tempo, o sujeito lírico, para
lá da sua procura, dá-se conta do
contexto em que ela se situa. E desenha-se um país. uma "pátria
calcinada", também ela minada por
desamparado desespero, entregue
ao demónio da autodestruição.
Igual pessimismo imanentista,
que não aceitaria a intromissão de
uma transcendência que significasse
a superação das contradições da
precaridade e desamparo humanos,
se encontra presente na leitura profana que é feita, em "Os Trabalhos
de Maria e o Lamento de José",
da História Sagrada.
Em três dos cinco poemas de
"Os Espelhos", sequência de 1966-·
-1967, é do amor que, de novo, se
fala, desta vez, porém, associado, de
modo mais evidente, à morte. Prevalece ainda o tema de que o amor
não implica uma fusão, a anulação do
sujeito no outro. Os "caminhos"
dos amantes não são convergentes,
mas "paralelos", fiéis "até ao fim
( ... ) cada um" à sua identidade, à
sua liberdade. A solidão não é superada pelo amor. A mulher amada é
vista pelo sujeito como "solitária
irmã", seguindo o seu caminho,
fiel também ao seu próprio "destino". Marcado também pela morte
o "claro nome/ luminoso e fértil/
que o (seu) corpo encerra". Espelhos
paralelos, um e outro, seres mutávei.r -eres para a morte e para o

"nada" . Conhecendo a vida como
"limite" e "prazo". Sem palavras
que façam esquecer o "grito gelado"
da morte, o "pavor do seu grito de
comando".
Nos outros dois poemas do conjunto, é ainda a obsessão da morte
que _domina o sujeito lírico . No primeirõ deles, tomando como pretexto
a dialéctica realidade-irrealidade
presente nas sombras de Lourdes
de Castro; no segundo, evocando
- numa amargura que torna inúteis
todas as palavras de lamento ou
pranto que não assumam a separação
radical que a morte significa - o
malogrado desenhador João Rodrigues, seu companheiro do Grupo
de Gelo.
Na sequência de 1966, enigmaticamente intitulada "O Sete",
retoma Helder Macedo o poema
longo de Das Fronteiras. Não se
ficam por aí, no entanto, as afinidades com o conjunto de 1962.
Também aqui o fio condutor de um
verso que avança, desinibido, sem
temor de fantasmas formalistas,
é o humor, um ácido humor surrealista, jogando com as palavras e os
conceitos, explorando associações,
ou suspeitando da solenidade da
"prosa", opondo-lhe, eventualmente, a brincadeira onomatopaica da
cantilena. Ao mesmo tempo, o sujeito
lírico parece, nos textos de "O Sete",
aceitar estoicamente a ideia da
morte, que em toda a parte está
presente com a sua "matéria ( ... )
de que tudo é feito". "Morte" e
"vida", aliás, complementam-se,
dialecticamente se combinam no
oxímoro que é reconhecer que,
afinal, a vida "é a morte/ na sua
única forma conhecível". O outro
lado do triângulo, o amor, embora
ainda definido em termos de prox't
midade "solitária", pode, agora,
significar uma "aventura comum"
que conduza, pelo menos, ao esquecimento da morte.

O mito de Orfeu serve de fundamento aos cinco poemas curtos do
conjunto seguinte. A voz poética que
até nós chega é de Orfeu nos infernos
t011:u-ra-do por uma "ausência"
irremediável, já sem o espaço
aberto, embora precário, do amor à
sua foonte. Um Orfeu "enclausurado" apenas no "espaço ( ... ) do
(seu) 'cant@", preso a uma "verdade
neutra", nem sequer já paralela
à solidão próxima de uma outra verdade . Uma voz que não recebe senão
o seu próprio "eco". E, no entanto,
paradoxalmente, o "corpo" construído pela "voz", pelo "canto",
é ainda capaz de fecundar qualquer
coisa, muito embora isso que fecunda
mais não seja que um "óvulo va21io".
úm outro mito, o de Narciso,
está subjacente à última sequência
do volume, "Lago Bloqueado", de
1971-1977. O que não surpreende
numa voz tão ansiosamente em busca
da identidade, dos contornos precisos, não fragmentados do eu. De
um eu "sombra", "ser mutável",
que não encontra redenção para além
das "fronteiras" da sua imanência
ou no que lhes é paralelo, ainda que
próximo. Um Narciso, aqui, porém,
desgostado de si próprio, por um
lado, e reflectido, por outro lado,
não em águas que signifiquem a
recusa do outro mas no perturbado
espelho que o outro, como corpo, tem
para lhe dar. Um Narciso que sabe
haver dois corpos, sem "mistério",
materiais e perecíveis, nos encontros
e desencontros de que o amor é
feito. Corpos que nada redime em
"sua bloqueada comunhão". ("Cor=
pos que se encontram (... ) I até
que (... ) parem de morrer".) A
comunhão possível, "ordem precária" instaurada sobre o "caos"
até que a ausência deixe de ser a
sombra de uma presença nunca
lograda, para desembocar no "nada"
que já não admita a ilusão de qualquer recomeço.

Notas:
1) Círculo de Poesia, Moraes Editores, Lisboa, 1969.
2) Lisboa, 1979.
3) Contemporary Portuguese Poetry, Carcanet, Manchester, 1978,
pp . 15,16.
4) Ibidem, p. 16.
5) "A Poesia de António José Maldonado" in Perspectivas 70, Dlálto
de Coimbra, 29 de Novembro de 1970.
6) Prefácio a Helder Macedo, Poesia 1957-1977, Moraes Editores, Lisboa,
1979, p. 12.
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EUGÉNIO DE ANDRADE

LIMIARES, MEMORIAS
PAULA MORÁO

O. INTRODUÇÃO

''Não há nada a dizer de um
poema", diz Eduardo Lourenço (1).
Ou por outra, tudo o que disser·L 'OS sobre o poema se nos afigura
inlerior a ele, já que o texto representa um trabalho sobre o melhor
modo de dizer o que diz. O centro da
questão é precisamente este "o que
o poema diz'', este recorte operado
sobre o real que o poeta isola no seu
texto e institui como a sua realidade,
tornada outra, segunda. Como pode,
pois, o analista pretender reconstituir
o universo primeiro de que o poeta
partiu? Que direito tem de impor ao
poema um horizonte outro que o
que ele próprio delimita? A posição
daquele que escreve sob/ sobre
textos terá, assim, que ser de extrema humildade. de extremo auto-rigor. Exige-se-lhe a lucidez cruel de
saber que o texto que comenta
c9tltinuará, no fim da análise, intacto, aberto, "horizonte de areia
com árvores distantes" (2).
Queremos com isto dizer que a
nossa posição, ao trabalhar textos de
Eugénio de Andrade, é a do aprendiz
de feiticeiro que procura uma significação coerente para a sua irnagética, uma forma de a integrar na
nossa (pessoal, in-transmissível) parcela do mundo.
Esta posição implica um corolário, no caso questão central: como
transmitir o que sentimos e pen-

samos da poesia de Eugénio de
Andrade de forma acessível - isto
é, útil a outros leitores,? Como fazer
dos que nos lerem "reprodutor(es)
de luz nos prados" (3), como lhes dar
a ler estes poemas de modo a que se
fixem no seu imaginário?
Eis, pois, algumas das dificuldades de falar de poesia, e de falar
da poesta de Eugénio de Andrade;
estas algumas das dúvidas que de
início nos colocamos, e que permanecerão de pé no fim (ou princípio,
nem sabemos) deste texto; estas
algqmas das marcas da insatisfação
permanente de quem trabalha nestes
(obscuros) domínios, sabendo, como
sabe a terra, a precaridade do que
produz
1. A REPRESENTAÇÃO

Universo povoado, embora tantas
vezes apenas por dois seres (Eu e Tu)
que dominam tudo o resto, o universo
da poética eugeniana empreende
uma representação do mundo.
Acentuemos: unia específica representação. Há um "real" - situado no espaço e no tempo, sobre o
qual aquele que escreve opera o seu
recorte; representação é assim escolha, distanciamento de um universo primeiro, abordado nos seus
mais ínfimos, mais íntimos detalhes.
Dis.tanciando-se, por um lado, o
poeta cria por outro uma aproximação
que atribui ao mundo recriado uma
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dimensão de profundidade única.
As fronteiras iniciais do Tempo e
do Espaço são reformuladas, e o
poema surge na luz excessiva em que
o coloca o seu estar no a-temporal,
no a-espacial.
Daí que só aparentemente o
mundo do Eu e do Tu seja fechado
sobre si mesmo; se a sua situação
parece tantas vez'es excluir qualquer
ligação a um exterior concreto e
criar o seu próprio universo, é óbvio
que ela só age sobre o leitor, só
funciona, porque estabelece uma diferença significante em relação ao
mundo primeiro de que partiu.
Quer dizer: re-presentação é
mediação, é um modo de apresentar
o mundo de um ângulo novo, diverso,
porventura tão óbvio que só o poeta,
atento ao mínimo rumor, o d~tectou.
~ esta, parece-nos, uma das razões
que fazem. o leitor de Eugénio de
Andrade ter tantas vezes a percepção
de que o texto é um cristal (4), um
fixar pela palavra de uma realidade
atingida no seu mais secreto degrau.
Atente-se aliás na quantidade
de poemas muito curtos, quase
aforísticas, que integram a obra de
E. de A.; eles são outros tantos
cristais, documentando este estádio
de profundo rigor que o poeta tantas
vezes atmge. Diríamos que, uma vez
entre-vista a "realidade", escassas
palavras bastam para a dizer.
Mas esta escassez, este dgor,
formam-se a _partir de um cuidado,
moroso trabalho, de um lento observar as coisas e os seres, depois
representados em cada poema, em
cada face desse cristal fascinante
(e fascinador) que se procura "süaba a süaba" construir. O poema
insitui-se, portanto, como um jogo
que coloca em situação um sujeito
reagindo, mas um sujeito mediatizado, re-presentado (re-apresentado,
re-aprendido), fruto de umas mãos e
um pensamento que processam
carinhosamente o seu elaborar. O
poema nasce, -assim, como um corpo;
a relação entre o Eu e o texto é, naturalmente, de amor. O distanciamento de que falávamos não é,
deste modo, desumanizante; pelo
contrário, ele tece malhas tão fortes
que o seu efeito passa para o leitor,
que se pensava "Guardar de Rebanhos" outros - e é seduzido

pela música deste Pastor de Palavras.
Representar o mundo é, consequentemente, formular as linhas que
unem sujeito e "real", é criar um
mundo de imagens; e, como diz
Barthes, "1 'image est re-présentation, c'est-à-dire en définitive resurrection, et 1' on sait que 1'intelligible est réputé antipathique au
vécu" (5).
Um bom exemplo do que vimos
dizendo é o poema de As Mãos e
os Frutos "Foi para ti que criei as
rosas"; neste texto o Eu assume o
seu papel de deus criador de um
universo - aliás paralelo ao paraíso
mítico inicial, propício à exclusão de
todo o Mal por sobreposição do Bem
(do Amor), do Simples, do Natural;
todo o poema prepara a aparição do
"Corpo" e o envolve; o "perfume",
a "cor", a luz, os "animais" prefiguram as características eróticas do
Tu.
Como em tantos outros textos, o
universo criado tem, assim, uma função: a de ser o percurso que vai do
Eu ao Tu, o percurso de aproximação
de dois corpos "abertos".
Veremos a seguir algumas das
vias possíveis para este percurso
dominante na poética de Eugénio de
Andrade.
2. ALGUNS DOS INTERIORES
2.1. O universo desta poesia é,
pelo menos ao nível patente, medido pela dimensão emotiva, em
busca de uma alternativa ao mundo
real existente (6). O rosto verdadeiro
do Homem, cuja busca se empreende, é, assim, algo de profundamento
longínquo (por estar tão perto?),
e os seus limites estão em constante
mudança.
O mundo pode, por exemplo,
reduzir-se aos limites que um espelho abrange, à imagem que um retrato contém. Restrito é, pois, este
universo, devolvendo a si mesmo
(ao Outro) uma face especular
- exemplar?, situada na série de
lugares aconchegados que os poemas
reescrevem, retomam: colo, ventre,
regaço, "dentro de ti", retrato,
moldura, espelho, corpo.
A ligação entre elementos, nem
sempre óbvia se partirmos da linguagem quotidiana, ganha volume
à m~dida que lemos os textos; a mais
despida, a mais inocente das pa-

