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Nota
O Congresso Internacional 1867 — Um Ano de Gigantes: Raul Brandão, António
Nobre, Camilo Pessanha, organizado pelo CLEPUL — Centro de Literaturas e
Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, decorreu no Auditório da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) entre
23 e 25 de Outubro de 2017, no sesquicentenário do nascimento de tão ilustre
trindade.

Generosamente acolhidos pela BNP e sua directora, Inês Cordeiro, ouvimos
comunicações de Maria João Reynaud, Joana Lima, Daniel Pires, José Rui Tei-
xeira, Annabela Rita, António Carlos Cortez, Golgona Anghel, José Manuel de
Vasconcelos, Vasco Rosa, Ana Margarida Chora, Diońısio Vila Maior, Ricardo
Nobre, Teresa Martins Marques e Ernesto Rodrigues, organizador do Congresso,
além de moderador de mesa-redonda com António Cândido Franco e conferencis-
tas presentes. Outras moderações couberam a Helena Carvalho, Sofia Carvalho
e Rui Sousa. Encerrou José Carlos Seabra Pereira, sobre afinidades e distâncias
dos três contemplados.

Na oportunidade, assistiu-se ao lançamento de Cinzento e Dourado. Raul
Brandão em foco, nos 150 anos do seu nascimento (INCM), de Vasco Rosa, com
apresentação de Gustavo Rubim.

Aurelino Costa — actor, poeta e diseur, com quem estaremos sempre em
d́ıvida – intervalou as sessões recitando excertos dos três autores.

Para memória futura, decidimos reunir algumas comunicações, representa-
tivas dos três percursos, acrescidas de um inesperado de Guilherme de Faria
congregador (justificando, além dos três, Carlos de Lemos) e de pitada coetânea
em modo de Cesário.

Ernesto Rodrigues



i
i

i
i

i
i

i
i



i
i

i
i

i
i

i
i

Raul Brandão: a condi̧cão trágicado homem moderno
Teresa Martins Marques1

«Todos os dias dizemos as mesmas palavras,
cumprimentamos com o mesmo sorriso e fazemos as mesmas

mesuras.
Petrificam-se os hábitos lentamente acumulados.»

Raul Brandão (Húmus)

A Obra de Raul Brandão afirma a condição trágica do homem moderno, numa
ı́ntima conexão entre a vida e a escrita, conjugando a contestação e a revolta, le-
vando, ao mais alto grau, os paradoxos reflexivos do sujeito agónico. Maria João
Reynaud, editora de Raul Brandão e uma das suas melhores exegetas, situa o au-
tor dentro das linhas fundamentais da estética finessecular, superando o impacto
de várias influências contraditórias que vão do spleen baudelairiano ao pessi-
mismo de Schopenhauer, ao psicologismo de Paul Bourget e às influências do
romance russo, particularmente de Dostoievski. Raul Brandão pôs radicalmente
em causa os modelos literários vigentes na sua época, abolindo a oposição entre
prosa e poema, subvertendo as categorias genéricas, desvalorizando os elemen-
tos convencionais da narrativa e antecipando as experiências mais inovadoras

1 Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro de Literaturas e Culturas
Lusófonas e Europeias (CLEPUL).
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12 Teresa Martins Marques

da ficção portuguesa contemporânea, de que constituem exemplo Finisterra de
Carlos e Oliveira ou a obra de Maria Gabriela Lhansol2.

Húmus, opus magnum brandoniano, teve a sua 1.� versão editada em 1917,
no Porto, pela Renascença Portuguesa; uma segunda, muito refundida, em 1921,
no Rio de Janeiro, pelo Anuário do Brasil, também com chancela da Renascença
Portuguesa; a terceira, resultante de nova refundição, editada em Lisboa em
1926, pelas livrarias Aillaud & Bertrand, esta a edição de última mão, ne va-
rietur. Inclassificável quanto ao género, nas palavras de José Régio: «Em vão
se tentará arrumá-la dentro de qualquer género definido: nem romance, nem
diário, nem colectânea de crónicas, nem ensaio, nem poema, nem confissões; de
tudo isto comparticipa e a tudo isto se evade»3. A sua estrutura é a de um
angustioso diário, entretecido de reflexões poéticas e metaf́ısicas, abrangendo
cerca de um ano (na 3.� edição, de 13 de Novembro a 30 de Novembro do ano
seguinte), onde alternam dois monólogos interiores, plasmando um estado alte-
rado da consciência de uma 1.� pessoa e a voz do seu duplo, o Gabiru, numa
atmosfera eminentemente subjectiva, de uma vila estagnada, povoada de velhos,
onde o espaço e o tempo são deformados e as imagens irrompem reiterada-
mente como fantasmas. Húmus releva do sentimento do absurdo e antecipa-se
ao surrealismo, ao existencialismo e ao nouveau roman pelo desmantelamento
da intriga tradicional, pela criação de um espaço simbólico, pela diluição das
personagens num magma narrativo em que o Tempo se torna o motor da «acção».
Idêntico papel inovador lhe reconhece David Mourão-Ferreira como precursor
do nouveau roman4. António Sérgio, no vol. III dos Ensaios (1932), terá sido
porventura um dos primeiros a chamar a atenção para a Obra brandoniana consi-
derada como «um longo monólogo interior, donde se elevam de espaço a espaço
alguns trechos hamléticos de humanidade»5. Guilherme de Castilho afirma que
a meditação e o solilóquio sustentam a obra do autor de Húmus6, com a sua
multiplicidade de intuições marginais, com a profundidade que atingem certos
momentos de penetração iluminante, com a força emotiva de que se revestem,
com o poder de transfiguração poética que os caracterizam. N’A Farsa e no
Húmus, o monólogo interior exprime um discurso mental e a estrutura que o
suporta é eĺıptica, sincopada, por vezes caótica, como a conhecemos desde Les
Lauriers Sont Coupés (1887), de Edouard Dujardin, para atingir o seu pleno
desenvolvimento com Ulisses (1922), de James Joyce.

2 Maria João Reynaud, Introdução a Raul Brandão, Húmus, 2015, p. 8.
3 José Régio, «Húmus», in Ler, Novembro de 1952.
4 Cf. David Mourão-Ferreira, 1969, p. 123.
5 Cit. por David Mourão-Ferreira, 1969, p. 126-127.
6 Guilherme de Castilho, 1978, p. 148.
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Raul Brandão: a condição trágica do homem moderno 13

Em Raul Brandão, o presente da actividade mental das personagens é ainda
o tempo estruturador da narrativa, como muito pertinentemente notou Maria
Alzira Seixo, num dos seus primeiros trabalhos ensáısticos — Para Um Estudo da
Expressão do Tempo no Romance Português Contemporâneo (1966) — referindo-
-se particularmente ao Húmus:

Há uma atmosfera de imobilidade que nos colhe e que, sendo a
negação do movimento, é também a negação do tempo. A narração
é-nos feita quase sempre no presente verbal e este facto, que po-
deria estabelecer um contacto mais imediato com a vida à medida
que vai sendo realizada com o quotidiano, não o faz porque se situa
numa atitude estática que, pelo contrário, conduz a uma espécie de
eterno presente. Este presente não é, como deveria ser por essência,
fugidio, evanescente — é um presente que dura.7

Na Obra brandoniana as definições entrecruzam-se até à contradição máxima
e instituem o primado da multiplicidade do «Eu», que filtra a percepção de
realidades tão diversas quanto a sua capacidade de se fragmentar nos seus
contrários, numa perturbante luta interior, num espelho paralelo das múltiplas
faces do «fantasma» que se impõe ao ponto de ser ele próprio o juiz, na peça O
Rei Imaginário.

Jacinto do Prado Coelho entende que o grande assunto de Húmus é a dico-
tomia terŕıfica do homem e da vida:

E se acção existe nesta obra singular, ela parece consistir no choque
entre o mundo aparente, a rotina e o mundo autêntico, na desco-
berta desnorteante, súbita como um relâmpago, de algo monstruoso,
informe. Brusca iluminação projectada nos habitantes desta vila
ońırica e tumular onde o tempo corrói as almas e as pedras8.

O monólogo aparece-nos sob a forma de diálogo aparente, porquanto os
intervenientes são duplos fantasmáticos de contornos indistintos. Essa indis-
tinção reforça a «dissolução do acontecer»9 como em Ulysses por via da «vulga-
rização»10 daquele 16 de Junho de 1904, dia vulgar na vida vulgar de Leopold
Bloom, de Molly Bloom, de Stephen Dedalus. Quer em Ulysses quer no Húmus
o mundo é representado na sua essencialidade e certos monólogos da Candidi-
nha d’A Farsa oscilando entre a rememoração e o projecto, o real e o imaginário

7 Maria Alzira Seixo, 1987, p. 47.
8 Jacinto do Prado Coelho, in Dicionário de Literatura, Verbete Raul Brandão, 2.� vol.,

3.� ed., 1979, p. 448.
9 Como a designa Maria Alzira Seixo: ibidem, p. 54.

10 Cf. Lúıs de Sousa Rebelo, in Colóquio-Letras n.� 70, Novembro de 1982, p. 6.
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14 Teresa Martins Marques

filiam-se avant la lettre no paradigma do discurso interior de Molly Bloom. A
sua fantasia auto-erótica poderá encontrar correspondência na fantasia-vendetta
daquela personagem d’A Farsa. A Obra brandoniana assenta nos processos nar-
rativos da reiteração e da ressonância, do monólogo simulado em diálogo entre
o rosto e a máscara, entre o homem e o seu fantasma. A própria vida será di-
cotomicamente definida como se ela própria fosse rosto e máscara, acto de fé de
todos instantes e acto estúpido e inútil. São os mortos que mandam nos vivos.
Esta obsessão brandoniana, «necrofilia», como lhe chama Aquilino Ribeiro11, en-
contrará porventura o cĺımax no final de Húmus: «É preciso matar segunda vez
os mortos.»

Machado Pires salienta a duplicidade brandoniana em duas facetas distintas:
a apoĺınea-diurna, da luz e da cor e a dioniśıaca-nocturna, «um homem em luta
com um fantasma.»12 Ou ainda, como escreve Marques Gastão:

O conflito brandoniano é uma luta febril, gigantesca, brutal, cont́ınua,
macabra, entre duas personalidades bem distintas: uma a ambicio-
sa, que vai a todos os limites; a outra, a emotiva, que se alimenta
de contrastes, de conflitos, nesse eterno desespero de definições13.

Teixeira de Pascoaes sintetiza exemplarmente a problemática das «formas
indecisas» brandonianas:

Não há sentimentos terminantes ou em ńıtido recorte. Os que pa-
recem mais contrários, tocam-se e fundem-se nos seus contornos
fugidios; originam uma espécie de nebulosa donde se elevam for-
mas indecisas, que participam umas das outras: ódio e amor, crença
e descrença, tristeza e alegria. O Homem é e não é, avanço e re-
cuo. . . A um sim responde sempre um não. Quando afirmamos, ne-
gamos, porque vivemos e existimos e a vida nega a existência, como
a existência nega a vida14.

A vila do Húmus é um simulacro. Atrás desta vila há outra vila maior,
ambas situadas num espaço ambiguamente simbólico. Segundo Raul Brandão, o
supremo valor da vida é a Morte, ou um momento de ternura que extrai de cada
pedra, como Joana, a mulher da esfrega. Na Carta-Prefácio a Os Pobres, Guerra
Junqueiro observa que Mouca, Lúısa, Gebo, Gabiru são simples pseudónimos. O
nome real, o verdadeiro nome de todos eles é um só: a Dor, que não assume a

11 Aquilino Ribeiro, 1975, p. 187.
12 António Machado Pires, 1988, p. 25.
13 Marques Gastão, 1942, p. 22.
14 Cit. por Marques Gastão, op. cit., p. 35.
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Raul Brandão: a condição trágica do homem moderno 15

dignidade da tragédia clássica, mas a da farsa trágica, como em O Doido e a
Morte. É a dor grotesca e mesquinha, reles e repulsiva que encontramos n’O
Gebo e a Sombra, n’Os Pobres, n’A Farsa, no Húmus ou mesmo nos gritos de
El-Rei Junot. Dor, luz e sonho, são lexemas que ocorrem obsessivamente na
obra brandoniana. Sonho — ambição egóısta, desforra interior da Candidinha
d’A Farsa. Sonho — a mentira que a velha exige ao Gebo para poder viver.
Sonho — o terreno da memória — a mãe, nascente de onde lhe vem o sonho.
Quimera de um artista frustrado na História dum Palhaço, vontade de poder
de uma alma rudimentar n’A Farsa, evasão dos humildes condenados a uma
vida embrionária, beleza pressentida, universo realizado sonho é tudo isto, mas
também um processo de transfiguração poética, meio de libertação espiritual, o
Inominado. Dotado de uma vitalidade prodigiosa, o sonho tudo invade e põe as
árvores a florir. Mas é também pasmo, vertigem, descida aos infernos15. Segundo
Machado Pires, em Raul Brandão, o sonho não é devaneio ońırico; é o projecto,
o plano, a desforra, a quimera, mas quando aspiração ı́ntima secreta e fuga ao
real. Tanto pode ser o sonho que liberta e santifica, plasmado pela Dor (Santa
Eponina, o Gebo), como o que se transforma em ódio na Candidinha, ou «o chale
velho a que D. Leocádia se achega todas as tardes, mesmo no pino do Verão [. . . ]
e, quanto mais no fio, mais peso tem: está encharcado de sonho.»16 Sonho situado
num Tempo que mói e remói, fundura constante que se traduz na humidade que
alastra nas paredes, nas teias que a aranha tece nos corredores, no granito
carcomido das estátuas, na cinza inviśıvel que recobre a vila do Húmus. Tempo
— personagem tão real como o lume da lareira. Um tempo atravessado pela
Dor, húmus da Vida. O tempo da árvore — reflorescimento da Dor através das
gerações. Tempo lento, gradual, percurso do amor capaz de fazer florir a árvore
que naquele reino servia de forca. Tempo-Amor que transforma o deus feroz do
páıs quimérico (História de Um Palhaço e o Mistério da Árvore). Tempo — Amor
— dedicação de Prisca que lentamente transforma o Ruço de Má Pêlo (Portugal
Pequenino). Tempo — Futuro de Esperança, anúncio da grande revolução social
que tenderá a instaurar a igualdade que, em tom apocaĺıptico, fora descrita
em 1917, na 1.� edição do Húmus, e retomada n’O Pobre de Pedir através da
análise da oposição entre exploradores e explorados e pela expressão obsessiva
dum sentimento de culpa17. Segundo Óscar Lopes, as posições sociais de Raul
Brandão remetem para um igualitarismo agrário cristão de influência tolstoiana,
uma das constantes do autor desde o folheto O Padre, onde aliás se põem re-

15 Jacinto do Prado Coelho, op. cit., p. 237.
16 António Machado Pires, op. cit., p. 23.
17 Jacinto do Prado Coelho, 1976, p. 232-233.
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16 Teresa Martins Marques

servas à revolução liberal e republicana, as quais teriam liquidado, com as es-
peranças do Céu, os motivos de humildade e resignação popular18.

As oscilações entre as diversas noções de Tempo encontram igual corres-
pondência nas oscilações da cor, pretendendo captar os instantâneos da vida:
«Esta paisagem entranhou-se-me na alma, não como paisagem, mas como sen-
timento.»19 Os jogos de luz e cor representam o real e o irreal, o quotidiano e o
sonho. Fotolatria e cromolatria, policromia orgiástica, num processo de transfi-
guração sinestésica de verde macio, de verde molhado de silêncio verde (As Ilhas
Desconhecidas). Ou ainda o azul — a cor dominante na Obra, ao lado do oiro
que Raul Brandão, pintor impressionista, captou na sua tela. Esta visualidade ou
sensorialidade constrúıda a partir de sinestesias ou hipálages estonteantes —
«o ar é um perfume gordo», o mar o «caldo azul do Algarve», a espuma «um mosto
branco e salgado», o silêncio «húmido e verde» —, inscreve-se num universo de
sensorial espanto20. A paisagem reflecte o espanto de existir, face poliédrica da
Vida azul, verde, doirada, silenciosa e húmida.

João Pedro de Andrade considera que Raul Brandão conseguiu um estilo
caracteŕıstico e individual, apesar das frequentes incoerências, do desgrenha-
mento dos peŕıodos, da ausência de composição paciente e metódica21. A mesma
oscilação lhe atribui Aquilino: «A sua frase tanto se eleva ao ṕıncaro como
baixa à platitude sem pejo. . . Meia dúzia de páginas decorrem articuladas a
primor. . . Sucedem-se outras, descosidas de sentido, supérfluas, palha emedada
sem grão»22. Castelo Branco Chaves, porventura o autor da cŕıtica mais contun-
dente sobre Brandão — «Improvisador, não trabalhou a sua arte, não raciocinou
a sua emoção, não lapidou a sua prosa, não corrigiu nem disciplinou a criação»
—, ainda assim lhe prestou homenagem: «Se não é historicamente rigoroso, é
literariamente inexced́ıvel como criador de figuras cheias de pitoresco»23. Esta
opinião de Castelo Branco Chaves haveria de contaminar outras opiniões cŕıticas:
é o caso de Álvaro Salema, que afirma:

O seu destino literário, o que mais o personalizou como escritor,
foi o de quedar-se nesse primarismo do instinto sem o superar e
organizar numa estética de prosador, sem o submeter a uma reflexão

18 Óscar Lopes, 1987, p. 363.
19 António Machado Pires, op. cit., p. 30.
20 Óscar Lopes, op. cit., p. 360.
21 João Pedro de Andrade, s/d [1963] p. 25-26.
22 Aquilino Ribeiro, op. cit., p. 203.
23 Castelo Branco Chaves, 1981, p. 112 e 115.
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Raul Brandão: a condição trágica do homem moderno 17

instrúıda por uma cultura, sem o submeter à oficina de artista, na
lavra do trabalho depurador24.

António Sérgio deseja que «os seus pastores, os operários e os lavradores,
sejam a história humilde do nosso povo e não só a paisagem em que vive o povo».
Muito embora aprecie a expressividade da linguagem de Brandão, declara que «a
pintura por palavras é fatigante»25. Vitorino Nemésio considera Raul Brandão
a individualidade mais forte da literatura portuguesa da primeira metade do
século XX, mau grado um estilo sem plano, um ideário desfeito em nebulosas
sentimentais e um instinto que deforma a realidade para tratá-la a seu gosto.
A dialéctica interior do bem e do mal, do anjo e do demónio constituem, na
opinião de Nemésio, um drama único na arte portuguesa de sempre, sintetizado
lapidarmente: «Uma vida que é sonho na lama e luz nas catacumbas»26.

Segundo Óscar Lopes, o mais viśıvel traço estrutural da Obra de Raul Bran-
dão é o de uma certa deficiência de estrutura ficcionista, inacabada e improvisada.
Este cŕıtico considera O Gebo e a Sombra a obra que atingiu o máximo equiĺıbrio,
sendo o resto uma espécie de diário, de memórias ou reflexões em busca de uma
filosofia ou de uma cristalização literária, ora ĺırica, ora dramática, ora narrativa
imaginária, géneros que se interferem e até reciprocamente se atrofiam a cada
passo27. Opinião oposta é sustentada por David Mourão-Ferreira, que consi-
dera O Gebo e a Sombra a peça de teatro mais ambiciosa, mas também a menos
conseguida, não por falta de qualidades dramáticas, mas por carência de quali-
dade literária, devido a uma fusão indiscriminada de linguagens em que todas
as personagens falam como o Gebo e o Gebo fala como escreve Raul Brandão,
ficando a obra a meio caminho da tradição e da modernidade, do drama social
e do drama psicológico, da criação pluŕıvoca e do estrangulamento monologal.
Já O Rei Imaginário se afigura a David Mourão-Ferreira como uma verdadeira
obra-prima, comparável apenas a certos monólogos de Tcheckov28.

Conforme escreve V́ıtor Viçoso, Raul Brandão não terá sabido superar as
contradições que foram inerentes a todo um grupo de intelectuais pequeno-bur-
gueses imbúıdos do mais profundo pessimismo, fruto da sua incompatibilidade
ideológica com uma sociedade cujos valores dominantes lhes eram inaceitáveis29.
Se, no plano social, Raul Brandão não terá superado tais contradições, no plano
literário elas foram o material precioso com que construiu a multiplicidade do Eu,

24 Álvaro Salema, 1982, p. 118.
25 Cit. por Álvaro Salema, op. cit., p. 120.
26 Cit. por António Machado Pires, op. cit., p. 19-20.
27 Óscar Lopes, op. cit., p. 346-347.
28 David Mourão-Ferreira, 1969, p. 110.
29 V́ıtor Viçoso, 1978, p. 9.
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18 Teresa Martins Marques

a fantástica visão do «magma ectoplásmico», de uma sociedade de t́ıteres, que
impõe a fuga para o sonho. O autor de Húmus, magma sem nome e sem contornos
no que tem de destruidor das tradicionais categorias da narrativa, é considerado
por David Mourão-Ferreira uma influência determinante «na formação daque-
les que constituem a notável plêiade de narradores da geração de 1930: José
Régio, Rodrigues Miguéis, Nemésio, Tomás de Figueiredo, Domingos Monteiro,
Branquinho da Fonseca, Miguel Torga»30.

Raul Brandão não fez como Gorki uma galeria social de tipos capazes de
inflúırem no conjunto das sociedades. Não fez como Dostoiewski um tratado
de tipos patológicos de alcance universal. Não fez como Eça uma galeria ma-
ravilhosa, mas sem influência nos destinos do conjunto social. Não fez como
Camilo o retrato de figuras passionais. Não fez como Dickens o cenário risonho
e profundo duma sociedade. Não fez como Balzac a história de uma época de
ambições e de transição, onde a burguesia disputava lugar na escala social à no-
breza em decadência31. Tendo consciência do fosso que o separava dos escritores
do século XIX, Raul Brandão confessou a Augusto Casimiro: «Não. Não sou um
escritor. Sinto a dor humana, a amargura dos seres, vazo-as em figuras.»32.

Em jeito de conclusão poderemos dizer que a lição da modernidade em Raul
Brandão se manifesta pelo discurso ońırico, fragmentário, nebuloso, dominada
pela perda, através do monólogo interior como meditação e solilóquio, pelo des-
mantelamento da intriga tradicional, pela criação de um espaço simbólico, pela
diluição das personagens num magma narrativo em que o Tempo se torna o motor
da acção, representando o mundo na sua essencialidade e quebrando os proto-
colos do género romanesco, atingindo um cĺımax no Húmus, como «a expressão
mais radical e sublime da tragédia ı́ntima do ser humano na literatura portuguesa
do século XX»33.

30 David Mourão-Ferreira, op. cit., p. 110, 122, 123.
31 Marques Gastão, op. cit., p. 14.
32 Cit. por Guilherme de Castilho, op. cit., 127.
33 Maria João Reynaud, loc. cit., p. 14.
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Raul Brandão e os Açores
Vasco Rosa

Dedico estas palavras
Aos meus amigos dos Açores tal comoRaul Brandão fez com o seu livro de 1927

Por incŕıvel que pareça, As Ilhas Desconhecidas. Impressões e Paisagens de
Raul Brandão é ainda um livro desconhecido, ou um livro por conhecer.

Para conhecer um livro — qualquer livro — não basta lê-lo; é preciso co-
nhecer ou reconhecer as condições em que foi escrito, como foi editado, criticado
e lido ao longo dos tempos, sabendo tudo acerca daquilo a que habitualmente
chamamos a sua fortuna cŕıtica. Da mesma maneira que um livro deixa de per-
tencer exclusivamente ao seu autor quando sai da tipografia, o leitor actual dum
livro publicado em 1927 deve ter em mente que esse livro percorreu gerações de
leitores como ele, e que o seu significado, acolhimento ou alcance foi mudando
ao longo das décadas de acordo com o ponto de vista de cada geração, dos seus
interesses próprios e até — ou sobretudo — da sua capacidade de revisitar o
passado e de nele encontrar valores subterrados, como achados arqueológicos
que brilhem inesperadamente à luz de cada tempo presente. Autores que fo-
ram quase deuses para uma determinada época (pensem em Antero de Quental),
em épocas seguintes cáıram vertiginosamente sem estrondo nem escândalo, para
muito mais tarde serem subitamente reabilitados e fascinarem gente capaz de
relê-los de uma maneira nova, ou, bem pelo contrário, sem apelo nem agravo
desaparecerem talvez ad æternum na obscuridade histórica.
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Uma obra de génio do passado vive, portanto, da capacidade que tivermos —
aqui e agora — de reavivá-la com a nossa imaginação e inteligência, pesando
com balança de ourives as suas qualidades intŕınsecas. Isso é especialmente
válido para a literatura de viagens. É um privilégio que alguém de fora venha
perscrutar em nós algo que não v́ıramos ainda reflectido nos espelhos à nossa
disposição. E quando essa dádiva é praticada por um escritor de tanto talento
como Raul Brandão, um escritor que afinal quase nunca viajou, esse privilégio
deve ser entendido como redobrado, triplicado e assim por diante.

Ao contrário de alguns seus amigos de sempre, como Justino de Montalvão,
que escreveu vários livros sobre Itália, Antero de Figueiredo, que viveu alguns
anos em Paris e de lá escreveu opúsculos e crónicas, ou Celso Herḿınio, que
viveu uma temporada no Rio de Janeiro, Raul Brandão saiu apenas uma vez do
páıs, para um périplo europeu em 1906, durante o qual não escreveu uma única
crónica de viagem, como era grande hábito ou tradição de escritores de renome
fazerem naquele tempo, como tão bem demonstraram Júlio Dantas, ou, mais perto
de nós, Alfredo de Mesquita com os seus clássicos sobre a América, a Holanda e
Espanha, e pouco depois o inesquećıvel e genial Vitorino Nemésio, com os seus
volumes sobre o Brasil, os próprios Açores e outras muitas crónicas de viagem
ainda hoje dispersas em jornais e revistas.

Pouco antes da viagem para As Ilhas Desconhecidas, Raul publicou em 1923
Os Pescadores, mas este livro não lhe é sequer comparável enquanto processo
literário, na medida em que acumula e organiza apontamentos escritos espar-
samente ao longo dos dois ou três anos anteriores, sobre gentes e lugares que
ele conhecia como ninguém, pois eram verdadeiros epicentros da sua biografia
desde sempre, e outros, mais a sul, sobre os quais nunca escrevera mas que não
lhe exigiram mais do que duas ou três semanas de veraneio e atenção. Porém,
sair da pequena aldeia minhota de Nespereira, entre Guimarães e Vizela, para
uma campanha de três meses em ilhas no meio do oceano, contrastava em abso-
luto com os trabalhos literários que ele tinha na cabeça e entre mãos naquele
peŕıodo, que foi sem dúvida o mais fértil, intenso e decisivo da sua vida: todo
o seu Teatro, de que destaco a peça em quatro actos O Gebo e a Sombra; a
revisão de Húmus para uma segunda edição; e A Morte do Palhaço e o Mistério
da Árvore — todos eles trabalhos que, como sabem, representam acções ficcio-
nais em espaços ou lugares estreitos, ex́ıguos, escuros, no pólo mais distante,
afinal, da imensidão oceânica e da riqueza e novidade paisaǵıstica, luminosa e
cromática destas ilhas.

Temos portanto, aqui, uma primeira questão: por que motivo veio Raul Bran-
dão aos Açores em Junho de 1924? É ao mesmo tempo fácil e dif́ıcil responder
a isso. É fácil porque Os Pescadores lhe tinham conferido, aos 56 anos, e pela
primeira vez, a glória do sucesso editorial, e o escritor que estivera empenhado
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Raul Brandão e os Açores 23

naquele Guia de Portugal de Raul Proença que deixava as ilhas atlânticas uma
vez mais de fora do todo pátrio, terá visto áı a chance de um prolongamento
natural, lógico e lúcido do seu livro litorâneo continental. Por outro lado, a
Seara Nova, que Brandão ajudara a fundar três anos antes, acreditava numa
«regeneração da república» que passasse pelo conhecimento e auto-estima do
páıs, e também por áı podemos admitir algum impulso para a viagem aos Açores
e à Madeira — como mais tarde o nosso escritor haveria de tentar fazer às
colónias da África ocidental, que não concretizou.

Seria todavia imprudente — para não dizer, imposśıvel — não relacionar
a decisão brandoniana de escrever um livro sobre os arquipélagos portugueses
do Atlântico Norte com a Missão dos Continentais promovida pelo Correio dos
Açores na primavera desse mesmo ano de 1924, com a intenção de estimular
notáveis das letras, da poĺıtica e da finança a declararem-se favoráveis a uma
certa autonomia administrativa da região. É uma coincidência grande de mais
para não ser apontada. Raul detestava escrever cartas, o que hoje nos impede de
aperceber a sua abordagem a essa campanha insular para a qual, de facto, não
foi convidado, como comprovei no seu arquivo conservado na Sociedade Martins
Sarmento, de Guimarães, ainda que o destaque que lhe havia sido dado pelo
âmbito geográfico, mérito literário e sucesso recent́ıssimo de Os Pescadores
tornasse razoavelmente expectável esse convite, feito aliás a escritores como
Afonso Lopes Vieira, Carlos Malheiro Dias e Antero de Figueiredo, o autor de
Jornadas em Portugal, impresso pela quarta vez em 1921.

Seja como for, a decisão de embarcar solto e a custas próprias doze dias de-
pois da ilustre embaixada convidada e recebida com banquetes e bailes, tapetes
de flores e fanfarras, dava-lhe a enorme vantagem duma liberdade de movimen-
tos não-protocolares que é, no fundo, toda a essência da viagem como aventura
e descoberta, e permitia-lhe apresentar-se mais tarde ao confronto directo do
exame público e cŕıtico entre o seu livro e quaisquer outros que os demais conti-
nentais viessem a escrever. Além da liberdade de movimentos, uma estada duas
vezes mais demorada nas ilhas permitia-lhe seguramente um retrato mais com-
pleto e profundo. Podemos até admitir que tal confronto foi inicialmente desejado
e mais tarde até provocado ou reclamado por Raul Brandão, depois que a sua
presença no arquipélago foi acolhida de modo hostil por promotores da Missão:
Terras de Maravilha do jornalista Oldemiro César, publicado em Janeiro de 1925,
é dedicado «Aos meus amigos dos Açores», e o nosso escritor, que não podia
ignorar o «concorrente», fará idêntica dedicatória dois anos depois, convidando
— do meu ponto de vista — os seus leitores a um paralelismo com essa outra
representação das ilhas produzida na mesma circunstância.

Com Os Pescadores Brandão publicara pela primeira vez na influente casa
Äıllaud & Bertrand, e isso representava uma considerável vantagem promocional
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e comercial. É de crer que o crescente sucesso livreiro desse seu livro — 15 000
exemplares em apenas três anos — acabasse por influenciar favoravelmente a
expectativa e a recepção d’As Ilhas Desconhecidas. A esse propósito, parece-me
especialmente significativo, embora não tenha ainda sido sublinhado, que, antes
mesmo de embarcar para os Açores, numa espécie de «reserva de patente» o
escritor tenha pré-anunciado o t́ıtulo do seu livro ao jornalista e cŕıtico literário
César de Frias, que o publicitou na sua Revista Literária logo em Maio de
1924. Além de muito sugestivo (e de cumprir o ideário seareiro de reabilitação
pátria), esse t́ıtulo abraçava por inteiro o deśıgnio regionalista da missão dos
continentais, a ponto de toda a sua eficácia acabar por ser reconhecida por
José Bruno Carreiro — anos mais tarde e muito a contragosto, devo adiantar
—, quando chamou «Açores, terres ignorées» a um pequeno artigo de promoção
tuŕıstica dirigido a uma revista francesa (carta a Afonso de Bragança, de 15 de
Maio de 1932, inédita e no espólio deste na Biblioteca Nacional).

A grav́ıssima falta de arquivos históricos preservados também nos impede de
sustentar a hipótese — que não me parece descartável, bem pelo contrário —
de a viagem de Raul Brandão aos Açores ter partido duma proposta dos seus
editores Äıllaud & Bertrand, aliás reforçada desta feita com a associação à im-
portante Livraria Francisco Alves, do Rio de Janeiro (então capital do Brasil),
entusiasmada com o inesperado talento do escritor expressionista para a litera-
tura de viagens e com o sucesso de livraria d’Os Pescadores e apostada em tirar
partido do mediatismo que os Açores viriam a ter no futuro próximo, a cavalo da
cobertura jornaĺıstica feita pelo Diário de Not́ıcias, Época e Diário de Lisboa,
ali representado pelo seu próprio director, Joaquim Manso. Reforçam esta ideia
duma súbita mudança de planos duas cartas do escritor ao seu grande amigo
Teixeira de Pascoaes. Na primeira, datada de 27 de Novembro de 1923, dá-
-lhe conta dos trabalhos literários em mãos, referindo-se ao «livro que se segue
aos Pescadores» como Os Operários; e na segunda, de 7 de Setembro de 1924,
admite: «A viagem aos Açores foi esplêndida. Deve dar um livro interessante,
— quando eu o puder escrever.» E se assim foi, ou seja, se foram os editores a
convencê-lo a ir aos Açores e escrever sobre eles, interrompendo um plano pes-
soal de trabalhos em mente, então podemos dizer que acertaram em cheio, pois
é posśıvel encontrar exemplares duma «quarta edição» sem data mas ainda com
o tipo e a paginação originais, o que, para os meios e modos técnicos da época,
significa um ciclo de reimpressões cont́ınuas, acompanhando o ritmo de vendas
em livraria. No arquivo do escritor não persistem contratos ou correspondência
com o editor Bertrand, pelo que é imposśıvel — por enquanto — ir mais além
na quantificação de tiragens, etc.

Naturalmente, a curiosidade pessoal pode também áı ter sido determinante.
Vários testemunhos directos e indirectos realçam o seu interesse espećıfico pelo
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Corvo. Desde logo, o primeiro caṕıtulo do livro, intitulado «De Lisboa ao Corvo»,
não deixa quaisquer margens para dúvidas. Aliás, em 1909 Raul Brandão escre-
vera um texto sobre a ilha, mantido inédito — e que publiquei muito recentemente
no suplemento literário do Açoriano Oriental. Tentando explicar como o pôde ter
feito sem ainda lá ter ido, argumentei: «Brandão tinha em Lisboa relações pes-
soais com ilhéus, pois colaborara em 1903 num Álbum Açoriano de homenagem
ao dramaturgo e seu especial amigo D. João da Câmara, que com ele partilhou,
de resto, a organização e redacção de Pátria Portuguesa. Livro destinado para
prémio aos alunos distintos nas escolas de instrução primária (1906), respon-
sabilidade e proveito divididos, aliás, com outro seu amigo, um tanto mais velho
também, Maximiliano de Azevedo, um funchalense, militar e jornalista como ele,
que serviu o exército numa companhia de artilharia sediada na Horta entre 1876
e 1881, sendo aceitável que um ou outro, ou a esposa faialense de Maximilia-
no, lhe tivessem referido a insólita comunidade corvina. Ou até mesmo Celso
Herḿınio, caricaturista disćıpulo de Bordallo e filho dum general que comandou
tropa em Ponta Delgada, onde passou a juventude este ilustrador de alguns dos
primeiros escritos de Raul (em 1899 Azevedo e Herḿınio publicaram Histórias
das Ilhas. Reminiscências dos Açores e da Madeira, pela Parceria António Ma-
ria Pereira). Ou a not́ıcia do Corvo pode ter-lhe chegado, simplesmente, por
qualquer leitura — livro, jornal, revista ou almanaque — que talvez só um ab-
soluto acaso permitirá identificar.» E todo esse fasćınio de 1909 pode ter sido
reavivado na primavera de 1924, tanto mais que um dos principais colegas de
Raul Brandão na Seara Nova, Lúıs da Câmara-Reys, estava ligado «pelo san-
gue» ao arquipélago, como atesta num prefácio a um outro livro sobre as ilhas,
Poucos Conhecem os Açores. . . , do capitão António Correia (Lisboa, 1942), onde
se lê: «Vivi, desde a infância, longe dos Açores, mas num ambiente açoriano.
Fui um alfacinha num viveiro de ilhéus. Costumei-me, desde os primeiros anos,
à maneira cantante e arrastada do falar terceirense. Era a fala dos meus e dos
amigos da casa.»

