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Dossier Prémios Literários.
O poder das narrativas,
as narrativas do poder

INTRODUÇÃO

“… o escritor faz-se como todas as pessoas se fazem: olhando o
mundo como se fosse pela primeira vez e descobrindo no Tempo
algo que pode ainda ser estreado”
(Mia Couto, “Quando me fiz escritor?”, Granta 4, 2014, p.81).

O presente Dossier que integra o n. 29.3 da Revista Diacrítica editada pelo
Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, inclui três dos
textos apresentados pelos respectivos autores num painel que teve lugar na
XVI edição do Festival Correntes d’Escritas da Póvoa de Varzim. Este painel,
precisamente intitulado Prémios Literários. O Poder das Narrativas e /ou as
Narrativas do Poder, foi organizado no âmbito de um projecto de investigação científica sediado no Centro de Estudos Humanísticos, com o apoio e a
chancela da Fundação Calouste Gulbenkian. Apraz-nos desde logo salientar esta pouco usual e a nosso ver crucial relação de cumplicidade entre a
academia, no caso a Universidade do Minho e a sociedade civil através de
um evento cultural que tem assumido um papel tão significativo local e
nacionalmente, como o Festival Correntes d’Escritas da Póvoa de Varzim.
A nosso ver a Universidade só tem futuro se souber estabelecer sinergias
vivas com a sociedade civil e se for capaz de criar redes de conhecimento,
de debate e de reflexão para além dos seus próprios muros. Como tal, e
desde logo, o nosso profundo reconhecimento à Comissão organizadora do
Correntes d’Escritas (um evento que vem milagrosamente crescendo todos os
anos!), o Dr. Luís Diamantino, Vereador do pelouro da Cultura da Câmara
Municipal da Povoa de Varzim e a Dr.a Manuela Ribeiro, que desde o primeiro momento, num caloroso dia de Julho, nos recebeu, não menos calorosamente, nas ainda recentíssimas instalações do Teatro Garrett, na Póvoa.
Agradecemos vivamente a disponibilidade de todos os intervenientes
no nosso painel (Ana Paula Tavares, Ana Luísa Amaral, Inês Pedrosa, Isabel
Pires de Lima, Germano Almeida, Manuel Jorge Marmelo), e a generosidade com que acolheram a nossa proposta de reflexão conjunta sobre o
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significado dos Prémios Literários e o seu impacto múltiplo, desde logo no
próprio autor/a, na leitura da sua obra, na sua obra por haver ou porvir, no
mercado da edição e da tradução, na formação e transformação do cânone
literário, na criação do bestseller e nas feiras internacionais do livro, enfim,
reflectindo sobre o prestígio que o prémio literário tem, quer queiramos,
quer não, e as várias malhas que o tecem.
Dito de outro modo, e tal como simbolicamente dito no título do nosso
projecto e deste painel: Os Prémios Literários entre o Poder das Narrativas
e as Narrativas do Poder.
Por motivos diversos são apenas três os textos destas intervenções editados neste Dossier. Decidimos assim juntar a estes um outro texto, de índole
e formato algo diferente, da autoria de Nazir Ahmed Can, porém cujo conteúdo analítico se constrói em total sintonia com o tema proposto à reflexão
e lhe acrescenta um estudo de caso que muito enriquece a reflexão global.
A anteceder ainda a apresentação dos textos contidos neste Dossier,
apenas uma breve, algo crua e obviamente polémica, nota historiográfica.
Na cerimónia de atribuição dos Prémios Literários pelo Secretariado da
Propaganda Nacional (SPN) a 21 de Fevereiro de 1935, a qual foi presidida
pelo então Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, refere o
mesmo no seu discurso de entrega dos Prémios, e que figura no volume I
dos seus Discursos [1] como “pedaços de prosa que foram ditos”, e que de
seguida transcrevo (ênfase nosso):
“Os princípios morais que estão na base deste movimento reformador
[referindo-se ao Estado Novo] impõem à actividade mental e às produções
da inteligência e sensibilidade dos portugueses certas limitações, e suponho
deverem mesmo traçar-lhes algumas directrizes”. (p.XX)
(…) “o amoralismo e a arte pela arte, frutos lindos de ver-se mas inaproveitáveis ou nocivos”. (p. XXII)
E continua no seu discurso o então Presidente do Conselho:
(...) “para elevar, robustecer, engrandecer as nações é preciso alimentar
na alma colectiva as grandes certezas e contrapor às tendências de dissolução
propósitos fortes, nobres exemplos, costumes morigerados.” (p. XXIII)
1 António Oliveira Salazar, Discursos I (1928-1934), Coimbra Editora Ltd., 1946 (p. XV).
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“É impossível nesta concepção de vida e da sociedade, a indiferença
pela formação mental e moral do escritor ou do artista e pelo carácter da
sua obra; é impossível valer socialmente tanto o que edifica como o que