lavras vem assim à flor do poema
como portadora de secretas ambiguidades.
Porém ambíguo não é sinónimo
de diluído, porque, em lugar de um
perigoso deslizar para a não-significação, a palavra ganha em rigor.
A aparente simplicidade dos poemas
é. afinal, um dos níveis da sua
construção; para lá dela está o desmultipliçar da palavra, a ramificação (dispersão e confluência, em simultâneo) de signos que concorrem
para um mesmo sentido. É assim
que, por exemplo, "rosto" pode ser
dito "perfil", "face", "retrato",
"corpo", "tu" ou mesmo ... "rosto".
Como a liberdade dos amantes
a equivalência entre os signos
aparece nocturna, subterrânea, minando um "real" normótico que
tende ao déjà-vu, à estagnação.
Por isso signos que na linguagem
comum se vulgarizaram (rio, àgua,
corpo, casa, rumor, fogo, amante, ... )
ganham no universo eugeniano um
sabor de maravilhada descoberta;
ainda imprecisa, ela opera-se sob
a luz turva de uma noite quase madrugada - hora da plenitude, do
nascimento de águas, corpos, ideais
ou animais, antes confinados aos
obscuros recantos da sombra.
2.2 Agruparemos provisoriamente os lugares da poética eugeniana em lugares do corpo e lugares
da(s) terra(s) percorrida(s). Tão provisório como qualquer outro gue se
tente fazer, este agrupar dos lugares é-o mais ainda se atentarmos nos textos de Escrita da Te"a;
pela sua leitura se verá que os lugares não são atravessados em superfície mas em profundidade, em
penetração, e que muitas vezes são
transfigurados em corpos, como
no poema "Veneza":
"Que música serias
se não fosses água?"
O lugar é, assim, uma dimensão
do corpo; como este, os lugares
são da terra e feitos de terra.
O corpo sulcado, percorrido,
penetrado pela dimensão amorosa
de um Eu e um Tu. é, como Terra,
um Solo Arável. A transfiguração
que lhe é conferida pela acção dos
amantes atribui-lhe um rosto, às
vezes apenas um perfil.
Esta construção do rosto da
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terra/corpo é, evidentemente, um
processo de crescimento; o seu
protagonista é um Eu, que através
do ciclo sasonal da Natureza e do
próprio Homem, cria na obra de Eugénio de Andrade um balancear
entre infância e idade adulta, associadas a euforia e disforia (cf. "Poema à Mãe"). Poderemos a este
propósito incorrer na tentação de
falar em reminiscências do tema
renascentista da mudança; mas o
próprio poeta precisa o nome deste
fenómeno, reconduzindo-nos ao caminho trilhado: mais que de mudança, trata-se de metamorfose
- da palavra, da casa ou do corpo,
metamorfose como contínuo movimento de transformação da vida:
Deste modo, à semelhança do.
animal que em aparente letargo se
desenvolve em longa gestação no
interior do casulo/casa/corpo que
ele próprio segrega, quem fala
neste poemas é alguém que se transforma, num longo, nocturno e autocêntrico crescer. No fim da noite,
no fim de letargo, rompe-se o casulo,
passa-se do interior resguardado
para a crua luz de um exterior
adverso. Por isso o dia será uma
ameaça; por isso o tempo do casulo,
"sossego aconchegado/ nas mãos
como num regaço" (7), será a constante ferida aberta na memória a
que se deseja regressar.
Neste contexto, a terra é o lugar,
dizíamos, onde o ciclo da Natureza/Corpo acontece, é o lugar da
oscilação entre nascer e morrer.
A Terra é mãe, ventre matemo,
a Terra. é amante; a Terra/Corpo é
o permanente objecto do Desejo
fecundador daquele que a percorre,
sulca, procura. Dela o Eu espera o
romper das águas, e a ela dá as suas
próprias águas, no ciclo infindável
dessa duplicidade (dessa dupla
cidade) que o amor vem a ser.
2.3. A Terra é corpo, mãe, amante, é lugar de habitação; a Terra é,
enfim, a casa, nas múltiplas formas
em que se encontra disseminada
na obra de Eugénio de Andrade.
A casa é o lugar que evoca a
infância; ela liga-se à presença
constante ou silenciosa (silenciada?)
da mãe, e à ausência do pai, situação arcaica de reflexos edipianos.
Quase diríamos que os textos onde
ressalta esta temática constroem os
seus alicerces sobre uma dupla

casa: a casa-casa e a casa-corpo-da-mãe, sendo ambas lugares de
aconchego, de segurança, de interior. Aliás, é particularmente
referenciado o "regaço" como parte
privilegiada do corpo da mãe, sendo
evidente o seu valor de substituto
exterior do ventre que a criança
habitou (habitou, dizemos, pois de
casa falamos). A casa contém, por
vezes, um pátio interior batido pelo
sol, apontando claramente a perspectiva solar, eufórica, atribuída
ao período pré-natal , a esse conforto
arquetípico vivido no calor do ventre
da mãe, esse "obscuro domínio".
Edificar a casa é importante
não só · como alegoria do próprio
crescimento do Eu; as suas consequências têm a ver com a construção do corpo vivo do poema, encarado também como metamorfose.
(Atentemos, para ~ provar, no
poema "Metamorfose da Casa")
2.4. Já referimos a estruturação
em metamorfoses de alguns dos
ciclos espácio-temporais da poesia de
Eugénio de Andrade. Queremos
agora explicitar algumas coordenadas do ciclo crepúsculo-noite-madrugada-dia (meio-dia), que é
pensado em termos de um tempo
diluído pelas águas que o povoam
e formam.
Como é próprio da metamorfose, cada uma das fases do ciclo
não elimina as que a antecedem;
é assim que o estigma da noite
marcará a madrugada, o desta o
dia, e assim por diante. Não há,
portanto, cortes ou rupturas bruscas,
mas passagens; cada novo "estado"
só o será provisoriamente; daí
que a certeza seja precária, e a ambiguidade se instale. "No teu rosto
começa a madrugada" (•'Retrato"),
define bem esta hesitação de planos,
este situar-se entre a reminiscência
da noite e a esperança do dia, num
tempo em que "o desejo hesita/ em
ser espada ou flor" ("Alba"), num
tempo em que "apetece morrer,/
morrer ou cantar" ("À Tua Sombra").
Esta ambiguidade é uma força
produtora de sentido, por ser uma
fluidez, uma diferença. Exemplarmente construído nesta base é o
poema "Retrato com Sombra"
(n. 0 17 da Antologia), que se forma
pelo afrontamento Aqui-Agora/ I Aí,
sendo a própria escrita do texto

a re-presentificação, a re-(a)presentação do Tempo passado e perdido; o processo de construção do
texto é ·aqui perfeitamente paralelo
da montagem do prórpio rosto,
por colagem de elementos de dois
tempos que se fundem: o da infância
e o da idade adulta. " ... Recortando
aqui,/colando ali ... " é a tentativa
de suprir no presente uma falta que
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decorre do passado, numa circularidade que se anuncia como não
resolvida.
3. ALGUNS DOS EXTERIORES

Embora autónomo, o mundo recriado' nos textos de Eugénio de
Andrade não se encontra isolado do
exterior. Os efeitos da passagem

dos outros homens na Terra que em
comum habitam sente-os o poeta de
forma bem clara; daí que a obra seja
rica em referências ao tempo em que
o seu autor vive. Os exemplos
mais
flagrantes
encontram-se
nos poemas de Escrita da Terra
e Outros Epitáfios, como o próprio
título deixa antever, e como especifica a epígrafe de T.S.Eliot: "Every
poem {is) an epitaph".
Neste livro, a uma aparente
dispersão de lugares evocados se
contrapõe uma dimensão que os
unifica
o "ostinato rigore"
com que em poucos versos se reconstrói uma cidade, uma viagem,
um lugar da infância. O rigor ·.pode
até ser a crueza com que se refere
nas entrelinhas a opressão fascista
(cf. "Peniche" ou "Guernica"),
a palavra poética adquire, assim,
uma visível dimensão de luta que,
mais adquire, assim, uma 'visível
dimensão de luta que, mais subterrânea, de há muito se havia instalado
nos textos de E. de Andrade, G. "Os
Amantes sem Dinheiro" ou "As
Palavras Interditas".
Mesmo os "Epitáfios" ultrapassam claramente não só a pessoa
que os motiva - um político, um
poeta - como o próprio epitáfio
enquanto género, para se abrirem
numa universalização, num reflectir
empenhado sobre os tempos em
mudança que o poeta habita. É esta
ainda uma das faces da ''fidelidade
ao humano" que caracteriza Eugénio
de Andrade.

de Miranda; o tema da mudança, a
construção dum mundo paralelo,
de uma '' aurea mediocritas' '; géneros como o soneto, o madrigal,
a canção); podemos referir também a
relação estabelecida com poetas
como Lorca, Cavafy, Safo, ou com os
Hai-Ku chineses.
Mais do que tentar uma aproximação que estabelecesse a coerência
entre estes cruzamentos, interessa-nos reflectir no que -significam por
manterem num tempo presente
dados de um passado. Quer dizer,

TROCA[ DE ROSA

4. ALGUNS DOS TEMPOS
4.1. Deixámos dispersas ao longo
deste texto algumas observações
sobre a estruturação do Tempo .
. Referimos agora uma forma particular que na poética de Eugénio
de Andrade assume o tempo presente: a de recuperação do(s) passado(s), que aparece como vivo,
latente ou latejante, sob o rosto de
outros textos que permanece\1}
na memória deste agora. Falamos
da rede de ligações que os poemas
estabelecem com outras poéticas,
nomeadamente com a tradição
popular oral (as cantilenas, as
canções de embalar, o maravilhoso
popular), com a tradição renas. centista (Camões, Bernardim, Sá
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interessa-nos analisar estas inter
ferências não apenas como o repensar de uma certa cultura, mas como
marcas de algo que se nos afigura
mais interessante: o seu efeito
pulverizador da dimensão temporal.
Com efeito, sendo o Tempo construído como um tornar presentes
as marcas de passados diversos e
os estigmas de incertos futuros,
a sua dimensão é de uma total
abertura (figurada, aliás, na esmagadora coorência de espaços
como o mar, os campos, os ares,

sobrepondo-se ao ''horizonte de
cidades bombardeadas").
Esta abertura, esta pulverização
de todas as categorias, reflecte-se
na estruturação dos tempos como
na dos lugares, dos corpos, do pensamento. Trata-se de uma poética
que não releva da construção mas do
construir-se, do refazer-se "sílaba
a sílaba", verso a verso. E assim
o poema surge perante o leitor como
um horizonte aberto, . como um
Limiar.
A frequência com ·que sob várias
formas os poemas se inscrevem
como Limiar é, segundo pensamos,
uma das suas características mais
sedutoras. O poema que fica no
"até que ... ", na margem que não
permite ver mas apenas advinhar o
lado de lá do espelho, do rio, do
rosto, da Terra, concede ao leitor o
seu incerto estatuto de "voyeur".
Permanece assim a "Palavra Interdita", inter-dita, a exigir ao leitor que se desprenda de si mesmo
e entre (penetre) no corpo do texto;
abre-se a dimensão abismal do
poema, o seu espaço de sedução
- onde cada leitor se perde e se
reencontra, suspenso dos invisíveis fios em que o texto, insuspeitada
aranha, o envolveu.
As marcas desta insatisfação
que é o Limiar espalham-se (espelham-se) em toda a obra. Estes
textos "suspensos" atraem sobre o
presente o permanente regresso a
dois tempos que miticamente são
dados como possível satisfação:
o passado mais arcaico (o da infância ou mesmo o do período pré-natal), e o futuro (em que tudo seria
melhor que o aqui-agora). Neste
pQnto, a poética de Eugénio de
Anàrade é a desesperada e constante tentativa de saltar o muro,
de, como Alice, ficar para sempre
no País das Maravilhas, longe
Deste Agora; é a dura consciência
de que, como diz Fernando Pessoa,
no poema "Isto".
"O que me falha ou finda,
É como que um terraço
Sobre outra coisa ainda.
Essa coisa é que é linda."
4.2. A estruturação dos tempos
consequentemente, regida pela
fluidez. Confrontado com o incerto,
o Homem não atingirá mais que uma
máscara, tudo lhe será provisório.
s~rá,