Se certezas não temos acerca dos motivos ou contexto da viagem, dúvidas não
podemos ter que ela criou uma das amizades mais belas da literatura portuguesa.
Por extraordinária coincidência, Vitorino Nemésio e Raul Brandão viajaram no
mesmo São Miguel que zarpou de Lisboa a 8 de Junho. Segundo depoimento do
então estudante de Coimbra, foram apresentados no cais de Santos por Lúıs da
Câmara-Reys e debruçados do convés acompanharam lado a lado a manobra dos
rebocadores que colocaram o paquete em rota oceânica. Nos seis anos que ainda
viveu o escritor portuense, o especial amplexo espiritual com o jovem açoriano
ficou registado em cartas, depoimentos, reenvios literários e dedicatórias, como
a de A Casa Fechada publicada em 1937 e as tantas vezes citadas crónicas do
Observador nos distantes 1970. Mas Nemésio foi também o primeiŕıssimo leitor
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d’As Ilhas Desconhecidas, quando o livro ainda sequer estava completamente
fabricado na tipografia, a partir de um maço quase completo de cadernos já im-
pressos. Foi com base nestes papéis por encapar que Vitorino Nemésio publicou,
a 14 de Maio de 1927, o primeiro artigo que lhe foi dedicado. (Parece imposśıvel,
mas este texto sáıdo no Diário de Lisboa esteve eclipsado até 2014 e é pena que
nunca tenha integrado como marginália, ao menos as recentes edições açorianas
d’As Ilhas Desconhecidas, de 2009 e 2015, promovidas por um nemesiano de
referência, António Manuel Bettencourt Machado Pires.)

Tanto quanto as minhas pesquisas puderam apurar até ao momento — e faço
aqui uma ressalva —, não houve na abundante e pulverizada imprensa açoriana
da época imediata uma verdadeira cŕıtica do livro de Raul Brandão. Alegando
falta de espaço, um mês depois de o ter recebido, como reconhece, o Correio
dos Açores de Ponta Delgada dedicou o centro da sua primeira página de 12
de Junho de 1927, um domingo, à reprodução das linhas lapidares sobre as
Furnas, classificando o livro como «notável volume» e fazendo promessa dum
escrito «de mais de espaço» que não cumpriu. Em contrapartida, a 15 de Maio,
o jornal de José Bruno Carreiro puxara bem a brasa à sua própria sardinha, des-
tacando a duas colunas Um Mês de Sonho. Conspecto de etnografia açoriana
de José Leite de Vasconcelos, o livro de um dos participantes da Missão, com
uma cŕıtica inesperadamente assinada — talvez um convite ou uma encomenda
— pela prestigiada pedagoga, feminista e incansável publicista Ana de Castro
Osório que, indiferente ao brado que As Ilhas Desconhecidas de Raul Brandão
então lançavam em Lisboa, áı não se lhe refere nem mais tarde o fará. . . Em
contrapartida, o Diário dos Açores, rijo entusiasta do livro a vir — em Janeiro
de 1926 antecipara a publicação dum excerto, «Quatro ilhas à vista» (em versão
provisória, que permite datar o trabalho de escrita), a 26 de Novembro de 1925
fez longa cŕıtica às Memórias do escritor e a 14 de Maio de 1927 exibiu dois ou-
tros excertos do livro, poucos dias antes de ser conhecido —, não se abalançou a
uma cŕıtica literária digna desse nome. Até ao momento, só n’A União de Angra
do Heróısmo encontrei uma recensão, da autoria de Lopes Baptista, mas seis
meses depois, a 24 de Setembro: texto datado de «Sintra, 17 de Agosto». O
Açoriano Oriental nada disse, e até mesmo O Faialense. Semanário Indepen-
dente de Francisco Silveira Garcia, que a 22 de Junho e 20 de Julho de 1924 lhe
dedicara bondosas palavras de apreço e boas-vindas («da sua passagem calada
por estes abençoados torrões algo resultará de glorioso para ele e de consolador
para todos nós, açorianos: o seu livro sobre os Açores»), não encontrou quem
nem quando comentá-lo.

As coisas são o que são, mas é imposśıvel não reconhecer da parte do
seríıssimo biógrafo de Antero de Quental (Subśıdios para a sua Biografia, 1934),
e director do jornal micaelense, José Bruno Carreiro, uma boa dose de animosi-
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dade por Raul Brandão, que o formalismo de um punhado de palavras de cortesia
e amabilidade de protocolo não consegue esconder. A 18 de Setembro de 1924,
no termo da campanha, comentou com azedume os elogios superlativos dum re-
dactor do Diário dos Açores, um rival micaelense, segundo o qual o livro que
Raul Brandão iria escrever em breve seria «o mais alto e mais inabalável padrão
erguido até hoje em proveito das nossas ilhas». Semanas antes, a 30 de Julho,
o Portugal, Madeira e Açores publicara — e que coincidência diabólica! —,
justamente ao lado duma fotografia de José Bruno e de breves apreciações dos
tais missionários, uma not́ıcia não assinada que começa assim: «Encontra-se nos
Açores contemplando o mar, o céu e os costumes maŕıtimos, Raul Brandão. Não
pareça tal facto vulgar: Raul Brandão é dos maiores prosadores modernos. A
sua pena tem o condão de ser um pincel admirável. A sua prosa não descreve
a natureza: revive-a. Os Pescadores, sua última produção, é o mar imenso, que
beija as costas de Portugal, arfando constantemente. Esse livro tem dentro de si
o rumor da vaga, a frescura da neblina, a cor inimitável do céu, do mar, da luz.
Todo ele são chapadas de azul, manchas de verde, alvuras de espuma, nódoas de
névoa.» E uma dúzia de linhas vibrantes abaixo, conclui, para provável desespero
de José Bruno: «Que maravilha não nos dará Raul Brandão ao voltar dos Açores,
aonde foi colher, seguramente, as mais fortes emoções da sua vida? Não é pois
vulgar, nem pode passar despercebida aos açorianos, a vilegiatura, na sua terra
natal, de um tão grande português.»

Temendo, por certo, que o escritor outsider obscurecesse — injustamente na
sua opinião, mas ainda assim, obscurecesse — o efeito obtido pela sua escolha
pessoal de convidados para elogiarem uns Açores a caminho da autonomia ad-
ministrativa, em vésperas das comemorações do seu descobrimento, José Bruno
Carreiro não demorou a escrever a outro componente da missão de continentais,
Antero de Figueiredo, pedindo-lhe que se apressasse. A carta é inédita, está
datada de 24 de Dezembro de 1924, pertence à Biblioteca Pública Municipal do
Porto e nela se pode ler isto: «E quando nos dá as impressões da sua viagem
aos Açores? Quanto gostaria que sáıssem antes do livro do Raul Brandão, não
pelo receio das comparações, mas porque tudo teriam a lucrar, no ponto de vista
de interesse e livraria, em aparecer primeiro.» E declara: «A viagem do Brandão
foi mais uma mina para o democratismo e para o radicaleirismo ind́ıgenas, que
já anunciam o livro “como o mais extraordinário monumento”, “o mais radioso
poema”, o “mais isto” e “o mais aquilo” jamais erguido em honra dos Açores, a
cantar-lhes os aspectos e as belezas!. . . Compreende-se o jogo e a intenção. . .
Já o verão passado tive de dizer duas coisas, no jornal, a um redactor do ou-
tro quotidiano micaleense. . . ». Figueiredo nunca escreveria o livro desejado por
Carreiro, e menos ainda o faria, acredito eu, para enfrentar em benef́ıcio duma
trica poĺıtica um amigo de longa data, pois estudaram juntos num liceu do Porto
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e tinham por hábito frequentar-se reciprocamente em suas casas, em Espinho ou
Guimarães.

Mas se esta carta nos ajuda a esclarecer um certo ambiente de crispação
— como agora se diz — que subtilmente envolveu, por ricochete, a passagem
de Raul Brandão pelas ilhas, e desse modo também pelo menos uma parte da
restrita recepção que o seu livro aqui teve, três anos depois, preferia avançar no
tema, sugerindo-vos a leitura dos textos sobre estes assuntos que Urbano Bet-
tencourt dedicou demoradamente no seu livro O Gosto das Palavras II, de 1995, e
do texto «Raul Brandão e as ilhas», que Pedro da Silveira (1922-2003) publicou
no suplemento literário d’O Comércio do Porto, a 23 de Junho de 1953, antes de
reciclá-lo como prefácio à segunda edição d’As Ilhas Desconhecidas, de 1978.
Em cavaqueiras de biblioteca aqui em Angra, cerca de 1940, o muito jovem inte-
lectual florentino ouviu do idoso publicista Gervásio Lima (1876-1945) ter-se ele
recusado a Vitorino Nemésio apresentar-se a Raul Brandão que desembarcava
no Páteo da Alfândega desta cidade, porque ao contrário dum literato fardado à
aristocrata, como ele, e como ele supunha — e porventura exigia a — todos os
outros escritores, viu no autor de Húmus alguém que poderia ser «um emigrante
que voltava da América sem vintém».

Vale a pena reler esse testemunho de Pedro da Silveira, tanto mais que ele
é hoje dif́ıcil de encontrar. Disse ele: «Aos quinze ou dezasseis anos, já depois
de ter calcorreado quase todo o arquipélago dos Açores, já com o estômago
afeito aos diabólicos solavancos do vapor da Insulana no Canal das Flores, eu,
como tantos muito mais velhos, não encontrara ainda o que havia de ı́ntimo,
de nosso, na paisagem e no feitio da gente do Oeste dos Açores. O verde da
paisagem era simplesmente verde, o céu de chumbo não me dizia nada, ou não
o entendia. [. . . ] E foi Raul Brandão, com As Ilhas Desconhecidas, quem me
desvendou o mistério disso tudo. E também das vidas dos homens e mulheres
simples do Corvo, das Flores, do Pico. Ele e os velhos marinheiros coevos da
Moby Dick, os emigrantes mais ou menos falhados da Califórnia, do Oregon e da
Nevada — deram-me as primeiras lições de uma realidade açoriana que, até áı,
ninguém mais me soubera mostrar. Primeiro que Roberto de Mesquita e Vitorino
Nemésio, Raul Brandão foi o meu mestre da geografia sentimental das ilhas.»
E conclui assim: «Só por má-fé, ou por cegueira se poderá menosprezar obras
como esta. Repito — As Ilhas Desconhecidas é dos maiores livros portugueses
de viagens de todos os tempos. E o maior que um estranho aos Açores escreveu
acerca destas ilhas atlânticas» — opinião que transpôs e manteve no verbete
«Açores» que com a sua enorme autoridade escreveu para o Grande Dicionário
da Literatura Portuguesa e de Teoria Literária dirigido por João José Cochofel,
em 1977.
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No Jornal de Not́ıcias do Porto, logo a 27 de Maio de 1927, em texto
de primeira página não assinado, «o novo livro de Raul Brandão» tinha sido
saudado com um entusiasmo que nada deve a estas apreciações: «O livro é
duma composição simples que, como estilo, é das melhores lições que temos
recebido. Certas das suas páginas descritivas são modelares. O escritor, que
é essencialmente um dissecador de almas, é também um colorista fulgurante.
[. . . ] Os Açores encontraram o seu grande pintor — um riqúıssimo pintor, que
no seu verbalismo opulento tem a melhor paleta» (itálico meu). E referindo-se
especificamente ao «formidável» caṕıtulo dedicado à ilha do Corvo, prossegue:
«A piedade pelos humildes, que é o fulcro de toda a obra de Raul Brandão,
transluz em cada página desse caṕıtulo que ficará como das melhores coisas da
nossa ĺıngua.»

Em Orense, o galego Vicente Risco (1884-1963), grande amigo de Teixeira
de Pascoaes, comenta As Ilhas Desconhecidas na revista Nós, n.� 45, de 1927,
sublinhando «a sua força expressiva verdadeiramente extraordinária», pois «com
palavras junta os procedimentos todos da pintura: esquematiza, desenha, divide
os tons, cria veladuras, ou lava e lambe, empasta e embastece as tintas como lhe
convém para o efeito de que o leitor veja quanto ele descreve. É verdadeiramente
digna de nota a análise que faz da luz dos Açores, que ele decompõe de mil modos
nos seus elementos, como faria um qúımico». Mais ainda: Risco aproxima — pela
primeira e única vez, quanto sei — o livro de viagens de Raul Brandão a um
outro do irlandês Edmund John Millington Synge, The Aran Islands, de 1907.

Como sabem, Brandão morreu a 5 de Dezembro de 1930. Comovido, Nemésio
escreveu sobre ele na primeira página do Diário de Lisboa sob o t́ıtulo impactante
de «Alguém», mas, pelo que já vi (ou pude ver), os jornais regionais passaram ao
largo do óbito do escritor. O Correio da Horta, fundado na véspera do óbito e
dirigido por Osório Goulart e Raposo de Oliveira, dois advogados literatos, não
lhe dedica sequer uma breve. Uma vez mais, o Açoriano Oriental também lhe
foi indiferente. O Diário dos Açores, através do seu correspondente em Lisboa,
fez um relato muito completo, mas só a 16 de Dezembro, onze dias depois,
portanto. A 2 de Janeiro do ano seguinte o Diário dos Açores de São Miguel
publicou um depoimento escrito em Lisboa pouco antes do Natal, curiosamente
por alguém que o vira descendo o Chiado no último dia de vida. «Compreendo
agora perfeitamente — escreveu o micaelense Manuel Barbosa — que Raul
Brandão fosse também um pintor, deixando o seu nome ligado a numerosas telas.
Pois que são estas Ilhas Desconhecidas senão nossa vasta galeria de quadros,
reveladores de riqúıssima paleta em que as mais delicadas cambiantes das cores
se mostram dóceis ao poder descritivo e criador do Artista? O facto concreto
e a ideia de cada quadro a pouco mais se reduzem do que às śınteses que
apresentam: a acção, como a de quase todos os seus livros, é morosa, indolente
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e escassa: tudo o mais é riqúıssimo colorido composto divinamente pelo sol, do
mar, do céu e da paisagem, e transmitido ao papel pela excelsa virtude deste
mago da palavra.»

Em 1933 Armando Côrtes-Rodrigues dedicou à memória de Brandão o soneto
«Sorriso de verão», inclúıdo no seu livro Cântico das Fontes, com capa desenhada
por Domingos Rebelo, e previamente impresso no Correio dos Açores de 25 de
Março — retomando um motivo das Memórias do escritor minhoto, o da árvore
velha e tonta que floresce no inverno (mais tarde incluiu excertos d’As Ilhas
Desconhecidas na sua Antologia Literária dos Açores publicada pela Bertrand).
Mas com o passar dos anos, como tantas vezes acontece, a poeira do tempo
adensou ainda mais o eclipse a que o livro haveria de ser votado. No primeiro
congresso açoriano de 1938, a escritora e jornalista Maria Lamas foi chamada
à Sociedade de Geografia para falar de São Miguel, «ilha de encanto», e nas
quatro densas páginas que publicou nas respectivas actas — ela, cujo livro As
Mulheres do Meu Páıs tanto deve a uma sugestão de Raul —, não foi capaz de
referir-se-lhe, preferindo elogiar «a palavra inspirada de Guilherme de Morais»,
o malogrado autor de Ilhas do Infante. Manchas & Paisagens dos Açores, com
beĺıssima capa de Domingos Rebelo, relato póstumo dum breve cruzeiro das ilhas
na primavera de 1933, em que também esteve Manuel Carreiro, grande adepto
de Raul Brandão (em Janeiro de 1928 oferecera-lhe Meio-Dia. Prosas com
dedicatória «Ao eminente Escritor Senhor Raul Brandão, um dos mais cultos e
brilhantes esṕıritos contemporâneos»). Como se não bastasse, Morais refere-se
aliás por várias vezes ao nosso escritor, a quem chama «o pintor artista de As
Ilhas Desconhecidas» (p. 95). No Corvo, fez mesmo questão de passar «junto
da casa onde morou o prosador. É uma casa muito caiada, de janelas rasgadas
sobre a via, com um pequeno balcão ajardinado. Vislumbro ali o escritor, sentado
no mainel, “alto e ruço como um choupo”, irmão de Dostoiewsky, com a mesma
capa com que o via subir o Chiado, nos dias friorentos, contemplando o mar e as
almas» (p. 105).

Mas esse eclipse, casual ou intencional, perdurou, explicável ou inexplicavel-
mente. Em 1944, assinalando duas décadas da missão dos continentais, o livro
de Oldemiro César foi publicado em edição aumentada, incluindo um prefácio de
balanço, em que o jornalista omite uma vez mais o livro de Raul Brandão, um
autor por ele conhecido e estimado, ao ponto de ter colocado frase sua como
eṕıgrafe de caṕıtulo de um dos seus livros. . .

A morte de Raul Brandão, a emergência e doḿınio de novas correntes li-
terárias e a não reimpressão dos seus livros submergiram As Ilhas Desconhe-
cidas do panorama literário. Lúıs Ribeiro destaca nos seus tão referenciados
Subśıdios para Um Ensaio sobre a Açorianidade, de 1936, que o escritor «soube
ver» os Açores, cuja «luz difusa, coada pelas nuvens, tanto impressionou [. . . ] a
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sua extraordinária sensibilidade de artista» — e João Afonso, em comentário à
edição de 1964 desse opúsculo, considera que as «descrições literárias plenas
de observação — as de Raul Brandão, sobretudo — [. . . ] se poderia ir buscar
nova explicação para a compleição pśıquica do açoriano». Em O Lavrador de
Ilhas, I: Literatura Açoriana hoje (1981), J. H. Santos Barros reproduz artigo de
Novembro de 1979 onde se lê: «quando entre nós esteve, [Raul Brandão] teve a
humildade suficiente para querer conhecer-nos sem ser do alto de cátedras. E
conheceu-nos. E falou de nós, como poucos de nós temos sabido falar de nós
próprios», ousando por isso classificá-lo de «escritor açoriano».

Vinte e seis anos depois da primeira edição, o referido artigo de Pedro da
Silveira num prestigiado suplemento literário, em Junho de 1953, não foi sufi-
ciente para motivar um editor — nacional ou regional — a reparar no livro,
pese embora a ênfase colocada nas suas qualidades: «Não hesito em classificar
As Ilhas Desconhecidas como dos maiores livros de literatura de viagens de
todos os tempos da Literatura Portuguesa. [. . . ] Ao pé disto, tudo o mais que
estranhos escreveram acerca dos Açores é música desafinada. As belas páginas
de Chateaubriand sobre a Graciosa, o livro dos sagaćıssimos Joseph e Henry
Bullar, o do americano Webbster, os escritos de Alberto de Mónaco, de Knud
Andersen e de tantos outros podem considerar-se quase nada ao pé de As Ilhas
Desconhecidas».

Mas também a ńıvel regional avisos deste tipo não surtiram efeito. Em
conferência proferida no Liceu Nacional de Ponta Delgada a 11 de Maio de 1967
(assinalando com ligeiro atraso o centenário do nascimento do nosso escritor),
Manuel Carreiro exclamou: «Qual o prosador português, ao ńıvel cimeiro deste,
que se dispôs a visitar, por sua própria iniciativa, o nosso arquipélago, a percorrer
estas ilhas e a escrever sobre elas um livro de tão grande projecção literária?! |
Bastaria esta particular circunstância para redobrarmos a nossa admiração e o
nosso reconhecimento perante a figura inconfund́ıvel do famoso homem de letras,
que ao nosso arquipélago consagrou uma das suas principais obras, de que,
inexplicavelmente, há só uma primeira edição, há muito esgotada. | Parece-me
que um dos modos mais significativos de cultuarmos a memória de Raul Brandão
neste ano centenário seria a vulgarização da sua obra, a preços acesśıveis, e
entre os livros a reeditar deveria ser dada primazia às Ilhas Desconhecidas»
(itálicos meus).

Seria ainda preciso esperar longo tempo para que o livro ressurgisse, pri-
meiro por Perspectivas & Realidades, e depois por Comunicação, Frenesi, Solmar
e Quetzal, respectivamente em 1978, 1988, 2008 e 2012. A entrada da obra de
Raul Brandão em doḿınio público (1980) facilitava a iniciativa de quaisquer edi-
tores que quisessem publicá-lo, em obras completas que tardavam. A primeira
foi uma editora formada após Novembro de 1975 por João Soares, então um
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jovem de 26 anos (1949-), e por Victor Cunha Rego, jornalista de gabarito que
em 1961-64 havia sido editor no seu ex́ılio brasileiro. Ao contrário de outros
projectos editoriais de obra completa, que subestimam o livro açoriano de Raul
Brandão, a P&R lançou-o depois das memórias do escritor, dando-lhe uma prio-
ridade e uma importância que até áı ninguém lhe tinha dado. A promoção da
leitura numa rede pública de bibliotecas que dava os primeiros passos estava
a ser levada a cabo por um instituto do livro dirigido pelo escritor e também
outrora editor António Alçada Baptista, que decidiu reparar o esquecimento do
livro de 1927 atribuindo tão elevado patroćınio à edição da P&R, que centenas
de exemplares foram oferecidos a bibliotecas e escolas, e os que foram para as
livrarias tiveram preço reduzido por deferência do editor — mais ainda, foi feita
uma edição especial, ilustrada por um jovem artista que viajara pelos Açores, um
austŕıaco filho de diplomatas de nome Dante Vicente.

Veio depois a edição da editora Comunicação, com o prefácio de António Ma-
nuel Machado Pires, replicado ipsis verbis nas recentes reimpressões regionais,
mais de duas décadas depois. Curioso é notar que o tão sagaz editor Figueiredo
de Magalhães chamou ao comentário prefacial de Os Pescadores o escritor José
Cardoso Pires, mas deixou a um académico a avaliação de As Ilhas Desconhe-
cidas. Pessoalmente, acredito que José Martins Garcia, ou Carlos Wallenstein
— actor, também poeta e romancista, cuja simpatia por Brandão levou a querer
representá-lo em finais de curso —, estariam bem posicionados para reler o livro
de 1927 num instigante exerćıcio de confronto literário geracional idêntico ao
acima referido. Muitas razões, hoje dif́ıceis de estabelecer, ou fáceis de cal-
cular quando relações pessoais fixam ou entorcem e fragilizam meios culturais
confinados, podem ter feito que assim não tivesse acontecido.

Seja como for, e porquanto a recepção cŕıtica do livro precisa ainda de
ser profundamente inquirida, «Dos apontamentos de Raul Brandão à ficção de
Nemésio», inclúıdo no volume Exerćıcio da Cŕıtica (1995) de Martins Garcia,
parece-me ser o tipo clássico de marginália — como também são exemplos:
«Raul Brandão e As Ilhas Desconhecidas. Duas cartas de Noriega Varela a
João Verde, e os cadernos de notas da viagem pelos Açores», de Pedro da Sil-
veira (nesta mesma Atlântida, em 1986); e «Estrangeiro e amigo: Raul Brandão
nas Ilhas Desconhecidas» de Gustavo Rubim — (Lusofilias, Universidade de
Aveiro, 2008) — que conviria reunir numa próxima edição do livro, cujas marcas
na comunidade insular também estão por estabelecer. Mas o facto de o maestro
Francisco Lacerda ter sido um dos primeiros a carregar o féretro do escritor, e
que entre ele e Domingos Rebelo muito de comum possa ser sugerido, a partir de
documentos prevalecentes e de obras pictóricas, garante-nos vivamente que, ao
assinalarem-se 90 anos do livro, este possa começar a ser menos desconhecido. . .
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Este escrito é um primeiro relato da pesquisa homónima em curso, com o pa-
troćınio da Direcção Regional da Cultura dos Açores, em parceria com a editora
Companhia das Ilhas, de Lajes do Pico. Foi apresentado no Instituto Açoriano
de Cultura, a 8 de Setembro de 2017.
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Aos ombros da «visão d’artista»
Annabela Rita1

«Se vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de Gigantes», disse
Newton em carta de 5/Fev./1676 a Robert Hooke, evocando a famosa metáfo-
ra atribúıda por John de Salisbury a Bernard de Chartres no seu Metalogicon
(1159), metáfora que Richard William Southern (séc. XII) considerou de com-
paração entre os académicos seus contemporâneos aos da Antiguidade Clássica.
Antigos e Modernos2. Como lembrou Carlos Fiolhais no seu prefácio à obra
Aos Ombros de Gigantes (2010), de Stephen Hawking, Newton referia-se a Ga-
lileu Galilei e a Johannes Kepler, da geração que o precedeu, os quais, por
sua vez, foram precedidos por Nicolau Copérnico, que desafiou a longa tradição
geocêntrica ao afirmar que a Terra se movia em torno do Sol. É o confronto em
que a inovação se gera. Seja qual for a área disciplinar. É a mudança que a
Biologia evidencia, configurando com o seu modelo o conhecimento oitocentista:
a vida feita por sucessão geracional e por adaptação e morte. . . vida e morte do
corpo e da imagem, ciclo, transformação.

No caso da Literatura Portuguesa na viragem do séc. XIX para o XX, ei-
-la protagonizada por 3 grandes autores que nasceram há 150 anos e que aqui
celebramos: Raul Brandão (1867-1930), António Nobre (1867-1900) e Camilo
Pessanha (1867-1926)3.

1 Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro de Literaturas e Culturas
Lusófonas e Europeias (CLEPUL).

2 Richard William Southern, The Making of the Middle Ages, Yale, Yale University
Press, 1952, p. 203.

3 Assinale-se, a propósito, que, dos 3, apenas a Camilo Pessanha [http://purl.pt/1436

http://purl.pt/14369/1/


i
i

i
i

i
i

i
i

36 Annabela Rita

Há 140 anos, uma década depois do nascimento dos nossos 3 Gigantes,
quando nasciam como leitores, eis que se impõe um texto de Cesário Verde (1855-
-86): «Num Bairro Moderno» (1877). Nele se consagra a «visão de artista», da
Arte, e a Poesia, a da Modernidade estética dominada pela dimensão transfi-
guradora (não expressiva, nem representativa, nem mimética de modelos). Visão
que nos surpreende sob a luz brilhante da manhã, oferecendo-se à exploração
e reconfiguração pelos diferentes e sucessivos programas estéticos, sombreada e
indecidida por tantos. Convoquemos a passagem.

Dez horas da manhã; os transparentes
matizam uma casa apalaçada;
Pelos jardins estancam-se as nascentes,
E fere a vista, com brancuras quentes,
A larga rua macadamizada.
[. . . ]
[. . . ] Eu descia,
Sem muita pressa, para o meu emprego,
[. . . ].

Na imaginação do leitor actual que eu sou, esta imagem cesárica forma um
d́ıptico contrastivo com o nocturno e posterior «O Sentimento dum Ocidental»
(1880, 3.� centenário de Camões), pois ilumina e consagra uma Lisboa em pro-
gressiva expansão, evocando, assim, as séries impressionistas a diferentes alturas
do dia, com as paisagens transformadas pela intensidade e variação da luz.

E a «visão de artista» surpreendente ocorre sob o Sol mais brilhante e num
cenário que lhe serve de moldura e lhe duplica a novidade: o da transfiguração
urbańıstica de Lisboa pela Avenida da Liberdade, que inicia «o velho sonho de
um boulevard moderno que devorasse e desse novo sentido ao Passeio Público da
cidade romântica»4, metamorfose acompanhada pela euforia de projectos conce-
bidos e multiplicados com a imaginação à solta. A civilização rasgando o espaço
e transformando-o. Duplo prod́ıgio de idêntico sentido, pois, de rećıproca inten-
sificação.

9/1/, http://purl.pt/14369/1/cronologia1867.html] e a Raul Brandão [http://www.raulbran
dao.pt/pt/autor/] foram dedicadas cuidadas cronologias. Quanto a edições cŕıticas: o Hú-
mus de Raul Brandão tem uma de 2012 [https://sigarra.up. pt/reitoria/pt/pub_geral.pub_vi
ew?pi_pub_base_id=10715], de Maria João Reynaud, e Clepsidra tem a de 1997, de Bar-
bara Spaggiari, e de 1996, de Paulo Franchetti, divergentes [Cf. http://paulofranchetti.bl
ogspot.pt/2012/05/editarcamilo-pessanha-metodo-e-de.html]. António Nobre é o menos
cuidado. . .

4 José-Augusto França, História da Arte em Portugal. O Pombalismo e o Romantismo,
Lisboa: Editorial Presença, 2004, p. 162.
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Em contraponto, fica, pois, para nós, leitores dos séculos seguintes, um velho
Portugal de uma Lusitânia imaginária, evocada, p. ex., pelo sujeito nobreano
deslocando-se nesse Quartier Latin da boémia art́ıstica («Lusitânia no Bairro
Latino», 1891-92). Contraluz compositivo formando um imaginário poĺıptico oi-
tocentista entre passado e presente, sombra e luz, memória e observação. O novo
gerando-se na sua anterioridade. . .

Eis-nos, pois, num admirável mundo novo onde a inovação nos atinge, súbita,
singular, prodigiosa e sob luz que «fere».

Ferido pelas «brancuras quentes», o olhar do poeta desliza pelo real en-
volvente, oferecendo-nos imagens em sucessão, oscilando entre o conjunto e o
pormenor, o imóvel e o seu contrário, a paisagem e as figuras.

Na primeira estrofe, a descrição da banalidade quotidiana adquire apresen-
tacionalidade: «Pelos jardins estancam-se as nascentes» assinala uma progres-
siva suspensão do movimento e do som correspondente que parece anunciar um
acontecimento. Suspense. Estrofe, pois, institúıda pedestal de obra art́ıstica: o
poema, a visão de artista, o processo imaginativo.

De repente, perante a giga «como um retalho de horta aglomerada». . .

Subitamente, — que visão de artista! —
Se eu transformasse os simples vegetais,
À luz do sol, o intenso colorista,
Num ser humano que se mova e exista
Cheio de belas proporções carnais?!

A pergunta retórica, acentuando o registo convivial do poema, evoca famo-
sos diálogos entre artistas, génese de muitas obras. Frankenstein (1817) é o
exemplo mais imediato, mas Cesário arrasta a experiência da criação da vida das
sombras do laboratório para a luz do Sol, libertando-a do estigma da negativi-
dade nocturna e solitária, secretista, e legitimando-a na partilha diurna e social,
estética. Afinal, o séc. XIX é o de Darwin e d’A Origem das Espécies (1859).
E combina-a com a célebre e anterior Lei de Lavoisier (séc XVII)5, fundador da
Qúımica moderna e autor de uma das primeiras gramáticas russas. Respostas
modernas à obsidiante interrogação da vida e das suas origens. . .

Nessa imagem do «bairro moderno» dinamizada pela deslocação do sujeito,
gera-se, «subitamente», uma fractura por onde o olhar perscruta a «visão de
artista», a Arte, enfim, na sua emergência. O travelling dá lugar ao zoom em
direcção ao pormenor e este, em close up, a um salto no imaginário: o movimento
cede à imagem, espécie de portal para outra dimensão, a estética.

5 Na verdade, anterior, Lei da Conservação das Massas, de Mikhail Lomonosov publi-
cada pela primeira vez em 1760, mas sem divulgação na Europa.
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Neste novo universo, são-nos oferecidos os instrumentos/critérios para nossa
orientação, gps do pensamento inovador.

E, como nos velhos planisférios, também as referências se assinalam. Não
resisto a evocar o exemplo do planisfério de Martin Waldseemüller, Universalis
Cosmographia Secundum Ptholomaei Traditionem et Americi Vespucii Aliorum-
que Lustrationes (1507), que apresenta pela primeira vez o mundo dividido em
dois hemisférios, oriental e ocidental, separadamente, com Ptolomeu à esquerda e
Américo Vespúcio à direita, cada um deles com os seus instrumentos cartográficos
e acompanhado pelos ventos antropomorfizados e nomeados, sinalizando o ciclo
da cartografia desde a Antiguidade Clássica às viagens de exploração do seu
tempo.

Vejamos os factores de orientação que constituem os operadores da «visão de
artista» cesárica. E observemo-lo a folhear a História da Arte, mas numa pers-
pectiva de bastidores, da alquimia do verbo caldeado nos diferentes e sucessivos
programas estéticos.

Regressemos ao poema:

E eu recompunha, por anatomia,
Um novo corpo orgânico, aos bocados.
Achava os tons e as formas. Descobria
Uma cabeça numa melancia,
E nuns repolhos seios injectados.

As azeitonas, que nos dão o azeite,
Negras e unidas, entre verdes folhos,
São tranças dum cabelo que se ajeite;
E os nabos — ossos nus, da cor do leite,
E os cachos de uvas — os rosários de olhos.

Há colos, ombros, bocas, um semblante
Nas posições de certos frutos. E entre
As hortaliças, túmido, fragrante,
Como dalguém que tudo aquilo jante,
Surge um melão, que me lembrou um ventre.

E, como um feto, enfim, que se dilate,
Vi nos legumes carnes tentadoras,
Sangue na ginja v́ıvida, escarlate,
Bons corações pulsando no tomate
E dedos hirtos, rubros, nas cenouras.
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Em primeiro lugar, define a «visão de artista» como uma percepção trans-
figuradora do real, capaz de lhe conferir uma dimensão mágica, revelando nele
outras realidades, qualitativamente diferentes, imaginárias, surpreendentes.

Em segundo lugar, denuncia uma tendência antropocêntrica do imaginário
que o conduz irresistivelmente dos «vegetais» ao «ser humano», lembrando-nos,
quer a tradição ocidental erudita, quer a nacional popular, relacionando-as de
modo ı́ntimo e vinculando-se a elas: por um lado, no Renascimento onde a An-
tiguidade se renova, encontro autores seiscentistas como Giuseppe Arcimboldo,
cujas composições com vegetais, frutos e flores configuravam perfis, rostos huma-
nos, constituindo naturezas-mortas antropomórficas.

Em terceiro lugar, reconhece que essa transfiguração (e este termo será
também estratégico para a minha reflexão mais adiante) é transcendente, por
conduzir do «simples» (vegetal imóvel) ao complexo («ser humano que se mova
e exista»), reactivando em nós a memória da Alquimia e das esotéricas tenta-
tivas e mitos da criação do homem, do homúnculo, reivindicada por Paracelso
e vividamente representada no Fausto de Goethe. . . O poeta cesárico parece
lembrar-nos, assim, uma longa e antiga galeria ḿıtica de seres que desafiaram
as forças divinas ensaiando a criação da vida, estimulando em nós a imaginação,
a fantasia e a sensibilidade a elas, efeito idêntico, ao da conversa entre Lord
Byron e Percy Shelley sobre a natureza da origem da vida e de que forma coi-
sas inanimadas poderiam voltar a mexer-se, que provocou em Mary Shelley, com
consequências também criativas.

Em quarto lugar, dizendo que «recompunha, por anatomia, / Um novo corpo
orgânico, aos bocados», o poeta impõe já inevitavelmente o fantástico pressentido
nesse ser estranho e heterogéneo, agigantado pela evocação pantagruélica (e,
através dela, também dos gigantes da mitologia clássica, da literatura de viagens
e do maravilhoso contoário popular e infantil): o monstro de Frankenstein eleva-
-se diante de nós desde o ińıcio de oitocentos, dominando a cena, assombrando-a
de incŕıvel, deformando o racional traço geométrico («a compasso e esquadro»)
em emocional curva gótica, mas consubstanciando, igualmente, a actualização dos
velhos mitos na revolução cient́ıfica e tecnológica do séc. XIX, pela cedência das
práticas combinatórias e experimentais alqúımicas e cabaĺısticas à electricidade.
O monstro é o que se agiganta pela singularidade potenciada pelo efeito de
estranheza em quem o vê.

Se nos lembrarmos que a segunda parte do t́ıtulo da obra é Frankenstein ou

o Moderno Prometeu (1818), suspeitamos na alusão a evocação da Arte como
fogo prometeico e do Autor como esse velho mito do conhecimento ocidental,
com uma grandeza que não reconhecemos aos que lhe sucedem na busca do
conhecimento. . .

O exotismo verte-se em estranheza, e esta, em assombro.
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Através das figuras compósitas de Arcimboldo e dos conceitos do belo e da
proporcionalidade, faz-nos recuar até ao Renascimento, época do artista-cientis-
ta que combina a investigação geométrica, anatómica e matemática, em especial,
com a arte.

Passeemo-nos por este universo imaginário em que entramos através do ofe-
recido portal da «visão de artista». Encenemos uma nova perspectiva artificialis,
de vertiginosa acronia.

Na obra de Arcimboldo, onde o surrealismo se anuncia, a memória leva-me
ao encontro de duas obras fundamentais: Verão (1573) e Vertumnus (c. 1590). A
primeira, quadro da série Quatro Estações, organizada por simetria e assimetria,
apresenta um busto masculino de perfil composto por legumes e frutos da época
em cuja gola o pintor inscreveu «GIUSEPPE ARCIMBOLDO F.» («G. A. fez
isto») e «1557», autenticando-o e datando-o. O segundo, quadro de homenagem
ao imperador austŕıaco Rudolfo II, representa o antigo deus romano da vegetação
e da transformação, sendo esta última, vinculada à própria existência, exacta-
mente a problemática aqui em causa. Fazendo-me evocá-las, o discurso cesárico
parece desejar que conjugue ambas as imagens num mesmo ı́cone emblemático e
simbólico da transformação, representado de perfil e de frente, garantindo, assim,
uma identidade.