destrói, o que educa como o que desmoraliza, os criadores de energias cívicas ou morais e os sonhadores nostálgicos do abatimento e da decadência.”
(p. XXIII)
(...) neste momento histórico em que determinados objectivos foram
propostos à vontade nacional, não há remédio senão levar às últimas consequências as bases ideológicas sobre as quais se constrói o novo Portugal.
(...) E se por vontade de tal estado de consciência se vier a escrever menos ...”
(p.XXIV).
Bom, posto isto à laia de Introdução, parece-nos que a questão dos
Prémios Literários, o seu impacto nacional e internacional, os parâmetros
que os regem, o seu reflexo no mercado e nas práticas editoriais e de tradução, são sim um fenómeno literário, mas também cultural, social e político indubitavelmente controverso e contíguo ao Poder das Narrativas e às
Narrativas do Poder.
No seu texto, intitulado “A Verdade dos Prémios Literários: o Poder
das Narrativas e /ou As Narrativas do Poder”, Ana Luísa Amaral começa
por referir que irá tratar de “prémios e poesia”. Argumenta a autora que os
prémios literários não são, em si mesmos, “narrativas do poder”, mas sim as
circunstâncias que os enquadram, as quais têm a ver, nomeadamente, com a
“legitimação do gosto”. Analisa depois a autora exemplos vários de prémios
que se inscrevem em “narrativas de contra-poder”, caso, entre outros, da
poeta americana Adrienne Rich, ao recusar a “National Medal for the Arts”,
o mais alto galardão americano, como um símbolo da sua crítica severa à
administração Clinton.
Germano Almeida, no texto “Acerca dos Prémios Literários”, analisa no
seu jeito irónico e satírico aquilo que considera um tabu digno de nota na
questão dos Prémios: a questão pecuniária. Reflexão esta que, sendo necessariamente “contra a corrente”, coloca uma importante questão raramente
colocada e, muitas vezes, hipocritamente escamoteada. A questão do “valor
económico” em que se traduz o “valor literário e cultural” dos Prémios,
mais ainda quando se trata do Prémio Nobel, não é de facto menor. Daí a
importância igualmente assinalável dos escritores que recusam os Prémios.
Germano Almeida refere entre outros a recusa de J. P. Sarte do Nobel, a
de Luandino Vieira, do Prémio Camões, a de Herberto Hélder do Prémio
Pessoa, com fundamentos político-ideológicos.
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A reflexão de Isabel Pires de Lima, “Não há prémios puros. E por que
haveria de haver?”, enuncia pragmaticamente uma série de questões em
torno da presente “proliferação de prémios literários”, as quais a autora
equaciona, propondo-nos que “o prémio literário distingue e aponta seres
distintos, discriminando positivamente”.
Por fim, e como se disse anteriormente, num registo formal distinto,
Nazir Can no ensaio “Doxas, paradoxos e horizontes: o circuito secundário
da poesia moçambicana em discussão”, texto que foi apresentado na conferência realizada no âmbito deste projecto na Universidade do Minho em
2-3 de Julho de 2015, entretece um diálogo teórico que consideramos fértil
com as reflexões anteriores, acrescentando ao tema em debate novas indagações e perspectivas críticas. O autor propõe-nos um estudo de caso sobre
“a proliferação de concurss literários dirigidos a iniciantes” presentemente,
em Moçambique. Este instigante estudo reflecte sobre os dois grandes circuitos vigentes: o “campo – espaço constituído por escritores legitimados”,
e o “símile-campo – espaço periférico mais ou menos desprestigiado pela
institução literária. O estudo das relações entre “língua, sociedade e institucionalização” que este texto nos propõe, concretiza, a nosso ver, muitas dos
postulados, indagações e inquietações múltiplas sugeridas pelos autores
presentes no painel havido no Festival Correntes d’Escritas em Fevereiro de
2015, no âmbito deste projecto de investigação.
Uma palavra final de profundo agradecimento a todos os que contribuiram para a concretização deste vivo debate e desta reflexão conjunta:
os escritores, os membros do projecto, particularmente a Joana Passos e a
Elena Brugioni, fundamentais em todo este processo, os membros do grupo
de pesquisa GAPS [Género, Arte e Estudos Pós-Coloniais] pertencente ao
Centro de Estudos Humanísticos, o Director da linha temática de Literatura,
Orlando Grossegesse, a organização do Correntes d’Escritas e, last but not
least, a Fundação Calouste Gulbenkian que acreditou neste projecto e o
financiou, oferecendo-nos uma salutar “luz ao fundo do túnel” nestes tempos sombrios para a investigação científica nas Humanidades.
Braga, 15 de Setembro 2015
Ana Gabriela Macedo
Coordenadora do Projecto Prémios Literários,
O Poder das Narrativas e /ou as Narrativas do Poder