Daí o abalar de todas as aparentes
certezas, o situar das acções(?)
no crepúsculo ou na madrugada,
e em lugares de solidão.
Daí também a ciclicidade - o
círculo que envolve o Homem na
Cidade, e o faz eterno viajante de
si para si mesmo:
"ll est le Passager par excellence,
c' est-à-dire le prisonnier du
passage. ll n 'a sa vérité et sa
patrie que dans certe étendue
inféconde entre deux terres
qui ne peuvent lui appartenir''
(Michel
Foucault,
Histoire
de la Folie à l'Agê Classique
- citado por E. de Andrade em
epígrafe a "Véspera da Água").
Daí ainda o "Je n'ai plus qu'une
occupation, me refaire "(Artaud,
citado em epígrafe a "Memória
Doutro Rio"), ou seja, o refazer
cada vez mais rigoroso do mesmo,
obsessivo texto. O Tempo e as
circunstâncias são meras paragens
(circum-estâncias) à volta do mesmo
lugar que se percorre sob nomes
diversos.
S. LIMIARES
Na última fase conhecida da obra,
conduz-nos o poeta a uma temática
de Limiar, de limite entre duas
memórias- a das águas de ontem,
e a de agora.
"É no mar crepuscular e matemo
da memória ... que as imagens do
poeta sonham pela primeira vez a
precária e fugidia luz d2. Terra"; este
é, definitivamente, o universo da
transição (dia/crepúsculo I noite/ madrugada). Sem esquecer, é claro,
a presença do "mar", que, no seu
movimento infindável de influxo e
refluxo, opera o permanente reconciliar de todos os aparentes contrários.
Com uma consciência cada vez
mais aguda dos efeitos do Tempo,
Limiar dos Pássaros e M em6ria
Doutro Rio operam uma modificação importante no conjunto da obra:
trata-se de uma especialização,
de um alongar do poema, que cavalga os limites da chamada prosa;
a consonância entre Tempo e Espaço
faz-se assim por marcas de paragem
que põem mais em evidência um
passado solar, por oposição ao presente que diríamos crepuscular.
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A corajosa, terna, angustiada
escolha do poeta é esta resistência
das coisas e de si próprio nas palavras, seus eternos afluentes mesmo quando em luta com a fascinação do silêncio. Porque ele
próprio é um Rio, um Obscuro
Domínio, cujo fim, esparso nas múltiplas faces do Rosto, se não desvela.

6. OFÍCIO. MEMORIA
O ofício da escrita é, como decorre do que vimos dizendo, um
incessante recomeçar, "sílaba a
sílaba".
Figuração de um mesmo Homem,
a poesia <ie Eugénio de Andrade
faz-se de contensão; diremos melhor:
de con-tensão, um tenso virar-se
para si mesmo em aparente fechamento, mas terminando (provisoriamente) no indefinido, sempre
velado e cheio de rumores, que anuncia já a água doutro texto.
Ofício de rigor e busca nunca
satisfeitos, ele se con-tem ainda no
reduzido léxico empregue. Mas a
aparente escassez neste plano largamente é suprida pelo concentrar
de linhas várias de significação,
que apoiam como uma memória
cada signo que flutua à flor do
poema; deste modo se joga na dualidade do que é e do que parece,
deste modo se institui o ''paraíso
das palavras" (8).
Ciclo de ciclos, tempo que· ·se
recusa a passar, esta é a poética
de um desejo em permanente confronto consigo mesmo. Esta a excessiva poética da memória, desse
''litoral louco por arder''.
Lourenço. Tempo e P~la,
Porto, Inova, 1974; "Prefácio", pág. 27.

(I) Eduardo

(2) Cf. "Retrato com Sombra''.
(3) Cf. Carlos de Oliveira. "Descrição da
Guerra em Guemica", Vll, in Trabalho
PoéUco, segundo volume, Lisboa, Sá da
Costa, s/d; p. 130.
(4) Leia-se, a propósito, o poema "Cristalizações", in OsUnato Rlgore, p. 16.
(5) Roland Barthes. ''Rhétorique de I 'Image',
CommnnlcaUons, n. 0 4, Paris, Seuil, 1964.
(6) Esse mundo alternativo será talvez o do
"Portugal Futuro" de Ruy Belo: "O
Portugal futuro é um país aonde o puro
pássaro é possível..." (G. Ruy Belo, Pais
Possível, Lisboa, Assírio e Alvim, 1973)
(7) Cf. "Retrato com Sombra", v. 5 e 6.

(8) Cf. Roland Barthes, O Prazer do Texto,
p. 41-42.
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SOCIOLOGIA URBANA

PEQUENO-ANúNCIO DIGESTIVO, TIPO CORRESPOND:ENCIA SENTIMENTAL,
ACENANDO AOS EQUIPAMENTOS, RETORICOS E OUTROS, DA CIDADE-CAMPO
DO PRAZER INFORMATIVO

1 -POEMA OPRESSIVO (Género: Bucóllco-éplco-pannomáslco)

Chalana. entra. em. campo.
Sai) do) campo) da) tele-objectiva) da) câmara) televisiva)
Que= tem= pouca= profundidade= de= campo
Levi-Strauss§ entra§ em§ campo
Faz/um/bom/trabalho/de/campo
Inventa, um,novo,campo, teórico,
Brejnevo/oentra "!o em "!o campo
(tira)(férias) (de) (inverno) (e) (do) (inverno) (e) (acampa) (no) (Afeganistão)
Empurra" o "Paquistão" a "Turquia" e "a" "Lua" para "o" meio-campo
''adversário''
CarterS entraS emS campoS
Promete-repor-os-direitos-humanos-atómicamente-se-necessário-em- paísesprodutores- de- petróleo- mas- ginàsticamente- longe- dos- campos- domesmo-demonstrando-assim-uma-capacidade-de-performance- atlética manifestamente-olímpica-que-infelizmente-não-poderá-obter-este- anonenhuma-medalha-de-ouro Em Entre-Campos+ morre+ uma +velhinha-cidadã-votante+ portuguesa+
com+o+susto+
Khomeini I entra I em I campo I
Recebe ... vários ... avisos ... para ... se ... preparar ... espiritualmente ... par a ...
ser ... sequestrado ... na ... Embaixada ... do ... Irão ... no ... Irão ... por .. .
um ... estudante-funcionário-guru ... americano ... que ... entra ... deste .. .
modo ... dialécticamente ... por ... sua ... vez ... no campo ... religioso-político ... solução ... de ... emergência ... adoptada ... depois ... de .. .
ter ... sido ... encontrada ... por ... acaso ... por ... um ... computador .. .
numa ... caixa ... de ... sugestões ... duma ... empresa... multinacional. ..·
Consegue? escapar? por? intervenção? especial? de? Allah? e? além? disso?
não? tem? por? enquanto? 0? 1. 0 ? nem? 0? 2. 0 ? fim? histÓriCO? de?
alguma? maneira? napoleónico? que? os? seus? inimigos? poderiam?
desejar? numa? situação? em? que? além? do? mais? não? é? ele? que?
se? mostra? como? Napoleão? embora? com? bastantes? semelhanças?
quando? muito? uma? espécie? de? negativo? de? ele? campeador? de?
todos? os? chefes? cristãos? na? nova? reconquista?
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Pinochet&entra +em X x campo x x
Entra'no'campo'operário'e 'no'campus 'universitário
Dizem» os» astrólogos» que» sairá» em» sentido» e» de» campa»
Manuela&Bravo&entra&em&campo&
Campari O Gin o Tónico o entra o em o campo O
Toda aa agenteaentra aem acampo à
Tod0°0°campo 0 entra 0 em 0 campo 0

E'em'menos'de'um'campo'
O:mundo:sub-campónio:se:transforma:
A" urbanisação" do" campestre" é" total: Económica" política" poética" militar"
[sindical"totobolar"etc"
AD campanha D do D campo( O ecologicamente DemO favor D do) D resulta D
E;o;campo;desaparece;;

2 -

POEMA DEPRESSIVO (Género: Didáctico-trágico-hipalagético)

Um poema é antes de tudo uma explosão de qualquer coisa
A poesia não pode ser naturalista nem militante
Nem naturante, militantista
Nem naturista, militurista
Não turist-toante.
Nem natural, nem militar
Nem de Natal, nem de amante
Nem cultural, nem cepcionante.
Nem tecetra e tal, nem pralisante.
Nem mal nem bem 1,2 pensante.
Mas tem de ser
Em espiral, a expirar.
A transpirar, não inspirante
A rebentar, a sanguessar
A metralhar, não insabante
Em tintazal, a contecer
Imprefeital, imperssionante
Acontecer
Não pode ter
A cruz das Contas
(Nem) as contas da Cruz
(Nem) O sol das massas
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Burofestivas ou Panzanistas
Claras ou mbdas
Tudo é total
Totalisante
Dura durante
O temporal
Calmante
Resiste
Ao Melhorai
Climatisante
(Mas) há um horário
Para o total
A totalidade
Já não é verdade
A totalisação
Morreu
O ritmo desta poesia
É contraditório
Há um relógio de ponto
Há um horário
Para o total
Não é total
É totalitário.

+

A poesia pertence ao passado da prosa.
A prosa, tornando-se honrosa teimosa
dengosa cremosa
horrorosa balôfa
fôfa pomposa
solene perene
Arrependeu-se do crime (cf. 61inhas atrás) comtM:ido
E, seguindo exemplos tornados clássicos
Institucionalisou-o em suicídio.
A Instituição da prosa varreu a Organização do Grupo poético
E a Buroarte saiu à Praça (da Prosa)
Perante os olhares, escritos e gritos atónitos dos prosaicos consumidores
[de dissidentes
A prosa pertence ao passado da poesia.
A poesia, tornando-se alegria gato que já mia
chatice à luz do dia
cheiro a marezia recheio da pia
cona da tia prosa escorregadia
Vingou-se então
Declarou o estado de revolução
E chamou à prosa poesia
Mas não conseguiu
O que queria
Querias!! - gritou teatralmente o menos prosaico, mas ainda não sufi[cientemente poético pano de fundo, caíndo aliás com o esforço.

108

-{)!

.PVBLi C. i..PA-l>E)
JN'FOR I'-!f. -SE

A

.J>o

~--------~~----------------~?-/7/So

3 -

POEMA NEUTRO (Género: Lírico-f abúlico-eufemístico)

E o Mal-estar e o Mau-gosto fizeram as pazes
O Kitsc:h riu-se do Novo-Kitsch, última vanguarda anti-kitsch gerada por
[ele.
O Bem-estar e o Bom-Gosto, por sua vez, declararam-se mútuamente
[a guerra.
Entretanto, a Arte observava
A Cultura, atrás dela, seguia os movimentos gerais.
O Xadrez fez um filho às Damas e o Totobola nasceu, ovelha destoante
[redentora do lúdico e substituto razoável do self-made-manismo expirado em
[1929.
Tudo revoluía, na República do Lazer, produto dos anos revolucionários
[de 50:
Jogava-se a dinheiro a alma do Diabo, e comprava-se em seguida o próprio
Jogo, cautelas 2 (ao quadrado) cujo 1. 0 prémio era Deus.
Até que uma vez Deus também comprou uma terminação.
Felizardo como era, saíu-lhe como prémio o Mundo.
E o Mundo revoltou-se porque não acreditava em Deus.
Este, para se vingar, não acreditou no Mundo, que rebentou finalmente
com a explosão da 1. a bomba atómica cigana.
Os Leitores-de-Poesia, devido ao clarão formado, ficaram mudo-cegos e
[foram naturalmente pedir esmola para a esquina mais próxima.
Um Sociólogo que passava aproveitou para fazer um estudo original.
As Estatísticas, vendo aquilo, foram ver televisão e tudo voltou à norma[lidade.
A República do Lazer, apesar de tudo, funcionava:
Sobretudo, conseguia-se evitar a República do Prazer.
A élite de funcionários do Estado respectivo eram as séries de férias
pontuais, a todos os níveis:
Do trabalho, Do descanso, Da ignorância, Da cultura, Da Cultura, Da
[Anti-Cultura, Da não-política, Da cretinice política, etc.
Como já não havia mais nada a fazer no mundo senão fazer lazer
O Mundo acabou novamente
E ninguém soube exactamente quem foi o responsável disso.
A Informação encarregou-se de construir, sózinha, o próximo.
E foi acerca do facto muito aplaudida na primeira notícia informativa da
fnovaEra.
E~nasceu a República do Prazer Informativo, produto dos aiws revolucio[nários de 60, já atrás apontados (cf. linhas 9-19 deste poema)
Respondendo às últimas necessidades da população captadas em sondagens
[científicamente efectuadas ·pelos poderes públicos durante as
[manifestações de rua mais violentas.