Considerado por alguns um dos precursores da arte moderna, Arcimboldo está
também fortemente enraizado na cultura clássica e humanista: as suas figuras
encenam o velho sistema de correspondências que se repercutirá no Simbolismo,
defende a harmonia formal e tonal, os seus desenhos grotescos inspiram-se di-
rectamente nas águas-fortes alemãs e nas caricaturas de Leonardo da Vinci, a
reflexão relaciona-o com a tradição alquimista e mágica tão forte na corte im-
perial letrada, etc. Interessantes são, ainda, as experiências de dupla leitura
por inversão (O Cozinheiro, c. 1557, O Horticultor, c. 1590). Responsável pelas
Câmaras de Arte e Prod́ıgios da corte imperial e seu excelente colaborador, a
sua produção como que desenvolve uma museologia semelhante.

Em suma, Arcimboldo sinaliza aspectos importantes da composição, em ge-
ral, e da que se gera na descontinuidade do texto cesárico, em particular: as
correspondências, as (as)simetrias, a ambiguidade potenciadora de dupla leitura,
o prod́ıgio. Prod́ıgio que, nas suas versões de maravilha ou de monstro, foi o
grande protagonista da longa tradição da literatura de viagens, suspendendo
a continuidade ao olhar fascinado do viajante e invadindo-o de expectância,
essa que também nos invade sob o impacto da escrita cesárica. Escrita onde a
deambulação também evoca o digressivo Viagens na Minha Terra, em cujo limiar
Garrett propõe e legitima a transformação desse modelo preferindo-lhe a visita
reflexiva do território nacional.
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Aos ombros da «visão d’artista» 41

Renascimento, barroco, exotismo e literatura de viagens sucedem-se, pois,
na minha memória, diluindo-se mutuamente as fronteiras, interpenetrando-se,
confundindo-se. . .

Na fractura da imagem do bairro moderno, o prod́ıgio de uma natureza-
-morta antropomórfica irrompe «subitamente» com toda a panóplia de carac-
teŕısticas enunciadas («como um feto, enfim, que se dilate», supremo prod́ıgio da
existência), numa hipotipose que me absorve a atenção para de novo a surpreen-
der pelo modo como se historicizará, quer através de um percurso na História da
Arte, quer acenando com a hipótese de se tornar uma narrativa.

Depois, e contrastando a Renascença com a realidade descrita no presente,
descreve no imperfeito essa transfiguração do real, concebida e inscrita na ima-
gem original, prod́ıgio a investigar e a mostrar em formação. Revelando os
critérios dessa transformação (a antropomorfização e a semelhança), os seus
elementos (os tons, as formas, as posições relativas), as suas referências (na
Estética, na História da Arte), as suas etapas, etc.

Ao longo dessa descrição, evoca e pondera com rigor modelos estéticos sub-
tilmente sinalizados por certos pormenores, percorrendo, afinal, um itinerário da
História da Arte e revelando-o inscrito na imagem compósita do primeiro mo-
mento, cujos elementos, aparentemente contemporâneos, se demonstram como
sucessivos (o espaço descompacta-se ou verte-se em tempo), historicizando a
composição: o classicismo apoĺıneo das «belas proporções carnais» (aqui, o
género ainda é neutro), o romantismo das «tranças» negras (o feminino começa a
impor-se), o naturalismo dos «seios injectados» (e, em etapa posterior, o realismo
das «carnes tentadoras»), o decadentismo-simbolismo dos «rosários de olhos»,
o expressionismo dos «ossos nus», o cubismo da combinatória dos recortados
«colos, ombros, bocas, um semblante» (abandonando o paradigma da arte como
representação) e o surrealismo de «um ventre» pantagruélico «d’alguém que tudo
aquilo jante», insinuando, por fim, a possibilidade do narrativo na descrição até
áı dominante, mas também sublinhando o deĺırio imaginativo.

Finalmente, demonstra o modo e as etapas do processo transfigurador na
sua percepção. Por um lado, evidencia a crescente redução do campo de visão
desde a rua ao grande plano do cabaz de vegetais e, neste, aos elementos que
toma caso a caso, metamorfoseando-os em signos-sinais de diferentes estéticas,
assim evocadas, ponderadas e ultrapassadas. Por outro lado, faz-me acompanhar
a progressiva perda da consciência proprioceptiva ao ser absorvido pelo imagi-
nado e imaginário: primeiro, a consciência da subjectividade de «[eu] achava» ou
«[eu] descobria» cede à aparente objectividade de «há» e «surge», fase em que
os objectos se lhe impõem pela própria dinâmica do processo, depois, esta etapa
é, por sua vez, encerrada na recuperação da lucidez implicada no procedimento
comparativo em «como», «me lembrou», etc., lucidez que parece conduzir-nos a
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uma mesa de anatomia ou de talho (lugares que a imaginação popular tanto
compara) cumulada de «carnes», «sangue», «corações» e «dedos». Se os mes-
tres da Renascença faziam anatomia para verter em arte esse conhecimento do
corpo humano, Cesário observa anatomicamente a história da arte para construir
este ser estranho que aqui nos oferece, «corpo orgânico aos pedaços» ou «ser
humano», que, afinal, parece outra coisa ainda. . .

A carnavalização da Arte pela Arte é denunciada pelo «ventre» pantagruélico
que, a certa altura, parece «tudo aquilo [ir] jant[ar]», engolir, fazer desaparecer,
qual monstruoso Cronos que, incrivelmente, comesse o «feto» que lhe tivesse
estado na origem. Rabelais impõe-se-nos com outro prod́ıgio: Pantagruel, o
gigante.

Avançando em direcção ao ponto de fuga renascentista (ou aproximando-se
ele de nós), a imagem transforma-se e define-se, integral: «um ser humano».
Depois, afastando-me dele (ou vice-versa), vejo-a fragmentar-se em detalhes
sucessivos (cabeça, seios, cabelos, olhos, colos, bocas, etc.), cada um deles, por
sua vez, referido de modo que releva de uma sensibilidade, de um cânone, de
uma estética.

Por fim, esses fragmentos recombinam-se e constituem-se em nova compo-
sição, diferente da anunciada, logrando as expectativas criadas.

Em suma, manipulando o detalhe, o poeta folheia uma História da Arte,
coloca-a em perspectiva, perspectiva vertiginosa, numa espécie de rapsódia, num
midlin que nos conduz da figuração à abstracção e dos mitos da criação (do poeta
inspirado e habitado de transcendência) aos da representação (do poeta que cria
a partir de alguma coisa, em geral percepcionada) e aos da composição (do poeta
que secciona metodicamente outras composições, muitas delas, alheias, recom-
binando esses fragmentos citacionais em nova composição). Estas últimas duas
hipóteses, a da representação e a da composição, concretizam-se e relacionam-
-se no texto: a imagem do espaço percorrido e a que nela se esboça, cindindo-a,
interrompendo-a, introduzindo-lhe a descontinuidade.

Nesse encontro com o Renascimento que Arcimboldo me proporciona, per-
cebo a busca do tempo do nascimento da Arte e do Artista, das origens. É a
altura em que a consciência do olhar como fundamento do saber e da criação
se cristaliza na perspectiva artificialis, essa mesma que confere protagonismo ao
Artista, conhecedor das leis do espaço e organizador da composição em função do
seu lugar, seleccionando também o seu destinatário, dirigindo-se a um entendido
na matéria. A perspectiva organiza e planifica, a proporcionalidade dimensiona
e confronta, ambas existindo em função dessa humanidade centralizada e exposta
de modo emblemático no desenho de Leonardo da Vinci, como que a libertar-se
das constrições do cosmos medieval estratificado para se impor no centro do uni-
verso pelos seus poderes criadores, iniciando uma história profana e nobilitada,
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com os seus Artistas (v. o «divino Miguel Ângelo», o enobrecido Ticiano, etc.) e
estilos.

Naquela altura, a ‘laicização’ do olhar, reduzindo o real ao percepcionado,
perseguiu a objectividade através da geometria, da matemática e da anatomia,
mas também teve de reconhecer a centralidade frontal da subjectividade eqúıvoca
protagonizada pelo observador. Dáı a ambiguidade nunca totalmente erradicada,
origem retórica da imagem. Dáı a quase contemporaneidade da emergência
da paisagem, do retrato e, até, do auto-retrato: Jan van Eyck (c. 1390-1441)
oferece-nos uma vista de Liège ao fundo de A Virgem do Chanceler Rolin (1434-
-36), na mesma altura em que nos faz ver Os Esponsais dos Arnolfini (1434) no
interior doméstico, reflectindo-os por trás no espelho convexo (mise en abyme),
representando-se em miniatura como pintor e assinando em latim como testemu-
nha («Jan van Eyck esteve presente»).

No texto cesárico, a composição não inscreve nem fixa em janela e em espe-
lho outra, respectivamente interior e exterior, como nos referidos quadros de Van
Eyck: o ‘artista’ inscreve-se como observador em movimento na paisagem que
instabiliza, inscrevendo nela ou, em rigor, num pormenor da cena da vendedeira,
ela mesma suscept́ıvel de evocar toda uma linhagem pictórica, também imagi-
nariamente, o fantasma de um retrato que acaba por não o ser, revelando-se,
afinal, itinerário estético ou composição fragmentada capaz de, por sua vez, se
dinamizar em narrativa. A clássica perspectiva fixa, central e frontal de outrora
cede à perspectiva em movimento, em sucessão e clivada pelo imaginário de
Cesário: entre ambas, há uma História da Arte que vai da representação à crise
da representação, história cujos ind́ıcios o poeta manipula na sua experiência
matinal. . .

E, se, no chão, «um cobre ignóbil, oxidado» (IV, 4), ao bater nos alperces,
provocara a fractura na imagem do real, do Bairro Moderno, o Sol, com a lu-
minosidade e o calor precedentes, reinstaura a realidade, dando continuidade à
cena da venda interrompida. Metal insinuando a obra alqúımica que a arte pode
ser. E, nessa fractura, implica-se outra: a da leitura, que subverte a linearidade
com a evocação, a associação e. . . como me vai acontecendo aqui.

A emergência da Arte recua então, remetida para esse ponto de fuga as-
sim desaparecido, obliterado pelo banal quotidiano citadino. Fugaz e carnava-
lesca, a imagem desaparecida deixa-nos suspensos entre percepção, miragem,
imaginação e alucinação, mas também entre retrospectividade e prospectividade
reflexivas. Dominados pela suspeita face à indecidibilidade da imagem vislum-
brada na fenda de outra. . .

Na rua, o poeta faz suceder a essa imagem da sua poiética a de uma outra
que a antecede:

Um pequerrucho rega a trepadeira
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Duma janela azul; e com o ralo
Do regador, parece que joeira
Ou que borrifa de estrelas; e a poeira
Que eleva nuvens altas a incensá-lo

A janela, śımbolo da perspectiva estética, limiar entre real e ficcional com que
Garrett encena e enquadra a história dessa Joaninha que equaciona a identidade
nacional, como atrás referi. Janela onde Cesário substitui o canto e a imagem
dos rouxinóis pela «infantil chilrada» de um canário apenas escutado. «Janela
azul» que parece antecipar para mim essa outra que Matisse nos oferecerá da
mesma cor (A Janela Azul, 1912). Inesperada e insinuada esquadria do prod́ıgio
da «visão de artista» oferecida à nossa observação e à pena dos Gigantes que
agora celebramos e que aos ombros dela andaram. . .
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Dois sonetos inéditos de António Nobre
Ernesto Rodrigues1

Breve, mas suficiente, a introdução de Mário Cláudio à soma da Poesia
Completa, de António Nobre2 — mais completa do que o prefácio à edição de
2000 nas Publicações D. Quixote –, esquece, entre lugares de publicação (p.
XII), os seguintes: O Heitor Pinto / Revista Litterario-Scientifica (Covilhã,
18-III/16-IV-1887, n.� 3), Nova Alvorada (Famalicão), 3, 1-VII-1891, e A Flor
(Porto), 1, 1-VII-1887, onde sai «O Meu Noivado» (p. 46-47), suscitando esta
pontuação, logo no primeiro verso: Em sonhos, vi-me de repente frio, 1988 Em
sonhos, vi-me, de repente, frio, 1887. Também «Balada do caixão», do Só, sai
como «A Balada do Caixão», e pequenas variantes (de pontuação, mas não só:
«vai aborrecer» dá «vae a aborrecer»), em A Leitura / Magazine Litterario (Lisboa
/ Rio de Janeiro), 3.� ano, t. XV, 1896, p. 364-365.

Dilui, igualmente (o mesmo faz Guilherme de Castilho), em simples Consa-
gração o mais longo t́ıtulo Consagração a Alexandre Herculano, Porto, 1886, p.
9-10, onde saiu «Os Marinheiros» (p. 88), soneto transcrito numa só estrofe em
Vitorino Nemésio, A Mocidade de Herculano (1810-1832)3, 2.� vol., p. 255. Se
este — que não inscreve, no final, a data «1886.» — oscila em oceano / Oceano
/ oceano todo-poderoso, devendo manter-se Oceano e Oceano Todo-Poderoso, e
compensando em «tem pena vs. Tem pena» (v. 13), já, em dois momentos, corrige
Mário Cláudio. Assim, nos vv. 8-9, deve ser «Quando é sereno, e vão a todo o

1 Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro de Literaturas e Culturas
Lusófonas e Europeias (CLEPUL).

2 Lisboa: Ćırculo de Leitores, 1988.
3 Venda Nova: Bertrand, 1979.



i
i

i
i

i
i

i
i

46 Ernesto Rodrigues

pano, / Maldizem Deus,» e não «Quando é sereno, e voa a todo o pano, / Mal-
dizem Deus,»; pior é no final do v. 11, «ao fogo», que nem sequer rima em –oso,
como exige o v. 14, porque se gralhou a forma correcta «ao gozo». Para melhor
entendimento, veja-se como 1988 e 2000 transcrevem os tercetos, indiferentes à
necessária rima:

Quando é sereno, e voa a todo o pano,
Maldizem Deus, riem de ti, oceano!
Lançam-se ao vinho, à embriaguez, ao fogo;

Mas quando estala e zurze a tempestade,
Então. . . Tem pena d’eles! tem piedade!
Ó velho oceano Todo-Poderoso!

Importa, agora, registar os inéditos retirados do meu Mágico Folhetim. Li-
teratura e Jornalismo em Portugal (1996), cuja edição em volume (1998) pudera
ter interessado em 2000.

No Jornal de Calliope / Revista Litteraria Dedicada á Classe Academica
(Porto, n.� 18, 23-X-1882; n.� 26, 1883) — que, em 1988, Mário Cláudio cita,
relativamente ao ano de 1882 (quando sai «Intermezzo occidental», com que abre
a Poesia Completa de 2000)4 —, temos, neste derradeiro n.� 26, 2.� ano, 7-I-
-1883, dois sonetos que se justificavam nos Primeiros Versos (1921)5, relativos
ao peŕıodo de 1882-1889.

Considerando que a Poesia Completa, t́ıtulo distraidamente seguido, na capa
de 2000, pelas datas «1867-1900» — como se o Poeta escrevesse versos desde

4 . . . E aquele Guilherme de Castilho, Vida e Obra de António Nobre (Lisboa: Livraria
Bertrand, 31980, p. 282), refere-se tão-só aos n.� 21, 19-XI-1882, «Passando. . . », e n.�
24, 10-XII-1882, «Miséria», ausentes da Poesia Completa. . .

5 Esta edição e a de 1937 comportam 85 composições. Reduzidas em Braga, 1945,
ascendem à centena em Viale Moutinho, Primeiros Versos e Cartas Inéditas (Lisboa:
Editorial Not́ıcias, 1983), com inéditos de A Alvorada e Diário Nacional. Ver Francisco
Topa, «Entre a cŕıtica textual e a cŕıtica genética: um exemplo», Letras de Hoje (Porto
Alegre), v. 45, n.� 4, out.-dez. 2010, p. 30-36. Não considera a Poesia Completa, onde
comparecem 70 poemas. O confronto de inéditos deverá passar por A. Nobre, Ave & Outras
Poesias Desconhecidas (Porto: Parnaso, 1958?), e Fernando Carmino Marques, António
Nobre em Paris, Só, Correspondência (Porto: Edições Caixotim, 2005), mostrando quanto
trabalho está ainda por fazer. Breve resumo: a edição de 1988 abre com «Tremulante»,
de parceria com Eduardo Coimbra. O alinhamento dos textos diverge, entre omissões e
acrescentos. Descontado aquele, 1988 traz 97 Primeiros Versos, incluindo 42 sonetos;
2000 comporta 48 mais 22 sonetos, num total de 70. 1988 contempla, ainda, Alicerces,
entre Só e Despedidas.
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o nascimento6 –, abre por quadras de 20 de Maio de 1882, conjugando «O doce
verbo amar!. . . », e que os sonetos hoje apresentados foram editados em 7 de
Janeiro de 1883, significa que deveriam estar entre os primeiros, ou anteceder
o segundo poema, «Dezasseis anos (16 de Agosto de 1883)», que familiarmente
termina:

Hoje, caro leitor, é o dia dos meus anos.
Completo dezasseis e faço uns altos planos. . .
O rosário feliz da minha mocidade
É bem pequeno, eu sei: mas chega-me à vontade
Para fazer à noite as minhas orações.
Anjos da minha infância, ó castas ilusões!

Primeiros Versos tem uma secção de «Sonetos», onde também puderam caber
alguns da secção anterior. Os primeiros são de Dezembro de 1882, coetâneos
dos aqui apresentados, pelo que estes deveriam sequenciá-los.

O tom de 1884 é ainda confiante: «O amor»; «Inglesinha», a qual escreve,
«à flor da areia: / “I love you”.», e vai convocar t́ıtulos afins: «Inglesinhas»,
«Inglesa», «Perfil de miss», ou um sem t́ıtulo começado por «Ellen! meu céu!
meu norte! meu abrigo!»; «O amor», de novo; «O eclipse»; «Cheia de graça»; etc.
Ora, entre aquela conjugação do verbo amar e um ano esperançoso, a situação
do sujeito, aos 15 anos, anuncia já as ráızes fictas de um futuro triste. Vejamos
o primeiro soneto:

O Canto do Ebrio

Eu caminhava triste e solitario
Por um deserto atalho, endurecido:
O meu soturno olhar, amortecido,
— Frio olhar de descrente e visionario —

Procurava entre as urses o sudario
D’alguem que alli passou, enlouquecido,
Nas mãos, levando um craneo carcomido,
No olhar o aspecto vil de incendiario. . .

E cansado, e abatido eu me assentei
Nas espinhosas urzes, d’onde olhei,
Em torno de mim. Tudo ermo e só: Ninguem. . .

6 Esta edição tem mais para lamentar. Na «Nota sobre o autor», Só é editado em 1893
(p. 15); na «Nota à edição», dizem-se as primeiras edições de Despedidas e Primeiros
Versos «ambas de 1921» (p. 19).
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48 Ernesto Rodrigues

No entanto o meu olhar inda buscava
O sudario d’um Pae, que idolatrava,
O craneo frio d’uma santa Mãe. . . (p. 102)

Se as rimas são pobres, o ritmo é excelente, e cantante nas discretas re-
petições de nomes e pronomes. Mais: não só se conta uma história, o que em
curtos versos muitos fazem, como, na reiteração de «sudario» e «craneo», se
desvenda um segredo, e, policiariamente, se descobre o criminoso — um Pai
idolatrado, que mata «santa Mãe». Compreende-se, assim, o estado de lúcida
embriaguez, traduzida em «Frio olhar de descrente e visionario».

Assombram as marcas de vazio, tanto mais vivo quanto um olhar quatro ve-
zes dito se passeia: solitário, deserto, soturno, amortecido, frio (que se repete),
descrente, carcomido. . . Satura-se a orfandade da natureza e do sujeito na con-
tiguidade de ermo, só, ninguém. Poema rizomático, dá um lamiré. Dá uma nota,
ainda, de poseur, de quem organiza a sua própria ficção de vida, o seu mito
(dirão alguns).

Noutro tom, mais leve e próximo, anaforizante, semi-quiasmático, temos o
segundo, anunciando esteios de sobrevivência e interpelações futuras:

Collegas

É bom vivêr: vivêr co’a mocidade,
Que na alma sente o fogo resplendente
Do amor, esse ideal casto e innocente
Como os risos da florea virgindade.

É bom vivêr: vivêr na suavidade
Do conchego d’amigos, onde ardente
S’espande o enthusiasmo, eternamente,
E se repelle a lêpra — a inimizade!

Eu vivo n’um cenaculo adoravel
De rapazes amigos — invejavel —
Onde, ás vezes, discute-se a belleza

D’alguem que passa na deserta rua,
Mostrando a esbelta perna semi-nua. . .
— Apos o alegre rir vem a tristeza. . . (p. 103)

A discreta liberdade sintáctica em «Onde, ás vezes, discute-se a beleza»
incide sobre o assunto da conversa entre amigos, beleza figurada na «esbelta
perna semi-nua». Respondem reticências de «tristez», insinuando incapacidade
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ou derrota do sujeito, num efeito-surpresa que anuncia as oscilações ańımicas
da ĺırica nobriana. O quadro cenacular é t́ıpico do século, embora pouco tratado
em verso.

A vida deste Cristo poeta, morto aos 33 anos, em 1900, foi uma continuada
peregrinação em busca de saúde pela Europa, incluindo a ilha da Madeira, e
Estados Unidos, cujos lugares inspiram «Outras Poesias» de Despedidas (1902).
Esse calvário pós-1895, licenciado pela Sorbonne e com um pé na carreira di-
plomática, encerra com o longo ciclo «O Desejado», uma rapsódia estrófica inci-
dindo sobre Lisboa e memórias da pátria, também memória dos seus passos ou
autores, que prevê, mesmo, 13 oitavas camonianas. . .

A toada épico-narrativa abre o Só (1892), com textos desde 1884 a 1895,
revistos até à 3.� edição (1898). As formas de passado do primeiro soneto inédito,
bem como de um pai e mãe que se perderam, buscados pelo filho («Em vão corri
mundos, não vos encontrei / Por vales que fora, por eles voltei.»), estão no
inaugural «Memória», a modos de proposição, topografando um espaço – aliás,
por causa da primeira rima, engana-se a geografia –, em continuada linhagem das
Viagens. . . do «Meu caro Garrett» («Saudade»; sendo que um dos melhores é
«Viagens na minha terra»), e assumindo o tom do Mestre, ao ouvido dos leitores:

Ora isto, Senhores, deu-se em Trás-os-Montes,

fechando, após aquela supradita orfandade:

E assim se criou um anjo, o Diabo, o lua:
Áı corre o seu fado! a culpa não é sua!
Sempre é agradável ter um filho Virǵılio,
Ouvi estes carmes que eu compus no ex́ılio,
Ouvi-os vós todos, meus bons Portugueses!
Pelo cair das folhas, o melhor dos meses,
Mas, tende cautela, não vos faça mal. . .
Que é o livro mais triste que há em Portugal!

Subsumidas, também, invocação e dedicatória aos «bons Portugueses», se-
gue-se «António», narração dialógica contrastante em primeira pessoa, seja no
gelo de Paris ou nos «Poentes de França», triste presente a que se contrapõe
o «Val’ do Passado» individual e de pátria heróica. A linguagem da terra e da
região é a que mais se afasta do preciosismo à Eugénio de Castro:

Que noite de Inverno! Que frio, que frio!
Gelou meu carvão:
Mas boto-o à lareira, tal-qual pelo Estio,
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Faz sol de Verão!
[Itálico meu.]

Útil parêntesis sobre as poéticas do tempo explica essa opção. «António»,
«Lusitânia no Bairro Latino», «Entre Douro e Minho», são de Paris, 1891-1892,
longe, todavia, dos vários -ismos locais, exportados para todo o mundo. Qual
a recepção lusa no triénio decisivo de 1890-1892, sob os efeitos muito dilúıdos
do Ultimatum e da bancarrota, seguida de onerosos empréstimos contráıdos no
estrangeiro?

À impessoalidade do Naturalismo respondia notação nevrótica, verificava
Alberto de Oliveira7, em vésperas de Oaristos, «uma pedante amostra da preo-
cupação de inovar»8 em sede decadista. Logo nos dias 21 e 22 de Abril de 1890,
o mesmo Novidades dá largas ao «inspirado décadiste» Gustavo Cano, de cuja
«genial obra Yvaristus» extrai versos paródicos, que outros órgãos reproduzem.
Na falta de estudo, o páıs diverte-se à custa de Eugénio de Castro; «a cŕıtica
limitou-se a rir», informa Trindade Coelho.

«Outro decadente»9 é António de Oliveira Soares. Explica o recenseador de
Azul: «Quem diz versos decadentes diz versos de forma revolucionária, emanci-
pados das leis triviais da poética, alguns erros de metrificação, vocábulos não
conhecidos nos dicionários, rimas audazes e grande emprego de parangona.»
Mariano Pina confirma Soares «decadente» e, retomando Castro em páginas
cont́ıguas, lamenta o t́ıtulo Oaristos, que nem está dicionarizado. Entre ironias
e paternalismo, redu-lo a nada, porquanto «a sua poesia, Eugénio, aflige-me e
tortura-me, pelo torcido, arrebicado, repenicado, esprimido, comprimido, esticado,
espevitado, torturado, enforcado, guilhotinado, de todos aqueles versos»10.

Também D. João de Castro é da «escola que a si mesma se baptizou, ora com
o nome de decadente, ora com o nome de insubmisso»11, lembrando, «pelo rebus-
cado da forma, e pelo abuso da adjectivação, sonora mas vazia, a desacreditada
escola gongórica»12.

Na edição de Horas, de Eugénio de Castro, irmanam-se «Decadentes e
simbolistas» (criticando a sinestesia vocálica)13, e o novo António de Oliveira
Soares, Exame de Consciência, é já dito simbolista14, ambos plasmando quanto

7 «Os melancólicos», O Intermezzo (Porto), 2-I-1890.
8 Novidades (Lisboa), 20-IV-1890.
9 Tempo (Lisboa), 1-V-1890.

10 A Ilustração (Paris), vol. 7, n,� 9, 5-V-1890, p. 130-131.
11 Sic. Remissão para a revista Os Insubmissos.
12 «Bibliografia», O Século (Lisboa), 24-VII-1890.
13 A Ilustração (Lisboa), vol. 8, n.� 165, 15-III-1891, p. 66.
14 «Livros, folhetos e revistas», Correio da Manhã (Lisboa), 21-III-1891.
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Trindade Coelho vê nos decadentes: «[. . . ] duas das mais vulgares formas de
loucura: a monomania religiosa [. . . ]; e a monomania das grandezas».

Não acaba, porém, o mês sem irromperem charges aos nefelibatas, cuja
galáxia se prolonga em nefelibatesco, nefelibatomania, nefelibatismo, nefelibáti-
co, nefelibatice, nefelibatofobia, neo-nefelibatismo. As «interviews literárias»
que O Universal anuncia em 9 de Março 1892, «com personagens importantes e
macabros da capital e mais partes do reino», ou «com as figuras cuja moleirinha
mais alveja entre a multidão dos talentos pátrios» (10-III), são, embora ficciona-
das, as primeiras do nosso jornalismo. A série «Acerca de Os Nefelibatas», de
frei António, leva-nos a visitar Abel Botelho, Melo Barreto, Tomás Ribeiro, Pi-
nheiro Chagas e Teófilo Braga, o Cardeal Patriarca, o governo e a oposição, mas
é Ramalho Ortigão quem dá os melhores «conselhos sobre o que fazer com os
nefelibatas»: «Um passeio de manhã, à inglesa, depois de um bom douche pelo
espinhaço abaixo. . . A barqueação dá também um excelente resultado. Ponha-
-m’os ao sol, à luz; que tomem banhos de mar.» Indagado sobre os «de fora», não
hesita: «Doentes. . . Não se entendem. . . Que comam bem, que vivam como toda
a gente, que trabalhem!. . . Porque há muito mais sinceridade numa página da
História Trágico-Maŕıtima [. . . ] do que em todos os livros desses senhores.» In-
sistindo o jornalista sobre a gente nova, Ortigão é taxativo: «Fosse eu pai deles,
que eu lho diria!. . . Eu lhe[s] daria as poesias p’ra ali com um bom marmeleiro!»
(15-III).

Já, entretanto, frei António / Alberto Bramão inventara o poeta Alberto Can-
tagallo, nascido em Fornos de Algodres, conflituando com Melo Barreto, mas
não só: Eugénio de Castro, por exemplo, seria «compreendido quando todas
as nações estrangeiras quiserem governar em Portugal» (16-III). Gouveia Pinto
critica o vestuário dos novos poetas: «Olhe, esses nefelibatas são uns literatos
de calça apertada, vestem pelos algibebes da Rua dos Fanqueiros, não têm a
ḿınima noção do que é vestir bem. São uns gauches!» (23-III).

Enquanto isso, O António Maria e Lúıs de Magalhães dão Eugénio de Castro,
chegado «de romagem cosmopolita à torre Eiffel, ao tempo da Exposição» de
1889, como «introdutor da novidade em Portugal»15, reforçados por René Ghil16;
esquecendo Xavier de Carvalho, o mesmo Novidades (4-IV-1891) a todos opusera
Alberto Osório de Castro, simbolista há quatro anos. Segundo p. C. Vieira17,
que alerta para mediação diabólica em decadistas e simbólicos (= simbolistas,

15 «A escola nefelibata», Novidades, 1-VI-1891.
16 Xavier de Carvalho, «De Paris», O Português, 23-VIII-1891. Esta declaração sobre

«le chef d’un mouvement de rénovation» em Portugal levantará não pouco rúıdo. . . Castro
paga-lhe com «René Ghil», Jornal do Comércio (Lisboa), 3-IV-1892, dito chefe da Escola
Evolutiva-Instrumentista.

17 «Os nefelibatas», A Nação (Lisboa), 7-IV-1891.
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nefelibatas), «um alter ego trabalha no indiv́ıduo, ainda imberbe, salientando-o
de modo a provocar a admiração em todos, que o contemplam e lhe não conhecem
a causa da transformação».

Um alegado simbolismo alterna, agora, com nefelibata, sendo esta acepção
mais constante, inclusive na recusa ou na paródia: ministérios nefelibatas de-
vem dar lugar a ministérios nefelibatas; e quem, como Alberto Pimentel, vê nos
parnasianos «a máxima perfeição plástica», olha àqueles ou ao decadismo como
«a negação de todos os processos art́ısticos conquistados pelo século XIX»18.
Também A Ordem coimbrã (10-VI-1891) não explicará «O que é o nefeliba-
tismo»: «Eu não posso conceder o nome de arte a um trabalho, ou como queiram
chamar-lhe, em que ninguém, nem o mais pintado, é capaz de descortinar qual-
quer pensamento. Aquilo não é arte, é um embroglio; não é luz, é sombra; não
é sublimidade, é charco: é uma cousa perfeitamente indiscut́ıvel sob o ponto de
vista literário.»

Oliveira Martins reconduz à seriedade, mas observando um só aspecto, mu-
sical, que nos importa em Camilo Pessanha: sendo a poesia «a mais geral, a
mais expressiva e a mais constante» das «formas de tradução simbólica», buscam
os cultores «achar no estilo efeitos sonoros, reclamando das śılabas um poder de
expressão que auxilie a significação ideal das palavras. Hoje também o estilo se
fez música sacrificando muitas vezes aos efeitos acústicos o poder da expressão
lógica.»19

Citado pel’O Diário Popular (27-I-1892), em resposta a artigo de Pinheiro
Chagas n’O Páıs carioca, Eugénio de Castro confessava procurar «por todos os
modos dar à Inspiração novas asas, ao Pensamento a liberdade, e à Palavra
restituir-lhe o som, o perfume, o desenho e a cor que ela possui num grau tão
elevado». Assinando sarcasmo em «Carta ao Sr. Conselheiro Chagas» no Jornal
do Comércio (7-II-1892), lembra que «o público que riu dos meus poemas foi
o mesmo que aplaudiu A Morgadinha de Valflor e que se riu dos versos de
oiro de Cesário Verde». Não é só Chagas versus Eça; também contra o poeta,
Chagas ergue o estandarte do seu regime, na relação pacificada entre autor e
leitor. Dezoito anos depois de blague de Ramalho (1874), para que fosse «cada
vez menos Verde e mais Cesário»20, este conservava-se divisor de águas. E,
surpreendentemente, também devido ao nome de A. Nobre.

Em 31 de Março, O Repórter anuncia para breve Ĺıricas, de António Nobre,
que será o Só, pedra fundacional de nova era, «o respeito, o amor e o sentimento
da nacionalidade», corrobora Mariano Pina, que mistura parnasianos, decaden-

18 «Revista da semana», O Economista (Lisboa), 19, 26-V-1891.
19 «A poesia», O Português, 19-VI-1891.
20 As Farpas, t. X, cit. em As Farpas Completas, quinto volume, ed. de Ernesto

Rodrigues, Lisboa: Ćırculo de Leitores, 2007, p. 1564.
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tistas e simbolistas, cujo cosmopolitismo é de imitação francesa e desprezo das
tradições nacionais21.

Não poucos olham, todavia, à «poesia nefelibata, instrumental e impressio-
nista», ao «nov́ıssimo gongorismo»22 de Nobre, que Trindade Coelho vê pré-ex-
pressionista — «eleǵıaco, pessimista, torturado, excêntrico por vezes até parecer
macabro, arrepiado frequentemente com a visão do pus e da gangrena, mirando
o mundo e a vida através de um cristalino que a nevrose congestionou e a febre
raiou de sangue»; e, enquanto Alberto de Oliveira cumpre a melhor recensão ao
Só23 e precisa a necessidade de «organizar uma lista de Poetas regio-

21 O Diário Popular, 21-IV-1892.
22 Diário Ilustrado, 19-IV-1892. Só um «lado comum» observa Trindade Coelho entre

gongorismo e simbolismo: a «subtileza arrevesada do pensamento».
23 N’O Primeiro de Janeiro de 21-IV-1892. Excertos: «[. . . ] Direi primeiro que o

Só, numa época de hipocrisia literária e de almas secas e parnasianas — é um livro
humano, simples, cristão, escrito com febre, regado de uma alta e comunicativa emoção e
intensamente revolvido pela Dor, como a leiva de um campo pela enxada de um cavador
beirão. António Nobre, vê-se logo, não é um trovador feliz e amoroso, nem um dourado
boémio dos vinte anos; é um triste, um desalentado, um Antero precoce, vinte anos com
um passado cuja evocação já faz lágrimas, olhos grandes de criança iluminando uma testa
que já tem rugas. A sua primeira obsessão, por isso, ao embebedar tamanha tristeza
no vinho dos seus versos, é evocar a meninice, o colo da ama cheio de tranquilidade,
tempos de aldeia comungando com os pobres de esṕırito, repartindo juntos a mesma broa
rude de felicidade. Lá de Paris, o nostálgico, só como o t́ıtulo do seu livro, só como
a cabeça alta do seu orgulho e a maneira esquisita do seu temperamento, evoca (com
uma intensidade de imaginação extraordinária) a época em que era «menino e moço»
e desenterra, do vale do Passado, as suas memórias. Memórias de um rapaz que é tal
qual um velhinho, pela doce tristeza com que se lembra. E isso constitui o encanto da
admirável poesia “António”. O seu verso ladainhado (posto em uso por António Nobre, a
primeira vez em Portugal, depois das endechas dos Românticos) dá à evocação como o
ritmo de um soluço humano que se prolonga. Atravessam cada estrofe, dando-lhe um tom
de música onde o mesmo acorde triste vem periodicamente interromper a melodia, certos
harmoniosos refrães que são também uma inovação literária de António Nobre. Poesia
simples, humana, os seus episódios são populares, a sua emoção (transcrita com talento)
é a de toda a gente que chora e que sofre. Entendê-la-ão os avós que rezam rimances ao
lume, chorarão com ela os poveiros que vão para o mar “buscar as dores”, como diz meu
irmão Adolfito. [. . . ] A doçura ĺırica de António Nobre, o seu cristianismo de alma, têm
documentos excepcionais nos versos piedosos da “Purinha” e da “Elegia” e nas endechas
da “Certa Velhinha”, feita no metro introduzido por Junqueiro na moderna poesia; o seu
sofrimento e desespero chocaram poesias febris e exacerbadas como o “Ao Canto do Lume”
e a “Vida”. O Só não tem uma sinfonia cor-de-rosa, nem uma papoila a cantar no meio
da sua tristeza. É desesperado, desalentado, doente e as desgraças do poeta desfilam,
como uma procissão do Enterro, entre olhos comovidos e húmidos de espectadores. [. . . ]
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nais»24 (com José Sarmento associando, já, Nobre e Júlio Brandão ao Minho25),
eis que, para justificar o Só como «a mais notável obra poética que tem aparecido
em Portugal, para cá de Junqueiro e de Gomes Leal», desvaloriza Cesário:

Nunca [. . . ], no meu entender, Cesário poderia vir a ser um grande
poeta. Faltava-lhe inspiração, faltava-lhe imaginação, faltava-lhe
alma. Sofria pouco, sentia à superf́ıcie, e o que há de eterno e
sério na vida não o tocou. [. . . ] Aos seus versos falta desequiĺıbrio,

A evocação de Portugal é permanente e isto tem de se acentuar, não só pelo senso cŕıtico
que revela em António Nobre, mas por se dar num rapaz vivendo num meio enorme e
absorvente, cheio de seduções e ı́manes de encanto e que, entretanto, resiste, não se
desnacionaliza por vaidade, nem se deixa levar na onda por covardia, mas, pelo contrário,
tem sempre diante da imaginação, na sua cela de solitário perdido entre o niágara doido
de Paris, a visão intensa da Pátria, à qual, apesar de tudo, não deve muitos favores. O seu
céu azul de Portugal, a sua paisagem amada de Coimbra, o seu mar infinito de Leça não
lho fazem esquecer nem rúıdos de bulevar, nem imprevistos ataques de uma civilização
diferente e aguda, nem sequer as extravagâncias e as novidades da cor local, que tanto
alucinam o sr. Ramalho Ortigão. António Nobre prefere ao absinto baudelairiano das
cervejarias do Bairro Latino, às nevroses literárias e exóticas dos poetinhas decadistas da
última hora, a Humanidade que sofre, os ceguinhos que vão às romarias portuguesas, os
pescadores que remam para o mar alto, os jantares do Sr. Abade com arroz branco como a
sua alma e a enxada cristã do Zé da Teresa, enterrando os mortos. No Só, não há literatos
nem duquesas histéricas, nem mobiliários raros, como nas cidadelas dos parnasianos. A
população do Só é de almas e de simples: coveiros, raparigas de Coimbra, abades santos,
olhos negros de portuguesas, pobres t́ısicas, velhos e desgraçados, paisagens tristes,
Amigos distantes. . . Nem anglómano, nem janota da poesia, nem envolvendo-se no mar
da humanidade egóısta onde a sua almadia não gosta de navegar, António Nobre nisso
tudo mostra ser um verdadeiro poeta e não um virtuose da rima que vence dificuldades.
A resistência do seu temperamento ardente e lusitano aos meios que atravessa faz-me
lembrar Garrett, português sempre, e apesar de tudo, perpétuo viajante pelas sete partidas
do mundo e, no entanto, escrevendo apenas, orgulhosamente, um livro de viagens. . . na
sua terra.