Tudo evoluía , na República do Prazer Informativo:
Sabia-se tudo , especialmente o que os outros não sabiam
E vice-versa.
Para se saber o que os outros não sabiam, tentava-se primeiro, nada origi[nalmente aliás, saber o que os outros sabiam
Para se saber o que os outros sabiam, tentava-se primeiro saber os próprios
[Outros.
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E chegava-se naturalmente, e mais originalmente, a só saber os Outros
E os Outros só a saber Nos.
Nós éramos o Outro
E o Outro era Nos.
Para tudo estar O.K., só faltava efectuar uma troca de reféns
Á meia-noite numa floresta geopolítica escolhida:
Os nossos documentos de identidade, dados por eles, contra os deles,
[dados por nós
Ou vice-versa.
A república do Prazer Informativo Total, apesar de tudo, funcionava:
Sobretudo, conseguia-se evitar a República do Prazer Total.
Corno já não havia mais nada a fazer no Mundo senão fazer prazer infor[rnativo
O Mundo acaBou novamente
Inforrnadíssirnos, todos souberam quem foi o responsável disso.
Mas esqueceram-se que o próprio responsável, na sua qualidade de Outro,
[nunca chegou a saber que tinha feito isso.
E corno nessa República quem não sabia não fazia, ele nunca tinha chegado
[realmente a ter feito isso.
Os habitantes da República do Prazer Informativo só souberam que che[gararn a saber
"O quê", pertence a outra República.
A Publicidade, capataz e 2. 0 na hierarquia anterior, encarregou-se de
[construir, sózinha, o próximo Mundo.
E foi acerca do facto muito aplaudida no primeiro anúncio publicitário
[da nova Era.
Ascendeu a primeiro ministro da nova classe política
Relegando os programas brasileiros, os concursos e demais notícias dos
[vários médias para a condição de anúncio.
Substituindo o Estado Informativo Integral da etapa anterior,
Cuja élite de funcionários eram as séries de notícias de 5 segundos,
O Estado Publicitário Integral nasceu, produto dos anos revolucionários
[de 70
Longo como um anúncio de 30 segundos.
4 -

DEBATE: (Género: Heterobiográfico-telenovelesco-metafórlco)

O anterior tríptico-Santíssirna Trindade-de Céu Poético pretende ser um
mau exemplo de poesia colectiva: Para o efeito, e considerando a actual
pouco brilhante conjunctura política-poética portuguesa, escolheu-se
para autor um só poeta, com os seguintes heterónimos:
Adalberto Vasconcelos e Magalhães
Miguel Cravão
João Rodrigues
Pedro Pantagruel
José dos Santos José
André Apara-Lápis
André Peres
André Pedroso
Olavo Oliveira
Sérgio Mantinas
André Pantagruel
Vasco Vaz
André de Andrade
Lisboa, 8 de Fevereiro de 1980
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DOZE MORADAS
DE

SIL~NCIO
ALBERTO

1.
. .. penso na morte e sei que continuarei vivo no epicentro das flores. ou no
abdómen ensa~guentado dos outros corpos-meus. na concha húmida de tua boca.
em cima dos números mágicos que anunciam o vento e o estado do tempo
penso na morte ao olhar o teu retrato
improviso um olhar um voo de alma penada . a meteorologia da vida é imprevista. corpos de chuva soltam-se das areias lisas pelo tempo

2.
a escrita é a minha primeira morada de silêncio . a segunda é teu corpo
movendo-se dentro dela ... extensas praias vazias onde o mar não chega
deserto dos meus dedos em cristal sussurrando o último crime . areia e mais
areia construindo no sangue altíssimas paredes de nada . esta paixão pelas coisas
transpirando não sei que águas
a língua de fumo e o espalhar das sementes . grito de búzio . teu rasto de
esperma à beira-mar
outros corpos incertos no precipício do crepúsculo ...

3.
estamos quase no tempo do vinho maduro . soube-o pelo perfume que se desprende do teu sexo. mel que as zelosas abelhas transportam ... oferendas de verão
árduo . cal onde se gravam nomes a canivete
vinho macio que vou bebendo durante a noite . sentado numa esplanada
mal iluminada. debaixo dos pinheiros orvalhados
um caderno de capa preta um lápis um refrigerante insuportável . tua au\
sência na baba sedosa dos caracóis
mais além ... um caminho por onde nunca fui

4.
erva espezinhada poeira nos dedos mãos cansadas olhar vago por cima do
mar . aves brancas pousadas em meu peito e o sol por dentro dos cabelos
caminhos que não conduzem a lugar nenhum . sempre estas dunas . aridez
contínua figueiras bravas debruçam-se sobre os corpos . protegendo-os da luz
aonde? a esta hora ...
teia tecida nos lábios dum peixe fabuloso . murmúrio de estrelas cometas
aquáticos
lembras-te? ao entardecer ...
resumo do dia: chuviscos, breves dálias
colhidas ao sol, passos hesitantes pelas águas, fuga dos corpos, sombras debaixo
das figueiras
... estendidos na erva para ...
\
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S.
rosas bravas espremidas leite morno sobre o ventre . emaranhádo de trepadeiras secas . latas de conserva detritos resíduos de azeite louro e flores húmidas . girassóis alinhados nas bermas da estrada . rosas de leite fecundando o
estrume
animais irreconhecíveis percorrem as estradas com um murmúrio de brasa
que estilhaça . talvez seja uma hora da manhã em todos os relógios longe daqui
acendem-se fogueiras pelas areias . as silhuetas dos corpos desprendem-se
das chamas . caminham livres em direcção doutros lugares secretos
alvéolos de sémen ardem . combustão lenta dos sexos no seio das conchas .
corpos incendiados escondem-se na espessura da noite . na outra margem inacessível

6.
hoje é o sexto dia, sexta morada de silêncio
anotar os nomes das flores e das pessoas os nomes das areias e das argilas
mais profundas . os nomes dos insectos e as marcas das coisas cortantes . recopiar algumas palavras de um livro:
••• Tol que
j'ai vu dormir dans ma tiedeur de femme, comme un nomade roulé dans son
étroite laine, qu'il te souvienne, ô mon amant, de toutes chambres ouvertes sur
la mer ou nous avons aimé.
manter a imobilidade absoluta dos rochedos . recear as falésias . tactear
a medo teu corpo disperso pelos ventos . recolher o dia nas pálpebras . anunciar
a noite com a ponta dum punhal' em veludo . murmurar estrelas
reler tudo e o corpo em surdina

7.
sujar os dedos e o sexo na tinta permanente dos copros . desejar-te de olhos
fechados sentado num jardim público
sublinhar determinadas palavras que se confundem ao mel . escutar atentamente os escaravelhos negros enrolarem um excremento dourado
ler um jornal uma carta . escrever um bilhete postal "CHEGUEI BEM,
ESCREVO DEPOIS" . recolher folhas secas pequenas hastes quebradas . minúsculos ais que os animais esqueceram pelo jardim
seguir um cão sem rumo que te recorda ...

8.
envolver-me na mais profunda solidão das searas e gemer . amassar com a
saliva uma morte secreta durante o sono das papoulas . prolongar este verão até
ao próximo verão . para que o meu corpo tenha tempo de amadurecer
tecerei nas coxas o mais belo fruto . com ele seduzirei as luas e os pastores
desprevenidos . as bocas do gado salivando no restolho . as correrias das aves
rasteiras
e crescerei nos intestinos da terra na morte húmida em tua boca . no opiáceo
sono das estações quentes ...
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9.
hoje, dia de coisas simples
"Ai de mim! Que desgraça! O creme da

terra não voltará a aparecer I"
coisas simples como ir contigo ao restaurante ler o horóscopo e os pequenos escândalos . folhear revistas pornográficas e
demorarmo-nos dentro da banheira
na aldeia pouco há a fazer
falaremos do tempo em frente às chávenas vazias . inventaremos jogos de
areia . beberemos café . sorriremos às pessoas e às coisas . caminharemos lado
a lado (se estivesses aqui!) os ombros tocando-se . em silêncio olharíamos o brincar das crianças descalças ...
... hoje
10.
página legível/ quase ilegível
...... as nuvens súbitas ...... as asas
das aves rompendo as ...... e ...... terra perfuro ...... flores, sândalo dos meus
olh . . . . . . a página quadriculada do caderno de mercearia . . . . . . ond ...... agulha
de água pulsando ...... ar frio, lento que ..... .
as palavras obscurecidas pelas manchas de tinta são assinaladas pelos es ..
paços-pontilhados . soltas a um canto rasgado da página encontravam-se rabiscadas em coluna as frases que se seguem
... o tempo encoberto para lá das posstveis portas, quase sempre fechadas. apesar disso, pressinto o momento da evasão. o avermelhado das luzes em vigia, o albatroz solitário, a terra enegrecida pela sombra compacta das aves. nuvens pesadas mas vibráteis, não percebo ... dentro de instantes ainda é cedo, será sempre cedo nas
moradas do meu silêncio?

11.
. .. abandonar a aldeia o lugar a casa o corpo . viajar no último comboio da
noite
repisar tuas sombras oblíquas naqueles sítios cercados de água . morder tua
ausência de coral quebrando-se ... migrar para onde o sono exista fora de ti
uma última cerveja um sorriso na cal luminosa . abro um livro mas não consigo ler . fecho os olhos
a paisagem foge num rápido e desfocado adeus
penso voltar . e sei que mentira desperta já em mim . recosto-me mais profundamente no assento . invade-me a ânsia do eterno viajante
comboios barcos que vão para onde? esperem por mim. eu vou ...

12.
NADA . incessantemente nada
Je voudrals pas crever
Avant d' avoir connu
Les chiens noirs du Mexlque
Qui dorment sans rêver
desenhar um. quarto à medida de nossos corpos . apagar as luzes e a paisagem. fechar as Janelas as portas e as mãos
esperar
V. N. de Milfontes I Verão 78
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mis-tela-sem-teatro
desejava saber quando é que o homem caiu à terra

para o desejo de paz o
rio é mais fundo mas
comprem o chapéu de chuva
as lágrimas são a guerra
a paz

eu sei isto é só para bêbados
desejava saber naqueles tempos sim anos passados em que não se contavam os anos
quando é que o homem caiu à terra ou quando a terra caiu sobre o homem
eu só
sim eu sei bêbados só para bêbados sou um bêbado uma socata
tempos primitivos ninguém sabe eu sei sucata humana
-por muito que o ser humano-esse ser que se jul~a o fulcro de toda a existênciaembora- ingenuamente não proclame esse direito obra e a remonte para o possível
deus de que se julgava servo e não criadorrisque sublinhe e faça experiências químicas e conclua que ele é uma realidade
- e o que o rodeia outra- e com a sua inteligência a pode transformar e joga esse
jogo- eu sou um empréstimo para a vossa concretização grita- então surge a pergunta- queria saber quando é que o homem caiu à terra
-uma bela pergunta de um homem que viaja
o ser humano o homem
não existe duas realidades
não existe uma realidade
tão pouco existe realidade
não existe-nenhuma realidade-it-naqueles tempos em que não se contavam os anos
- é verídico o verdadeiro como o
falso são encomendas humanas para a situação de poder viver- são tão poucas as
possibilidades e enormes os seus recursos que o humano apenas constroi realidade- a
existência estalou e com ela tod-a realidade-estalou
erguemos grandes suportes a todas as manifestações chamadas culturais com um subtitu
lo de monumentos - mas temos mais elasticidade e pericia em cortar
uma linda rosa de qualquer jardim
- há muitos jardins temos consciência de que não será necessário ergue-lhe-um suporte devido ao seu
momentâneo desabrochamento numa outra rosa existem muitas rosas no universo podemos cor-tá-las todas que depressa surgem
mas aquela torre romano qualquer coisa jamais a podemos cor-t-ar perder
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e-depois surge a gravidade que tem muitas semelhanças com a gravidade-já
previam esta diferença
aquele homem com capacidade para ser homem
e que não se julga talvez talvez
por ser homem
pergunta quando o homem caiu à terra
oh então oh mãe eu vim no bico
de uma cegonha
e ela deixou me cair
problema grave
se-lançar mos uma pedra ao ar ela seguindo as leis da gravidade ca-i-ria conforme
a distância em que foi lançada etc etcetcetc talvez em cima do mesmo
e provavelmente acertar-i-a na cegonha que por sorte passava em viagem com um bébé
no bico e aquele homem
com capacidade para ser homem talvez- e como que surpreendido pergunta quando é que
o homem caiu à terra isto
realmente é só para bêbados mas para sua maior. surpreza toda a
humanidade atirava uma pedra às cegonhas
e-1-e meteu a pedra no bolso porque que é que eu hei de atirar a pedra
it estala
-todo o ser humano diz se um ser químico civilizado
faz a sua experiência química e tira a sua conclusão tançando a lei
no seu entender como poderá dominar o que rodeia-e-a possível veracidade
será realmente assim acho me no direito de dizer não
o ser humano rasga a humanidade -diz que rasga aos bocados à busca do minério que
lhe dirá a verdade- que nunca lhe dá- nem a sua junção
a realidade só-existe-na medida que o ser humano necessita dessa palavra
para a sua comunicação
a palavra realidade é ministro dos negócios estrangeiros
tomo café seguidamente
desejo um autocarro que
o empregado trás na bandeja
percorro a pé o percurso
agulha sem cu
linha a mente social
não me perguntem como tudo surgiu
que químicas ou parcelas matemáticas foram utilizadas para a sua concretização
os - dinaussauros não morreram somos nós
aso
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PERIGO EXPLOSÍVEL
PROffiiDO
EMWA DE OLIVEIRA DIEHL

I

Atenção, mantenham afastadas as crianças,
estes putos legislativos que nos consomem, ~
hoje vou para a prisão, para que nasçam,
hoje torturo a alma se não vou, estão vivos,
ou vivos ou mortos ou não-nascidos,
mantenham os putos à distância,
não é por causa, nem fervor, nem anistia, nem paraíso,
mas mantenham os putos afastados,
reina sempre a confusão na Babel
a construir-se e a perder-se em línguas.
Quero morrer bêbada e ser de uso,
um segundo nítido entre copos, algo mais;
Quero morrer puta e descobrir
um pedaço de humanidade entre números,
algo mais;
Quero morrer burra e descobrir,
na entrega final, por que morri burra,
e puta, e bêbada.
Já disse·que não é assunto pra putos.
Uma mera letra e me esbofeteiam,
um O masculino e tudo é paraíso de anjinhos,
se fala muito em normas mas livros grossos,
rudes, pornográficos nos separam,
a puta é podre e tem pena dos putos num lugar do mundo puta e putos são iguais!
Mantenham-nos afastados, deixem a brisa passar,
não há lugar para poema com precaução,
mas mesmo assim, dêem um centavo à ciência,
merda é analisável. Só não criem ftlhos,
exílio, asilo, casulo, de tudo o que for real
mantenham a gente afastada
dos insectos da morte, gritem, loucos,
viva o circo, viva a tourada, viva a pátria!
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II

Porque sou pura,
intocada,
vestal,
mulher, por tradição, somos protegidas,
alguém nos separa à saída de qualquer lugar,
à saída de qualquer lugar que se quer entrar
e entram na gente como de direito
e é direito, mantenham o cordão de isolamento,
não tenho tempo de avisar
jornal, televisão, aeroporto,
vai tudo pelos ares,
sou eu, afinal, que estouro,
sou boiada. Nada mais.

III

Quero morrer lindinha, num esquife branco
e morrer normal, num esquife preto,
se tenho flores de lis em prata
é pura coincidência sou arracial
e se quero morrer puta na ponta das lanças
que eles pensam que são e se quero
morrer puta no buraco negro da ciência
que eles não sabem como explicar
sou assim mesmo, também açoite,
fazendo putos, lançando putos,
lançando putos literários, comestíveis,
promessíveis, transmissíveis,
cuidado, gente, com o explosível,
não há nada chocante mas a morte é certa,
e estou morta de cansaço,
quanta teoria para tão poucos putos diferentes.

IV
Hoje estou cantando.
Ninguém me ouve, ninguéro me entende.
Do outro lado, só há Terra,
bilhões de anos-luz sem memória,
expludo facilmente.
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~LEA

Seiva do •om em fugA

Elo

Rima

Orla

Vento
Rastro

Alar

de

e

da

luz

e

que

da

já

ritma

passas

ae

da

tangente
ruindo

côA

na

Vê

eapaç:D

ao

rumoR

densa

sombras

idadE

selareS

TRIGAIS
(Evocação da Primavera num início de Outono)

EUSA dGO FREIRE

campos

campos

campos

campos

campos

campos

CAMPOS CAMPOS CAMPOS
e no limiar de cada haste
a impaciência de uma espiga deglute
a plenitude do sol.

BRISAS

Brisas
brisas

arrastam como a um mar
aquela cabeleira
verde
hoje VERDE
verde
amanhã
manhã de madurez incendiada

lu

li

BÉ

las

do pensamento ardente
ardem por poisar na crosta
suada ainda
do gesto fendido pelo vento
da vontade sulcada como a terra
do acto chorando sementeiras
em vão.
Tudo já foi
e agora são seiva as mãos
rumo a um mar cristalizado
de grãos.

Lisboa 2-6/10/78
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CORRESPOND~NCIA
EGITO GONÇALVES

1
Mãos subiam para a conquista quando uni rio de azul me cercava, preparando-se para me estrangularem após a posse.
Entreguei-me e agora vejo-as enrolarem-se em torno do copo para se aquecerem.
O Inverno atiça contra nós rajadas que procuram fazer entrar a morte pelos pés.
Deixo que voltes a possuir-me, abro-me à tua penetração e aceito que os teus
lábios me arranquem dos seios o espasmo que me restitui a força de suportar
as horas.
Na curva solar bebo o esperma da tua boca e atinjo nesse puro acto a pulsão mais
funda, a música das raízes. Faço uma nova leitura do teu corpo e o ar circula.
Enrolo as mãos em torno do copo para as aquecer no .teu calor. Contemplo
o café superpovoado, a parede onde se anuncia que há uma sala própria para
banquetes.

2
As mãos acariciam-te o dorso, repousas no meu peito como se toda a tristeza
se tivesse consumido e fôssemos uma corola aberta num mar sereno. Os gatos
dormem com às unhas encolhidas e bebo cada átimo como se estivesse na borda
do abismo, numa suspensão despojada de crisálida. Ouço a tua voz dizer-me
que o amor não é apenas feito de alegria- como se o não soubesse, como se não
estivesse mesmo agora a ver a dor, formiga laboriosa, preparada para te mar
estilhaçar o espelho, fragmentar a imagem, operar a sua transformação em coisa
enganosa e miseranda. Mas olho-a, insensível ao voo dos augúrios e, como se
estivesse a ouvir-te no final d9. vórtice que açabou de te sacudir, repito: Se não for
assim não ·vale ã pena. A nossa história é feita de escombros e milagres. Quando
os teus cabelos entram nos meus lábios rompemos o cerco e regressas para beber
a chuva, para ser estuário nos socalcos do vidro ...
3
Respondes que é difícil resistir à força de quem nos ama, e noto que o dizes a
meio de Dezembro, quando se ergue um vento que nos enche de carências. Recebo a frase como carícia solar que te escorre das mãos e ponho de lado toda a
ambiguidade que também transporta. Penetro-a, vulva aberta e húmida, como se
nela fosse dormir para sempre. E quem sabe? ... Ignoro se é uma rosa que me
entregas, mas assim a imagino. Afinal o teu ventre pesa sobre o meu e aceito que
a felicidade é um delírio onde há litorais, dentes cravados, istmos por onde o
sangue se perde entre espinhos sem vegetação. A tua frase amacia os lençóis
e repele a luz fria que nos espreita. O teu seio beija-me, respondo-lhe, ergue-se
e avança como um rio entre lábios, penetrando, súbita glande, ao ritmo do sorriso
em que o meu corr,ção se transforma. E é tudo, por hoje. Os ruídos da avenida
batem na janela e não sabem que decapitámos a cidade.
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LIMITE BREVE
CARLOS FRAZÃO

Habito junto ao mar, em águas físicas, com o silêncio na boca. As manhãs
nascem claras despontando húmidas no voo dos pássaros. A casa de onde reflicto
o moVimento ascendente das ondas perde-se na bruma tardia dos pinhais. Habitação t.ecente com janelas largas voltadas ao vento. No fim dos dias todas as salas
aderem a uma solidão cálida e madura por entre a articulação das minhas palavras
brancas. Fico muito tempo a olhar o cântico fluido das gaivotas com asas no
poente. As paredes interiores adquirem sombras de uma cor extrema e lisa e. por
vezes, formam-se gotas de água límpida que escorrem ao longo da cal- os sonhos
de Agua! Terra entre água e luz·, dilacerada pela areia vinda do norte, colhida na
espuma qua a atravessa até às árvores.
Neste fim de dia a água e o sol banham-me o corpo. Atiro o corpo à água
deixando apenas os cabelos sobre a terra. Agua e terra, unidade de fogo, seiva,
pleno contacto de existências. Além há vozes humanas que se misturam nos vagidos do mar. Novas aves precipitam-se húmidas sobre montículos de areia ou,
mais atrás, nas dunas. Nelas destacam-se raizes já ressequidas pelo sol e algumas
folhas dispersas pelo ar marítimo. Detenho-me entre a superfície imensa de azul
ondulado e as planícies adjacentes aos montes circundantes. Para o coração no
olhar vazio da existência. O cuspe saboreia-me os lábios frios do vento. As palavras pensam a minha memória que numa mão seguro no peito. Há um completo
silêncio, uma ligação às pétalas que escurecem à luz amarelecida da tarde semi-ausente.
Caminho pela orla marítima com uma luminusidade intermitente no rosto
- raios de um farol distante sobre pedras e musgo. Talvez outra vida naquela
claridade medite sobre lugares longínquos. Possíveis portos e docas onde navios
chegam atrasados neste Agosto. É possível ainda perfurar o tempo, aniquilá-lo em sangue ou em água, mergulhar fundo com as algas a dar pelos cabelos.
É preferível desaparecer numa onda e em líquido voltar ao areal deserto. Então
a casa como uma superfície de veias será um só sonho ou passáro levando pedaços
de corpo pelo enigma do céu.

Resta-me este vidro que me separa do vento. A realidade permanece imóvel
ao-nível do cérebro. A vida pende-medos dedos. Olho as palmas macias e brancas
enquanto -a aurora celeste surge repentinamente do mar sereno, depoi~, mais
próxima, na frescura do orvalho da janela. Tudo é sombra e sombras, possibilidade de corpos, de cristas altas, de areia intacta e fina. Imundo a boca nas mãos,
vou submergindo na alegria das aves, passo longe e, mais longe num voo indistinto, perco-me em mo.vimentos de água, fogo e penas.
17/Outubro/79
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PALAVRAS

BICA DITA

F. DUARTE

palavras são fonemas
não são algemas
palavras fluem
afluem
andam
demão a mão
palavras dor
alegria
aflição
muitas muitas mais
palavras ilusão
palavras que nomeiam
palavras inflacção.

uma bica
a bica dita
a dita bica
quem
bica a dita
quem
bica a bica
com uma bicada
bem ditada
a bica dita
uma dita bica
bem tirada

O Outono é a Estação romântica por
e da NATUREZA.
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O LUGAR COMUM

UMA PENA

FRANCISCO MOITA

FERNANDO GUERRA

As ondas glaucas: o lugar comum
lembraste (me)
porém as pedras negras
paralelípedas e tam-bem
a cosmologia o alefe e daí
(somente os ventos podem voar)
os pássaros asas cortadas etc.
Uma pena.