A “Lusitânia” é composta em verso livre, por sinal executado com magistral euritmia. O
público, por enquanto, compreende mal o encanto desta forma assimétrica, impondo aos
poetas muito mais talento na procura da harmonia, mas (desde que a conseguem) dando
resultados admiráveis. Junqueiro, em certas canções da agonia, maneja, com mão de
mestre, o ritmo livre; alguns dos poetas novos o têm empregado também. Quando o leitor
se encontra em frente de uma metrificação simétrica e igual, vai para diante, empurrado
pelo próprio andamento do verso; mas se as combinações métricas começam de variar, o
leitor não compreende do primeiro lance e desgosta-se. Enfim, é uma educação nova do
ouvido que resta a aconselhar, bom público. . . [. . . ]».

24 Novidades, 28-IV-1892.
25 O Repórter, 5-V-1892.
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falta génio. Teria dado um prosador cheio de originalidade e de
carácter26.

No não-dito de Cesário, vão descontinuidades que farão o modernismo: opo-
sição cidade-campo, novo e velho Portugal, moderno e tradicional, rapidez-lenti-
dão, mudança-fixidez, do Tejo ao oceano, e respectivos meios de transporte, entre
navios e diligências. Há injustiça, pois, nesse fanatismo oliveirino.

É um prosador, Abel Botelho, que, no pretexto do Só, em dois artigos27, faz
o processo da poesia decadentista. No primeiro, retoma o programa estético de
génese francesa, que mais se aplicará a Pessanha: «idealizar, quer dizer, ver com
os olhos do esṕırito; alcançar a śıntese por meio da unidade; delir minúcias, cor-
rigir deformidades, interpretar e não copiar». Se há «regressão à interpretação
simbólica da Natureza», não menos se valoriza o ritmo, o colorido, embora re-
sultando «sarabandas macabras de versos sem regularidade, sem número, sem
ordem, sem medida», citação esta que não atinge Pessanha. Botelho não en-
tende a atitude polémica, a pose transgressora da Modernidade, via vanguardas
in ovo. No segundo artigo, distingue o grupo dos poetas «altivos e solenes como
pont́ıfices» dos «humildes e candurais como abades de aldeia». Recusa «duráveis
condições de vitalidade» à escola de Eugénio de Castro: «Derivando toda do
artif́ıcio, do embriagamento exterior, de uma embriaguez de instrumentação, do
estonteio da forma, esta pretendida B́ıblia de renovação não passará nunca de
uma tentativa efémera.» Entre os da segunda escola, com visos de «renovar a
tradição da ĺıngua e do carácter nacional» em poesia simples, depurada e «sen-
tida», releva Alberto de Oliveira, Júlio Brandão e António Nobre: mas a «potência
visionante» de Nobre (aquele olhar «visionário» do soneto acima) «falha, a sua
capacidade criadora agita-se no vácuo, intimida-se, encolhe de medo as asas e
não consegue fazer-nos bater o coração».

Na convocação de grupos d́ıspares (decadistas ou decadentistas, nefelibatas,
simbolistas, sóıstas, neo-garrettistas e regionais, pré-expressionistas. . . ), há no-
mes e t́ıtulos que ora entenebrecem o caeirismo de Cesário, ora correm a doenças
psicológicas e definham à nossa frente, num já insensato dandismo: Júlio Dantas,
Manuel Penteado, José Duro, algum Gomes Leal ou Fialho, mesmo Raul Brandão
(com Júlio Brandão e Justino de Montalvão, autor de Nefelibatas, 1891, sob o
criptónimo Lúıs de Borja).

António Nobre adquire uma toada cancioneiral ou uma disposição teatral
ausentes em Cesário; a par do soneto, que este não praticou, tem outra liber-
dade formal, da estrofe e verso livres às acentuações raras (oito e onze śılabas)
ou rimas emparelhadas, mau-grado coincidências nos alexandrinos. Da épica

26 «Cesário Verde», Novidades, 6-V-1892.
27 O Repórter, 25, 26-V-1892.
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ao romance localista e familiar (na sempre memorada ama Carlota), atento aos
amigos que já vimos no segundo soneto inédito, ou refigurando-se em atitudes
monásticas, de remissões literárias hamléticas e ofélicas, mas também nacionais
(A Morgadinha dos Canaviais, em «Viagens na minha terra», é uma surpresa),
e constantes reminiscências cŕısticas, até à interpelação de um tu, Nobre é um
inovador como raros. Veja-se coimbrã «Carta a Manuel», neste limiar sincopado:
«Manuel, tens razão. Venho tarde. Desculpa.» Arrisca rimar «spleen / sim /
assim» («Sonetos / 3»), «ouvir / Sr. Shakespeare» (linhas antes, é caso do «Sr.
Dr. Oceano»), e semeia passos que Camilo Pessanha ou Mário de Sá-Carneiro
apreendem: «Que desgraça nascer em Portugal!» («Sonetos / 2») equivale à
primeira «Inscrição» de Pessanha: «Eu vi a luz em um páıs perdido.» «Ó Vir-
gens que passais, ao Sol-poente,» («Sonetos / 4») encontra a mesma cesura no
Pessanha de «Imagens que passais pela retina». O «Zut» do soneto 13 («Falhei
na vida. Zut! Ideais cáıdos!») é um palavrão revisto em Sá-Carneiro, por natural
influência do linguajar francês. Com O Livro de Cesário Verde (1887) a meio
do seu percurso, Nobre pode alargar experiências, enfim coincidindo na t́ısica
fatal. . .
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Só: um livro de tinta transparente
Joana Lima1

A tinta com que António Nobre pinta erros ortográficos em barcos de pesca ou
azeite boiando sobre o crepúsculo parisiense ou a saudade da infância dispersan-
do-se pelo Mondego é a água, sob o estado de rio que flui e nuvem que assombra
e gelo que estagna. Este pequeno ensaio apresenta os modos como este elemento
primordial que atravessa a poesia de Só é feito śımbolo pelo poeta, explorando,
para tal, a renovação que este faz do arquétipo literário da água na literatura
portuguesa. Além de este livro espelhar a fertilidade fremente do amor jovem
presente nas fontes das albas trovadorescas e a superação do medo e do abismo
dos mares na épica camoniana, o simbolista António Nobre desenha novas águas
poéticas no cânone literário nacional, ao criar novos movimentos e significados
– decadentistas, pessimistas, melancólicos — para a água. Percorramo-las.

O frescor, a fertilidade e o frémito amoroso da imagem de um cervo bebendo
água e assim inquietando o espelho que é a fonte à qual uma rapariga apai-
xonada vai buscar água numa cantiga de alba medieval, donde se desdobram
todas as Lianores consequentes, traz primavera à poesia de António Nobre, cer-
tamente inspirado pelo cancioneiro trovadoresco nacional, como bom romântico
ou neorromântico. A alegria que vai, intermitente e sinestesicamente, oxige-
nando o nigredo da sua poesia é feita de o sujeito poético «ir pelas tardes, até
à fonte / ver as pequenas encher e rir»2; de escutar, em tardes outonais, «fontes
carpindo / Entre erva sedenta!»3, uma «Água fria de Trás-os-Montes / Que faz

1 Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro de Literaturas e Culturas
Lusófonas e Europeias (CLEPUL).

2 António Nobre, «Canção da felicidade», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 44.
3 António Nobre, «António», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 15.
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sede só de se ouvir!»4 ou uma água corrente e caudalosa, uma «água para leões»,
como a do «Mondego das raparigas, / Estudantes e violões!»5; e de idealizar a
sua Purinha como um «ser natural» como «as águas das fontes»6, dotando esta
menina-mulher inocente e imposśıvel de abraçar como a própria água de uma
transparência pouco própria de um ser humano.

Estas águas frescas e primaveris decorrem de uma tradição literária e es-
pecialmente amorosa nossa conhecida. Não despertando emoções profundas no
leitor, dado o seu caráter fugidio e dado surgirem quase como um leitmotiv tradi-
cional, transmitem também apenas impressões fugidias e a confortável concórdia
entre pares de estarmos a ler poemas que decorrem de outros, estando a ler em
António Nobre as cantigas de alba, a Lianor camoniana e tantos outros amo-
res literários primaveris, levando a que rapidamente a poesia deste simbolista,
romântico, neorromântico, decadentista, neogarrettiano seja engavetada em todas
estas categorizações pitorescas. E trancada à chave.

O que também não contribui para clarificar em que medida a poesia de
Nobre é capaz de um mergulho mais profundo são aquilo a que chamaremos
as águas imperiais, isto é, a visão nacionalista, provinciana e patriótica que é
colada à sua obra. Ela existe (que não se duvide dessa presença), mas, não
sendo ultrapassada, reduz a obra quase caricaturalmente, impedindo de ver além
da auto-genealogia do poeta enquanto «neto de Navegadores, / Heróis, Lobos
d’água, Senhores / Da Índia, d’Aquém e d’Além-mar!»7. Portugal espraiando-
-se imperialmente no mundo, «um páıs de Marinheiros, / o meu páıs das Naus,
de esquadras e de frotas!»8 («Lusitânia num bairro latino»), é certamente um
tema crucial e clássico. Este orgulho de pertencer a um páıs que se expandiu
maritimamente e dominou o globo perpassa também nas várias evocações feitas
ao maior ı́dolo romântico — Lúıs Vaz de Camões — pedindo-lhe inspiração
poética, como em «Camões! Ó poeta do Mar bravo! / Vem-me ajudar»9, ou
nas referências à épica camoniana, como quando, integrando o verso ‘As armas
e os barões assinalados’ no poema «Lusitânia no bairro latino», revela o poeta
renascentista como uma fonte da sua visão literária da vida maŕıtima.

Esta é reatualizada desde o auge do Império Português ultramarino para um
final de século XIX em que se dá o Ultimatum inglês. Se o alcance das viagens
heroicas diminui em quilómetros, a dramatização e o tom épico da descrição do

4 António Nobre, «Viagens na minha terra», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 64.
5 António Nobre, «Para as raparigas de Coimbra», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p.

47.
6 António Nobre, «Purinha», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 38.
7 António Nobre, «António», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 10.
8 António Nobre, «Lusitânia no bairro latino», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 27.
9 António Nobre, «António», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 17.
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duŕıssimo quotidiano dos marinheiros e pescadores portugueses em nada perde
o seu fulgor. António Nobre desenha o tracejar das «lanchas [. . . ], à flor das
águas verdes», conduzidas pelos «poveiros / A sáırem a barra, entre ondas e
gaivotas!»10 («Lusitânia no bairro latino»); António Nobre desenha não só a sua
visão empática, lastimosa e piedosa sobre a vida maŕıtima do povo português, mas
também um contraste entre a sua própria relação com a água e os seus desejos
individuais para com este elemento primordial e a sua perspetiva e desejos que
saem da sua individualidade relativamente à relação dos outros com a água
(nomeadamente, marinheiros, pescadores, tripulantes e passageiros de navios
em perigo ou já naufragados no mar, caracterizado como «jazigo de paquetes de
ossos»11).

Apesar de o mar ser água, nem toda a água é mar. Talvez este seja um bom
momento para eu indicar que começaremos a analisar simbolicamente o simbo-
lista, um gesto muito pouco pós-moderno ou antirromântico da minha parte, que
defendo corrompendo deliberadamente o poema «Raio de luz» de Mário Cesa-
riny: «Românticos somos nós todos / desde pequenos. // Românticos somos nós
todos / ou ainda menos». Mergulhemos na profundidade da poesia de António
Nobre. Apesar de o mar ser água, a água também é rio, fonte, chuva, gelo, pôr do
sol, luar, leite, sangue e vinho. Gaston Bachelard estabelece, psicanaliticamente,
uma teoria sobre como os quatro elementos primordiais (a água, o fogo, a terra e
o ar) auxiliam na hermenêutica dos poetas e que associam os seus textos a estas
substâncias da natureza. Em A água e os sonhos, o filósofo caracteriza a água
como «um destino essencial que metamorfoseia incessantemente a substância do
ser»12. Lembrando o conceito de panta rei (ou devir) de Heraclito, Bachelard
esclarece que só não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, visto que, na sua
profundidade, «o ser humano tem o destino da água que corre». Acrescenta que,
sendo a água o elemento transitório de entre os elementos primordiais, «é a
metamorfose ontológica essencial entre o fogo e a terra»13. Nesse sentido, «o
ser votado à água é um ser em vertigem. Morre a cada minuto, alguma coisa da
sua substância desmorona constantemente. A morte quotidiana não é a morte
exuberante do fogo que perfura o céu com as suas flechas; a morte quotidiana é
a morte da água. A água corre sempre, a água cai sempre, acaba sempre na sua
morte horizontal»14. Leiamos, assim, a poesia de António Nobre, poeta em verti-

10 António Nobre, «Lusitânia no bairro latino», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 27.
11 António Nobre, «Lusitânia no bairro latino», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 27.
12 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, essai sur l’imagination de la matière, Paris:

José Corti, 1993, p. 6.
13 Idem, Ibidem, p. 6.
14 Idem, Ibidem, p. 6-7.
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gem, como um programa de preparação para a morte em vida ou como um conjunto
de pequenas mortes quotidianas.

A morte nas águas é, pois, um tema central da sua poética. Rasando o
ultrarromantismo na sua obsessão em descrever naufrágios e inúmeros cadáveres
boiando nas águas, António Nobre revela, na mesma medida, tanto interesse
quanto «Horror!» pelo cenário triste de ver «Mortos a nadar!»15 na água fria
como a própria morte. Se, por um lado, verificamos um sentimento de lamento
e compaixão pelos que perdem a vida no mar (quando o sujeito poético, por
exemplo, lamenta: «Coitados daqueles que perdem a filha / Sobre águas do
Mar!»16), por outro lado, encontramos na mesma voz uma vontade expĺıcita de
morrer nas águas ou de ser deitado às águas depois da sua morte. Este tom
suicidário buscando a profundidade e a tranquilidade aquáticas apresenta-se
imediatamente em «António», o segundo poema de Só, numa confissão feita
depois de se denotar uma procura pelo vento miando nas águas agitadas do mar:
«numa certa terça-feira / Estive já p’ra me matar»17. Algumas estrofes depois, o
motivo de busca pelas águas revoltas é esclarecido: «Quando eu morrer, hirto de
mágoa / Deitem-me ao Mar!»18. Este despojamento do seu corpo, este abandono
a uma mágoa que tanto poderia ser grafada com «o» ou «u», numa sinońımia
mais tarde lembrada por Mário Cesariny na sua tradução de Uma cerveja no
inferno, de Jean-Arthur Rimbaud, encontra, outras estrofes adiante, um cume na
expressão do desejo do sujeito poético de se dissolver totalmente no mar, quando
afirma: «Irei indo de frágua em frágua, / Até que, enfim, desfeito em água, / Hei
de fazer parte do Mar!»19.

Conhecemos esta imagem do suicida vogando no rio em direção ao mar:
desde a Ofélia de Hamlet, de William Shakespeare. Bachelard, pensando sobre
aquilo a que chama «Complexo de Ofélia», afirma que esta imagem shakespea-
riana simboliza «o pensamento da nossa última viagem e da nossa dissolução
final. Desaparecer na água profunda ou desaparecer num horizonte lonǵınquo,
associar-se à profundidade ou à infinitude, tal é o destino humano que extrai a
sua imagem do destino da água»20. Encontramos na poesia de António Nobre
dois desdobramentos desta imagem. Primeiramente, na transfiguração da própria
Ofélia no poema «Enterro de Ofélia», presente em: «Morreu. Vai a dormir, vai
a sonhar. . . Deixá-la! / [. . . ] os choupos formam ala, / nas margens do ribeiro

15 António Nobre, «Ao canto do lume», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 93.
16 António Nobre, «António», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 15.
17 António Nobre, «António», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 11.
18 António Nobre, «António», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 10.
19 António Nobre, «António», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 14.
20 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, essai sur l’imagination de la matière, Paris:

José Corti, 1993, p. 14.
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onde ela se afogou. // Toda de branco vai, nesse hábito de opala / [. . . ] E,
assomando no Céu, sua Madrinha, a Lua»21. Depois, muito semelhantemente
à imagem de Ofélia, aparece «Santa Iria» num poema com o seu nome: «Num
rio virginal d’águas claras e mansas, / Pequenino baixel, a Santa vai boiando.
/ Pouco e pouco, dilui-se o oiro das suas tranças / E, dilúıdo, vê-se as águas
aloirando»22. Igualmente afogada e flutuando no rio, esta santa vai a caminho
da sua dissolução serena nas águas tranquilas, vai a caminho do «Infinito», que
é definido por Nobre como sendo «o mar sem borrasca, onde enfim se descansa»,
onde «vem desaguar o rio da Esperança. . . »23. Ambas são jovens, belas e santas,
correndo vagarosamente para uma morte à imagem das suas qualidades. Ambas
serão água: Ofélia opalizando o rio vestida da cor da lua, sendo luar; Santa Iria
dourando o rio através dos seus cabelos, sendo pôr do sol.

Bachelard esclarece que a persistência deste complexo de Ofélia prende-
-se com o facto de «a imagem de Ofélia» resistir «mesmo ao seu componente
macabro que os grandes poetas sabem apagar», perdurando na tradição literária,
na medida em que «a água humaniza a morte e mistura alguns sons claros aos
mais surdos gemidos»24. Para este autor, a água é, por excelência, de entre
os quatro elementos primordiais, o cosmos da morte. Esta ofelização de alguma
literatura pós-shakespeariana aponta para a ideia de, simbólica e literariamente,
a água em que os mortos vogam ser uma substância noturna, já que «perto dela,
tudo inclina à morte», comungando a água «com todos os poderes da noite e
da morte»25. Bachelard acrescenta que, «para Paracelso, a lua impregna a
substância da água com uma influência» corruptora. Apoiado no pensamento
de Jules Michelet, que afirma que a «lua dá aos que são por ela influenciados
o gosto da água do Estige»26, Bachelard caracteriza «a água que ficou muito
tempo exposta aos raios lunares» como sendo «uma água envenenada»27.

Verificamos essa identificação entre a lua, a água corrompida pelo luar e a
morte na poesia de António Nobre não apenas no impressionismo e simbolismo
de Ofélia morta vestida de Opala tingindo de luar as águas do rio em que
voga em direção ao infinito, mas frequentemente numa ligação direta entre estes
termos e o sujeito poético. Imediatamente em «Memória», primeiro poema de

21 António Nobre, «Enterro de Ofélia», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 151.
22 António Nobre, «Santa Iria», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 150.
23 António Nobre, «À toa», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 92.
24 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, essai sur l’imagination de la matieère, Paris:

José Corti, 1993, p. 90.
25 Idem, Ibidem, p. 90.
26 Jules Michelet apud Gaston Bachelard, op. cit., p. 92.
27 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, essai sur l’imagination de la matière, Paris:

José Corti, 1993, p. 92-93.
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Só, é-nos dado um eṕıteto ou cognome para o autor que, desde então, dado
o cariz autobiográfico do texto, se apresenta como sujeito poético do livro: «o
lua». Narrando a sua biografia, Nobre explica — «E assim se criou um anjo,
o Diabo, o lua: / Ai corre o seu fado! A culpa não é sua!»28 — definindo-se
como sendo regido pela lua, pelas águas. Em vários poemas, o poeta explicita
uma sinońımia entre lua e água: em «António», escreve: «a Lua aspergindo /
Luar, água benta»29; em «Meses depois, num cemitério», escreve: «(Como eu
estou molhado! É do luar. . . )»30; em «Ao canto do lume», escreve: «Ó luar,
águas profundas!»31; e em «Viagens na minha terra», escreve «O Luar, cada
vez mais lindo, / cáıa em lágrimas»32. Em todas estas imagens encontramos um
elemento descendente, de luar banhando com melancolia a terra ou a água. A
famosa imagem de Stéphane Mallarmé de uma cidade sob chuva e de um coração
sob lágrimas, em simultâneo, poderá ter inspirado Nobre. A água é o elemento
primordial melancólico por excelência, e parece ser, especialmente, o elemento
melancolizante da literatura do século XIX (atravessando as poéticas de Edgar
Allan Poe, Jean-Arthur Rimbaud, Alphonse de Lamartine, que diz que a água
chora com todo o mundo, e Charles Baudelaire. Porém, António Nobre reveste
de uma preocupação social esta imagem descente em vários momentos de Só.
A água que chora dos céus em diversos poemas é um lamento não por si, mas
pelos pobres, existindo frequentemente um contraste entre o seu conforto dentro
de casa em noites de chuva e o desabrigo dos que vêm à sua porta pedir esmola
durante a borrasca, como é o caso da «triste Viúva» que «em noites de chuva» a
sua «casa ia pedir»33, no poema «António», desigualdade gritada em «Ao canto
do lume» quando desabafa «(E a chuva cai. . . ) Meu Deus! Que insuportável
Mundo!»34.

Consequentemente, também é a lua um elemento melancolizante, a que Antó-
nio Nobre chama «ceifeira» no poema «António», numa clara alusão à tradicional
alegoria da morte como ceifeira de vidas. Mas esta lua é também expressão da
água enquanto śımbolo de várias mortes quotidianas, como se percebe quando,
no mesmo poema, o autor escreve «Ó Lua encantada no fundo do poço, / Moirinha
da Mágoa! / O balde descia, quimeras de Moço! / Trazia só água. . . »35. Estas

28 António Nobre, «Memória», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 8.
29 António Nobre, «António», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 15.
30 António Nobre, «Meses depois, num cemitério», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p.

183.
31 António Nobre, «Ao canto do lume», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 95.
32 António Nobre, «Viagens na minha terra», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 65.
33 António Nobre, «António», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 14.
34 António Nobre, «Ao canto do lume», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 95.
35 António Nobre, «António», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 16.
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quimeras, ilusões da juventude e desilusões de homem, estão metaforizadas na
sua impossibilidade de beber a lua, e são criadas pelo engano impresso nos
reflexos das águas que duplicam o mundo e todas as imagens, duplicando igual-
mente o sonhador e o poeta que é António Nobre, e envolvendo-o numa imagem
não meramente vã, não meramente um tópico romântico, mas numa verdadeira ex-
periência ońırica, simbolista e impressionista. Esta é a água do inconsciente, da
imaginação poética, uma água pesada de tantos reflexos e sombras, exprimindo
o cansaço e o decadentismo finissecular que atravessam a obra de Nobre.

Encontramos as mesmas lágrimas, embora diferentemente coloridas, no poen-
te sobre as águas. Recordemos que, segundo Bachelard, para «a imaginação
material, todo o ĺıquido é uma água. [. . . ] tudo o que escoa participa da natureza
da água. A cor pouco importa, ela só dá um adjetivo; não designa mais do que
uma variedade. A imaginação material vai imediatamente à qualidade substan-
cial»36. Nesse sentido, também o «sol chora sobre as águas»37 em Só. A imagem
impressionista e decadentista do sol dissolvendo-se nas águas ao poente é da
predileção de António Nobre. Em «Lusitânia no bairro latino», são invocados
os «poentes da Barra, que fazem desmaios. . . » mimetizando os raios do sol es-
correndo para o mar»38; em «Poentes de França» (que o poeta repete de uma
forma quase obsessiva não amar, revelando saudade da pátria mas, simultanea-
mente, grande interesse pela estética francesa sua contemporânea, constituindo
este poema toda uma pintura impressionista), é criado um pôr do sol é ĺıquido,
«verde-mar», «de azeite», feito de um «Sol poente de vinho velho» que muge
«crepúsculos de leite / e roxos e cardeais e amarelos e azuis»39.

A estes sinestésicos poentes de França, Nobre pede uma coisa — bebê-los
— quando, tendo-os por vocativo, lhes roga para lhe encherem o «copo de S.
Graal»40, num monólogo em que a sua sede não é saciada. Este santo graal é
sol, lua, azeite, verde-mar, vinho velho, leite, água. Transfigurando a realidade do
seu ex́ılio parisiense em água (depois de, numa corrupção do milagre da B́ıblia,
ter transformado a água em vinho, sol, azeite e leite), estes poentes constituem,
como dirá no poema «Da influência da lua», em que o sol vai morrendo na
água, as «Tardes de sonho em que a poesia escorre / E os bardos, a cismar,

36 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, essai sur l’imagination de la matière, Paris:
José Corti, 1993, p. 121.

37 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, essai sur l’imagination de la matière, Paris:
José Corti, 1993, p. 67.

38 António Nobre, «Lusitânia no bairro latino», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 25.
39 António Nobre, «Poentes de França», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 88.
40 António Nobre, «Poentes de França», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 88.
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molham a pena!»41 que fazem dos seus «grandes olhos [. . . ] dois bêbedos»42.
Em «Febre vermelha», a sede é feita de «Rosas de vinho!» a cujo seio pede que
o seu lábio se «atole» até «cair, bêbedo, para o lado,» bebendo «até ao último
gole!»43, numa alusão à morte pela água, por um afogamento interior. No mesmo
poema, pede o alagamento de todas as montanhas, um afogamento do mundo
pelas águas do oceano e dos rios que levam «na corrente Ofélias de luar. . . »44,
revelando um desejo de apagar «uma sede estonteadora e cruel!»45, saciada
pela transfiguração poética de várias cores e substâncias, ao pedir ao próprio
poema que o tem cor de leite se transforme, num processo alqúımico invertido,
em rubro: «Que seja sangue o leite e rubins as opalas!»46. A água, pelo deĺırio
impressionista, é também a tinta transparente dos poetas, é a bebedeira visual
de que Baudelaire fala quando nos pede para que nos embebedemos: de vinho,
de poesia ou de virtude. Eu diria: de água, pois tudo o que é flui é, primordial
e substancialmente, água.

Esta sede de António Nobre, este desejo de se afogar tão profundamente na
água e de se embebedar tão completamente com ela, pode ser compreendido sob
um prisma psicanaĺıtico, segundo o qual toda a água é um leite e toda a bebida
feliz um leite materno. Para Carl Jung, a água é um śımbolo maternal. A partida
do morto pelas águas recriada em Ofélia não é meramente uma imagem literária,
mas um rito na religião celta, no zoroastrismo e no budismo, por exemplo. Nos
funerais destas religiões, «o morto é devolvido à mãe para ser re-parido»47 já
que «o desejo do Homem é que as águas da morte se transformem nas águas da
vida, que a morte e o seu frio abraço sejam o regaço materno, exatamente como
o mar»48. Assim, a morte nas águas surge como «a mais maternal das mortes»49.
Segundo Bachelard, «morrer na água ou ser entregue à água depois da morte
é uma forma de concretizar um regresso a um estado primordial, à infância feliz
em que não era órfão, tinha mãe e era amamentado pela sua ama»50. Este
regresso à infância é continuamente tentado em Só, na busca pela mãe ou pela
ama nas águas, que, são, afinal, maternais. Se, no ińıcio do poema «António», as

41 António Nobre, «Da influência da lua», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 25.
42 António Nobre, «Poentes de França», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 88.
43 António Nobre, «Febre vermelha», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 86.
44 António Nobre, «Febre vermelha», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 86.
45 António Nobre, «Febre vermelha», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 86.
46 António Nobre, «Febre vermelha», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 86.
47 Carl Jung, apud Gaston Bachelard, op. cit., p. 75.
48 Carl Jung, apud Gaston Bachelard, op. cit., p. 75.
49 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, essai sur l’imagination de la matière, Paris:

José Corti, 1993, p. 75.
50 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, essai sur l’imagination de la matière, Paris:

José Corti, 1993, p. 75.

www.clepul.eu

www.clepul.eu


i
i

i
i

i
i

i
i
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águas primaveris e frescas expressivas de alegria são identificadas como «amas a
cantar. . . »51, tentando-se um retorno à infância através da invocação das mesmas
(águas e ama), uma invocação que Nobre passará a considerar vã mais adiante
ao afirmar que «A Morte, agora, é a minha Ama / Que bem que sabe acalentar!
// À noite, quando estou na cama: / ‘Nana, nana, que a tua Ama / Vem já, não
tarda! Foi cavar. . . »52, identificando a sua nova ama como a morte, donde se
infere que esta é descanso e consolo como o leite materno, que morrer ou ser
atirado morto à água é um caminho para ser re-parido, para se agregar ao uno
primordial.

Este é a água e é o leite materno. É o retorno à «Torre de leite», ao tempo em
que, como Nobre refere em «Lusitânia no bairro latino», as «Oliveiras [. . . ] davam
azeite [. . . ] / E loiras vacas de maternas ancas» lhe «davam o leite de manhã»;
em que a sua ama «Carlota, à noite, ia ver se (ele) dormia / E vinha, de manhã,
trazer-(lhe) o leite»53. Um tempo em que as oliveiras ainda não tinham secado,
as vacas não tinham morrido, uma infância feliz, uma idade de ouro, contrastando
com a sua vida adulta, um tempo de felicidade perdida, «sem um único deleite»
(sendo este jogo de palavras entre leite e deleite uma pista para a importância
simbólica desta substância54), um tempo que poderá esperançosamente terminar
quando o sujeito poético baixar «. . . em breve, à Água fria»55. A morte pela
água maiusculizada é a solução encontrada para um presente de desamparo e
desespero. Esta é, como explica no poema «Meses depois, num cemitério», a
sua ama: «Ó velha Morte, minha outra ama! / Para eu dormir, vem dar-me de
mamar. . . »56. Este ato de amamentação acontece bebendo-se o luar, já que a lua
é «formosa leiteirinha»57; afogando-se nas águas que embalam como uma ama
ou uma mãe dando ao seu filho o leite, o primeiro dos calmantes, simbolizado,
na poesia de Nobre, nos reflexos da lua sobre a água láctea onde flutua Ofélia.
O luar é «um fluido que penetra o sonhador»58 e o poeta, que impregna de leite

51 António Nobre, «António», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 11.
52 António Nobre, «António», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 17.
53 António Nobre, «Lusitânia no bairro latino», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p.

20-21.
54 «Nunca eu mamasse o leite aureolado / que me fez homem, mágica bebida!» (António

Nobre, soneto «10», op. cit., p. 132).
55 António Nobre, «Lusitânia no bairro latino», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p.

20-21.
56 António Nobre, «Meses depois, num cemitério», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p.

183.
57 António Nobre, «Ca(ro)da(ta)ver(mibus)», Só, Porto: Porto Editora, 2015, p. 158.
58 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, essai sur l’imagination de la matière, Paris:

José Corti, 1993, p. 126.
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e serenidade as águas contempladas, opalizadas pelo tom lunar do vestido de
Ofélia e pelo esṕırito lunar de António Nobre, «o anjo, o Diabo, o lua».

Só é um livro escrito a tinta transparente, em cujos versos lemos a transluci-
dez do luar e o turvimento do sol sobre as águas. É o desenho de uma poética da
água e do mais profundo inconsciente humano, muito além do mar português e
do pitoresco regional. É o saciar de uma sede pela viagem jamais feita, que nos
rouba a matéria da terra. É uma viagem pelas águas que oferecem «um túmulo
quotidiano a tudo o que, diariamente, morre em nós»59.

59 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, essai sur l’imagination de la matière, Paris:
José Corti, 1993, p. 58.
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Camilo Pessanha e os matizes dadecadência
Ana Margarida Chora1

A poesia de Camilo Pessanha é reconhecida sobretudo pela representação
de um Simbolismo peculiarmente ligado à sonoridade ĺırica, aproximando-se da
estética simbolista francesa. Legitima as imagens ŕıtmicas e as metáforas da
musicalidade que se filiam quer no vocalismo de Rimbaud, quer na demarcação de
um âmbito de linguagem próprio da poesia de Verlaine (diferencia-se, por assim
dizer, do campo da «literatura»), quer ainda na intŕınseca relação entre sons e
formas (anunciando a postura contemplativa do poeta face à Beleza) segundo
Baudelaire, confirmando o conceito de «arte pela arte» defendido por Mallarmé.
Nesta medida, a poesia de Camilo Pessanha encontra uma lógica espećıfica que
passa de um ńıvel de sonoridades simbólicas (referente à criação de imagens
sonoras através do ritmo e questões do âmbito estiĺıstico, correspondente a um
Simbolismo preliminar) a outro de figurações sonoras (que se relaciona com
a criação metafórica dos sons), para progressivamente se instalar na imagem,
primeiro num plano sensitivo (momento correspondente à saturação das formas
metafóricas, através de imagens que as esvaziam de sentido), e posteriormente
transitar do ritmo à imagem (ńıvel ligado ao modo mais acabado do ritmo e do
esgotamento da forma, cujo fim é a procura da Beleza).

Apesar da sonoridade difusa e modulada, a poesia de Camilo Pessanha pro-
cura fixar-se semântica e estilisticamente numa imagética decadentista, suge-
rida através da exploração de espectros cromáticos eqúıvocos, t́ıpicos da Belle

1 IELT-FCSH/UNL.
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Époque, os quais reflectem as fragilidades do sujeito poético. Os matizes são
apreendidos em função dos sentimentos ligados à vida, às sensações de es-
tagnação e à imobilidade, em conformidade com o imaginário visual da época, já
que se trata de um peŕıodo obcecado, na arte e na técnica, pela preservação das
imagens.

Nesta época, a fotografia evolúıra do daguerreótipo para o papel albumi-
nado, para os usos comerciais, para as cartes de visite e para uma divulgação
sem precedentes de imagens através das cartes postales. Os próprios fotógrafos
tornaram-se personalidades art́ısticas conhecidas. Alguns fixaram-se no Oriente
do Império Otomano (como Pascal Sebah), outros trabalharam imagens do Ex-
tremo Oriente (designadamente Macau) em França, como Jean-Marcel Delboy,
em Bordéus, Dando-Dubois, em Blaye, Henry Guillier, todos eles editores de
postais.

Os tons sépia e cinzentos sofreram um forçado acrescento de realismo com a
colorização manual (preferencialmente em tons pastel), mas as soluções aquosas
dos colorantes, os pigmentos transparentes e os efeitos de saturação nem sempre
homogéneos colocaram a ambição progressista da imagem num plano contem-
plativo, como se de uma «espera» se tratasse, a qual antecedeu a chegada das
imagens cinéticas.

Este é um panorama do Decadentismo que entendemos segundo a perspec-
tiva de Gilbert Durand, no artigo Les Mythèmes du Décadentisme2, que o situa
entre as fronteiras da Madame Bovary e os Ensaios das Pulsões da Morte de
Freud, digamos que entre cerca de 1856-57 e 1918-20, não o cingindo às pu-
blicações do jornal Le Décadent3, ou a folhetos como L’École Décadente, de
1887, ambos dirigidos por Anatole Baju4. Este definiu o Decadentismo como
uma espécie de «progressismo desiludido», distinguindo-o do Simbolismo:

Le Décadent est un homme de progrès [. . . ] il a pour idéal le Beau
dans le Bien et cherche à conformer ses actes avec ses théories.
Artiste dans la plus forte acception du terme, il exprime sa pensée
en phrases irréductibles et ne voit dans l’art que la science du
nombre, le secret de la grande harmonie. [. . . ] Les Symbolistes, en
général, ont un caractère absolument opposé. [. . . ] Symbolisme [. . . ]
désigne un groupe d’écrivains qui suivent les traces des Décadents.
Mais les Symbolistes n’ont rien apporté de neuf, ils se servent des

2 Gilbert Durand, «Les Mythèmes du Décadentisme», Décadence et Apocalypse,
Séminaires de l’année 1985-86, Université de Bourgogne.

3 Le Décadent Littéraire & Artistique, jornal parisiense publicado entre 1886 e 1889.
4 Anatole Baju (1861-1903), jornalista e escritor francês.
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idées de leurs devanciers pour les tronquer ce sont des pseudo-
-décadents5.

Esta era uma perspectiva estética inovadora que, no entanto, não era nova,
pois relacionava-se com uma postura contemplativa perante o mundo que par-
tia da imaginação. Porém, esta manifestava-se designadamente em espectros
cromáticos, nesta altura fortemente influenciados não só pela revolução pictórica
dos impressionistas como, antes disso, pelas teorias qúımicas de Eugène Che-
vreul6, respectivamente de 1839, Loi du contraste simultané des couleurs, e 1846,
Théorie des effets optiques que présentent les étoffes de soie, sobre o ćırculo
cromático e as cores primárias (vermelho, azul e amarelo) e as secundárias (verde,
laranja e violeta) de cuja justaposição resulta a vibração da atmosfera.

Essa visão «vibrante» e «oscilante», tão presente em Camilo Pessanha, co-
loca a poesia no meio de uma «orgie de chaos syllabiques invraisemblables,
(. . . ) broyant des couleurs et des fantasmagories incohérentes, et inaugurant un
art étrange», como definiu o cŕıtico J. B. Rolland7. A poesia situa-se num plano
complexo que privilegia o Belo, segundo o texto de Jean Moréas de 11 de Agosto
de 1885, em resposta a Paul Bourde (Le Temps, 6 de Agosto de 1885):

Les prétendus décadents cherchent avant tout dans leur art le pur
Concept et l’éternel Symbole, et ils ont la hardiesse de croire avec
Edgar Poe «. . . que le Beau est le seul domaine légitime de la poésie
(. . . ). Les poètes décadents — la critique (. . . ) pourrait les appeler
plus justement des symbolistes (. . . )8.

Porém, a procura da Beleza situa-se, num primeiro ńıvel, naquilo a que os
próprios decadentistas chamaram «audição colorida» (se bem que tivesse sido
defendida como própria dos alienistas, pois chamou a atenção de vários médicos
ao longo do século XIX).

A poesia, tal como qualquer texto escrito, não supõe a existência de ele-
mentos supra-segmentais (ritmo, entoação, prosódia), a não ser deliberadamente

5 Anatole Baju, L’Anarchie Littéraire. Les différentes écoles: les décadents, les sym-
bolistes, les romans, les instrumentistes, les magiques, les magnifiques, les anarchistes,
les socialistes, etc., Paris: Léon Vanier, 1892, p. 10-13.

6 E. Chevreul, De la loi du contraste simultané des couleurs et de l’assortiment des
objets colorés, considérés d’après cette loi dans ses rapports avec la peinture, les tapis-
series. . . / par M. E. Chevreul; avec une introd. de M. H. Chevreul fils, Paris: Gauthier-
-Villars et fils, 1889.

7 Revue Littéraire du Maine. Organe de l’Académie du Maine, 105, 1 Set. 1890, p.
181.

8 Jean Moréas, Les Premières Armes du Symbolisme, Paris: Léon Vanier, 1889, p.
29-30.
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(e nisso diverge da narrativa). O signo é naturalmente imotivado. Mas pode
motivar-se através de figuras de som (como a aliteração) e pontuação que ope-
ram numa espécie de «coloração» para expressar o significado das palavras. Em
Camilo Pessanha, são as aliterações coloridas das sibilantes de «Só, incessante,
um som» (de «Ao longe os barcos de flores» e das fricativas e ĺıquidas «A flauta
flébil» que traduzem o isolamento e o ex́ılio, tal como as oclusivas em «Quem
poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho» (do poema com o mesmo incipit)
que reflectem a indignação e a desilusão. Camilo Pessanha é precursor neste
aspecto: há um timbre que não é instrumental, de orquestração, mas vocal.

Se Rimbaud, no emblemático soneto sobre as vogais, tinha feito «todo o
mal» causando confusão à poesia, de acordo com Antoine Sabatier (que criticou
o médico Emile Laurent no seu livro La poésie décadente devant la science
psychiatrique, o qual alegava que os «decadentistas» eram desequilibrados do
ponto de vista psiquiátrico) — «A noir, K blanc, I rouge, V, vert, o bleu» —, abria
à poesia a ligação não somente à música como às artes performativas.

Um cŕıtico (que se dava a conhecer como Ko-Ta-Ki) da Gazette Artistique
de Nantes afirma que

les décadents attribuaient à chaque mot une couleur particulière. Eh
bien! il parâıt qu’il n’allait pas assez loin: non seulement les mots
ont des analogies avec les couleurs, mais les couleurs en ont avec
la musique9.

Nessa medida, se um determinado uso espećıfico de consoantes e vogais em
Camilo Pessanha revela a presença de cores, de acordo com a teoria simbolista-
-decadentista, estas, por sua vez, manifestam significados intŕınsecos ao seu
espectro.

A chamada «audição colorida» começa no canto, na voz e nas artes cénicas.
Nesta época, na música falava-se de «tons» que não eram mais do que «cores»
da voz cantada, correspondentes ao timbre vocal que permitia ao ouvinte reco-
nhecer o tipo de voz. Assim, a voz pode ser «mais escura», «mais clara», «azul»,
«verde». . . O panorama musical preocupava-se com as cores, ao ponto de clas-
sificar as próprias óperas. Diz o mesmo cŕıtico no seu artigo sobre a «audição
colorida» da Gazette Artistique de Nantes:

[. . . ] Décidément le Cid est bleu. [. . . ] Chaque opéra a sa cou-
leur propre, continua mon confrère; ainsi l’Africaine est rouge-
-orange. [. . . ] Lucie, par exemple, est gris écossais; la Favorite,

9 Gazette Artistique de Nantes: journal musical et littéraire, paraissant tous les Jeudis,
50, 23-Dez.-1886, p. 6.
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blanc d’Espagne; Lackmé, jaune indien; les Diamants de la Cou-
ronne, toutes les couleurs de l’arc-en-ciel; etc., etc. . . [. . . ] Ainsi,
j’en connais pour qui les violons sont bleus, ainsi que les ténors; les
cuivres, rouges, comme les barytons; les orgues, noires, comme les
basses; les harpes, blanches, comme les soprani; les flûtes, jaunes,
comme les contralti10.
Tout bien considéré, le décadentisme poussé à ce degré devient du
gâtisme. Pour moi, le chanteur décadent est le fort ténor, qui donne
le si bémol de tète, ou le ténor léger qui le donne avec son nez11.

Porém, a exploração sonora conduz ao desaparecimento do sentido lingúıstico
por exploração do ornamento vocal, reduzindo o elemento verbal a mero som. Na
ópera faz-se com a «coloratura». E quando mais coloridas mais as palavras mu-
sicadas tendem a perder a sua força semântica. A «coloração» move-se para um
ńıvel vago e inefável de que a Poesia de Camilo Pessanha é o melhor exem-
plo. As «Anémonas, hidrângeas, / Silindras» de «No claustro de celas», bem
como os «Soidõees lacustres. . . / — Lemes e mastros. . . / E os alabastros / Dos
balaústres!» (do «Violoncelo») perdem significação em prol de uma coloração
musical, vocal e tecnicamente articulatória, que transpõe para o Belo o que não
é decifrável.

A cor decadentista prende-se com um segundo plano, ligado ao imaginário
da sua referenciação, inseparável da linguagem que o expressa. Em primeiro
lugar, a cor pode ser metafórica. Em Camilo Pessanha, a «Dália», com o seu
«mole sorriso», de «Foi um dia de inúteis agonias» não pode ser de uma cor
viva, pois o dia é «pálido». Da mesma forma, o «véu escuro» de «Caminho I» não
indica a cor do véu, mas o sentimento do coração, coberto com essa escuridão. As
transposições de sentido, deslocando o significado para o que está no seu lugar,
criam aquilo a que Jacques Lacan12 designou por «mecanismo do desejo», próprio
da metońımia. A cor metafórica, por seu turno, não cria uma ordem simbólica
em que a ligação seja entre a cor concreta e a generalidade ou conceito de
cor, a matéria da composição cromática e a representação da cor. Os efeitos do
significado são gerados a partir das mutações do significante. Nesta medida,

10 Digamos que há uma correspondência entre os instrumentos referidos, as cores e a
voz. Assim sendo, os instrumentos de sopro, cujo elemento é o ar, corresponderiam ao
azul; as cordas ao elemento água e ao verde; os metais ao vermelho e ao fogo; a percussão
ao amarelo e à terra. Da mesma forma, a pronunciação de vogais e consoantes, segundo
esta lógica, também remeteria para tons cromáticos, dos mais escuros aos mais claros.

11 Loc. cit. Segundo a última consideração, as notas mais agudas, «azuis», dependiam
da técnica para as atingir.

12 Jacques Lacan, Écrits, Paris: Seuil, 1966.
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Camilo Pessanha desloca o sentido da cor para o objecto, criando um efeito
metońımico.

Em segundo lugar, a cor volta a ganhar a carga semântica perdida na «audi-
ção colorida» através do sistema de referenciação cromático de Camilo Pessanha
ligado ao imaginário cromático decadentista. E é neste ponto que mais se apro-
xima daquilo que Gilbert Durand denominou por «cenário vago» que tipifica a
decadência. As cores, aludidas ou nomeadas, são inseridas na linguagem que
expõe a sua realidade, descrevendo também aquilo que os seus limites possibi-
litam, segundo os conceitos de linguagem e dos seus limites de Wittgenstein13,
já que as cores nomeadas ganham significado em detrimento da motivação do
signo (presente na «audição colorida»).

O imaginário retratado é o correspondente ao complexo de Gilbert Durand
do farniente, de origem baudelairiana (complexo do dandy ou do dandisme),
aliás facilmente orientalizado, pois as visões do Oriente careciam dessa postura
contemplativa e imaginativa do decadentismo, através de mitemas (ou complexos)
que se organizam e formam «un mythologène, comme on dit un philosophène
décadent»14 do decadentismo ligados à visão, que contribuem para o mitologema
da Decadência, ou «structure figurative». Nessa mesma linha baudelairiana,
Ernest Raynaud15 defende a ideia de que o poeta é um «espectador», procurando
apenas a Beleza que era suficiente a ela mesma, dispensando quaisquer provas.

O poeta é um espectador e a totalização do significante dá-se no plano
da imagem que, não deixando de sugerir em vez de conceptualizar as ideias
inerentes aos sentimentos do poeta, permanece no plano da «vibração» cromática.
As cores vagueiam, indecisas, entre o vago e a desilusão. Vejamos como se
compõe a paleta desse mitema em Camilo Pessanha, matizada entre a nomeação
e o seu intertexto.

Partindo da sugestão de vida e de infinito, é «Tudo verde, verde, a perder de
vista.» (em «Depois da luta e depois da conquista»), «o seu cabelo verde» (poema
«Vénus»), «folhedos tenros», «colina», «ramos», «silva», «haste», «folhagem»,
«arvoredo» (poema «Desce em folhedos tenros a colina») e a «Esmeralda viva
do Canal» (em «Nesgas agudas do areal») que se transformam em «Em glaucos,
frouxos tons adormecidos» (no poema «Desce em folhedos tenros a colina»).

O viço é efémero e os seus vislumbres fugitivos, diluindo-se numa ausência de
cor, matizada de transparências metafóricas, da «fria transparência luminosa», da
«água plana» (em «Singra o navio. Sob a água clara»), da «acrópole de gelos»
(poema «Floriram por engano as rosas bravas»), «[. . . ] escutando o correr da

13 Ludwig Wittgenstein, Tratado Lógico-Filosófico. Investigações Filosóficas, Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, p. 199.

14 Loc. cit., p. 14. Durand usa a expressão «mitema» em homenagem a Bachelard.
15 Baudelaire et la Religion du Dandysme, Paris: Mercure de France, 1918, p. 45.
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água na clepsidra» (poema «Ó cores virtuais que jazeis subterrâneas»), apenas
evocando «A fugitiva hora, [. . . ] / — Tão rediviva!, nos meus olhos baços. . . » (em
«Quando voltei encontrei os meus passos»), perdendo-se do sujeito poético «A
tua cor sadia, o teu sorriso terno. . . » (poema «Não sei se isto é amor. Procuro o
teu olhar»), restando apenas «— O espelho inútil, meus olhos pagãos! / Aridez
de sucessivos desertos. . . » (em «Imagens que passais pela retina»).

A não concretização é sugerida pelo branco, inefável e intanǵıvel, quer in-
sinuada no «aljôfar» (de «Desce em folhedos tenros a colina»), nas «silindras»
(poema «E eis quanto resta do id́ılio acabado»), na «Alma de silfo, carne de
camélia. . . » (de «Desce em folhedos tenros a colina»), nos «Ĺırios, ĺırios, águas
do rio, a lua. . . » (de «Fonógrafo»), ou nos «castos lençóis» (em «Quem poluiu,
quem rasgou os meus lençóis de linho»), sobre quem «cai nupcial a neve» (poema
«Floriram por engano as rosas bravas»).

O branco da distância encontra a sua forma mais acabada em «Lúbrica»,
em que a mulher, inatinǵıvel, lembra uma personagem de uma narrativa feérica,
uma vez que o branco é a cor das fadas16 («Quando a vejo, de tarde, na ala-
meda, / Arrastando com ar de antiga fada, / Pela rama da murta despontada, /
A saia transparente de alva seda» ou «Até quase esmagar nesses abraços / A
sua carne branca e palpitante; // Como, d’Ásia nos bosques tropicais / Apertam,
em spiral auriluzente, / Os músculos hercúleos da serpente»17), ao mesmo tempo
que, aparentemente de um modo paradoxal, exerce a sua função de mitema fatal,
segundo Gilbert Durand, confirmando o matiz da Decadência. Porém, a ilusória
fada e a mulher fatal situam-se a um mesmo ńıvel simbólico, uma vez que sub-
metem o homem à sua vontade, manipulando-o quer através da sedução, quer do
conhecimento.

O branco é ainda mencionado como sinónimo de fim, e, em última instância,
de morte18, em «Tão branco o peito! para o expor à Morte. . . » (de «Esvelta
surge! Vem das águas, nua»), «Oh vem! De branco! Do imo do arvoredo!»
(poema «Desce em folhedos tenros a colina»), «Tão branco o peito!» (em «Esvelta
surge! Vem das águas, nua»), «Tão branca do luar!» (em «Se andava no jardim»),
evidenciando a «Cadaverina: Branca flor do espinheiro» (poema «Cristalizações

16 Cf. Ana Margarida Chora, «Branco: a cor enigmática do Outro Mundo», in Cores:
VII Colóquio da Secção Portuguesa da Associação Hispânica de Literatura Medieval (org.
Isabel Barros Dias e Carlos F. Clamote Carreto), Lisboa: Universidade Aberta, 2010, p.
267-274.

17 Os versos citados são os da segunda edição da Clepsydra, que inclui o poema
«Lúbrica» segundo a versão escrita em 1885, encurtado na primeira edição com o t́ıtulo
«Desejos».

18 Cf. Maria Alzira Seixo, «O pensamento da morte na poesia de Camilo Pessanha»,
Análise, 13, 1989, p. 107-116.
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salinas»), levando o sujeito poético ao isolamento, selado a prata: «E hei-de
mercar um fecho de prata. / O meu coração é o cofre selado.» (poema «Ao meu
coração um peso de ferro»).

Mas o branco reveste-se de outro metal precioso, o ouro, quando o sujeito
poético reflecte sobre o intanǵıvel perdido: «Longas teias de luar de lhama de
oiro» (em «Depois da luta e depois da conquista») e «[. . . ] Côncavas as velas,
/ Cuja brancura, rútila de dia, / O luar dulcifica» (poema «San Gabriel II / Vem
conduzir as naus, as caravelas»).

O branco dilacerado não só dá t́ıtulo ao poema «Branco e vermelho», como
marca a ruptura do sujeito poético com o real («vermelhos de hemoptise / Repre-
sados clarões» em «Ó cores virtuais que jazeis subterrâneas») e com o «outro»
por excelência («E os lábios, branca, do carmim desflora. . . » em «Ao longe os
barcos de flores»), ferido pelas «Tatuagens complicadas do meu peito», em que
a dor assume um espectro cromático já vivido: «E o meu brasão. . . Tem de oiro,
num quartel / Vermelho, um lis; tem no outro uma donzela, / Em campo azul, de
prata o corpo».

Este é, pois, o azul da estagnação, dos sentimentos e da vida do sujeito
poético, patente nas «Fulgurações azuis» (de «ò cores virtuais que jazeis sub-
terrâneas») e no «Pútrido o ventre, azul e aglutinoso» (do poema «Vénus»), que
brevemente conhecera amplitude na «plańıcie azul» (de «San Gabriel I»), no
«campo azul» (de «Tatuagens complicadas do meu peito») ou nas «Ondas do
azul oceano» (de «Roteiro da vida I»).

A imobilidade do fim adorna-se de tons malva. Recordemos que esta cor foi
a primeira cor produzida artificialmente, pelo qúımico britânico William Perkin,
em 1856, nas suas experiências para descobrir o medicamento para a malária,
tornando-se a cor da moda que, na segunda metade do século XIX, contribuiu
para reinventar o imaginário cromático da época. Assim, para Camilo Pessanha,
o «aljôfar cor-de-rosa viva!. . . » (em «Desce em folhedos tenros a colina») é da
cor das «Conchinhas tenuemente cor-de-rosa», das «Róseas unhinhas» (poema
«Singra o navio. Sob a água clara») e das «hidrângeas» (de «E eis quanto resta
do id́ılio acabado»), do «eflúvio de violetas» (poema «Fonógrafo») que tingem
o mundo da cor da desilusão do sujeito poético. A «Putrescina: Flor de lilás»
(em «Cristalizações salinas») e «o campo das liliáceas» (em «Choveu! E logo da
terra humosa») paralisam os «Meus pobres pés dorir / Já roxos dos espinhos»
(de «Depois das bodas de oiro»). A cor malva é não apenas uma
«cor sentimental»19, como a definiu Oscar Wilde em O Retrato de

19 Vide o diálogo entre Harry e Dorian no cap. 8 de The Picture of Dorian Gray:
«nunca confies numa mulher que use malva, pois ela tem um passado» — «Never trust a
woman who wears mauve, whatever her age may be, or a woman over thirty-five who is
fond of pink ribbons. It always means that they have a history.»
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Dorian Gray20, ligada à sensibilidade ońırica dos decadentistas e à cadência
das gradações cromáticas que se demarcavam do gosto burguês (sendo que o
malva era uma cor burguesa, como notou Huysmans em À Rebours21, a «b́ıblia
do Decadentismo» («cette bible du décadentisme qu’est A Rebours.», segundo
Gilbert Durand22) que manifesta a estética do mal du siècle, sintetizando tópicos
do gosto simbolista. Para Camilo Pessanha o malva (lilás) é uma cor nefasta
do término da vida a que subtilmente alude. Ou seja, sintetiza o desencanto
progressista ao constatar a desilusão.

O fim é, pois, doloroso e negro, a «Cobrir-me o coração dum véu escuro!. . . »
(poema «Tenho sonhos cruéis; n’alma doente»), equivalente ao esquecimento, na
sua feição última: «Desce por fim sobre o meu coração / O olvido. Irrevocável.
Absoluto. / Envolve-o grave como véu de luto» (poema «Olvido»). A «escuridão
tranquila» (em «Ao longe os barcos de flores») do «lago escuro onde termina /
Vosso curso» («Imagens que passais pela retina»), onde outrora correu a água
passageira da vida, é o derradeiro destino.

O espectro calicromo de Camilo Pessanha atavia-se da amplitude estética da
Belle Époque, não fugindo às preferências simbolistas dos tons de ouro, roxos,
brancos, azuis e verdes, nos seus matizes gradativos. E é nesse ponto de variação
ilusório que encontra a fragilidade e a rúına.

Na sua busca da perenidade, Camilo Pessanha não encontrou mais do que
o carácter fugaz e transitório do real. Tentou, no entanto, encontrar uma Beleza,
através da sua poesia, à semelhança da que todos os artistas tiveram o objectivo
de procurar durante a Belle Époque. Os pintores, os músicos, os romancistas e
os poetas lançaram-se no encalço da Beleza além da imanência dos significan-
tes da sua arte e dispersaram-se nessa demanda desenfreada que culminou na
dissolução das diferentes linguagens em que a procuraram e, consequentemente,
na decadência e na desilusão fin de siècle. Aliás, as artes da Belle Époque
foram esteticamente permeáveis. A palavra fundiu-se com a música e com a pin-
tura de uma forma completamente nova. O fim do século XIX abriu um caṕıtulo
sem precedentes na Arte. Camilo Pessanha não foi excepção, pois a sua poesia
antecede a dispersão estética modernista, fruto de uma incessante e frustrada
busca de uma beleza exterior à materialidade do signo. Camilo Pessanha excede

20 A obra The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde (1854-1900), publicada inicial-
mente na revista mensal americana Lippincott’s Monthly Magazine, em 1890, saiu em
versão revista e ampliada sob a forma de volume em 1891.

21 À Rebours, de Joris-Karl Huysmans (1848-1907), de 1884: «la vérité d’une théorie
qu’il déclarait d’une exactitude presque mathématique: à savoir, qu’une harmonie existe
entre la nature sensuelle d’un individu vraiment artiste et la couleur que ses yeux voient
d’une façon plus spéciale et plus vive», p. 16 (ed. 1920).

22 Loc. cit., p. 14.
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os sentidos poéticos, transcendendo o complexo no qual as palavras significam,
permitindo ao poeta passar a figura remanescente e inovadora relativamente ao
sistema de significação.
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Camilo Pessanha e a figuraçãodo esṕırito subjetivo
Diońısio Vila Maior1

1. Num texto de provavelmente 1914, intitulado (ainda que com algumas
reservas por parte de Bernardo Soares) O Sensacionista, este outro eu pessoa-
no — em termos bastante elucidativos, pela nota de pessimismo que ostenta —
refere-se precisamente ao «crepúsculo das disciplinas» em que então a Humani-
dade vive, sublinhando pouco depois que pertence «a uma geração — ou antes
a uma parte de geração — que perdeu todo o respeito pelo passado e toda a
crença ou esperança no futuro» (Pessoa, F., 1986b: 927 e 928). Ainda noutros
fragmentos não datados do mesmo Livro, testemunha a sua deceção pelo facto
de, com as «cousas modernas», os homens terem passado, pelos seus propósitos
materialistas, egóıstas, vaidosos, fúteis, à categoria de «criaturas vestidas, de
corpo e alma», de «animais vestidos», sublinhando a «doença terŕıvel» e o «de-
sastre de tudo» que caracterizam impressivamente a sua época (id.: 890 e 892).
Essa época, note-se — marcada pela suspensão e esvaziamento dos «grandes
propósitos» (id.: 906), di-lo noutro fragmento sem data –, aparece aos seus olhos
de igual modo desqualificada pelo «horror à acção» e pela falência das «crenças»
(id.: 893 e 927) — o que, subsequentemente, e ainda segundo Soares, condu-
zirá só alguns esṕıritos (onde ele naturalmente se inclui), por um lado, a um
paulatino interesse pela esfera da subjetividade, e, por outro, a comportamentos
de emblemática abdicação e ostensivo alheamento e indiferença em relação à

1 Universidade Aberta; Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro de Lite-
raturas e Culturas Lusófonas e Europeias (CLEPUL).
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realidade (id.: 928)2. E, como se sabe, estes sentimentos encontram-se profu-
samente representados em múltiplos fragmentos do Livro do Desassossego, de
forma exemplar, aliás, em dois textos: um, não datado, intitulado Estética da
Indiferença (id.: 966-968); outro, de provavelmente 1912 ou 1913, intitulado Na
floresta do alheamento (Pessoa, F., 1986b: 923).

2. Algum tempo depois, em 1916, na revista Centauro, Lúıs de Montalvor
(que, no ano anterior, na introdução de Orpheu 1, num texto que pouco dizia
das intenções dos colaboradores da revista, qualificava-a como um «ex́ılio de
temperamentos de arte que a querem como a um segredo ou tormento») considera,
na sua (tardia) «Tentativa de um Ensaio sobre a Decadência», a Decadência
como um conceito estético, percebendo-a como um sentimento exclusivo dos raros,
conscientes da dolorosa realidade quotidiana e capazes (só eles) de aceder a um
«mundo outro», de Beleza. Escreve no ińıcio desse texto:

Somos os descendentes do século da Decadência. Vamos esculpindo
a nossa arte na nossa indiferença. A vida não vale pelo que é mas
pelo que dói. . . Só a Beleza nos interessa. O resto passa por nós
como nós passamos sobre tudo. Somos os descendentes de uma
estirpe que, apesar de humildemente representar traz consigo e
orgulhosamente a marca com que Deus abençoa os predestinados
e os divinos. . . (Centauro, 1982: 7)

pouco depois, antes ainda de se referir ao Simbolismo como «a flor da arte deca-
dente» do século XIX (id.: 10), acrescenta: «A decadência é para nós o śımbolo
com que vestimos o estado de alma coletivo de exilados da Beleza!» (id.: 8).
Ora, é para as ideias de «ex́ılio», «dor», «beleza» que reenviam mediatamente
estas palavras de teor programático de Montalvor. E aceitando-se, por estas
palavras, a noção do artista decadente (como Baudelaire, Verlaine, Eugénio de
Castro, Gomes Leal, diversamente o consideraram) como um indiv́ıduo com um
sistema nervoso hipertrofiado, incapaz de assumir o passado, posicionando-se

2 Para um melhor esclarecimento sobre a presença deste ponto em Bernardo Soares,
bem como sobre outras dominantes temáticas relacionadas com a crise geral do pensa-
mento europeu do final do século XIX e ińıcio do século XX (o desencanto, a descrição da
banalidade e da monotonia do real quotidiano, a fuga a esse real, a «ética da indiferença»
de um sujeito «mordido pelo tédio», a vivência do sonho, a relação com a estética deca-
dentista, a relação com a alteridade, a «ausência radical» do eu, a «consciência do nada
do eu e do mundo», o «esvaziamento do ser», a angústia, a náusea), leia-se: Galhoz, M.
A., 1979: 480-482; 1985; Lind, G. R., 1983; Lourenço, E., 1985; Sena, J., 1984: passim;
Crespo, A., 1985; Aranguen, M. I., 1987; Coelho, J. do P., 1987: 67-69; Elia, S., 1991.
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contra uma época que lhe parece absurda e corrupta, expressando recorrente
tédio, revificando conceções pessimistas da existência efémera, buscando (numa
ânsia do absoluto e de uma interioridade absoluta) a essência metaf́ısica, bus-
cando sensações novas, mais intensas (frúıdas no extravagante, no mórbido, nos
requintes da forma), procurando a evasão para o mundo da imaginação sensual,
aceitando-se, diźıamos, esta noção, mais facilmente compreenderemos aquele
comportamento e aquele viver art́ıstico do poeta de registo decadente como
espaço de ativação de uma problemática que se resume, em primeira instância, na
interseção dialógica (porque alterońımica) do sujeito poético em conflito consigo
mesmo e com a realidade que o rodeia, bem como, em último grau, na necessidade
de «saltar na bruma em busca da beleza», que Sá-Carneiro, no poema Partida,
encararia como dever do artista, já que o que, segundo ele, importa para o ar-
tista é «Correr no azul à busca da beleza», «subir além dos céus», «Viajar outros
sentidos, outras vidas» (Sá-Carneiro, M., s/d: 72). E com que frequência o poeta
de inscrição decadente se apercebe, com lucidez, das ilusões que se encontram
nas promessas da vida! «Castelos doidos! Tão cedo cáıstes!. . . » (Pessanha, C.,
2014: 65) (a lembrar os «Castelos desmantelados, / Leões alados sem juba. . . »,
no poema homónimo da antologia Dispersão [Sá-Carneiro, M., s/d: 65]), reco-
nhece Camilo Pessanha no poema «Floriram por engano as rosas bravas», cujo
incipit, por si só, revela desde logo o vigor estético-literário com que o sujeito
poético de Clepsidra representa a dor, e a frustração, e o fracasso! E os estigmas
da dor, da frustração e do fracasso são, de facto, algumas das marcas mais im-
portantes na poesia de Pessanha, no que toca à consciencialização do fracasso e
na confirmação de um sujeito cujas ânsias acabam, como sugere frequentemente,
por não se concretizar de modo pleno (noção esta que tão bem lembra o poeta do
Quase). «Depois da luta e depois da conquista / Fiquei só! [. . . ] // Porque vos
fostes, minhas caravelas, / Carregadas de todo o meu tesoiro?», pergunta Pessa-
nha no poema «Depois da luta e depois da conquista» (Pessanha, C., 2014: 62),
realçando, assim, a inutilidade do próprio ato de conquista e do próprio objeto
conquistado, e equacionando-se, desse modo, a perda de valor do próprio ato
de desejo em conquistar algo, com formulações que, enquadrando um desespero
e uma profunda negatividade, traduzem um cenário de angústia, melancolia e
desilusão.

3. Como quer que seja, o que para já importa é evidenciar, relativamente
a Camilo Pessanha, a condição particular de um sujeito poético que se repre-
senta intersecionado diante do mundo do real, condição essa tanto mais rele-
vante, quanto maior for a persistência desse sujeito na elaboração de dominantes
temáticas que se vão constituindo, a partir do momento em que ganha densidade
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estética a relação de conflito com a realidade e o conv́ıvio com o desencanto a
que a vida e as suas vitórias efémeras, afinal, conduzem:

Foi um dia de inúteis agonias,
Dia de sol, inundado de sol.
Fulgiam nuas as espadas frias,
Dia de sol, inundado de sol.

Foi um dia de falsas alegrias:
Dália a esfolhar-se, o seu mole sorriso. (id.. 68)

Libertando o sujeito poético o significado das palavras («inúteis agonias»,
«mole sorriso»), e no quadro de uma problemática centrada numa sensação de
negatividade, desencanto e fracasso, ganha expressão a noção de angústia do
sujeito poético, nomeadamente se nessa noção valorizarmos particularidades que
se articulem com um sentimento de desassossego, patente nas «falsas alegrias»,
afinal, amb́ıguas, fugazes, ilusórias; e a claridade de um dia «inundado de sol»
— um pouco reverso, até, à imagética simbolista (que normalmente privilegia
o outono e os poentes) – serve para aquilo mesmo: acentuar o desencanto do
sujeito poético. Relação dolorosa entre o sujeito poético e o real (como se,
afinal, como disse Montalvor, a vida «não valesse pelo que é, mas pelo que
dói»)? Relação angustiada com a falência do ideal amoroso? Relação falida no
processo em atingir a beleza (real, ou imaginada)? Relação desassossegada com
a multidão (alinhando-se assim com aquela «silva esotérica» que um Eugénio
de Castro abraçara no seu «Prólogo-Prefácio» do seu Oaristos)? «Voltavam
ranchos das romarias», mas o sujeito poético, na ambivalência do dizer e do não
dizer, do mostrar e do sugerir, encontra-se afastado do evento externo quotidiano,
demonstrando que o que importa é o seu próprio interior:

[. . . ] o meu ósculo ardente, alucinado,
Esfriou sobre o mármore correto
Desse entreaberto lábio gelado. . . ,

escreve no soneto Estátua (Pessanha, C., 2014: 58), assinalando um sujeito
polarizado à volta da sensação de frustração e de dor resultante do embate não
esperado do seu ardor com a fria realidade — uma dor que não está muito
longe daquela angústia que comparece no universo de poético pessoano (pela
voz de um Campos derrotista, de um Soares desassossegado, de um Pessoa
amargurado) e, de forma ainda mais pungente, em Mário de Sá-Carneiro. Atente-
-se, por exemplo, na «angústia sem leme» perante a vida (Pessoa, F., 1990:
194), que Campos sublinha em Lisbon Revisited (1926) — o mesmo Campos que
poeticamente representa também uma angústia que decorre da falência dos seus
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ideais (em Bicarbonato de Soda)3 –, aquela outra que lhe aparece também com
a perda da sua infância e à qual o sujeito procura fugir pela loucura (em Esta
velha angústia)4 e ainda a que é provocada pela sua autoconsciência (em Ah,
perante esta única realidade, que é o mistério)5. Também neste contexto se
torna evidente a forma como, em Bernardo Soares, a angústia aparece ora como
um sentimento que decorre da tentativa de o sujeito compreender o sentido da
vida e do universo6, ora sob a forma de desassossego, propriamente dito7, ora
associada ao tédio8; ou, no universo poético do eu Pessoa, a dor representada
em Estado de alma, com aquele esclarecedor «Nada: inerte e dolorida, / A
minha dor» (Pessoa, F., 1986a: 159) e em Hora Absurda, no modo como o eu
poético figura a sua existência, quer identificando-a amarguradamente com uma
rocha («Todas as minhas horas são feitas de jaspe negro»), quer representando
ambiguamente o seu sentimento («Não é alegria nem dor esta dor com que me
alegro» [id.: 166]). E se em Pessoa a dor se avizinha, sobretudo pelo tédio de
existir, em Sá-Carneiro pode dizer-se que não raro ela figura o desconsolo em
que o sujeito poético, por não amar, se «afunda» (no poema Como eu não possuo),
ou a plangente amargura experimentada com o fracasso em não conseguir atingir
a Beleza, o Além, a plenitude (como ocorre em Álcool, em Além-tédio, ou nas
referências simbólico-decadentistas que percorrem o poema Taciturno).

3 «Súbita, uma angústia. . . [. . . ] / Que vazias de tudo as cidades que tenho percorrido!
/ Que esterco metaf́ısico os meus propósitos todos!» (Pessoa, F., 1990: 305).

4 «Esta velha angústia [. . . ] // Transbordou. / [. . . ] Se ao menos endoidecesse deveras!»
(Pessoa, F., 1990: 244-245).

5 «[. . . ] é com minhas ideias que tremo, com a minha consciência de mim, / Com a
substância essencial do meu ser abstracto / Que sufoco de incompreenśıvel, / [. . . ] E deste
medo, desta angústia, deste perigo do ultra-ser, / Não se pode fugir, não se pode fugir,
não se pode fugir!» (PESSOA, F., 1990: 334-335).

6 «. . . O pasmo que me causa a minha capacidade para a angústia. Não sendo, de
natureza, um metaf́ısico, tenho passado dias da angústia aguda, f́ısica mesma, com a
indecisão dos problemas metaf́ısicos e religiosos. . . » (Pessoa, F., 1986b: 798).

7 Este sentimento aparece bastante expĺıcito, por exemplo, no posicionamento de Soa-
res perante a própria passagem do tempo, quando, num texto não datado do Livro, lamenta
o seu «desassossego de ter que ter um futuro» (Pessoa, F., 1986b: 874). Mais: com aquela
angústia se poderia, aliás, indiretamente articular a «angústia desesperada!» e a «mágoa
que sabe a fim!» que o sujeito poético Pessoa representa em Ah quanta melancolia!
(Pessoa, F., 1986a: 225), ou então o intenso derrotismo que percorre Elegia na Sombra.