Agora e (aqui) escrevo o
corpo/folha (é tempo da chuva das
galáxias) e vulva
penetro (me) no sémen-mão

é de ter pena da pena?
É de ter pena
é da pena arrancada
agora ter pena
da pena que anda voada
é não ter pena de nada.
Deixá-la voar no dôrso da ave,
enquanto assim
é pena libertada.
A outra, a pena arrancada
é pena apanhada, soprada
e sem dar por isso
acaba em ser pisada.
Uma pena.
É de ter pena da pena?
Só daquela que por nós é apanhada ...

E tudo des-falo e falo
(antes não falasse) do piano e órgão
- toujours the sarne musicjá agora o mar as ondas glaucas
o lugar-comum minha ninfa
o passeio à beira mar
o velho: eramos tão jovens
As ondas glaucas e o fantasma
vampiro e vampiresco
sangue e des-sangue
líquido vermelho
o lugar-comum
a onda glauca
vermelha etc.

Setembro/79
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O MONSTRO
DO JARDIM DOS ANJOS
SALETfE TAVARES

Passo e repasso uma ironia feroz
um quarto de espaço
debaixo do braço,
passo e repasso voraz
o prazer da vingança
num crâneo mordaz
debaixo do braço!
O teu olho é azul
aquele olho teu que relanceia
é azul de brado e de ironia
e cresce e diminui, e esquece
para ser só o que passa a ver passar
atitude passeante
que se ri.
E nessa altura as árvores do jardim
levantaram braços
dedos braços mãos da terra em acenos
fechando circulo o recorte dos astros
cúpula céu frio em nuvens de meio dia.
Sabes. ó como tu sabes o matematicamente sabido,
sabes o que está certo ou está errado
e que o rio passa nas valetas do jardim
com folhas velhas na frente da vassoura
que o jardineiro empurra.
Mas, se é mesmo assim,
se a glória e tudo o resto se casaram
ali, simplesmente
sem expulsão do paraíso,
sem Anjos empunhando espadas
sem a revoada de asas que todos sentiam ...
E todos os dias no Jardim dos .t\,njos,
o monstro mordia.
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Mordia a memória que se fazia,
a história da memória que era tempo,
mordia em contas de somar
e diminuir
um cálculo mesquinho sem sombra de melancolia.
Porquê? Se o sentimento era vergonha na família?
Podia lá ser. Ele era o matemático.
O monstro do olho tal.
Certo, correcto, erecto,
nada sentimental.
Que jardim tão frio e nevoento.
E os Anjos sempre tristes
sempre avarentos, na imaginação dos outros.
Que jardim tão ali só para ele
a dizer que não a cada coisa
a lançar um véu de distância
e sabedoria calada e calculada.
Que jardim de Anjos embirrentos.
Pareciam meninos a chorar de madrugada,
pareciam janelas abertas para dentro
pareciam
só eu sabia o que pareciam os arrepios do ar,
as sombras passeadas em pleno dia,
as histórias por contar.
E aquela grande soma de outras épocas
prédios com janelões
vidros a mostrar o negro do lá dentro
e grandes tetos supostos,
brigas de bruxas escondidas,
nos buracos nas fisgas e nas portas.
Histórias de mortos. De gentes velhas.
Meninos que depois foram velhinhos.
História de histórias,
ó bafio em olhos de sozinhos,
ramos de épocas.
E agora a carreta e o caixão a sair pela porta.

ú, e o meu monstro a rir-se porque os Anjos não estão
porque o jardim ...
ai o jardim agora
ai o jardim então, que raiva, que danação,
vejam, vejam, os Anjos ao pé cochinho,
saltam num pé em volta
batem com a mão na mão
como quem diz: é bem feita!
24 Março 58
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POEMA
PEDRO PAULO DE
SENA MADUREIRA

Quem,
da sombra saído
à sombra regressado,
se obstina em tecer
de palavras
as coisas achadas,
nossa voz ainda não silenciada?
Quem,
treva a treva sobre abismos,
detém no mundo os sismos
e em nosso corpo escora
escombros sobre sonhos?
(De nossa paixão
vingam versos justos?
O súbito cintilar do amor em nossas mãos
ilumina o coração deserto?
Que muros em nós se investem
e no poema pagam seus custos?)
Quem,
sem qualquer magia,
inventa a rude alquimia
que no ouro cava feridas
e em nossas lágrimas colhe pus?
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(Sabemos?
Supomos?
Cantar agasalhada?
Gritar é melhor mortalha?)
Não nos iludam porém
seus textos:
da sombra saídos
à sombra regressados
estamos todos nus.
Como uma porrada no estômago.
Como rígido relho contra o corpo
que não se rende
e a calma petrificada de quem em si
tudo se range urra arde
e não espera
o consolo menor de cinzas que sobrarem.
Como um escuro todo escuro
acúmulo de vazio sobre vazio
e a soma de assomos de uma dor
que a tanto doer
se anula no avesso
de todo passado prazer
Como o que tanto se isenta de si
que ruir construir roer sonhar criar discutir
citar vencer sucumbir ou apenas enfim dormir
- o mesmo bruto cristal a cegar
o rosto que nele se vê e o vê
e se confunde e tudo volta a não ser
no carvão de um órfico se.
Como um bicho todo esturricado,
espasmos escarros entranhas
como pálido acomodado pó,
um deserto e sua afanosa população de vermes
a passear secretos sua clara escrita,
riscos assépticos como de mão estrita
que escrevesse versos sem reversos,
higiene de areia secamente esperta,
alfabetos como enigmas a ninguém por ninguém propostos,
e uma aragem de flores, discreta,
sinal de que, homens, estamos por perto.
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QUATRO POEMAS

EDUARDO PITI'A

1
Gosto da claridade penumbrosa
de adolescentes indecisos.
Gosto deles assim lentos
inaptos, vorazes, sedentos
de um pouco de mel, de um pouco de sal,
do labor meticuloso e da antiquíssima
sabedoria de outras mãos.
Anjos devastados, senhores
do caos, aprendem a dureza
e a lonjura dos caminhos da memória.
O primeiro dos vinhos, bebido
da ânfora para a boca, demasiadamente,
alerta-os:
eles sabem agora de regressar no tempo
às palavras e aos jogos de antigamente.
Cumprem-se. E ninguém suspeita de nada.

134

2
Abandonado e lento como· um rio, o corpo
volátil, o rosto suspenso, o ventre liso
e a perna arqueada.
Progressão nítida, devagarosa, pela
coluna adiante.
Silentemente.
Até sacudir as águas mais altas
e vazar na largueza do estuário todo.

3
Nomearas o inominável: ternura tanta a levedar
na polpa dos meus dedos. Uma vontade muito branca
·e muito antiga para o crime. Os dentes nas espáduas.
Contenção de espelhos: as espadas todas acesas nos
nevoeiros de Setembro. Palavras nítidas, velozes, a
claridade rente à terra. Palavras incendiadas, mesmo
as de água. Exorbitadas, de uma crueldade sedosa,
diluindo-se pelo romper do dia
- e delas devir em pedra.
Veredas, muitas, lambidas pelo fogo. Um brilho fugaz no
ar. Um perfil de árvores nuas, dispersas, austeras,
adiadas. O vento, implacável, de uma doçura de lâmina.

4

As crianças surgem, rápidas, na sombra da manhã. Trazem ar
bustos e medos. Dedos e uma memória de vidro fosco. A boca
iluminada, a disponibilidade dos rins. Vontade tamanha para
o fogo.
Surgem deslumbradas: um devasso volutear
uma inteireza toda. Absorvem-nos, híbridas,
vorazes. Imperecíveis jogadoras.
E estão.
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SETE TRECHOS
PARA MERIDIANA
MÁRIO CLAUDIO
Os ginetes de Piero Della Francesca avançam pela manhã, apesar da cinza
da tarde em que os vemos. Um compasso espera: material, contra um pano de
estuque se detém, cumprida que foi a sua obrigação. O vento flui sobre os pendões
da batalha - e que batalha é esta, familiar do choro, em que um sentimento
se joga arremessado à própria força que o controla? Impassíveis as cortinas se
descerram nos vitrais do coro. Um rosto depara com outro rosto na surpresa
de se repetir; um manto se dobra; um joelho flecte. E uma cabeça rola decepada,
desvenda enfim um novo ângulo - o único - para os frescos defronte. Os peregrinos de Emaús aqui se rojam descalços, acendem luzes impossíveis para uma
escuridão de séculos. Decepada, a cabeça oferece a um poeta perdido a última
chave para decifrar os painéis: contorcida como é, guardando os auspícios de fogo.
Quanto às túnicas das aias de lshtar, vão no tempo .da relva: lisas, brancas . .

Fico então nesse canto, ensarilhado em meus guizos, deitando contas à vida.
Os flocos de neve esborracham-se contra os v>'lros das frestas, um gato mia algures nos pátios interiores, o sono toma posse de mim. It bappened one day wbeli
King Artbur was cbasing a bart, tbat be and two of bis compimions, King Uryens
and Sir Accolon, being better mounted, outstripped ..tbe rest of tbe bunt by ten
miles or so before tbeir borses fell dead beneatb tbem. Que faço? Que graçolas
invento- encarcerado, descolando lentamente a crosta das chicotadas no ombro?
Tenho ouvidos para ouvir, olhos para olhar, boca para beijar os seios da princesa,
e o resto. Por falar em cabelos, cato-os pacientemente nas horas em que o Rei
me dispensa e essas cróias me deixam descansado comigo. Bobo, bobo, bonifrates. Corpanzil. E adormeço ressonando fundo, fazendo tinir os malditos guizos,
para espantar o mosquedo. King Uryens suggested tbat they sbould ali go on
foot in searcb of tbe nearest lodging; but the bart continued to limp ahead of '
tbem, weary as it was by now, and foaming at tbe moutb. Um bobo é isto: levanta-se estremunhado sempre que o chamam, de debaixo de um escabelo, detrás
de um reposteiro; é surdo ao que é preciso, cego ao que importa ser, nem palavra a mais nem palavra a menos. Certeiro, sem magoar; malfazejo, para rir.
É cheio de ternura, lambendo as mãos do Rei, beijando o chapimque o enxota,
rindo e rindo até chorar a rir , mijando lágrimas perdidas . They fallowed it to tbe
sbore of a lake, wbere it was set upon and ldllee by a bracbet and some bounds.
Artbur blew bis bom, and tben flayed and quartered tbe beast.
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Os artistas percorriam as ruas de Meridiana, envoltos em seus capotes,
ostentando títulos, comendas, aceitando aqui, recusando além, curvando-se,
cuspindo, bisbilhotando um pouco, remordendo não raro um despeito antigo.
Alguns apresentavam-se na companhia de seus animais uma lebre ou um gato
que rapidamente ganhava acesso às salas de conselho, à alcova de madame,
às grandes cozinhas do rez-do-chão. Havia-os que trocavam a carreira em perigo
por uma militância duvidosa, mas segura bastante para os promover à sinecura
de há tanto tempo sonhada. Substituíam então o pequeno animal de pelagem
por um porco, um franganote ou uma ratazana de esgoto, a quem encarregavam
de trabalhos menores: distribuir os lugares, remeter os convites, requisitar o
canalizador para um trabalho de urgência. Nenhum artista de Meridiana conhecia,
em verdade, o nome de seu país: desenhavam-no, é certo, nos bonés e nos cintos;
imprimiam-no em timbre nos papéis de carta; alguns até, numa entrega mais
ardente, faziam-no tatuar, a azul ultramarino, na menos escanzelada de suas
nádegas. Mas isso foi só no fervilhar da alegria. Decorrido o tempo da descoberta,
muitos jaziam - sábado, de madrugada - sob mesas de baiúcas onde o fado se
batia, babando o colete, deixando esboroar-se a cinza do charuto cubano. Os
pobres animais, desprotegidos, entregt}es à cegueira de seus impulsos, roncavam
desabaladamente nas praças desertas, punham um ovo intempestivo no penteado
de uma dona, iam roendo devagar a perna de um polícia de giro.
Mas sobre o céu de Meridiana, noite de frio, um duo de trapezistas fulgurantes tecia seu vagaroso bailado à luz derramada da Vila Láctea.
Posso sentar-me às seis horas de uma tarde de setembro, entre dois comboios, no bar vermelho do Waldorf-Astoria, e demorar-me velho e gordíssimo,
fazendo truques ridículos com o cigarro, sorrindo para a mulher do balcão, pensando-lhe o beijo na boca pintadíssima, por entre os veludos coçados, os candelabros, os espelhos, os tamboretes que se afastam alegremente quando alguém
vem sentar-se à nossa mesa, para um gin, um cavaco, um pedido de meia libra,
e nos trata pelo nome próprio e de longe a longe sublinha uma graça ou uma
surpresa com uma pequeníssima palmada em nosso joelho. Posso ficar pesadamente como um fardo, transpirado, com tantas histórias e sem história nenhuma,
falando para todos, escorraçado e tolerado sempre, no bar vermelho do Waldorf-Astoria, invejando um pouco a vida de todos eles, entre dois comboios, -fumando
os cigarros que me oferecem, às seis horas de uma tarde de setembro, dizendo-lhes de mim, duvidando que me escutem, bebendo um gin e pedindo lo.go outro,
relatando a viagem que fiz, cantarolando como se cantarolava então, ou assobiando só o dolente, alquebradíssimo estribilho de Cole Porter. Posso ser eu entre
homens e mulheres, copos que se tocam, conversas escutadas a meia-voz,' de
quando em quando uma gargalhada irreprimida, nesta tarde, sozinho com eles,
no bar vermelho do Waldorf-Astoria, de camisa ensebada como nunca, pedindo-lhes a atenção, o olhar, o cigarro, o gin, gordo, gordíssimo e velho, às seis horas
de uma tarde de setembro, como outras vezes exa<;tamente que para aqui vim,
bêbedo, tropeçando no guarda-vento, chocando com os grandes vasos de aspidistras, procurando o lugar onde haja dois ou três amigos sós, sentando-me a seu
lado, entre dois comboios, para dizer de mim e deles, lhes cravar um cigarro,
fazer um truque, beber outro gin. Posso entrar, pois, no bar vermelho do Waldorf-Astoria, onde se vai para tomar fôlego, após um dia de trabalho e chá e tube e
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fuligem e um -pouco, sempre um pouco, oh sempre um pouco de ternura, e deixar-me por tá, velho, calvo, gordíssimo e completamente pírulas, pedindo gin e cigarros, falando _de tudo e de nada, repetindo-me, exibindo meus truques banalíssimos, narrando as cidades, os portos, ou outros bares como este vermelho
do Waldorf-Astori-a, às seis horas de qualquer tarde de setembro, em Londres,
no Rio, em Xangai, quando tinem os copos e as mulheres riem, entre dois comboios, poncQ antes, pouco antes de se. escolher uma direcção para a noite, uma cor
para os olhos,-·um ombro para a cabeça.