8 «Há dias em que sobe em mim [. . . ] um tédio, uma mágoa, uma angústia de viver
[. . . ]» (Pessoa, F., 1986b: 708 [texto de provavelmente 1932]); «Cai de um firmamento
desconhecido um orvalho morno de tédio. Uma grande angústia inerte manuseia-me a
alma por dentro» (id.: 917 [num texto de provavelmente 1912-1913]).
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4. Entretanto, não esqueçamos a indiferença de um Pessanha que, em última
instância, acaba por ‘fugir’ ao real — concentrando-se precisamente nessa ‘fuga’
algumas das linhas temáticas e ideológicas capitais que orientam outras atitudes
semelhantes. Essa indiferença, intensifica-a nos dois textos com que abre e
encerra Clepsidra: se nos versos de teor programático de Inscrição se revela um
sujeito perturbado, passivo e derrotista («A minha alma é lânguida e inerme»)
diante de um páıs decadente («Eu vi a luz em um páıs perdido»), um sujeito que,
exilado em si, se promove em fuga («No chão sumir-se, como faz um verme. . . »
[Pessanha, C., 2014: 53]), os versos do poema Final deixam perceber, em última
instância, um profundo desencanto, traduzido na configuração de uma atitude de
viśıvel derrotismo e renúncia, que o «não suspirar», o «não respirar» e os verbos
«cerrar», «cessar», «adormecer», «não suspirar» deixam perceber (id.: 91).

E para quê trazer o prazer, se tudo está destinado a desaparecer, se nada
é duradoiro? Já em Paisagens de Inverno I essa particularidade assumira um
peso expressivo, se nesse peso virmos a evidência com que o sujeito poético se
representa alteronimicamente, quando pede ao seu coração «desatinado» para
«tornar para trás» e aos seus olhos «febris» para «cismar como os velhinhos»,
desejando, assim, fugir ao ı́mpeto provocado pelas paixões, procurando dessa
forma alcançar a paz e a tranquilidade (Pessanha, C., 2014: 64). Trata-se,
afinal, de uma consequência quase lógica, no âmbito da viagem em Clepsidra
— t́ıtulo desde logo rubricado pelo fluir do tempo, onde a morte consagra a
efemeridade, onde Tânato acaba por prevalecer sobre o impulso vital.

E facilmente se pode verificar como aqueles «sonhos cruéis» na «alma doen-
te» do sujeito poético (em Caminho I [id.: 95]), ou o significativo «Já o sonho
começa. . . / Tudo vermelho em flor. . . » (em Branco e Vermelho [id.: 117]) permitem
concluir que, apesar de tudo, Pessanha nunca deixará de permanecer preso do
seu próprio desejo, o desejo de alguém cuja condição é, afinal, a de um vulgar
mortal. Trata-se, como se poderia igualmente ver, da mesma constatação em
Bernardo Soares — quando, num texto não datado do seu Livro do Desassosego,
reconhece que as suas vitórias «falharam», que o seu sonho «falhou até nas
metáforas e nas figurações» (Pessoa, F., 1986b: 736) —, ou em Ricardo Reis
— quando, num poema de 1926, confidencia «Quantos reinos nas mentes e nas
cousas / Te não talhaste imaginário!» e conclui: «A vida é ı́nvia» (Pessoa, F.,
1994: 155).

5. Naqueles e noutros versos de Pessanha («Dália a esfolhar-se» [Pessa-
nha, C., 2014: 68]; «A olhar da amurada, / Que triste que estou! / Miragens do
nada, / Dizei-me quem sou. . . » [id.: 105]; «Águas claras do rio! Águas do rio, /
Fugindo sob o meu olhar cansado, / Para onde me levais meu vão cuidado?» [id.:
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69]; «Eis quanto resta do id́ılio acabado» [id.: 66]), encontramos a mesma linha
temática de um conformado derrotismo com tonalidades significativas acrescidas,
pelo facto de esse derrotismo presidir a determinadas atitudes existenciais acon-
selhadas pelo poeta. E uma dessas atitudes é favorecida precisamente não só
pela advertência acerca do inútil desejo vital, mas também (como o vai fazendo ao
longo do livro) pela apologia do desprendimento para com a vida, justamente por
concluir que a resposta à passagem breve da vida se encontra na consciência do
carácter inexorável da morte e na abdicação total de lutar contra algo que já está
destinado, «Porque o melhor, enfim, / É não ouvir nem ver. . . / Passarem sobre
mim / E nada me doer!» [id.: 107). O mesmo é dizer que o sujeito poético abraça
a renúncia («E eu dormindo um sono / Debaixo duma pedra.»), a indiferença
(«Alheio às vãs labutas, / Às estações do ano.»), o desejo de paz e serenidade,
o desejo de se afastar da realidade, das ilusões, das paixões, dos conflitos, da
multidão («Rixas, tumultos, lutas, / Não me fazerem dano. . . » [ibid.]). . .

Compreende-se, assim, como, nos textos de Camilo Pessanha (esse poeta tão
querido e admirado pelos órficos Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, convidado, até,
por Pessoa a publicar naquela que seria a Orpheu 3), as imagens do fracasso e da
morte possuem um peso adicional, sobretudo quando o sujeito poético pretende
vincar as condições e as circunstâncias em que ocorre a sua relação com o
«objecto» vital a que se propõe atingir. Talvez por isso o valor nuclear daquela
dominante temática resida grandemente em alguns versos vertebrais de Branco
e Vermelho, sobretudo naqueles quando o sujeito poético pede: «Ó Morte, vem
depressa, / Acorda, vem depressa, / Acode-me depressa,» (Pessanha, C., 2014:
117).

Em última análise, poder-se-ia dizer que, na «escrita fragmentária» de Ca-
milo Pessanha (com a mais-valia da sugestão amplificada tão ao gosto simbolista
[cf. Bento, J., 1984: 31]), os temas do desejo, da vivência temporal dolorosa, da
ilusão, da desilusão, da frustração, da indiferença e da morte (encarada «ora
como decomposição e putrescência, ora como purificação e assepcia» [Spag-
giari, B., 2014: 28]) sejam temas centrais, onde se descortina uma imagética
profundamente derrotista, que pode, em parte, ser resumida no poema Olvido.
Áı se percebe um sujeito poético intersecionado por uma pulsão de serenidade
(«Dorme por fim sem desejo e sem saudade»; «imortal serenidade») e por um
ı́mpeto de desassossego («Ias andar, sempre fugia o chão»; «Corria-te um suor,
de inquietação. . . »); e o adormecimento final, a morte, essa (aqui metaforizada
pelo «olvido»), é «Irrevocável», dominadora, mas desejada («Desce por fim so-
bre o meu coração»; «Dorme enfim sem desejo e sem saudade») (Pessanha, C.,
2014: 101), já que o sujeito poético, deixando perceber um certo empenhamento
na busca do seu centro interior — busca essa sempre acompanhada, contudo,
pela nota de desencanto (já previśıvel no t́ıtulo do livro, Clepsidra) —, procura
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a reconstrução do espaço e verdade interiores (espaço onde transitam «sonhos
cruéis» na sua «alma doente»).

6. Em termos semelhantes, perguntará Pessoa mais tarde, em 1933 (em Por
que é que um sono agita), por que razão «um sono agita / Em vez de repousar»
(Pessoa, F., 1986a: 363); e, pela voz de Campos, referir-se-á em 1935 (em O
sono que desce sobre mim) ao sono enquanto «soma de todas as desilusões»,
enquanto «śıntese de todas as desesperanças» (Pessoa, F., 1990: 260), relem-
brando assim que, neste contexto, mais do que a tranquilidade, o sentido que
rege e sustenta poeticamente a noção de sonho se encontra centralizado na ima-
gem de desassossego. E certamente que não será excessivo evocar também a
relação entre vida/sonho e vida/morte, a que Pessoa, ortónimo e pela voz de
Bernardo Soares, recorre para decisivamente evidenciar que, no fim de contas,
a vida é a morte: «[. . . ] a morte do que verdadeiramente somos» (Pessoa, F.,
1986a: 848), escreve num fragmento sem data do Livro do Desassossego; e, no
ano da sua morte, em Elegia na Sombra, dirigindo-se desencantado a uma Pátria
que considera moribunda, passiva e perdida, Pessoa assegura: «Vives, sim, vives
porque não morreste. . . / Mas a vida que vives é um sono» (Pessoa, F., 1986a:
1191); e, a este propósito, note-se como o sentido atribúıdo por Maria Vitalina
Leal de Matos à ideia de morte se enriquece neste contexto, ao defender que
a dinamização temática da morte nos textos pessoanos provém diretamente da
profunda consciência que o sujeito tem de si e do mundo (Matos, M. V. L., 1993:
232).

Barbara Spaggiari, por sua vez, em 1982, no seu livro O Simbolismo na obra
de Camilo Pessanha, escrevera:

Na relação consigo mesmo, Pessanha desdobra-se, separando a
alma «lânguida e inerme» das capacidades sensitivas a que está
confiada a percepção do real. No olhar do poeta, ora aceso, ora
cansado, ora absorto (não é por acaso que «olhos» e «olhar» apare-
cem insistentemente no léxico de Pessanha), a realidade refrange-se
como num espelho partido (Spaggiari, B., 1982: 44).

No caso de Pessanha, é precisamente porque a insatisfação permanente nos
seus poemas perante uma realidade fragmentada («como num espelho partido»
[Spaggiari, B., 2014: 27]) lhes confere, por isso mesmo, um certo grau de uni-
formidade que se pode dizer que o sujeito poético em alguns deles se configura
como instância discursiva marcada de modo recorrente pelo pathos do derro-
tismo, noção que concorda com uma outra direção: a demanda de um absoluto.
Dáı que o sujeito poético, «exilado da Beleza», sublinhe variavelmente ou a
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perda de algum lastro representativo do absoluto (no plano temporal), ou mesmo
a própria tangibilidade de um absoluto outro. Pessanha «exilou-se»: saiu ao
páıs (ainda que os motivos profissionais estejam naturalmente associados a essa
sáıda); «fugiu» ao amor, «fugiu», de certo modo, a uma realidade. . . E à mo-
tivação de Canção da Partida não serão, completa e mediatamente, estranhos
alguns sofrimentos no plano biográfico, ou desilusões no âmbito amoroso, capa-
zes de provocarem Pessanha para a figuração poética do seu «jardim ex́ıguo»
(Pessanha, C., 2014: 63), ou do «peso de ferro» atado ao seu coração (id.: 78).

Contudo, e de forma menos velada, a notação de alguma qualidade de algo
de absoluto comparece naquele poema que António Quadros considerou como
sendo o poema que, a seu ver, «culmina [. . . ] toda a obra de Camilo Pessanha»
(Quadros, A., 1989: 104); poema «ḿıstico», áı se representa uma experiência de
êxtase: o sujeito poético fala de uma dor, «forte e imprecisa» e parece abandonar
a realidade e aceder, suspenso («Todo o meu ser, suspenso, / Não sinto já, não
penso, / Pairo na luz, suspenso. . . / Que deĺıcia sem fim!»), a um lugar de onde
contempla o sofrimento humano (a «enorme dor humana», a «inútil dor humana!»);
finalmente, apela à morte, «vermelho em flor» (Pessanha, C., 2014: 115-117).
E, em sono/sonho alterońımico, a configuração dessa perceção é dominada, no
poema, por um pacto poético-literário que consente a vigência de um prinćıpio
que, neste contexto, podemos ler como uma expressão da procura de um absoluto.

7. Em conclusão, se o que também interessa notar é o confronto interse-
cionista de forças e motivos (vida, morte, passado, presente, desejo, frustração,
derrotismo) que visivelmente acabam por caracterizar a poesia de Camilo Pessa-
nha, não é menos plauśıvel considerar o sinal de uma profunda pluralidade, aqui
entendido com uma dinâmica própria, enquanto componente que, acabando por
fazer acentuar nesse sujeito a sensação de incerteza e de indeterminação, acaba
também por conferir a Pessanha não só um protagonismo a que a modernidade
na literatura portuguesa se deve, mas também o protagonismo de alguém cuja
poesia nos ajuda a clarificar a nossa relação com a vida e com a morte; ou, como
Pessoa escreveu num texto sem data: Camilo Pessanha, um dos seus mestres
(ao lado de Antero e Cesário), «descobriu-nos a verdade de que para ser poeta
não é mister trazer o coração nas mãos, senão que basta trazer nelas a sombra
dele» (Pessoa, F., 1986c: 182-183).
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Marietti, Melissa Andréa (2008) — A construção do sujeito poético e a noção
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Sobre a Poesia:Camilo Pessanha e Gastão Cruz— o sentido violento das formas
António Carlos Cortez1

A poesia procura formas de fazer mundos, isto é, modos de inscrever na visão
esquemática do real uma forma outra de perspectivar o humano naquilo que o
define, a linguagem. A poesia é, até certo ponto, e nos melhores casos, uma outra
maneira de reconfigurar esse real tantas vezes parco em experiências vivas, em
cenas que se façam, na nossa vida, imorredouras.

Parto da constatação de considerar que Émile Benveniste está certo: que o
homem é um animal de linguagem e que a linguagem é um «modo de mundos»
(Gusmão, 2009: 46) que participa de uma dificuldade que é a um tempo bloqueio
e desafio. Se, como produtor de signos para dizer o mundo, o homem tem acesso
aos objectos pelos nomes que lhes dá, operando sobre eles uma espécie de
fisicidade que os torna, senão cognosćıveis na essência, ao menos não puramente
reduzidos na sua aparência; por outro lado os signos verbais-acústicos de que
nos servimos — as palavras — não bastam para abarcar as coisas com os nomes
que lhes damos.

A poesia responde, a esse projecto condenado, paradoxalmente, ao fracasso:
fixar a realidade impermanente de tudo sabendo de antemão que gravar o efémero
só por triste ironia é posśıvel. E a ironia está na sensação de que, escrito ou
dito, alguma coisa fica por dizer sobre o poema (quando se trata de poesia), ou

1 Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro de Literaturas e Culturas
Lusófonas e Europeias (CLEPUL).
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alguma coisa o poema oculta por detrás do que se enuncia. Talvez por isso o
veridicto de Hugo Hoffmasnthal seja uma lição actuaĺıssima: Lord Chandós é
a alegoria da falha inerente a toda a linguagem numa carta que ficciona uma
verdade insofismável: o poema escapa-se-nos a um pleno entendimento, e é esse
escapar-nos que justifica a magia, ou o «lago escuro / silente de juncais» aonde
as imagens do poema vão ter, território incorrupt́ıvel do pensar que sente e do
sentir que pensa.

Jogando o perigoso ludus da significação num não-ser ou num não-dizer que
exige o balbucio das nossas parciais, ou incompletas respostas, a poesia afirma-
-se como uma fala estranha («Ao longe, ao luar / no rio, uma vela / serena,
a passar / que é que me revela? // Não sei. Mas meu ser / tornou-se-me
estranho», assim escreve o ortónimo, Pessoa ele-mesmo), pois a palavra poética
responde através de um «não sei» excêntrico, que é já uma sageza, um saber que
transcende as categorias esquemáticas da scientia.

A radicalidade do poema prende-se, portanto, com uma finalidade que o texto
poético sabe não poder atingir: na sua não referencialidade, porquanto só no ser
linguagem se referencie, o poema persegue o sentido do sentido das coisas de
que nasce. De algum modo, a questão do sentido coloca-se, mesmo em propostas
mais literais ou mais propensos à narratividade. Nesses enunciados, a poesia
faz do texto uma casa com divisões e desenho mais imediatos. Mas mesmo nesse
labor efabulatório, o poema não dispensa o espanto. Referindo a vida de modo
mais directo, o poema está para além da vida e é a vida da poesia a única
existência que ele, de facto, configura. Num autor como Pessanha, podemos
pressentir quanto:

Na dinâmica desta poesia, ela como objecto de desejo sempre a
refazer-se, tende, pois, a personalizar-se num superar cont́ınuo do
englobante onde a cada passo se recorta; tende, dáı, a impor-se
ao desejo como sujeito e não mero objecto — o que, por seu turno,
implica a personalização do próprio sujeito abstracto de desejo e
abraço. (Lopes, 1970: 201)

Na própria linguagem enquanto discurso pejado de signos que, em si mes-
mos, nada fixam, nem mesmo se fixam na boca que os diz ou na escrita que os
surpreende; é nesse lugar abstracto que o homem que os pronuncia se pensa
imortal, como se uma poesia feita “teoria da fala” tornasse mais posśıvel uma
linguagem — a poética — manifestamente objectiva, isto é, objectual — feita
objecto (de desejo. . . ). Que, apesar do seu poder musical-ŕıtmico, imagińıstico,
é linguagem infinitamente feita ficção, palavra condenada, portanto, ao engano,
disso não se pode duvidar. O poema ou se lança sobre o real como rede poten-
cialmente irreal-real, prendendo na linguagem sentidos outros do mundo, ora se
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fecha na sua malha e desfere sobre esse mundo o silêncio produtor do enigma.
Pessanha é, como Gastão Cruz, um ı́mpar produtor de enigmas. Ambos procuram
dar às palavras uma forma tanǵıvel de modo a tornar concreta a existência do
texto na sua organicidade, na sua racionalidade, ou seja, no seu ser pensamento,
logos, «razão apaixonada», como pretende Gusmão e como responde, ou escla-
rece Gastão Cruz, o poema ergue-se como lugar do questionamento da vida e da
poesia como se lê em «As palavras e as coisas», arte poética de Escarpas:

A questão principal é a do sentido
não das frases: dos factos, a poesia
é uma forma de racionalismo,

pensar a vida, não queria
usar mais uma vez este vocábulo
no entanto ele volta e corro o risco,

estranho dizer a vida é um vocábulo
(que ela é e não é) e no entanto
há verdade no nome: um velho tema

da lingúıstica; as palavras e as coisas
coicindiam, porém, quem poderia
pensar que elas um dia viriam

separadas? o pensamento
era uma coisa que nos pertencia
como agora decerto nos pertence

diversamente; a alegria
pode fazer-nos rir e esse riso
cada vez mais é um modo

de acabar, talvez as coisas
já sejam só palavras, tudo
existiu na mente e acreditámos

que ela estava
também fora de nós dando existência
aos que eram pensamento (Cruz, 2010: 80-81)

A frase, como ensina Wittgenstein, tem sempre um fim, é uma cadeia de
sons que conhece sempre a suspensão pela reticência ou a total anulação pelo
ponto final («estranho dizer a vida é um vocábulo / (que ela é e não é)», escreve
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Gastão). A poesia, como frase extrema, como «finalidade sem fim» (segundo Kant
toda a arte a essa finalidade se destina), padece, pois, de um mal inescapável:
quer ser eterna na sua finitude, pretende estender, ou esticar até ao horizonte o
corpo sonoro de que é feita, como essa ave do poema «Ela canta, pobre ceifeira»,
de Pessoa, cujo canto é a elegia da própria legibilidade da poesia. Gastão Cruz,
em As Leis do Caos, define bem uma das grandes ambições do poeta, as quais, na
verdade, a linguagem simbolista timbrou como prinćıpio e que num poema como
«As palavras e as coisas» recebe a forma acabada do questionamento sobre o
sentido, não exactamente da poesia, «forma de racionalismo», mas da vida a que
a poesia dá forma. Afirma Gastão nesse volume:

O poeta persegue o movimento do mundo, procura fixá-lo, dar-lhe
uma imagem estável. Trata-se de um trabalho destinado ao malo-
gro, mas é no permanente renovar desse eqúıvoco que se origina a
poesia. (Cruz, 1990: 50)

Não estamos longe, creio, do que um poema de Pessanha enuncia de forma
radical:

Imagens que passais pela retina
Dos meus olhos, porque não vos fixais?2

Mas a inextricável não referencialidade da linguagem poética foi (tem sido)
o trilho percorrido pela modernidade, como se no combate contra a opacidade da
linguagem dos textos pudesse irromper o sentido que a mimese, como prinćıpio
regulador da arte ao longo de séculos, não atingiu.

Tem particular importância, na história desse combate pelo sentido e contra
a indecibilidade mesma da palavra, a poesia do simbolismo que, nascendo do
prinćıpio da associação — a célebre imagem da «fôret de symboles», de Baude-
laire —, evolui para o primado do significante sobre o significado. Como se no
texto, num aparente jogo de ocultações que a imaginação iria aos poucos revelar,
todo o real assumisse uma figuração nova:

[. . . ] o poeta, com a sua sensibilidade, colhe dele [do mundo real]
alguns aspectos, que irá valorizar sob dois pontos de vista com-
plementares: como «esteta», intui a «quantidade de beleza» que
esses aspectos são suscepct́ıveis de produzir e, por conseguinte,
escolhe os meios técnicos e estiĺısticos para os representar. Como,
«consciencioso observador cient́ıfico», interpreta os fenómenos e

2 In Camilo Pessanha, Clepsydra, edição de Barbara Spaggiari, Lisboa: INCM, 2014,
p. 71.
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prescruta o fundo escondido através da aparência superficial da
realidade, indaga as relações ı́ntimas impĺıcitas nas coisas, tendo
sempre a consciência da intervenção racional e emotiva do «eu»
na percepção do mundo. A alma do poeta é como espelho em que
se reflecte a aparência supeficial das coisas: a tarefa da poesia é
evocar a realidade, não só reproduzindo-lhe a beleza exterior, mas
também captando essa trama densa de relações que liga cada parte
do universo ao todo. (Spaggiari, 2014: 26)

Uma vez que nas malhas do texto literário encontraŕıamos o lugar para pro-
curar e obter a especificidade da literatura, o texto em si mesmo considerado
torna-se a figura inesgotável que produz sentido. Por isso Gastão Cruz, indo ao
encontro do pensamento poético de Camilo Pessanha observa:

[. . . ] porque utiliza um instrumento tão fluido como o próprio real, o
poeta transforma o encontro sucessivamente adiado na ilusão que
cada poema procura fixar, faz dessa ilusão a energia da imagem que
não se fixa, o ponto fugaz em que se interceptam a poesia e a vida.
(idem: 50)

Em As Leis do Caos, a declaração «Há no poema um sentido violento da
forma, que é a marca da imaginação, da visão.», defende-se a ideia do poe-
ma como espaço śıgnico total, lugar da emergência de uma evidência, ou de
uma forma de olhar que, em Gastão Cruz, como em Pessanha, se traduz em
poéticas onde a irrealidade do real se torna textualizada. Ao sê-lo, essa ficção
concretiza-se, agarrando, no processo da redacção, na transferência do vivido,
ou do percepcionado pelo olhar e intelectualizado pela faculdade discursiva, o
que é evanescente, fluido, impermanente. Nesse sentido é que se pode dizer que
Carta ao Vidente se propõe discurso moderno na perspectiva de áı se falar de um
nada que só na linguagem existe. O que só se fixa na imagem — entenda-se o
que acontece na projecção do que provém do imaginário, isso mesmo possibilita
a evidência da poesia moderna, ou a sua forma de ser vidência.

Note-se, de resto, que a questão que se coloca no texto de Rimbaud — o
eu que é outro, o desregramento de todos os sentidos a que o poeta se francês
se refere nas cartas a Georges Izambard e a Paul Demeny, respectivamente
de 13 e 15 de Maio de 1871 — é central na formação do discurso moderno.
A vidência, ou a figuração do poeta vidente, implicará, na linhagem que lhe
segue o exemplo (Pessanha e, ainda, Gastão Cruz) a procura incessante de, pela
linguagem, atingir aquela alquimia verbal que transforma o mundo, decompondo
a tal ponto a realidade de que parte que a expressão intelectual de uma sensação
vivida elimina essa primeira forma de compreensão da realidade — a vivência
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dela pelos sentidos — que o poema mostra os estados de alma que são mais
pensados que vividos sensorialmente. Na antecâmara da poesia dramática, áı se
situa Pessanha. Fernando Pessoa, aproveitando a lição do mestre, evolui para
um quarto grau da poesia ĺırica e, despersonalizando-se, não só sente estados
de alma que não tem, como cria outros estados de alma. O que, na sequência
de Pessanha e Pessoa, podemos ler em Gastão Cruz é não apenas a consciência
de que o poema é matter of fact, objecto de linguagem, mas que o estilo que
caracteriza a sua poesia denota a subtileza e a complexidade de um dizer que
são não já expressão ĺırica, mas uma fala intelectualizada. Como tal é que
Gastão Cruz pode criar estados de alma «pensados e não sentidos, sentidos
imaginativamente e por isso vividos», assim criando uma persona fict́ıcia que os
sente verdadeiramente3.

Por isso o rigor do poema é o rigor de uma visão, ou de uma epifania: ao
escrever sobre as imagens que não se fixam, escreve-se sobre aquilo que, de
facto, se tatua no papel e foi processado intelectivamente. Porque se trata de
um material que só o poeta sabe ser concreto, palpável, orgânico, animal — a
linguagem, as palavras — que se domina e se amestra, ou se deixa solto na folha
em branco, na arte literária muito depende da técnica do poeta, do modo como
esse impalpável se agarra. Diz-nos Gastão Cruz, lembrando-se de Ruy Belo, é
certo, mas lembrando-se, decerto, de Pessanha:

Nada mais rigoroso que esta convocação aparentemente arbitrária
de signos, que terminam construindo uma consistente unidade de
sentido a que não pareciam estar destinados [refere-se Gastão ao
poema de Ruy Belo «Um dia não muito longe não muito perto»,
de Homem de Palavra[s] ]. O poema, ao alcançar a sua forma e
delimitar o seu espaço, a partir do movimento de uma nebulosa que
assumirá, no céu nocturno, o desenho de uma constelação, sagra-se
como regra e conquista o estatuto do caos. (idem: 50)

*

A substituição da estética da representação pela da figuração marca o ad-
vento de uma textualidade ausente que encontra no Livro a sua ficção suprema

3 Sigo de perto um dos textos fundamentais de Fernando Pessoa a respeito dos graus
da poesia ĺırica. Vide Páginas de Estética e de Teoria e Cŕıtica Literárias, textos estabe-
lecidos e prefaciados por Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho, Lisboa: Edições
Ática, 1994, p. 68-69.
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e é essa alteração de forças entre postulados miméticos em arte e novos para-
digmas que preparam a ilogicidade da poesia no século XX, do Modernismo às
neovanguardas dos anos de 1960.

Tudo se passa justamente no texto, lugar onde a variabilidade do homem mo-
derno pode, quem sabe, encontrar uma segurança, uma respiração tranquila, por
oposição ao tropel de uma modernidade que, marcada pelo efémero, o transitório
e o contingente, cinde esse mesmo homem. Ao contrário da estética romântica,
na qual os dois lados de uma textualidade no tempo — vida a obra — não estão
ainda separados, o que eclode com as estéticas finisseculares, em toda a tensão
do seu estilhaçamento, é essa incomensurabilidade entre desejo, sonho e reali-
dade que percorre muita da poesia que lemos em Antero de Quental, António
Nobre, Eugénio de Castro, Cesário e, claro, Camilo Pessanha.

Essa consciência particular do poético (aquilo que na poesia é decomposição
e análise das partes em função de um todo orgânico) tem na voz espectral de
Pessanha, e adentro do quadro evolutivo da nossa poesia moderna e contem-
porânea, uma óbvia relevância. Clepsydra faz irromper novos modos de decifrar
os referentes, isto é, de trabalhar a referencialidade, no próprio corpo da lin-
guagem, no próprio signo. A sua literatura dá-se a ver como discurso novo no
contexto do compósito de formas que modelizam uma arte que ultrapassa em
definitivo a representação mimética4.

Pessanha vê-se como que obrigado a assumir o risco de ser uma voz diferente
e até divergente em relação ao simbolismo, para mais num páıs que, influenciado
pela cultura francesa, não deixava de ser esse «páıs perdido» da própria poesia,
ou seja, lugar impróprio para o nome próprio da literatura. Tem razão Barbara
Spaggiari quando refere que Pessanha é um simbolista isolado porque organizou
o seu volume baseando-se «na oposição estrutural entre soneto e não-soneto
[reflexo] evidente das teorias parnasianas», indo assim ao encontro da estética
simbolista, à luz da qual

a poesia é apenas fragmento, dispersão, evocação momentânea da
realidade, que nunca se fixa, que num continuum de sensações que
vivem no tempo; por outro lado existe a ambição, dessultória, de
organizar, uma única vez, os versos em forma de “Livro”, subtraindo
os poemas ao fluxo da incessante mutabilidade (Spaggiari, 2014:
23)

4 Veja-se que no caso de Baudelaire a metáfora é uma sugestão que relaciona abstracto
e concreto, actuando in absentia, aproximando-se do śımbolo. É o comparante, o abstracto
que lhe interessa, ocultando o concreto, o que é «comparado». Por isso é Baudelaire
quem lança as bases de um discurso obscuro e insondável que o simbolismo de escola irá
explorar, em particular com Verlaine e Mallarmé.
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Mas em Pessanha não há, a meu ver, uma simples adesão ao simbolismo
de escola. Nele há uma originalidade discursiva, marcas de singularidade que
o isolam do movimento simbolista enquanto tal. Desde logo a sua poesia não
se limita a dar conta de imagens previamente determinadas. O que acontece é
serem as suas imagens fruto daquilo que surge como epifania: o poeta vê o que
outros vêem, mas a sua interpretação do real opõe-se às estruturas vulgares.
Como quer Óscar Lopes: «[a sua poesia] convida-nos a dar o salto em direcção
a novas estruturas de compreensão e valor» (Lopes, 1970: 202).

Em permanente inquirição das potencialidades fónicas do idioma, a mão
que escreve «Violoncelo» parte da lição de Verlaine, mas ultrapassa essa lição
pelo lado menos óbvio que esse mestre facultaria: refiro-me a uma expressão
insólita, determinada pela descoberta de oscilações novas na forma de dizer a
hesitação entre pensar e sentir, ou entre o que é da ordem da consciência e o
que é do foro do inconsciente. Tal poética está ancorada no poder da metáfora
suprassensorial e da sinestesia introduzindo na audição e na visão, no táctil e
no olfativo, mesmo no gustativo, percepções que multiplicam as correspondências
horizontais (sensações) e as sensações verticais (a esfera espiritual), assim pro-
curando decifrar-se o mistério existencial daquilo mesmo, sendo sensação fulgu-
rante devém fantasia. Como refere Esther de Lemos: «a do [. . . ] transforma-se
em imagem e ao visualizar-se deixa de ser aniquilamento delicioso, para dar
lugar ao trabalho implacável da inteligência».

Camilo Pessanha participa das potencialidades estruturais das formas poé-
ticas, nomeadamente no soneto, como se só numa forma ŕıgida, convencionada,
consagrada pela tradição ocidental, fosse posśıvel fixar a evanescência quer de
um mundo moderno que é já o seu, dramaticamente estilhaçado, quer o seu
próprio mundo interior que o levará a cultivar o ópio como forma v́ıvida de dizer
o que Pessoa repitirá mais tarde no «Opiário».

Se tudo se resume a «conchas, pedrinhas, pedacinhos de ossos», se tais
referentes, na não referencialidade da poética simbolista, dão corpo à vanitas
como tema maior de uma obra breve, isso acontece num movimento dinâmico
de imagens que, por mais ĺıquidas ou impalpáveis que sejam, estão dentro de
um outro corpo — métrico, estrófico, rimático, fonológico — que possibilita uma
leitura ancorada num objecto «real»: o texto, espaço da encenação mental(izada).

Nesta perspectiva, importa relê-lo, tomando como exemplo um dos seus so-
netos, «Foi um dia de inúteis agonias», paradigma da confluência da poética
do impermanente do real, da não-referencialidade da palavra de poesia, com o
rigor e a vigilância discursivas que, nessa estrutura, reconduzem o sujeito a uma
hipótese de sentido sobre a realidade que se tenta sondar.

Com razão escreveu Gastão Cruz, em artigo inserto em A Vida da Poesia —
textos cŕıticos reunidos, que
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[. . . ] elementos como a métrica e rima, por exemplo, artificiais por
natureza, conferiram à poesia o grau, ou o véu, de irrealidade que
sempre lhe foi necessário. A única realidade importante no poema é
a emoção derivada, já não dos factos narrados, ou dos sentimentos
e emoções a que se alude, mas da pura junção das palavras, apro-
ximadas não tanto pela necessidade de fielmente reproduzir casos
[. . . ] mas pela dinâmica da transferência, para a ĺıngua, das emoções
recolhidas em acontecimentos que não importa se o são efectiva-
mente ou se acontecem apenas no plano da linguagem. (Cruz, 2009:
23)

Não esqueçamos também que em Camilo Pessanha, como bem viu Óscar
Lopes,

a descrença de que algo de essencial exista para além das (ou
dentro das, na organização das) simples aparências sensoriais, [as-
sim como] a indecisão, a abulia do próprio poeta, [certo] vocabulário
predilecto, e até certos nexos sintácticos mais t́ıpicos [insinuam que]
constantemente tudo [se] encara como simples imagens, miragens,
sonhos transitórios, senão evanescentes ou mesmo dúbios — ima-
gens que não se fixam na retina dos olhos, este espelho de inútil
aridez e sucessivos desertos (Lopes, 1970: 202)

Daqui resulta um dos aspectos mais pertinentes na poética pessanhiana: a
escolha por uma forma clássica que, promulgada pelo simbolismo de escola, pelo
mestre da modernidade, Baudelaire, nem por isso resulta estranha, antes ade-
quada «à necessidade de ordenar os poemas de forma não casual» (Spaggiari,
2014: 23). Por corresponder a um esforço de gravação, de impressão na reali-
dade, no texto, de algo que se não pode eternizar a não ser pela dita «dinâmica
da transferência» a que alude Gastão Cruz, as imagens de uns olhos pagãos é
condição sine qua non do próprio acto de fazer poesia. Quer dizer: o processo
associativo, ou imagińıstico que torna o poema uma rede recolhida na linguagem
— rizoma lingúıstico — determina que o poeta afirme que sem as imagens os
seus «olhos pagãos» seja «aridez de sucessivos desertos», olhar sem imagens,
sem fé, ou, se quisermos, olhar sem a (e)vidência do movimento das imagens.
Perdida a faculdade da visão, o poema é o lugar dessa solidão («porque ides
sem mim, não me levais?»), lugar de uma «forma violenta» onde a percepção do
real se abre feita discurso.

O poema em causa diz, portanto, o seguinte:

Foi um dia de inúteis agonias,
Dia de sol inundado de sol.
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Fulgiam nuas as espadas frias,
Dia de sol inundado de sol.

Foi um dia de falsas alegrias:
Dália a esfolhar-se, o seu mole sorriso.
Voltavam os ranchos das romarias,
Dália a esfolhar-se, o seu mole sorriso.

Dia impresśıvel mais que os outros dias,
Tão lúcido, tão pálido, tão lúcido!
Difuso de teoremas, de teorias,

O dia fútil mais que os outros dias.
Minuete de discretas ironias!
Tão lúcido, tão pálido, tão lúcido!

O que se projecta como cena neste soneto é uma estrutura que, apesar de
reconhećıvel, escapa a uma qualquer aproximação autobiográfica, ainda que haja
a ambiguidade do uso da primeira pessoa.

Simplesmente atenta à possibilidade metaforizante de um discurso que, em
si mesmo, está para lá da metáfora e é, até certo ponto, um exemplo de como a
não-referência da poesia pode ser quase um exerćıcio de referencialidade, este
soneto, tal como o magistral «Imagens que passais pela retina», concretiza a ideia
moderna da poesia como espaço branco, tela das paisagens f́ılmicas de uma mente
em acção de dar a ver e a que emoção derivada dará forma: soneto clássico, de
métrica decassilábica, implacável na sua arquitectura frásica, na suspensão de
um pensar que divaga e quer, a tuoo o custo, descrever uma realidade fugidia,
indefińıvel, em ambos os sonetos as imagens têm um dinamismo que decorre da
transitoriedade do real («um dia de inúteis agonias» num, e no outro «Imagens
que passais pela retina / Dos meus olhos porque não vos fixais?»).

De facto, em ambos os textos há a mesma insinuação de que tudo se encami-
nha para a morte (veja-se o dia fútil, pálido, «difuso de teoremas, de teorias», e
no soneto «Imagens que passais», a alusão do «espelho inútil», os olhos do poe-
ta, que sem fé são «olhos pagãos», «Aridez de sucessivos desertos»). O terceto
final da composição «Imagens que passais» reforça a sugestão do fim inexorável:
se o sujeito for para «o lago escuro silente de juncais», nem a «flexão casual dos
[s]eus dedos incertos» sobreviverá. Tudo se irá resumir à nostálgica e «Estranha
sombra em movimentos vãos», pondo-se até em causa o próprio sentido vital que
a escrita poderia assumir enquanto forma de dar sentido às próprias imagens
que passam pela retina.

Já no soneto «Foi um dia de inúteis agonias» o tema é também estranho:
tentar descrever um dia «impresśıvel mais que os outros dias». Nada que, de
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acordo com um programa realista, um Cesário não fizesse, pintando «por letras
por sinais», por exemplo, em «Num Bairro Moderno», a ambiência urbana. Na
primeira quintilha desse célebre poema realista, a imagem logo nos coloca pe-
rante um śımile de realidade, de referencialidade que faz deste texto o lugar
seguro da mimese:

Dez horas da manhã; os transparentes
Matizam uma casa apalaçada;
Pelos jardins estancam-se as nascentes,
E fere a vista, com brancuras quentes,
A larga rua macadamizada.

Em Pessanha não poderia ser assim. A poesia como arte da palavra — mas
Cesário é, evidentemente, mestre também indiscut́ıvel desse rigor e vigilância
verbais, tem um estilo marcadamente caracterizado pelo postulado impressionista
— encontra aqui uma outra estesia.

Há, se quisermos, uma ilogicidade que embate na referencialidade do tema:
o dia. As imagens, logo no primeiro verso, fazem deslizar o poema para um
território que, ainda hoje, é árido a um leitor menos familiarizado com este autor.

É na conquista de uma autonomia da imagem que este soneto está, por assim
dizer, interessado. O compromisso assumido não é para com qualquer contrato de
leitura com ancoragem na concretude das coisas, nomeadamente do tempo, com
suas presenças e objectos, realidade em si mesma, indefińıvel. O acordo entre
subjectividade do eu enunciador e as palavras de que ele se serve para tornar o
poema uma matéria de facto reside na amostragem de um núcleo vocabular que
se repete e expande em imagens sucessivas, precisamente num sucedentismo
avant la lettre.

Mas a radicalidade da poética de correspondências do simbolismo está neste
soneto assegurada: a cena inicial — «Foi um dia de inúteis agonias. / Dia de
sol, inundado de sol!. . . » — funciona como mote dos restantes nexos ŕıtmico-
-frásicos que modulam a voz do sujeito ĺırico. Poema cujo visualismo participa
daquele poder de associação que leva Pessanha a conceber sob formas senśıveis
o que é da ordem da interioridade e a encontrar analogias entre o plano concreto
e o plano do discurso/sonho/linguagem, neste soneto há uma subtil invariância
nessa lógica ou dialéctica entre jogo de abstracções e perseguição de objectos
concretos.

Com efeito, aqui é a realidade exterior ao «eu», um dia de agonias inúteis,
que se pretende tornar coisa mais senśıvel e, por essa via, eventualmente defińıvel
— senão por um pensamento que sonda e concretiza o que os seus sentidos
absorvem, ao menos pela intuição, isto é, por uma sensorialidade extremada nas
imagens que o texto faz explodir.
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É a vontade de clareza o que o soneto, afinal, permite. Num corpo de
catorze versos, num código convencionado e antigo, a tessitura das analogias
pode creditar uma lógica, um significado, ainda que um sentido pejado dessa
aparente ilogicidade a que se refere Gastão Cruz seja caracteŕıstica da poesia
moderna e contemporânea:

O teor de todo o poema é imediatamente determinado por um doḿı-
nio do significante, o que não quer dizer que esse impulso inicial,
com continuidade no resto do poema, impeça a formação de sentidos
emergentes de uma música livre dos constrangimentos da lógica e
do realismo. (Cruz, 2009: 30)

A destruição de qualquer nexo lógico do soneto «Foi um dia de inúteis
agonias» abre-se, na verdade, a uma outra possibilidade lógica que transforma
este texto em exemplo de figuração máxima do discurso singularmente simbolista
de Camilo Pessanha.

As realidades interior e exterior misturam-se, numa cadência paraleĺıstica
que as modeliza em plásticas indefinições de uma realidade oculta, que só se
pode dizer por alusão, áı se contendo um ind́ıcio de referencialidade: à imagem
inicial de um dia «de inúteis agonias», mas de sol — contradição que esplende no
jogo de ox́ımoros finais — logo se associa outra imagem, a do brilho das «espadas
frias», nuas, fulgindo à luz daquele sol que inunda o dia. Esse terceiro verso
— «Fulgiam nuas as espadas frias» — não está, apesar de parecer, em colisão
com o que os versos anteriores apresentam. O que temos é a predominância
de uma imagem — as espadas frias — que mobiliza a idealidade do cenário:
o dia de sol, como as espadas frias, também fulge e o lexema «frias» é já uma
correspondência com a expressão do primeiro verso «inúteis agonias».

Num tom e num ritmo reticentes, que suspendem os elos mais obviamente
lógicos, como se o cenário fosse, na projecção mental do poeta, um qualquer
cenário em que a sua própria agonia tivesse participado, logo a inutilidade do
dia se desdobra num outro verso, variação do primeiro: «Foi um dia de falsas
alegrias». À metáfora das «espadas frias», a sugestão do vago e do subtil,
do complexo e do ideal, ganha agora concretude: a «Dália a esfolhar-se . . .
o seu mole sorriso» articula-se com o verso anterior, mas numa irrupção —
agora sim — ilógica, mas nem por isso menos consequente. É que, num dia
inútil, num dia de sol, num dia de espadas fulgindo, a dália esfolhando-se é
um śımbolo poderoso que prolonga a sugestão daquele «dia falso», isto é, dia
ficcional, dia sonhado, irreal, a que só a imagem de uma flor esfolhando-se,
sobreposta às imagens anteriores que parecem recriar um cenário de eventual
luta ou combate, empresta nova significação. A evocação dessa flor complica-se
com nova intersecção imagińıstica: «Voltavam os ranchos das romarias». Mas
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esses ranchos estão no soneto como concatenação lógica: estão para a dália que
se recorda como as «espadas frias» estão para as «inúteis agonias».

Assim, o «mole sorriso» da dália a esfolhar-se é já como a «falsa alegria» do
dia «inundado de sol». O sol agónico da primeira quadra, o «vago ar de aparato
militar» (Lemos, 1981: 135), tudo se corresponde com o ambiente de alegria
vaga, ou tristeza vagamente dita que um dia inútil traz à evocação. E a dália,
flor de fim de Verão, associa-se a essa parada militar que, talvez, inutilmente, ao
sol de um dia vago e vão, inútil, é śımile da vacuidade de tudo, reforçada, essa
inutilidade, pelos ranchos que, vindos das romarias, vão e vêm vindo, não se sabe
para onde, nem porquê. Estaremos de acordo com Esther de Lemos, quando diz
que o soneto tem um tom geral de «impaciência nervosa, de alegria forçada, de
inquietação» interior, de «vago sorriso irónico lançado a toda a vã agitação da
vida e do esṕırito»5.

Mas o curioso é que essa atmosfera vaga e, como noutros poemas de Clepsy-
dra, tantas vezes espectral e fantasmática, vive daquilo mesmo que a contradiz:
da luz que vem do sol e das espadas. Podemos estar perante um cenário de
fim de festa, mas a quem recorda a inutilidade e o vazio de tudo, mais vibrantes
são essa inutilidade e vazio se tais sensações-ideias brilham na concretude das
imagens.

Ora, no mundo evanescente e impalpável de Pessanha, tendencialmente im-
pulsionado pelo desejo de tudo fixar numa visão estabilizada, que bloquearia a
instalibilidade e fluidez das imagens do real é que este soneto sobre o «Dia
impresśıvel mais que os outros dias», revela a quase chegada de Pessanha ao
que Pessoa fará mais tarde, na faceta ortónima e nos sonetos de, por exemplo,
«Os Passos da Cruz», que é fixar em moldes de realidade textual, um pensamento
que sente e um sentimento que pensa.

A outra lógica da linguagem poética está, por isso, na capacidade de dotar
a não-referencialidade do discurso de uma outra ordem de referentes: os signos
verbais que, em associação permanente, abrem os olhos de quem lê às águas das
imagens de uma incomensurável fenda: esses signos já só depois do significado
de algumas alusões e imagens possibilitam que cheguemos, por via do jogos de
significante, à mensagem final do texto. É o que os dois últimos tercetos exigem.
O dia impresśıvel — impressionante e que causa uma impressão senśıvel — é
um dia irrepet́ıvel. É o dia da visão lúcida: «Tão lúcido. . . tão pálido. . . tão
lúcido». Numa sucessão de flashes que o paradoxo — dia lúcido/dia pálido —
acentua, já não está em causa definir o dia de inúteis agonias, mas perceber
como é que, nesse dia, é posśıvel chegar-se a uma essencialidade da própria
poesia ao dizer-se um verso como «Difuso de teoremas, de teorias», em si mesmo
um achado musical que faria invejar Verlaine.

5 Vide Esther de Lemos, A Clepsydra de Camilo Pessanha, Lisboa: Verbo, 1981.
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O que é difuso aqui? O dia de sol obĺıquo? As espadas frias que, por estarem
frias, reenviam para o sem-razão ou o absurdo de uma tal referência num cenário
onde não haveria circunstância para uma eventual parada militar? Difuso é o
som do soneto, composição tornada aqui uma espécie de lugar onde é posśıvel
experimentar uma visão nova do mundo em alucinação que é o de Pessanha.

Porém, convirá esclarecer que, «difuso de teoremas, de teorias» é um verso
decassilábico estranho, pontuado com reticências para ampliar, ou amplificar,
pelas vogais fechadas em cascata, o grito mudo de um sujeito que é, também ele,
difuso e para o qual nenhum teorema ou teoria vale.

Por isso o dia é fútil «mais que os outros dias!» e a imagem do «minuete»,
dança caracterizada por ser alegre, «dança de passos miúdos» (menus), delicada
nos seus movimentos e que se vulgariza, no século XVIII, em obras instrumentais
em forma de sonata, incluindo sinfonias e peças de música de câmara, surte
enorme efeito de sugestão porque, por elipse, associa o dia fútil a uma dança
que, no contexto retórico deste soneto, é o contrário do que a tradição musical
definiu.

Este não é o dia para uma dança alegre, mas sim dia «de discretas ironias»,
a começar pela ironia de se querer sondar a angústia de um dia assim num
soneto, isto é, numa composição que é em si mesma um «pequeno som», como
quis Giacomo Lentini, pai do soneto6. Ou seja, a forma mais perfeita, afinal, para
dar conta da impressão das imagens ora lúcidas, ora pálidas, que esplendem aos
olhos do poeta.

Valeria a pena ver, por fim, algo que me parece produtivo. Não será este
o momento ideal para elencar, de forma tão completa quanto posśıvel, o grau
de incidência da poética de Pessanha nos nomes centrais da poesia portuguesa
do século passado, mas é posśıvel verificar que o soneto, forma fixa clássica e
moderna, se mantém como concretização superior da śıntese de um pensamento
poético que, em diversos casos da nossa poesia novecentista, se afirma como
lugar das imagens vindas de mestres antigos.

Se há, como defende Paul Oppenheimer, em The Birth of the Modern Mind
— self, counsciousness and the invention of the sonnet, uma proporção harmo-
niosa nesta 1forma matemático-filosófica, poético-musical, tal se deve ao facto
de, na historicidade deste género, os poetas que o cultivam não esquecerem que
o soneto, na sua arquitectura musical, na sua engenharia métrico-silábica, re-
flecte essa «inaudible music of the heavens and the structure of the human soul»
(Oppenheimer, 1989: 190).

A música da alma, no caso de um poeta como Camilo Pessanha, que tanto
influenciou e determinou os caminhos da nossa poesia contemporânea, está ainda

6 Vide Paul Oppenheimer, The Birth of the modern mind — Self consciousness and
the invention of the sonnet, Oxford: Oxford University Press, 1989.
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viva, por exemplo, em produções que, respeitando o esquema-base do soneto, tal
como Giacomo Lentini prefigurou, o reinventam, sem pôr em causa essa lógica
da significação poética.

Num racioćınio discursivo complexo, numa fórmula que obedece a um es-
quema de tese-ant́ıtese-śıntese, Pesssanha é capaz de, nos seus sonetos, tudo
reduzir a miragens, sonhos transitórios, movimentos vãos, como se, por áı, no so-
neto, só pudesse ficar inscrita uma irrealidade, de tal modo desprovida de âmago,
que é o soneto — o texto, a força das imagens e dos sons — que reabilita uma
possibilidade de o que é transitório e incerto, inessencial e esfumado, perdurar.

Se nele se baralham as dimensões do espaço e do tempo, se nele a trans-
parência das águas é a transparência do fluir humano, a verdade é que em
inúmeros sonetos aquele «emaranhado de reversibilidades e irreversibilidades»
implica-nos num salto de sentido que antecipa igualmente o que outro grande
poeta português tem vindo a propôr na sua poesia, Gastão Cruz.

Para o autor de Existência, o discurso poético, por ser engendramento de
linguagem, produz, em si mesmo, um conhecimento. Esse conhecimento vem de
uma transformação radical da poesia-confidência em direcção a uma poesia-
-imagem que, de resto, o eventual programa de algumas vozes centrais da Poesia
61 configura.

No seu livro mais recente as palavras-imagem não são apenas uma maneira
de reinventar e subverter a realidade impermanente. No limite, as palavras-
-imagem são o discurso (in)tenso que na sua dialéctica de trânsito e em transe,
reinventa o vivido, reconfigurando-o de um modo que, apesar de paradoxal, produz
sentido, porque nessa linguagem doente, a poesia, explica-se de modo mais
evidente, isto é, com uma nova vidência, o absurdo de que se faz o mundo.

Gravando uma visão singular que não elimina a negatividade do real e da
própria linguagem, no poema vive-se uma situação por vezes quase insustentável:
como é que a poesia e o seu fazer são uma forma de sapiência? Se a matéria da
poesia, o verbo, a palavra, não abarca o âmago da existência, como sustentar as
imagens que passam na retina? Real ou irreal, que plano é o mais materialmente
viśıvel? Mais palpável? Para responder, golpeiam-se as palavras, pois quanto
mais dolorosa for a vida da poesia, mais real será a vida do que existiu.

Em Escarpas, livro de 2010, o segundo terceto do poema «Of́ıcio» isso mesmo
sugeria:

Os poemas que fiz só os fiz porque estava
pedindo ao corpo aquela espécie de alma
que somente a poesia pode dar-lhe

Se o mundo é o corpo e o corpo é o mundo «que se confunde com o duro
sopro / de quem está vivo e às vezes não respira», fazer do mundo um lugar mais
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respirável é refazê-lo (e respirá-lo) numa linguagem que, apesar de ferida, torna
o corpo de palavras o «monumento perene» de Horácio. Poesia: eternização do
efémero. Imerso nas palavras-imagem, o poeta tentará conhecer o sentido da
vida, chegando, em alguns momentos, a ter certezas sobre o que se é («somos o
labirinto onde o sangue abriu túneis / que foram esvaziados quando a beleza /
nos traiu» [Cruz, 2017: 14]).

*

Compreender o labirinto, ou o entendimento da traição da beleza, isso mesmo
anima o poema, lugar que se constrói como interrogação e possibilidade de
aceder a uma compreensão total dos factos de que se faz a vida. Conhecer a
essência do que aconteceu, é isso posśıvel? Que real é o real que existe: o real
dos sonhos, ou a realidade vazia do presente? O que pode a poesia contra a
«cont́ınua realidade» que sorve os dias do poeta? A poesia, como a vida, promete
também o que não tem?

A tudo isto respondeu, há décadas, ultrapassando a mera clave citacional,
Gastão Cruz, num soneto que é em si mesmo uma homenagem a Camilo Pessanha:

Imagens que passais pela retina
dos meus olhos porque voz fixais?
Acumuladas como sucessivas
vagas vativas sob o céu das praias

vós encheis ao morrer a minha vida
presente onde já nada vos chamava
porque a vida suprime-vos e cria
sucessivas imagens das imagens

Este céu que revela as ondas frias
sob a sua cratera separando-se
exaustas

como as folhas do livro da linguagem
no passado presente cresce oscila
e reconduz aos olhos as imagens (Cruz, 2009: 144)

Retenha-se, neste contexto, o que Gastão Cruz, o cŕıtico, igualmente apre-
senta. Trata-se de uma tese que, hoje, como ontem, vale a pena recordar:
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A dinâmica do som é imperativa e condiciona o sentido, ou mais
exactamente, aquilo que, criado o texto, não poderá ser subtráıdo à
fluidez unificadora do todo. [. . . ] Num poema como «Branco e ver-
melho» é evidente a prevalência do som, o mesmo sucedendo, entre
muitos outros exemplos posśıveis, de forma particularmente signi-
ficativa, no soneto «Foi um dia de inúteis agonias»: por exemplo,
o verso «Difuso de teoremas, de teorias», com que o poeta carac-
teriza aquele «dia impresśıvel, mais que os outros dias», exibe um
caso bem claro de utilização de significados («teoremas», «teorias»)
inseridos no verso por simples razão de parońımia, ou seja, pela
semelhança dos significantes, que estimula o poeta a associá-los.
(Cruz, 2009: 30)
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José Rui Teixeira1

E embora eu não as entenda,
Vão-me a esperança embalando

Lembranças de não sei onde,
Saudades de não sei quando. . . 2

Guilherme de Faria

INTRODUÇÃO
Guilherme de Faria nasceu no dia 6 de outubro de 1907, em Guimarães.

Em 1919 mudou-se, com a faḿılia, para Lisboa. Entre 1922 e 1927, publicou
seis livros de poesia: Poemas e Mais Poemas (1922), Sombra (1924), Saudade
Minha (1926), Destino e Manhã de Nevoeiro (1927). Quando se suicida, no dia
4 de janeiro de 1929, com apenas 21 anos, é — eventualmente sem que disso

1 Poeta, cŕıtico e editor.
2 Guilherme de Faria, Manhã de Nevoeiro, Lisboa, 1927, p. 24.
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tenha tido consciência — um dos casos mais interessantes e insólitos da história
da literatura portuguesa.

Postumamente, em 1929, são impressos o seu último livro — Desencanto – e
a antologia Saudade Minha (poesias escolhidas). Só em 1947 é publicada uma
Antologia de Poesias Religiosas que deixou organizada.

Guilherme de Faria foi editor de Teixeira de Pascoaes3 e relacionou-se, com
mais ou menos proximidade, com as principais figuras das letras e das artes do
seu tempo, como é o caso de Carlos de Lemos, Raul Brandão, Fausto Guedes
Teixeira, Afonso Lopes Vieira, António Correia d’Oliveira, Alfredo Pimenta, Raul
Leal, Mário Beirão, Mário Saa, Almada Negreiros, António Botto, José Bruges
d’Oliveira, Anrique Paço d’Arcos, António Pedro, entre tantos outros.

A sua efémera existência possibilita-nos uma perspetiva profundamente hu-
mana e dramática da cultura portuguesa, uma espécie de cosmorama não apenas
dessa Lisboa que José-Augusto França tão bem descreve no quarto caṕıtulo de
Os Anos Vinte em Portugal4.

Guilherme de Faria foi, em muitos sentidos, desconcertante: fracassou nos
estudos liceais, mas doutrinou-se com os mestres Afonso Lopes Vieira, António
Sardinha e Mário Saa; foi um tradicionalista monárquico, companheiro das prin-
cipais figuras do Integralismo Lusitano e simultaneamente amigo dos polémicos
António Botto e Raul Leal. Íntimo de saudosistas e modernistas, o jovem poeta
assumiu plenamente uma expressão neorromântica lusitanista, da qual se tornou
uma das vozes mais representativas.

Tudo o que na biografia de Guilherme de Faria é suscet́ıvel de ser relacionado
com a sua idade resulta na evidência de uma precocidade perturbadora: com
apenas 11 anos, ainda em Guimarães, dirigiu o 5 de Dezembro, um pequeno
jornal quinzenário, defensor da causa sidonista5; com apenas 17 anos editou
a Elegia do Amor de Teixeira de Pascoaes; com apenas 19 anos foi retratado
por Almada Negreiros; com apenas 21 anos deixou uma obra poética singular,
no contexto da melhor tradição ĺırica e eleǵıaca da poesia portuguesa. Mas
acabou por ser esquecido, particularmente devido à sua morte prematura, às
especificidades quase anacrónicas da sua poesia e à proximidade ideológica ao
Integralismo Lusitano6.

3 Em 1924 e 1925, Guilherme de Faria publicou quatro livros do poeta de Amarante:
Elegia do Amor, Sonetos, Londres e D. Carlos.

4 José-Augusto França, Os Anos Vinte em Portugal, Lisboa: Presença, 1992, p. 73-
-116.

5 Saiu em 22 de agosto de 1918 o primeiro número do 5 de Dezembro. Guilherme de
Faria era o diretor deste quinzenário «Defensor da Causa Sidonista», cujo último número
é publicado no dia 12 de janeiro de 1919, pouco depois do assassinato de Sidónio Pais.

6 Sobre a vida e a obra de Guilherme de Faria: José Rui Teixeira, Vida e Obra de
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Quando Guilherme de Faria nasceu, Raul Brandão e Camilo Pessanha tinham
40 anos. Os autores de Húmus e de Clepsidra nasceram em 1867, ano da morte
de Baudelaire, tal como António Nobre, que tinha morrido no final do inverno de
1900. A estes três «gigantes», junta-se Carlos de Lemos, poeta que importa ser
recordado neste contexto.

Consciente da diversidade de abordagens, pareceu-me que seria interessante
evocar a memória destes quatro autores nascidos em 1867 desde as interseções
com Guilherme de Faria.

Foi em 1924 que o jovem poeta começou a catalogar a sua biblioteca. Em
junho de 1927, o último registo do catálogo assegura-nos que nas estantes da
sua casa, no 2.� andar do n.� 11 da Rua da Horta Seca, existiam 861 obras.
Guilherme de Faria não tinha ainda vinte anos. Até á data da sua morte, em
janeiro de 1929, muitos outros livros integraram certamente a sua extraordinária
biblioteca.

Na sexta página do catálogo, depois da 4.� edição d’O Livro de Cesário Verde
(1919), a 1.� edição da Clepsidra (1920) de Camilo Pessanha e os três livros de
António Nobre: a 4.� edição do Só (1921), Despedidas (1902) e Primeiros Versos
(1921)7. Doze livros de Raul Brandão vêm listados na 17.� página do catálogo:
entre eles, História d’um Palhaço (1896), O Padre (1901), Os Pobres (1906)
e Húmus (1917)8. Na 37.� página, dois livros de Carlos de Lemos: Miragens
(1893) e Geórgica (1898), ambos oferecidos pelo autor.

CARLOS DE LEMOS
1867-1954

Carlos de Lemos nasceu no dia 3 de janeiro de 1867, em Lalim, Tarouca.
Formou-se em Direito, na Universidade de Coimbra, mas dedicou a sua vida
ao ensino, tendo terminado a sua carreira no Liceu Passos Manuel, em Lisboa,
em 1937, depois de ter lecionado em algumas escolas da prov́ıncia. Além da
intensa colaboração literária e sociopoĺıtica em várias publicações, dirigiu —
juntamente com Beatriz Pinheiro (1872-1922), sua esposa — a revista Ave Azul
que, em 1899 e 1900, contou com a colaboração de autores como Manuel da Silva

Guilherme de Faria. Os versos de luz por escrever, Maia: Cosmorama Edições, 2013.
7 Destes livros, foi posśıvel localizar a edição d’O Livro de Cesário Verde e de Clep-

sidra; e foi posśıvel recuperar a edição de Despedidas.
8 O único livro que é referido como «oferta do autor» é a 2.� edição d’Os Pobres

(1925).
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Gaio, Camilo Pessanha e Eugénio de Castro, dos irmãos Carlos e Roberto de
Mesquita, de Fausto Guedes Teixeira, Ana de Castro Osório, Delfim Guimarães,
Afonso Lopes Vieira e António Correia d’Oliveira, entre outros.

Como poeta, Carlos de Lemos estreou-se em 1893, com Miragens, livro em
que a primeira parte — «Anterianas» — é dedicada «À memória do inimitável
sonetista Antero de Quental», que assina a carta-prefácio que termina estas
impressivas palavras: «Conservarei os seus versos entre os papéis que guardo
com mais estima»9.

Em 1943, com 76 anos, Carlos de Lemos publica Palingenésia (por iniciativa
de Gaspar Baltar), edição que reúne quatro livros: Palingenésia, Geórgica, Es-
trela d’Alva e Coroa de Saudades. No ińıcio dessa primeira parte, que empresta
o t́ıtulo ao livro («palingenesia» significa renascimento, regeneração), Carlos de
Lemos transcreve um excerto de uma carta de Trindade Coelho, a propósito de
Miragens:

A palingenésia é a minha ressurreição: o meu renascimento para
a Crença, para o Amor, para a Vida: porventura as Ladainhas que
eu vou salmeando (a Coluna-de-Fogo a guiar-me. . . ) a caminho do
Éden, que, depois de, por momentos, julgado perdido, novamente
surge aos olhos do meu Coração e aos olhos do meu Esṕırito, como
Miragem (derradeira?!. . . quero crê-lo!. . . ) que se deixará abraçar,
enfim, na Canaã donde me vêm já, em horas de sonho, uns vagos
aromas de flores de laranjeira. . . 10

O último desses quatro livros reunidos em Palingenésia — Coroa de Sau-
dades — é dedicado à esposa do poeta: Beatriz Pinheiro, que foi poetisa, pro-
fessora do ensino primário e pioneira do movimento de emancipação feminina em
Portugal. A sua morte, em 1922, deixa Carlos de Lemos viúvo com apenas 55
anos e motiva este comovente soneto:

Cá vim!. . . Tinha de ser!. . . Oxalá não!. . .
Oxalá, meu Amor!. . . eu não viesse!
Que nenhum de nós aqui tivesse
De enterrar, ainda vivo, o coração!

Viver um, só enquanto o outro vivesse,
Levando-se um ao outro pela mão. . .

9 Antero de Quental, carta escrita em Vila do Conde, no dia 5 de fevereiro [de 1891?],
in Carlos de Lemos, Miragens, Coimbra: Imprensa da Universidade, 1893, p. 17.

10 Cf. Carlos de Lemos, Palingenésia, Lisboa, 1943, p. 3.

www.clepul.eu

www.clepul.eu


i
i

i
i

i
i

i
i

Aos ombros de gigantes: a relação de Guilherme de Faria com Carlos
de Lemos, Raul Brandão, António Nobre e Camilo Pessanha 113

E, chegados à última estação,
Morrer um, quando o outro lhe morresse!

Um beijo nossas almas fundiria
Numa estrela com asas!. . . — afinal,
O beijo que te dei na boca fria,

Ó minha companheira estremecida!
Foi-me nele a alma, foi! mas, por meu mal,
Nem me deu morte a mim. . . nem a ti vida!11

E este é um excelente pretexto para lermos uma carta que Guilherme de
Faria escreve ao amigo Manuel de Castro, no dia 18 de julho de 1924:

Acordei agora, há menos de meia hora e, obedecendo a um impulso
natural, venho conversar uns minutos contigo. Desde que partiste
ainda não provei uma x́ıcara de café. Não tenho sáıdo de casa.
Tenho lido muito, tenho trabalhado bastante. [. . . ]
Como te disse, passei uma destas noites em casa do Carlos de
Lemos, grande poeta e querido amigo. Queres ouvir um soneto
que ele escreveu aquando da morte da mulher, uma senhora muito
inteligente, muito culta e muito simpática? Parece-me realmente
um belo soneto, este que vais ouvir e que o nosso Carlos de Lemos
teve a amabilidade de me oferecer.

Depois de transcrever o soneto, Guilherme de Faria prossegue: «É admirável
de perfeição e sentimento. Mas, em verdade, estou arrependido de o ter escrito
nesta carta. Porque é, realmente, duma tristeza fúnebre, que compreendo, mas
que me impressiona».

Carlos de Lemos fora seu professor no Liceu de Passos Manuel, onde Gui-
lherme de Faria foi inscrito no outono de 1919 e de onde foi expulso em 1922,
supostamente «por ter agredido um professor que tinha o dobro do seu tamanho
e que, no seu entender, fora injusto com ele»12.

No dia 9 de setembro de 1925, hospedado na casa de Fausto Guedes Tei-
xeira, em Lamego, Guilherme de Faria escreve a Manuel de Castro: «Estou em
Lamego e muito feliz da minha vida. Que a vida aqui é cheia de encantos: o
Fausto é gentiĺıssimo, um grande esṕırito e um grande poeta; e Lamego é, real-
mente, uma linda terra. [. . . ] Vim encontrar aqui, em Casa do Fausto, o nosso
amigo Carlos de Lemos que é verdadeiramente encantador».

11 Id., ibid., p. 160.
12 Joaquim Paço d’Arcos, «Destino e Obra do Poeta Guilherme de Faria», in Pedras à

Beira da Estrada [vol. II], Lisboa: Guimarães Editores, 1971, p. 332.
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Passados dois anos, no jornal Novidades, no dia 14 de abril de 1927, na
sequência da edição de Destino, Carlos de Lemos publica um extenso e impor-
tante artigo sobre a poesia de Guilherme de Faria. Áı acompanha a obra do
poeta desde Poemas e Mais Poemas. A propósito de Sombra e Saudade Mi-
nha, Carlos de Lemos escreve: «Já nos volumes posteriores brilhantemente se
afirmava, é certo, o lirismo muito pessoal de Guilherme de Faria: mas com inter-
mitências ainda, ainda com desfalecimentos, aqui e ali uma exaltação mórbida,
o arrepio duma psicose hamlética. . . »13. E reconhece, no final, a propósito de
Destino: «É que o poeta paira, de facto, muito alto, na posse, finalmente, duma
arte e duma poesia muito suas»14.

Com efeito, é em Destino que Guilherme de Faria assume plenamente a
estética neorromântica lusitanista. Carlos de Lemos tem, então, 50 anos. Ante-
riormente, «enquanto pretenso disćıpulo poético de Antero de Quental e en-
quanto promotor cŕıtico de um “Musset português” (Fausto Guedes Teixeira)»15,
Carlos de Lemos protagoniza, talvez, o caso mais evidente das tentativas de
alargamento do espectro neorromântico que não fica apenas a dever-se à refor-
mulação da tradição expressivista, sentimental e evasiva, mas revela fundamen-
talmente a tentativa de instauração, sobre esse mesmo fundo sub-romântico, de
novas eloquências ĺıricas.

Nesse artigo de 14 de abril, Carlos de Lemos possibilita-nos uma interes-
sante descrição de Guilherme de Faria, do tempo em que era seu aluno no Liceu
Passos Manuel: «Ele era então um mocinho quase criança, de corpo reduzido
em que se destacava a cabeça e nela os grandes olhos ḿıopes, em cuja pretidão
luminosa [. . . ] se refletia a candidez ofélica de uma alma em êxtase, assombrada
de Infinito. . . »16.

Carlos de Lemos exalta a precocidade de Guilherme de Faria, considerando
que Poemas e Mais Poemas são livros mais interessantes do que a juveńılia de
Almeida Garrett, Teófilo Braga ou Guerra Junqueiro:

Certo é que esses primeiros versos de Guilherme de Faria, contagia-
dos nos «Males de Anto», tinham muito senśıveis ressonâncias da
mórbida toada do Só: não marcavam bem uma personalidade. Esse
o seu senão. Valem e muito valerão, sobretudo para os vindouros,
como elementos de estudo da idiossincrasia do autor: por isso é

13 Carlos de Lemos, Novidades, 14 de abril de 1927.
14 Id., ibid.
15 José Carlos Seabra Pereira, «Tendências Neo-Românticas da Poesia Finissecular»,

in História da Literatura Portuguesa: Do Simbolismo ao Modernismo [vol. 6], Mem
Martins: Publicações Alfa, 2003, p. 145.

16 Carlos de Lemos, Novidades, 14 de abril de 1927.
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natural que um dia surjam numa edição integral. Para o quanto
posśıvel perfeito conhecimento dum poeta, muito ajuda saber-se
qual o guia dos seus hesitantes passos, das entranhas da Sombra
para a estrela que lhe marca o Destino.

Depois reflete sobre a autenticidade, beleza e simplicidade dos poemas que
Guilherme de Faria reúne em Destino, em 1927: «nos seus versos não encontra-
mos aquelas “inanidades sonoras”, de que fala Mallarmé. Nada de requinte ou
de ineditismo: tudo só do que há de mais simples e natural e espontâneo. [. . . ]
Assim o seu livro é uma bela obra de arte, e da melhor, da mais pura poesia».

Guilherme de Faria põe fim à sua vida com 21 anos, a 4 de janeiro de
1929, um dia depois de Carlos de Lemos celebrar o seu 52.� aniversário. Desta
amizade restam alguns documentos, interseções ténues, apontamentos de um
passado esmaecido.

Carlos de Lemos viria a morrer em 1954, com 87 anos. Passados 150 anos
do seu nascimento, a sua obra espera necessário estudo e merecida reedição.

RAUL BRANDÃO
1867-1930

Em 1923, de certo modo aceite pela cŕıtica, Guilherme de Faria passa a
frequentar A Brasileira do Chiado, de onde praticamente se vê a porta da casa
onde vivia, no n.� 11 da Rua da Horta Seca. No histórico café, na mesa do
fundo, sentavam-se Teixeira de Pascoaes, Vitoriano Braga e Gualdino Gomes;
apareciam sempre, à tarde, entre outros, Raul Brandão, João Correia d’Oliveira,
Francisco Lage, Alfredo Cortês e Mário Beirão17.

A afeição que Guilherme de Faria revela no prinćıpio de 1924 por Teixeira
de Pascoaes não é posśıvel induzir de nenhuma das suas referências a Raul
Brandão. É curioso que dos doze livros do autor portuense que Guilherme de
Faria guardava na sua biblioteca, apenas a 2.� edição d’Os Pobres lhe tinha
sido oferecida por Brandão. Além disso, dos três exemplares recuperados desse
conjunto de doze livros, dois estão assinados por Raul Brandão — História d’um
Palhaço (1896) e Os Pobres (1906) —, mas sem dedicatória.

Quando, em meados de agosto de 1924, Guilherme de Faria conhece e se
afeiçoa por Mário Beirão, vemos subitamente desaparecer a consideração que até
então tinha por Teixeira de Pascoaes e começa a referir-se depreciativamente em

17 Cf. Joaquim Paço d’Arcos, «Destino e Obra do Poeta Guilherme de Faria», p. 334.
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relação ao poeta de Amarante e, por uma espécie de contágio, a Raul Brandão. É
evidente: o que Mário Beirão terá contado a Guilherme de Faria sobre Pascoaes
e Brandão condicionou definitivamente o modo como o jovem poeta passou a
desconsiderar os dois escritores.

Lê-se numa carta a Manuel de Castro, datada de 16 de agosto: «Duas
palavras apenas: estou com muita pressa, porque o Mário Beirão acaba de
chamar-me pelo telefone. Conheci há dois dias este grande poeta, muito mais
poeta do que todos os Pascoaes, e já uma grande simpatia me prende à sua
alma. Parece meu amigo. Conversámos ontem até altas horas»18. Passados três
dias, Guilherme de Faria escreve este desabafo: «Lisboa todos os dias está mais
desagradável. A vida é mil vezes pior que os versos do Pascoaes e as prosas do
Brandão, os dois grandes jacarés!»19.

Numa carta dirigida ao mesmo amigo, no dia 1 de outubro de 1924, Gui-
lherme de Faria escreve: «Quando me falas da tua incapacidade ou negação para
escrever, procuras enganar-te e enganar-me, porque, tanto tu como eu, conhece-
mos muito bem as tuas faculdades, não direi de grande escritor ou jacaré à Raul
Brandão ou à pobre tolo de Amarante, mas de simples prosador de bilhete-postal
à Guilherme de Faria»20.

Na correspondência entre Raul Brandão e Teixeira de Pascoaes21, encontra-
mos duas referências a Guilherme de Faria, ambas de carácter depreciativo. A
primeira data de julho de 1928. Raul Brandão escreve: «Ainda hoje me chegou
às mãos um livro de versos — que não li nem lerei — Distância do António
Pedro, com um prefácio onde o Coelho de Carvalho chama “grande poeta” ao
Guilherme de Faria»22. A segunda referência foi escrita por Pascoaes no dia 10
de janeiro de 1929: «O Guilherme de Faria parece que se suicidou. O Pimenta
faz-lhe um enorme elogio, na Voz — a ele e ao Visconde de Ameal! Sim, para
aquele Camões só aquele Camilo! [. . . ] Está tudo muito certo, neste Páıs de
navegadores do mar das Índias que demudaram em pescadores de águas turvas!
Que pouca vergonha!»23.

18 Guilherme de Faria, carta a Manuel de Castro, 16-08-1924.
19 Id., carta a Manuel de Castro, 19-08-1924.
20 Id., carta a Manuel de Castro, 01-10-1924.
21 Raul Brandão e Teixeira de Pascoaes, Correspondência (recolha, transcrição, atua-

lização do texto, introdução e notas de António Mateus Vilhena e Maria Eḿılia Marques
Mano), Lisboa: Quetzal Editores, 1994.