E o General ascendia ao valoroso corcel, aprontado para o torneio, Condestável ungido na Capela do Rei. Vestia um páramento de damasco carmesim,
debruado a pele de lontra, que a armadura deixava entrever. Na cabeça, um elmo
agudíssimo, guarnecido de plumas de avestruz, Três pajens o escoltavam no princípio do torneio, todos de cetim azul-ferree, bordado a losangos de oiro. O primeiro, sustentando os sagrados evangelhos; o segundo, um hissope; o terceiro,
um lírio branco e esguio símbolo da pureza e da tenacidade. E logo retiniram as
trombetas, e um bando de pombos se ergueu, rasando em seu voo o pavilhão da
Corte. Sob o silêncio agora, por entre flâmulas e véus espadanando ao vento, o
General avançava devagar, estampando a sombra no pavimento areado.

No pôr-do-sol de Meridiana, os cães trotam ao longo de pontes e pontes,
taciturnos cães; os papagaios de papel sobem até nunca mais; as raparigas
desfibram tranças, comendo demorados diospiros. Ai a profunda treva de Meridiana: gente que fecha a porta de suas vidas, se espia por frinchas , anota em secretos registos os livros de horas que um poeta lê. Os comboios partem, e seu
fumo vai escalando os degraus de azul, e eis que um homem se esconde por detrás
da manga, e chora: serranias e transeptos visitados em dezembro, lenços e lenços
que se esqueceram. Meridiana, te somos ; em ti, de carne e osso nos sagramos
-míseros como se as armas houvéssemos deposto, esgravatando a côdea das
vasilhas, desfazendo o laço dos sapatos . Ninguém te sabe, te vê; ninguém se
arroja a ti, como fazem os náufragos. Se eu dissesse: NOW YE KNYGHTES
ARRAUNTE WHICH ADVENTURYS; SE HERE TWO: THAT ONE WAY DEFENDITH THE THAT THOU NEGO THAT WAY? FOR HE SHALL NAT GO
'OUTE OF THE WAY AGAYNE BUT IF HE BE A GOOD MAN A.ND A WORTHY KNYGHT. AND IF THOU GO ON THE LYFFTE RONDE THOU SHALL
NAT THERE LYGHTLY WYNNE PROUESSEPOR THOU SHALT BE SO NE
.ASSAYDE.
No regresso a Meridiana, os vi~ surpreendiam, infatigável, um cardume-de golfinhos galopando o azul vítreo. de setembro. Que faziam? Arrastariam
.aca.so-o .globo do sol, incessantes, azulados, possessos de agilíssima serenidade?
Uma tinta poente banhava-lhes o corpo de estanho mosqueado, derretia-se
em oiro, diluía-se nas águas de lâmina. Pobres viajantes tardios. Erguiam um
braço, assestavam um binóculo, crispados de súbito num arrepio de assombro.
E, tolhidos de pavor, retomavam sua labiríntica marcha ao longo dos deques
sozinhos.
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O GRITO SOBRE
A PONTE DESTE LIVRO
JOS~

MARIA LEAL DA COSTA

O segredo das telhas ruidosas
A singular unidade
O completo sinal duma pálpebra
O acender da página no sangue
A vela dum sorriso no sorriso do momento
O pulso contra o vento nas linhas do poema
Toda a semente sobre as vertentes do tempo
inundando toda a face pálida
gotas
que de muro em muro respiram
a inesgotável carícia
das palavras ausentes.

O grito é talvez a forca
ou o reflexo das unhas acordadas
frente ao espelho que se estilhaça.
E o som a quem abraça e leva?
como a sede de um ombro longo
de um comprimento nunca atingido
na corrente do olhar vazio
ou do perpétuo olhar inesquecível.
Encontro-me na cova fria
e vivo sustentando a carne
como quem de si se esqueceu.
Escrevo porque o grito é denso
nas paredes do deserto
porque o branco de branco é inundado.
Falo com o silêncio
porque o grito me persegue.
Nos pulsos guardo as palavras
inalteráveis
no presente em que desperto
como se os passos fossem degraus
na obliquídade da linguagem
que ergo
sobre a ponte deste livi o.
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POEMA

ENRIQUE MOLINA CAMPOS

Vamos a mirar juntos las nubes altas dei otofio.
Cómo atraviesan con sus deshilachados bordes blancos
el fatigado azul que todavía cubre
la ciudad. Vamos a estarnos quietos, juntos, en una acera
o en una leve conversación, juntos, mirando, quietos,
correr las nubes hacia el oeste, apresurarse
los transeúntes bacia dónde. Sopla un viento pesado
que dei mar viene. Un ruido feroz desde las calles.
Mi corazón puse en las nubes altas, mi esperanza en el viento.
Yo estaba solo y no me convencía de que el azul de arriba
está allí para que todo pase por su seno, para que todo pase.
Ahora levanto la cabeza, miro, te digo: Vamos a mirar juntos.
Y afirmo los pies en el suelo, porque se me ha venido el corazón abajo
viendo pasar, no las nubes, los dones naturales
que nos dieron sentido. Quietos, en una leve
conversación próxima ai silencio, miremos las nubes
dei otofi.o. Si juntos, menos perdidos, ganados quizá para siempre.Tu mano
reconozco en la mía. Y me salvo.
Y nos salvamos, juntos, debajo de las nubes que ya son otras, quietos
debajo y en medio de cuanto atraviesa el azul fatigado de la vida.
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POEMA .
JOAQUlN MARQUEZ

Venía por la calle
sin pájaros en las manos,
sin encontrarle ai tiempo
el rincón
donde guardara sus encantos,
sin alzar la mirada
hasta el nivel de entonces.
Más gastada que el mundo, reducía
a cada paso sus metales.
Ya licuado el recuerdo, no luchaba.
El atre alrededor daba suspiros,
vendía baratijas,
se tapaba los ojos,
auscultaba el asfalto.
Y ella pasaba.
No terminaba de pasar.
Se repetía hiriendo
la tierra
de los cándidos frutos
que contestaban sin temor ai tacto.
Fue, de pronto, el suceso,
la ruina dei musgo.
Ocaso
fue de las siemprevivas.
Se aplaudieron las sombras.
Auto defe. ·
Cayeron las cenizas.
Ellapasaba
ocupada en ser hoy,
sin más días vividos,
expulsada de ayer por las arpías.
Mapa de otros caminos
aunque dentro llevara
las almendras delloto.
Venía por la piei
desdiciendo en los ojos
verdades como pu:fios.
· · Pero pasó.
Y tuvo que pasar
y ser mentira
para seguir hermosa como siempre .
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apenas em reproduzi através das saliência;3.·~ palma da mão
todo o comentário reflexivo da inclinação do torso 1 do volu
me das coxas 1 do prolongarrento e do contorno das pernas, da
ligeireza do arco do antebras;o, da curva oblíqua do pescoço

ULTIMATUM FUTURISTA
AS GERAÇÕES PORTUGUESAS
DO SÉCULO XX
JOSÉ DE ALMADA NEGREIROS.

Eu não pertenço a nenhuma das gerações revolucionárias. Eu pertenço
a uma geração constructiva.
Eu sou um poeta portuguez que ama a sua patria. Eu tenho a idolatria da
minha profissão e peso-a. Eu resolvo com a minha existência o significado actual
da palavra poeta com toda a intensidade do previlegio.
Eu tenho 22 anos fortes de saude e de inteligencia.
Eu sou o resultado consciente da minha propria experiencia: a experiencia
do que nasceu completo e aproveitou todas as vantagens dos atavismos. A experiencia e a precocidade do meu organismo transbordante. A experiencia d'aquele que tem vivido toda a intensidade de todos os instantes da sua prorpia vida.
A experiencia d 'aquele que assistindo ao desenrolar sensacional da propria
personalidade deduz a apotheose do homem completo.
Eu sou aquele que se espanta da propria personalidade, e creio-me portanto,
como portuguez, com o direito de exigir uma pátria que me mereça. Isto quer
dizer: eu sou portuguez e quero portanto que Portugal seja a minha patria.
Eu não tenho culpa nenhuma de ser portuguez, mas sinto a fôrça para não
ter, como vós outros, a cobardia de deixar apodrecer a patria.
Nós vivemos numa patria onde a tentativa democratica se compromete
quotidianamente. A missão da Republica portugueza já estava cumprida desde
antes de 5 de Outubro: mostrar a decadencia da raça. Foi sem duvida a Republica
portugueza que provou conscientemente a todos os cerebros a ruína da nossa
raça, mas o dever revolucionaria da Republica portugueza teve o seu limite
na impotência da criação. Hoje é a geração portugueza do seculo XX quem dispõe de toda a fôrça criadora e constructiva para o nascimento de uma nova patria
inteiramente portugueza e inteiramente actual prescindindo em absoluto de todas
as epochas precedentes.
·
Vós, oh portuguezes da minha geração, nascidos como eu no ventre da sensibilidade europeia do seculo XX criae a patria portugueza de seculo XX.
Resolvei em patria portugueza o genial optimismo das vossas juventudes.
Dispensae os velhos que vos aconselham para vosso bem e atirae-vos
independentes prá sublime brutalidade da vida. Criae a vossa experiencia e sereis
os maiores.