22 Raul Brandão, ibid., p. 184.
23 Teixeira de Pascoaes, ibid., p. 197. Nesta alusão mordaz está impĺıcita a ideia de

que Alfredo Pimenta, numa atitude caricata, comparara Guilherme de Faria a Camões e
atribúıra à obra do Visconde de Ameal um fulgor semelhante à do novelista de Seide.
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ANTÓNIO NOBRE
1867-1900

Quando Guilherme de Faria nasceu, em 1907, António Nobre tinha já morrido
há sete anos. Dos quatro autores nascidos em 1867, Nobre era o único que já não
estava vivo, mas foi o que exerceu uma influência mais profunda sobre Guilherme
de Faria.

No Só, em vez de precursor do saudável neogarrettismo que Alberto d’Olivei-
ra teorizaria em 1894, Nobre inventou a forma literária exata para a sua am-
biguidade. O seu método consistiu na debruagem de notas realistas sobre um
tecido fundamentalmente ḿıtico. A poesia das ermidas e romarias não impede
o desprendimento irónico: «Nada me importas, Páıs! [. . . ] Que desgraça nas-
cer em Portugal!»24. O Só — «Os Luśıadas da nossa decadência», segundo o
apodo de Júlio Dantas — vive do entrançamento de dois registos: a saudade da
infância e a consciência de que é imposśıvel regressar. António Nobre deu aos
seus leitores a subtil e delicada fórmula, mistura de cepticismo e patriotismo, que
iria moldar a relação dos seus leitores — esse «público snob»25, nas palavras
desdenhosas de Albino Forjaz de Sampaio — com o páıs em que viviam.

Foi na 4.� edição, de 1921, que Guilherme de Faria leu o Só. Data de maio
desse mesmo ano o manuscrito autógrafo do soneto inédito «Purinha», onde se
lê esta quadra:

Mais leve do que a asa de andorinha,
Mais lindo do que o céu que a todos cobre,
É irmã piedosa da Purinha
Do meu santo e querido António Nobre.

Guilherme de Faria tinha 13 anos quando escreve estes versos.
No outono de 1922, na turma do 5.� ano, no Liceu Pedro Nunes, além de

Joaquim Paço d’Arcos (de regresso a Lisboa, depois de três anos vividos com a
faḿılia em Macau, onde fora aluno de Camilo Pessanha) e de Manuel de Castro
(que será o melhor amigo de Guilherme de Faria), estava inscrito Francisco de
Lucena, sobrinho da Purinha de António Nobre. Joaquim Paço d’Arcos recorda

24 António Nobre, Poesia Completa, Lisboa: Publicações D. Quixote, 2000, p. 300.
25 «António Nobre é dos poetas mais queridos do público snob que lê poetas para

apenas lhes citar monosśılabos de admirativo êxtase. [. . . ] António Nobre é moda, as
suas edições esgotam-se e o poeta tem, hoje ainda, quem lhe pretenda continuar a obra,
restaurando o sósismo como se ele não fosse coisa que com o seu autor nasceu, morreu
e com ele foi definitivamente enterrada». Albino Forjaz de Sampaio, Os Bárbaros. i.
António Nobre, Lisboa: Guimarães & C.�, 1920, p. 11-12.
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esse dia 6 de outubro de 1922: «Quando nos reunimos, nesse primeiro dia de
aulas, o Guilherme de Faria completava exatamente quinze anos [. . . ]. Mas já
era Poeta publicado, pois meses antes, atirara para as montras do Chiado um
primeiro livro de oito poesias que intitulara singelamente Poemas»26.

A intensa relação que Guilherme de Faria estabelece com a figura e com
a poesia de António Nobre está intimamente ligada à amizade com Manuel de
Castro e, atrás da figura do melhor amigo, e ao amor pela sua irmã: Eḿılia27.
Para Joaquim Paço d’Arcos, o drama amoroso do poeta evoca, na sua dedicação
a Manuel de Castro, o caso de António Nobre e a sua afeição por Manuel de
Lucena, irmão da Purinha. Mais exacerbada, porém, a amizade de Guilherme de
Faria, «na medida em que correspondia à transposição exaltada do sentimento
para a pessoa mais chegada ao objeto, inatinǵıvel, da sua paixão»28.

Para Guilherme de Faria, António Nobre constitui uma referência incon-
tornável e não apenas do ponto de vista literário. Com efeito, arrisco afirmar
que a biografia de Guilherme de Faria é ininteliǵıvel sem o Só de António No-
bre, consciente do modo inilud́ıvel como o afetou «o livro mais triste que há em
Portugal»29.

Neste contexto, uma particularidade se destaca: Eḿılia Castro — even-
tualmente mais do que Margarida de Lucena — corresponde ao ideal feminino
descrito em «Purinha»30, poema de 1891. Guilherme de Faria utilizou, mais ou
menos consciente ou inconscientemente, o poema de António Nobre como critério
para a escolha da mulher que, fatalmente, escolheu amar.

Com efeito, quanto mais nos embrenhamos na complexa personalidade de
Guilherme de Faria, mais se torna evidente que tenha sido António Nobre quem
descreveu poeticamente a Eḿılia Castro que Guilherme de Faria amou. Assim,
há de ser alta (como a Torre de David) e magra (como um choupo); seu cabelo
em cachos (cachos de uvas) e negro (como as capas das viúvas); a sua boca
uma romã, os seus olhos duas «Estrelinhas da Manhã»; seu corpo será ligeiro e
leve31. A coincidência é impressionante. Efetivamente, o poema de Nobre está
mais próximo da descrição de Eḿılia Castro do que de Margarida de Lucena.
Com efeito, a Eḿılia que Guilherme conheceu em 1922 ou 1923, é uma menina
com treze anos, alta e magra, cabelo escuro em cachos, boca bem definida e
olhos expressivos.

26 Joaquim Paço d’Arcos, «Destino e Obra do Poeta Guilherme de Faria», p. 332.
27 Eḿılia Castro nasceu no dia 7 de janeiro de 1910, casou em 1930 com António

Pereira Palha van Zeller, teve oito filhos e morreu no dia 21 de junho de 1971.
28 Joaquim Paço d’Arcos, «Destino e Obra do Poeta Guilherme de Faria», p. 339.
29 António Nobre, Poesia Completa, p. 164.
30 Id., ibid., p. 197-204.
31 Cf. id., ibid., p. 197.
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António Nobre prossegue: há de ser natural e «há de ser boa, excecional,
quase divina / Mais pura, mais simples, que moça e menina»32. Guilherme de
Faria teria desejado ser o noivo que a espera à porta da igreja, teria desejado o
lar de que fala António Nobre, teria repetido vezes sem conta: «E assim me iluda
e, assim, cuide viver / Noutro século em que eu deveria nascer»33. É recorrente
na poesia e na correspondência de Guilherme de Faria a idealização de uma
vida que não teve, num tempo em que não viveu.

«Mas pode haver, assim, na Terra uma Purinha?»34. Para Guilherme de
Faria podia, de facto; ele desejava a Purinha de António Nobre, desejava-a na
figura de Eḿılia Castro e nenhuma outra mulher que conhecera correspondia de
um modo tão evidente a esse ideal. Numa carta dirigida a Manuel de Castro,
datada de 8 de setembro de 1924, o jovem poeta contextualiza a figura da mulher
que deseja num cenário tipicamente marcado por António Nobre, retirado, por
exemplo, da «Canção da Felicidade»35:

Quero completar o curso liceal para depois viver longe das coisas
bárbaras do mundo, nesse admirável Ribatejo que tão grandes en-
cantos tem. Meu Deus! dá-me ao menos a graça de ver realizadas as
minhas pobres ambições! Dá-me pela vida fora alimentação frugal
para o corpo e serenidade e alegria para o esṕırito! Para desvane-
cer definitivamente as dúvidas que me entristecem e as sombras que
me torturam, dá-me a luz clara e doce duns olhos negros de mulher!
(criança que nem sabe que é mulher!) Dá-me a tua bênção, redime
a minha pobre alma deste humano cativeiro, dá-me um pouco de
ingenuidade e inconsciência, que nunca tive!, e deixa-me sonhar, e
deixa-me viver!36

Em «Carta a uma estrangeira», poema de Destino, Guilherme de Faria for-
mula poeticamente o amor por Eḿılia Castro nestes termos:

Vendo este céu, senti-me logo poeta
E, toda a vida, amei uma só vez.

Amei a flor mais nobre desta Raça
— Menina e Moça, um dia, aparecida,
Por milagre de Deus, cheia de graça,
A abençoar de amor a minha vida.

32 Cf. id., ibid., p. 198.
33 Id., ibid., p. 201.
34 Id., ibid., p. 204.
35 Id., ibid., p. 205-206.
36 Guilherme de Faria, carta a Manuel de Castro, 08-09-1924.
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E assim eu vivo a amá-la; e é clara e linda
A minha vida, à luz do seu amor;
E amando-a sempre, amá-la mais ainda
É o meu ideal de perfeição maior.37

E aqui se lê o poema «Viagens na minha terra», de António Nobre:

Meu pobre Infante, em que cismavas
Porque é que os olhos profundavas
No Céu sem par do teu Páıs?
Ias, talvez, moço troveiro,
A cismar num amor primeiro:
Por primeiro, logo infeliz. . . 38

Este é um retrato poético que Guilherme de Faria assume no seu «Ex-libris»:

Nasci em Portugal,
E, graças ao Senhor,
Nasci bem português;
Assim, d’alma leal,
Num sonho sempre em flor,
Amei uma só vez.39

Guilherme de Faria não interpreta isoladamente a figura de Eḿılia Castro.
Com efeito, há todo um contexto que é transportado do imaginário poético de
António Nobre para a construção da identidade de um Guilherme de Faria que
não chegou a existir, que supostamente teria sido feliz numa paisagem rural,
id́ılica, longe de Lisboa, junto a uma Eḿılia Castro que talvez só tenha existido
nos versos do Só de António Nobre ou nas aparições poéticas e ońıricas de
Guilherme de Faria.

Para além das qualidades evidentes que os seus poemas revelam, para além
da cultura literária que adquire, para além da condição de poeta assumida fata-
listicamente, o caso de Guilherme de Faria adquire uma singularidade na história
da poesia portuguesa por um aspeto particular: como nenhum outro poeta, ele
identifica-se dramaticamente com as suas leituras, assume fragmentos da vida e
da obra de outros poetas, sobretudo de António Nobre, e confere-lhes uma vida
nova, com uma densidade que assoma nos seus próprios poemas e nos desabafos
que guardou em centenas de cartas ı́ntimas.

37 Id., Destino, Lisboa, 1927, p. 41-44.
38 António Nobre, Poesia Completa, p. 230.
39 Guilherme de Faria, Manhã de Nevoeiro, Lisboa, 1927, p. 11.
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Em Guilherme de Faria é muito dif́ıcil separar aquilo que é do doḿınio da
vida — o quotidiano, as relações, a formação escolar, a atividade profissional,
etc. –, daquilo que é especificamente do doḿınio da literatura. Isto acentua a
condição de «poeta romântico» e a fatalidade de um comportamento tendencial-
mente mimético em que dificilmente se distingue o que é originariamente seu e o
universo literário assimilado nas suas leituras e nas projeções que essas leituras
lhe possibilitaram.

Para além das evidentes semelhanças a que já aludi, entre Eḿılia Castro e a
descrição de Margarida de Lucena por António Nobre, em «Purinha», a faḿılia
de Manuel e Eḿılia tinha sido ı́ntima de António Nobre: a sua mãe, Eḿılia
Maria das Dores Teles da Gama, e os seus tios conviveram com o poeta com
grande proximidade em 1898, na ilha da Madeira. São várias as referências e as
fotografias que testemunham estas relações40. Neste contexto, importa salientar
a bem descrita e ilustrada camaradagem entre António Nobre e Domingos Teles
da Gama41 e o soneto que o poeta dedica à mãe de Manuel e Eḿılia, no dia
20 de novembro de 1889, posteriormente recolhido na edição de Despedidas, em
1902. Como se Eḿılia Teles da Gama não gostasse do seu nome — «Eḿılia és,
quer queiras, ou não queiras»42 —, António Nobre pressagia:

Que Santa Eḿılia te acompanhe, Rainha!
E com a tua Mãe, seja madrinha,
Quando ela, um dia, te levar à igreja!

E, ó pura Glória, que em teus olhos brilha!
Doces presságios meus, que a tua filha
Seja loira também e Eḿılia seja!43

Eḿılia Teles da Gama cumpriu o vatićınio de Nobre e pôs à sua filha o nome
de Eḿılia. E é por esta menina que Guilherme de Faria se apaixonará.

Num impressionante poema não datado, provavelmente de 1926, o jovem
poeta enuncia a proposta da sua automitografia, legitima o seu amor e profetiza
o seu próprio nascimento na voz de António Nobre:

Ora ouvi, ouvi, que é uma doce história
A que vou contar-vos. . . Conto-a de memória,

40 Cf. Mário Cláudio, António Nobre — Fotobiografia, Lisboa: Publicações D. Quixote,
2001, p. 156-157.

41 Guilherme de Faria, nas suas estadas na Quinta de Santo António, em Vila Franca
de Xira, conviveu com Domingos Teles da Gama, a quem dedicou o poema «Balada do fim
do mundo» (Saudade Minha, 1926, p. 41-44) e com quem se correspondeu regularmente.

42 António Nobre, Poesia Completa, p. 390.
43 Id., ibid.
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Pois no meu sentido, na minha alma a trago
Viva sempre, e cheia desse encanto vago

Que para mim teve, mal eu a escutara
A uma voz saudosa, certa noite clara:

— «Uma vez um poeta, namorado e estranho,
De inspiração casta e peregrino engenho,

Ao louvar um nome de beleza infinda,
E a Senhora dele, mais formosa ainda,

Disse-lhe, num canto cheio de harmonia,
Esta encantadora e maga profecia:

— Heis de ter, Senhora, pela vida fora,
Como padroeira, como protetora,

Milagrosa Santa que é na eternidade
Vossa irmã no nome como na bondade.

E quando casardes, há de a vossa Filha,
Como vós, Senhora, linda à maravilha,

Ter o nome, a graça que em meu canto exalto!
(E pensou ainda, sem o dizer alto:

Antes d’Ela, um outro poeta nascerá
Que o seu nome e glória certo exaltará!)» —

Mais do que qualquer questão de natureza biográfica circunstancial ou
mesmo do que quaisquer intertextualidades e intratextualidades, o que mais
intrinsecamente irmana Guilherme de Faria ao autor do Só é esse rumor poético
que possibilita o verso de Mais Poemas: «Oh meu pálido Irmão, tão pálido e tão
doce!»44. Com efeito, os dois poetas partilham uma intimidade perturbadora com
a morte, as paisagens outoniças e crepusculares, o mesmo modelo de idealização
amorosa e a mesma vertigem de mar.

Em dois vetores fundamentais, António Nobre marca significativamente o
contexto no qual Guilherme de Faria folheou as páginas do Só:

44 Guilherme de Faria, Mais Poemas, 1922, p. 22. Encontrei um bilhete-postal com o
retrato de António Nobre, onde Guilherme de Faria escreveu em 1922: «Oh meu divino
Irmão, tão pálido e tão doce!».
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Enquanto decadentista, o lirismo de António Nobre dava expressão
poética paradigmática à depressão nacional advinda da crise poĺıti-
ca e ao maremoto pessimista (e suicidário) que varre a elite inte-
lectual e art́ıstica portuguesa; enquanto neorromântico, o lirismo de
António Nobre dava expressão paradigmática a uma poesia de re-
gresso às fontes populares, de nostalgia histórica e de regeneração
rural que, se não assegurava uma estratégia vitoriosa, oferecia uma
diversão tática para enfrentar justamente o fatalismo da decadência
nacional e o fatalismo da onda angustiosa, neurasténica, ao mesmo
tempo que garantia o conforto da diferenciação castiça perante a
prosperidade e força estrangeiras [. . . ].45

Tal como Guilherme de Faria, António Nobre fora um poeta precoce, a partir
dos 15 anos, «uma ou outra vez revelando, em textos postumamente recolhidos nos
Primeiros Versos, por que razão podia escrever num dos seus cadernos: “Nasci
poeta. Tive génio e, sem rebuço / Juro que já senti segundos de Camões!”»46.
Com efeito, o sentimento de predestinação suscita nos dois poetas «um narcisismo
agressivo e origina também, em natural complementaridade, o afastamento de
uma otimista confrontação com a vida e a proximidade da sombra da morte»47.
Tal como em António Nobre, existe em Guilherme de Faria uma tensão entre
existência e mitogenia, entre a realidade e o sonho exaltante, entre o acutilante
desengano e a crescente alucinação.

A visão pessimista da vida e o abatimento perante a decadência de Portugal
coexistem com a projeção evasiva de um mundo id́ılico e rural, uma cartografia
poética que assinala os loca sancta da infância. Tudo isto encontramos nos
poetas neorromânticos e, consequentemente, na poesia e nas cartas de Guilherme
de Faria, onde se sente apenas a ausência da Coimbra eleǵıaca e tradicional
que José Carlos Seabra Pereira define como «śıtio da peregrinatio individual e
da geografia sentimental de todo o neorromantismo»48.

Guilherme de Faria, na poesia e no epistolário, manifesta permanentemente
o desejo de uma vida diferente da sua, o sentimento de que não pertence à
realidade histórica que lhe fora imposta e que assumiu como um ex́ılio, do qual
se libertou pela morte. O universo alternativo que Guilherme de Faria idealiza
é o mesmo que aparece descrito de um modo recorrente na poesia de António

45 José Carlos Seabra Pereira, «A Poesia Nova do Fim-de-Século: Eugénio de Castro,
Camilo Pessanha, António Nobre», in História da Literatura Portuguesa: Do Simbolismo
ao Modernismo [vol. 6], p. 81.

46 Id., ibid., p. 65.
47 Id., ibid., p. 72.
48 Id., ibid., p. 64.
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Nobre, particularmente na «Canção da Felicidade». Mas há uma impiedosa
ironia neste processo: Guilherme de Faria idealiza uma idealização. Na verdade,
não há nada no Só que lhe pudesse valer. E não é a alternativa dolorosa de
engano e desengano que mais os afeta: «é a inalterada carência de interesse de
que a existência se reveste, numa monotonia estagnante e mort́ıfera. O taedium
vitae é omnipresente»49.

O Só é atravessado por alusões a figuras, preces e práticas do universo do
catolicismo, mas para além «desta interseção estética do mundo religioso, há
passos onde o poeta parece integrar-se nele, ao menos pela identificação ou
vibração simpática com os que o rodeiam»50. Acontece o mesmo na poesia de
Guilherme de Faria. Nos dois poetas encontramos, ocasionalmente, uma verda-
deira profissão de fé e de plenitude espiritual, «mas estas, no próprio momento
em que se afirmam, mancham-se com o parentesco da crendice e vêm a consentir
na sua impotência»51. Em Guilherme de Faria, como em António Nobre, a «incon-
sistência desta religiosidade contrasta com o relevo da inquietação metaf́ısica»52

e, por desgraça, um e outro encontram aconchego na escuridão pacificadora da
morte.

O Só de António Nobre exerce a sua sedução polidirecionada53, como um
fantasmático rumor. Mas talvez nenhum outro poeta neorromântico tenha sido tão

49 Id., ibid., p. 73.
50 Id., ibid., p. 74.
51 Id., ibid.
52 Id., ibid.
53 [. . . ] «graças a notáveis qualidades espećıficas de efeito real e de encantamento

evasivo, de aderência ao genuinamente nacional e popular e de subliminares ironias in-
tegráveis na ironia maior do alcance profético de um discurso narcisista e do alcance
cesáreo de um discurso infantilista e feminil — qualidades essas atualizadas graças a
uma certeira exploração das virtualidades da ĺıngua e das suas variações, bem como a uma
eficaz exploração dos subsistemas retórico-estiĺıstico, técnico-compositivo e prosódico-
-versificatório. Dáı resultam os traços inconfund́ıveis e o apelo irrecusável do seu estilo
iterativo e evocativo, exclamativo e coloquial; dáı resulta, por outro lado, que “coisas li-
teralmente mortas, como inversões frásicas exigidas pela rima, peŕıfrases pedantes ou de
necessidade versificatória, condução ainda discursiva e conceituosa do soneto, alusões
culturais em moda, acotovelam-se com recursos mais vivazes, e todavia simples, de sin-
taxe exclamativa e dialogal, a-propósitos incisos, repetições e paralelismos no verso ou
na estrofe — coisas que com uma candidez arrebatante conseguem diluir todos os grumos
da banalidade ou pedantice num movimento maior de conjunto”. Mas António Nobre não
se tornou apenas o autor de uma obra modelar e o detentor de um thesaurus de temas e
estilemas para a poesia anti-naturalista do fim-de-século e para a poesia neorromântica
do primeiro quartel do século XX. António Nobre, ou Anto, tornou-se também, e sobretudo,
uma dramatis persona dessa poesia neorromântica e um seu motivo importante; tornou-
-se, ele mesmo, um macrossigno literário, relevante no subsistema semântico-pragmático
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influenciado por António Nobre como Guilherme de Faria. A experiência da lei-
tura do Só, neste contexto, possibilita-nos um retrato dramático e expressionista
desse poeta em que «a Dor, que morava com ele no peito,/ Com ele crescia. . . »54,
«Moço Luśıada! criança!»55. Guilherme de Faria poderia ter sido o autor das
palavras que António Nobre, alguns anos antes, tinha escrito: «Quero viver, eu
sinto-o, mas não posso»56. Nas páginas do Só encontra um caminho sem retorno:
«Que fazer? Porque não nos suicidamos?»57, «Estive já pra me matar. . . »58.

E se Antero evoca o mar como «Sepultura romântica»59, António Nobre é
ainda mais expĺıcito: «Quando eu morrer [. . . ] / Deitem-me ao Mar! [. . . ] Irei
indo de frágua em frágua, / Até que, enfim, desfeito em água, / Hei de fazer parte
do Mar!»60.

Guilherme de Faria estabelece um diálogo perturbador com António Nobre.
Descalço e com um terço de rezar ao pescoço, com apenas 21 anos de idade,
Guilherme de Faria precipitou-se no mar. As fragas, a água fria e a violência
das vagas reclamaram o seu corpo. Diante do Só, ocorre-nos a interrogação:
quantos dos seus versos teriam servido de epitáfio a Guilherme de Faria?

CAMILO PESSANHA
1867-1926

Guilherme de Faria era parente afastado de Camilo Pessanha61.

explorado pela poesia neorromântica e, ainda, representação mais ĺıdima do “Poeta” e do
“Poeta português”, isto é, em termos de metalinguagem literária, metamorfose genuina-
mente nacional do bardo genial e maldito do Romantismo». José Carlos Seabra Pereira,
«A Poesia Nova do Fim-de-Século: Eugénio de Castro, Camilo Pessanha, António No-
bre», in História da Literatura Portuguesa: Do Simbolismo ao Modernismo [vol. 6], p.
82.

54 António Nobre, Poesia Completa, p. 168.
55 Id., ibid., p. 176.
56 Id., ibid., p. 305.
57 Id., ibid., p. 311.
58 Id., ibid., p. 168.
59 Cf. Antero de Quental, Poesia Completa, Lisboa: Publicações D. Quixote, 2001, p.

255-256.
60 António Nobre, Poesia Completa, p. 171.
61 A mãe de Guilherme de Faria, Lúcia Eduarda Pessanha de Sequeira Braga Leite

de Faria, que nasceu em Miranda do Douro, no dia 20 de novembro de 1881, descendia
de Manuel Pessanha, um genovês que D. Dinis encarregara de reorganizar a incipiente
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Juntamente com Antero de Quental e António Nobre, Camilo Pessanha foi
uma figura tutelar para o jovem poeta, que lhe dedica um artigo, publicado em
janeiro de 1927, n’A Folha do Lado:

Morreu, há meses, no seu ex́ılio voluntário em Macau, o grande
Poeta Camilo Pessanha. [. . . ] Poeta, pela sensibilidade extraor-
dinária e pela inspiração originaĺıssima, Camilo Pessanha até da
sua geração literária foi ignorado ou, pelo menos, esquecido. Só
Alberto Osório de Castro e Wenceslau de Moraes o lembraram, nas
suas obras, com enternecidas palavras. [. . . ] Para alguns, como eu,
o aparecimento e leitura da Clepsidra foram motivo de imperećıvel
consolação e grat́ıssimo orgulho. Cansado da má poesia que, por
quase todas essas obras contemporâneas, ora se desmancha em
deselegâncias afectadas, ora se conturba e escurece de nevoeiros
«saudosistas» que visam só falsear o puro sentimento português, eu
tive a boa sorte de encontrar o livro de Camilo Pessanha.
Apesar de parente do Poeta, eu não tinha, em virtude da sua
ausência, a ventura de o conhecer. E aos seus versos desconhecia-os
também. Foi assim que os meus alvoroçados treze anos encontra-
ram, perfumados e frescos da eterna graça portuguesa, estes poemas
de Clepsidra; e ainda hoje, ao reler os versos de maravilha, neles
encontro, viva, a angustiosa expressão do ex́ılio [. . . ]. E nesse livro
bem-amado, foi-me dado encontrar de novo o puro sentido e o ledo
e brando ritmo da Poesia portuguesa. Passando sobre todas as
más influências e piores intenções da poesia revolucionária, e bem
extremada das sombras bizantinas do simbolismo francês (porque
Camilo Pessanha não é um simbolista de escola), enfim, depurada
de tudo quanto é estranho e inferior na nossa poesia, a alma ĺırica
dos Cancioneiros perpassa e plange, enamorada nos versos deste
Poeta62.

Guilherme de Faria, de certo modo escrevendo sobre si próprio, demarca-
-se do saudosismo e do modernismo e situa-se na continuidade da poesia de
Camilo Pessanha. Curiosamente, ao folhear a 1.� edição de Clepsidra, de 1920,
percebemos onde o jovem poeta foi buscar inspiração para a publicação dos seus
Poemas e Mais Poemas, em 1922: o tipo de papel, o modo de apresentação dos
t́ıtulos ou a disposição dos sonetos.

armada portuguesa e a quem concedeu o t́ıtulo de Almirante de Portugal em 1317 [cf. José
Benedito de Almeida Pessanha, Os Almirantes Pessanhas e Sua Descendência, Porto:
Imprensa Portuguesa, 1923].

62 Guilherme de Faria, «Um Poeta português», A Folha do Lado, 30-01-1927.
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Sobre o exemplar de Clepsidra que pertenceu a Guilherme de Faria, en-
contramos um interessante testemunho de José Gomes Ferreira, escrito no seu
diário, no dia 7 de junho de 1968:

Esta manhã, ao remexer nos livros da estante, encontrei a 1� edição
da Clepsidra, ou antes da Clepsydra, de 1920. Pertenceu a Gui-
lherme de Faria (lê-se a assinatura bem ńıtida — letra tipo afon-
solopesvieiresco — numa das folhas de guarda) e foi-me oferecida
pelo Manuel Mendes, amigo ı́ntimo do infeliz poeta de Saudade
Minha.
Folheie-o com a lentidão de quem caminha num museu. Ou procura
um rasto.
Logo os primeiros quatro versos da Inscripção (assim mesmo com
«p») — Eu vi a luz de um paiz (com «z») perdido, etc. — estão
assinalados com uma chaveta a lápis.
Adesão.
Depois, começam os sonetos — ou melhor, os «sonêtos» com acento
circunflexo no «e».
O primeiro — Tatuagens complicadas do meu peito, etc. — não tem
qualquer traço a realçá-lo. Interessou pouco a Guilherme de Faria.
(Em compensação, Américo Durão leu-o, por certo, apaixonado.)
Já o segundo — Cancei-me de tentar o teu segrêdo, etc. — me-
receu a honra de um risco cont́ınuo de aprovação. Mas o terceiro
— Phonographo (assim com todos estes phs) — só lhe impôs um
verso: Ante o Seu corpo o sonho meu flutua. . .
O próximo — Desce em folhedos tenros a collina (com dois ll) —
ostenta uma bela seta, levemente curva e vinda do alto, apontada à
cabeça do soneto.
E aqui temos agora o Esvelta surge! Vem das aguas, nua, etc.
— convenientemente riscado com carinho aprovador. O seguinte —
Depois da lucta e depois da conquista, etc. — passou despercebido.
E encontramo-nos então diante de Quem polluiu, quem rasgou os
meus lençoes de linho. (Dois ll em poluiu.)
Entusiasmado no carregar do lápis e no «G» rabiscado no prinćıpio
do primeiro verso como que a dizer: Gostaria que este soneto fosse
meu.
Entretanto volto a página e leio Ó meu coração torna para traz, etc.,
onde não descubro qualquer marca de adesão. Mas o entusiasmo
suscitado pelo Quem polluiu, etc., não tem tempo para arrefecer,
pois aparece logo o Floriram por engano as rosas bravas riscado
de cima a baixo. Ao que se segue o soneto E eis quanto resta do
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128 José Rui Teixeira

idyllio acabado / — Primavera que durou um momento. . . — só
com esses dois versos destacados. (Aproveitamento ńıtido da voz
alheia para uma confissão pessoal.)
Entramos então na parte do livro intitulada Poesias.
A primeira deve ter feito cócegas nas convicções monárquicas de
Guilherme de Faria, porque não resistiu a chamar a atenção de si
mesmo para estes versos de sabor heráldico:

E quando, ó Dôce Infanta Real,
Nos sorrirás do belveder?
— Magra figura de vitral,
Por quem nós fomos combater. . .

E surge o célebre poema Não sei se isto é amor com um «E» bem
desenhado a lápis no alto da página — talvez a inicial do nome da
mulher amada.
No final da poesia, como que a assinar aquela carta ĺırica à sua
«E», o nome sincopado do poeta: Guilhe (imitação do «Anto»).
Voa depois, rápido, sobre o Rufando apressado / e bamboleando,
etc. e. . .
(Preparem-se para o grande choque imprevisto.) Na minha frente
está uma poesia a que dois traços, na primeira e última quadra, dão
um significado terŕıvel.
E leio, a compreender :

Ao meu coração um peso de ferro
Eu hei-de prender na volta do mar.
Ao meu coração um peso de ferro. . .
Lançae-o ao mar.

A última quadra é esta:
A sete chaves, — a carta encantada!
E um lenço bordado. . . Esse hei-de-o levar,
Que é para o molhar na agua salgada
No dia em que enfim deixar de chorar

As restantes poesias já nem as li. Só uma, aliás, não estava mar-
cada. Aquela, lind́ıssima:

De sob o cômoro quadrangular
Da terra fresca que me ha-de inhumar . . .

Mas a Guilherme de Faria não interessava a terra. (A terra de
morrer.) Interessava sim o mar indicado neste volume da Clepsydra
como o itinerário do seu suićıdio:
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Ao meu coração um peso de ferro. . .
Lançae-o ao mar.

Porque Guilherme de Faria afogou-se. A 4 de Janeiro de 1929.
Talvez por amor a «E».
Conheci-o.
Sombra vaga.
Hei-de pedir aos meus filhos e aos filhos dos meus filhos que não
se desfaçam desta primeira edição da Clepsydra de 1920. . . que
a ausência de numeração, os yy, os phs, as letras dobradas e os
acentos circunflexos, tornam os versos mais belos e estranhos.
Mas sobretudo porque esteve nas mãos dum pobre poeta malogrado
que nele aprendeu a morte. . . Seguiu-a de verso em verso. . .
E, ainda hoje, as impressões digitais magoam o papel.63

Como se percebe neste testemunho de José Gomes Ferreira, o que une Gui-
lherme de Faria a Camilo Pessanha não é o parentesco, nem mesmo uma suposta
reminiscência quinhentista nos versos de Clepsidra. O que verdadeiramente os
une é uma identidade poética e ontológica profunda. Com efeito, não podemos
deixar de pensar em Guilherme de Faria quando lemos a carta que Camilo Pes-
sanha escreveu ao seu pai, quando chegou a Macau: «minha infância, virtual,
pois que eu não me lembro de ter tido uma infância (há muitos cismáticos que
nascem velhos)»64; não podemos deixar de pensar em Guilherme de Faria quando
recordamos a amizade que Camilo Pessanha partilhava com Alberto Osório de
Castro e o amor não correspondido pela irmã do amigo, Ana Osório de Castro65;
não podemos deixar de pensar em Guilherme de Faria quando pensamos nas
limitações pessoais de fragilidade f́ısica, na figura desinteressante de estrábico
franzino, na nula sedução exercida sobre o sexo feminino, no tendencial dese-
quiĺıbrio nervoso ou na instabilidade psicológica de Camilo Pessanha66.

Em 1895, numa carta a Alberto Osório de Castro, v́ıtima de um doloroso
drama psicológico-moral e de um cont́ınuo processo de degradação ı́ntima, Camilo
Pessanha escreve: «Sabe que eu também ando por esses mares fora sempre a

63 José Gomes Ferreira, Dias Comuns V — Continuação do Sol, Alfragide: Publicações
D. Quixote, 2010, p. 23-26.

64 Camilo Pessanha, Correspondência, Dedicatórias e Outros Textos, Lisboa: BNP,
2012, p. 223.

65 Cf. José Carlos Seabra Pereira, «A Poesia Nova do Fim-de-Século: Eugénio de
Castro, Camilo Pessanha, António Nobre», in História da Literatura Portuguesa: Do
Simbolismo ao Modernismo [vol. 6], p. 49.

66 Cf. id., ibid., p. 46.
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escolher o melhor lugar da minha sepultura?»67. Guilherme de Faria encontrá-
-la-ia num mar mais próximo.

Acentuando a dimensão disfórica da poesia de Camilo Pessanha, José Car-
los Seabra Pereira evoca a atitude derrotista que se manifesta num ceticismo
fenomenista que em tudo vê contingência, aparência e efemeridade; o fatalismo,
a ausência de alternativa feliz para a sua condição, a expectativa da morte, a
aguda convicção da inconstância do mundo e da vida, a perecibilidade dos po-
deres e forças das criaturas, a fugacidade da ventura. Camilo Pessanha, como
mais tarde Guilherme de Faria, «funde em múltiplos poemas, o desengano com
a mundividência fatalista e pessimista, de par com os consequentes apelos à
apatia»68.

Com efeito, Guilherme de Faria escutou atentamente os «repetidos apelos de
Camilo Pessanha para refrear a sensibilidade e para o sono abúlico e alheado»69.
É por isso que em Guilherme de Faria, como antes em António Nobre, Camilo
Pessanha e Mário de Sá-Carneiro, ganha particular coerência o tópico, frequente
na ĺırica decadentista, da aspiração ao derradeiro adormecimento, a entrega a
uma mors liberatrix70.

CONCLUSÃO

A efémera existência de Guilherme de Faria possibilita-nos uma perspetiva
muito interessante da história da literatura portuguesa: é como uma sentinela, o
romântico guardião de um tesouro esquecido, poeta que assumiu — talvez mais
do que qualquer outro — uma existência literária, profundamente configurada
com as suas leituras.

Franzino, irrequieto, de grandes olhos negros a arder na face iluminada,
Guilherme de Faria foi esse rapaz raro que escolheu adormecer nas brumas de
um qualquer encoberto ḿıtico e que foi, nas palavras de Alfredo Pimenta, «o

67 Camilo Pessanha, Correspondência, Dedicatórias e Outros Textos, p. 116.
68 José Carlos Seabra Pereira, «A Poesia Nova do Fim-de-Século: Eugénio de Castro,

Camilo Pessanha, António Nobre», in História da Literatura Portuguesa: Do Simbolismo
ao Modernismo [vol. 6], p. 60.

69 Id., ibid.
70 Cf. José Rui Teixeira, «Qualquer coisa de intermédio. Da estesia à astenia: o sono

abúlico, a morte e outras derivas intertextuais na poesia de Mário de Sá-Carneiro», in
Fernando Curopos e Maria Araújo da Silva (org.), Paris, Mário de Sá-Carneiro et les
autres, Paris: Éditions Hispaniques, 2017, p. 79-96.
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último Poeta português, que aos 21 anos se deixou enfeitiçar pelo marulho das
ondas e no seio destas se foi cantar a sua última estrofe»71.

O modo como a sua vida e obra intercetam as vidas e as obras destes quatro
autores nascidos em 1867, permite-nos — mais do que uma adição de conheci-
mentos espećıficos — um olhar mediado, intensamente idiossincrático, um desses
lugares onde a vida e a literatura não se distinguem.

71 Alfredo Pimenta, dedicatória manuscrita na página de rosto do exemplar de Saudade
Minha (poesias escolhidas) oferecido ao Dr. Ricardo Jorge, 18-06-1935 (exemplar que se
encontra na Biblioteca Municipal do Porto).
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