~JULIÃO

sARMENTO
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Ide buscar na guerra da Europa toda a fôrça da nossa patria. No front está
concentrada toda a Europa, portanto a Civilização actual.
A guerra serve para mostrar os fortes mas salva os fracos.
A guerra não é apenas a data historica de uma nacionalidade; a guerra
resolve plenamente toda a expressão da vida. A guerra é a grande experiencia.
A guerra intensifica os instintos e as vontades e faz girar o Génio pio contráste
dos incompletos.
E' na guerra que se accordam as qualidades e que os previlegiados se ultrapassam. E' na violência das ·batalhas da vida e das batalhas das nações que se
perde o mêdo do perigo e o mêdo da morte em que fômos erradamente iniciados.
A vida pessoal, mesmo até apropria vida do Génio, não tem a importancia que
lhes dão os velhos; são instantes mais ou menos luminosos da vida da humanidade. Todo aquele que conhece o momento sublime do perigo tem a concepção
exacta de ser completo e colabora na emancipação universal porque intensifica
todas as suas mais robustas qualidades na inminencia da explosão. E na nossa
sensibilidade actual tudo o que não fôr explosão não existe. E' mesmo absolutamente necessário prolongar esse momento de perigo até durar intensamente
a propria vida. Todo aquele que se isolar d' esta noção não pode logicamente
viver a sua epocha: é um resto de seculos apagados, atavismo inutil, e no seu
maximo de interêsse representa quando muito, a memoria de uma necessidade
animal de dois indivíduos e ... basta.
A guerra é o ultra-rialismo positivo. E' a guerra que destroe todas as formulas das velhas civilizações cantando a victoria do cerebro sobre todas as nuances
sentimentaes do coração.
E' a guerra que accorda todo o espírito de criação e de construção assassi·
nando todo o sentimentalismo saudosista e regressivo.
E' a guerra que apaga todos os idiaes romanticos e outras formulas litterarias énsinando que a unica alegria é a vida.
E' a guerra que restitue ás raças toda a virilidade apagada pelas masturbações raffinées das velhas civilizações.
E' a guerra que liquida a diplomacia e arruína todas as proporções do valor
academico, todas as convenções de arte e de sociedade explicando toda a miseria
que havia por debaixo.
E' a guerra que desclassifica os direitos e os códigos ensinando que a unica
justiça é a Fôrça, é a Inteligencia, e a Sorte dos arrojados.
E' a guerra que desloca o cérebro do limite doméstico prá concepção do
Mundo, portanto da Humanidade.
A guerra cobre de ridículo a palavra sacrifício trasnformando o dever em
instinto.
E' a ·guerra que proclama a patria como a maior ambição do homem. E' a
guerra que faz ouvir ao mundo inteiro pio aço dos canhões o nosso orgulho de
Europeus.
Emfim: a guerra é a grande experiencla. Contra o que toda a gente pensa
a guerra é a melhor das selecções porque os mortos são suprimidos pio destino,
aqueles a quem a sorte não elegeu, emquanto que os que voltam têm a grandeza
dos vencedores e a contemplação da sorte que é a maior das forças e o mais belo
dos optimismos. Voltar da guerra, ainda que a propria patria seja vencida, é a
Grande Victoria que ha-de salvar a Humanidade.
A guerra por razões de numero e de tempo, acaba com todo o sentimento
de saudade para com os mortos fazendo em troca o elogio dos vivos e condecorando-lhes a Sorte.
A guerra serve para mostrar os fortes e salvar os fracos.
Na guerra os fortes progridem e os fracos alcançam os fortes.
Portugal é um paiz de fracos. Portugal é um paiz decadente:
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1- porque a indiferença absorveu o patriotismo.
2- porque aos não indiferentes interessa mais a política dos partidos do que
apropria expressão da patria, e sucede sempre que a expressão da patria é explorada em favor da opinião politica. Não é o sentimentalismo d'esta exploração
o que eu quero evidenciar. Eu quero muito simplesmente dizer que os interêsses
dos partidos prejudicam sempre o interêsse commum da patria. Ainda por outras
palavras: a condição menos necessária para a força de uma nação é o ideal politico.
3 -porque os poetas portuguezes só cantam a tradição historica e não a
sabem distinguir da tradição-patria. Isto é: os poetas portuguezes têm a inspiração na historia e são portanto absolutamente insensíveis ás expressões do heroismo moderno. D' onde resulta toda a impotencia prá criação do novo sentido
da patria.
4 -porque o sentimento-synthese do povo portuguez é a saudade e a saudade é uma nostalgia mórbida dos temperamentos exgotados e doentes. O fado,
manifestação popular da arte nacional, traduz apenas esse sentimento-synthese.
A saudade prejudica a raça tanto no seu sentido atávico porque é decadencia,
como pelo seu sentido adquirido porque definha e estióla.
5 - porque Portugal não tem odios, e uma raça sem odios é uma raça desvirilisada porque sendo o odio o mais humano dos sentimentos é ao mesmo tempo
uma consequencia do domínio da vontade, portanto uma virtude consciente.
O odio é um resultado da fé e sem fé não ha fôrça. A fé, no seu grande significado, é o limite consciente e premeditado d'aquele que dispõe d'uma razão.
Fóra d'esse limite existe o inimigo, isto é, aquele que dispõe de outra razão.
6 - porque a constituição da família portugueza não obedecendo, unanime
ou separadamente a nenhum princípio de fé é o nosso descredito de nação da
Europa. Desde a educação familiar até depois da educação oficial inclusivé o
casamento a desordem faz-se progressivamente até á putrefacção nacional.
E tudo tem origem na inconsciencia com que cada um existe: em Portugal toda a
gente é pai pela mesma razão porque falta á repartição. Do estado de solteiro para
o estado .de casado dá-se exclusivamente, na nossa terra, uma mudança de
habitos.
Em portugal educar tem um sentido diferente; em Portugal educar significa burocratizar. Ex.: Coimbra. Mas na maioria o portuguez é analfabeto e em
geral é ignorante; na unanimidade o portuguez é impostôr; prova ividente de dificientisísmo.
7 - porque a desnacionalização entre nós é uma verdade, e pior ainda,
sem energias que a inutilizem nem tentativas que a detenham:
a) O portuguez com todas as suas qualidades de plyglota desnacionaliza-se
immediatamente fóra da patria, e até na propria patria, porque (com o nosso
desastre do analfabetismo) a nossa litteratura resume-se em meia-duzia de bem
intencionados academicos cuja obra, não satisfazendo ambições mais arrojadas,
obriga a recorrer ás litteraturas extrangeiras. Resultado: ainda nenhum portuguez rializou o verdadeiro valor da língua portugueza.
b) O portuguez educado sem o sentimento da patria e acostumado á desordem dos governos criou por si a compensação inutil de dizer mal dos governos
e nem poupou a patria. Estabeleceu-se até, elegantemente, como prova de inteligencia ou de ter viajado dizer mal da patria . Isto deixa de ser decadencia
para ser a propria impotencia tisica e sexual.
c) O portuguez assimila de preferência todas as variedades de importação
e em descredito das proprias maravilhas regionalistas; o commercio e a industria
têm quasi sempre de se mascararem de extrangeiros para serem ificazmente
rendosos. E' porque todas essas variedades da importação cumprem mais exactamente as exigencias dos mercados do que os nossos commercios e industrias
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regionalistas. Estas não satizfazem nem as necessidades nem as transformações
sucessivas das sociedades, emquanto que a importação aparece sempre como uma
surprêza e, sobretudo, obedecendo a todas as condições do que é util, pratico,
actual e necessario. De modo que nem chega a haver a luta - a importação
entra logo com o rótulo da victoria.
8- porque P.ortugal quando não é um paiz de vadios é um paiz de amadores.
A fé da profissão, isto é, o segredo do triumfo dos povos, é absolutamente alheio
ao organismo portuguez do que resulta esta continua atmosfera de tédio que
transborda de qualquer resignação. Também o portuguez não sente a necessidade
da arte como não sente a necessidade de lavar os pés.
E a Litteratura com todo o seu grammatical piégas e salista, diverte mais as
visitas do que a necessidade de não ser ignorante. D'aqui a miseria moral que
transparece em todas as manifestações da vida nacional e em todos os aspectos
da vida particular.
9- porque Portugal a dormir desde Camões ainda não sabe o novo significado das palavras. Ex.: patria hoje em dia quer dizer o equilibrio dos interêsses comerciaes, industriaes e artisticos. Em Portugal este equilibrio não existe porque
o comercio, a industria e a arte não só não se relacionam como até se isolam
por completo receosos da desordem dos governos. A palavra aventura perdeu
todo o seu sentido romantico, e ganhou em valor efectivo. Aventura hoje em dia,
quer dizer: O merito da tentativa industrial, commercial ou artistica.
10- porque o aspecto geral dos typos exala um estertor a pôdre. Portugal,
uma resultante de todas raças do mundo, nunca conseguiu a vantagem de um cruzamento util porque as raças belas isolaram-se por completo. Ex.: as varinas.
O portuguez, como os decadentes, só conhece os sentimentos passivos:
a resignação, o fatalismo, a indolencia, o mêdo do perigo, o servilismo, a timidez,
e até a inversão. Quando é viril manifesta-se instintivamente animal a par do seu
analfabetismo primitivamente anti-hygienico.
E' preciso criar a adoração dos musculos contra o desfilar faminto e debilitado das intruções militares preparatorias numeros I a 50.
'
E' preciso criar o espirito da aventura contra o sentimentalismo litterario
dos passadistas.
E' preciso criar as aptidões pró o heroismo modemo: o heroismo quotidiano.
E' preciso destruir este nosso atavis mo alcoolico e sebastianista de beira-mar.
E' preciso destruir systematicamente todo o espirito péssimista proveniente
das inevitaveis desilusões das velhas civilizações do sentimentalismo.
E' preciso educar a mulher portugueza na sua verdadeira missão de fêmea
para fazer homens.
E' preciso saber que sois Europeus e Europeus do Século XX.
E' preciso criar e desenvolver a actividade cosmopolita das nossas cidades
e dos nossos portos.
E' absolutamente necessario resolver o maravilhoso citadino da nossa
capital até ser a maior ambição dos nossos dialectos e das nossas provindas.
E' preciso explicar á nossa gente o que é a democracia para que não torne
a cair em tentação.
E' preciso violentar todo· o sentimento de igualdade que sob o aspecto de
justiça ideal tem paralisado tantas vontades e tantos géniós, e que aparentando
salvaguardar a liberdade, é a maior das injustiças e a pior das tyrannias.
E' preciso ter a consciência exacta da Actualidade.
E' preciso substituir na admiração e no exemplo os velhos nomes de Camões,
de Victor-Hugo, e de Dante pelos Génios da Invenção: Edison, Marinetti, Pasteur,
Elcheiet, Marconi, Picasso e o padre portuguez Gomes de Hymalaia.
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DIGO SEGUNDA VEZ: é preciso criar a patria portugueza do seculo XX.
DIGO TERCEIRA VEZ: é preciso criar a patria portugueza do seculo XX.
Para criar a patria portugueza do seculo XX não são necessarias formulas
nem theorias; existe apenas uma imposição urgente: Se sois homens sêde Homens, se sois mulheres sêde Mulheres da vossa epocha.
Vós, oh portuguezes da minha geração, que, como eu, não tendes culpa
nenhuma de sêrdes portuguezes.
Insultae o perigo.
Atirae-vos prá gloria da aventura.
Desejae o record.
Dispensae as pacificas e côxas recompensas da longevidade.
Divinizae o Orgulho.
Rezae a Luxuria.
Fazei predominar os sentimentos fortes sobre os agradaveis.
Tende a arrogancia dos sãos e dos completos.
Fazei a apologia da Fôrça e da Inteligencia.
Fazei despertar o cérebro expontaneamente genial da Raça Latina.
Tentae vós mesmos o Homem Definitivo.
Abandonae os politicas de todas as opiniões: o patriotismo condicional degenéra e suja; o patriotismo desinteressado glorifica e lava.
Fazei a Apotheose dos Vencedores, seja qual fôr o sentido, basta que sejam
Vencedores. Ajudae a morrer os vencidos.
Gritae nas razões das vossas existencias que tendes direito a uma patria
civilizada.
Aproveitae sobretudo este momento dnico em que a guerra da Europa vos
convida a entrardes prá Civilização.
O povo completo será aquele que tiver reunido no seu maximo todas as qualidades e todos os defeitos. Coragem, portuguezes, só vos faltam as qualidades.
Lxa. Dez. 1917
José de ALMADA-NEGREIROS
Reproduziram-se rigorosamente a ortografia e demais particularidades do
texto inseric no ''Portugal Futurista''.
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