A VERDADE DOS PRÉMIOS LITERÁRIOS:
O PODER DAS NARRATIVAS E/OU
AS NARRATIVAS DO PODER
Ana Luísa Amaral

Vou falar de verdade, de prémios e de poesia – tudo em ordem um pouco
aleatória. Dizia Vergílio Ferreira que “uma verdade só é verdade quando
levada às últimas consequências. Até lá não é uma verdade, é uma opinião”. Ora os prémios literários caem nesta segunda categoria: inscritos
no seu tempo, eles são decorrentes da opinião (e, por vezes, de momentos
no tempo) e, obviamente, não constituem “uma verdade levada às últimas
consequências”. Uma verdade levada às últimas consequências é, seguramente, a morte. E poderá ser o amor. Ou a poesia (que Emily Dickinson tão
bem soube fazer equivaler ao amor, ao dizê-los coevos). Mas não considero
os prémios literários em si nem uma verdade, nem “narrativas do poder”.
Narrativas do poder poderão ser as circunstâncias que enquadram certos
prémios e que nada têm a ver com o corpo da arte, mas com aquilo que lhe
é, não cerne mas tangente: o seu estudo, a sua recepção, a legitimação do
gosto – e, portanto, os objectos premiados.
Não, na maior parte das vezes, os prémios literários não são exactamente narrativas de poder. Mas há algumas vezes em que podem ser considerados contra-poder. Interessa-me recordar aqui Adrienne Rich, a poeta
norte-americana que, em 1997, num belíssimo texto, explicava, em artigo
publicado no Los Angeles Times Book Review, a sua recusa em aceitar a
National Medal for the Arts, o mais alto galardão que o Estado norte-americano dedica às artes. “A arte”, diz ela nesse artigo, “é o nosso direito de
nascença, o nosso mais poderoso meio de aceder à vida imaginativa e à
experiência de nós próprios e dos outros. Porque redescobre e recupera
continuamente a humanidade dos seres humanos, a arte é crucial para a
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visão democrática. Um governo, à medida que se vai afastando da democracia, verá como cada vez menos “útil” o encorajamento dos artistas, verá
a arte como uma obscenidade ou uma fraude”.
Nesse texto, falando sobre a administração Clinton e criticando-a duramente, Adrienne Rich escreverá ainda uma frase memorável. “Não há uma
fórmula simples para a relação entre a arte e a justiça. Mas eu sei que a arte
– no meu caso, a arte da poesia – não quer dizer nada se decorar a mesa
de jantar do poder que a tem refém. As disparidades radicais de riqueza e
poder na América estão a alargar-se a um ritmo devastador. Um Presidente
não pode honrar de forma significativa alguns artistas simbólicos enquanto
ao mesmo tempo o povo, na sua maioria, é tão desonrado.” É por isso, acrescento eu, que a poesia “precisa de espaço para respirar, para ser cultivada,
de protecção para se preencher a si mesma”. De forma a poder cumprir,
nessa sua condição de precariedade, a função de ser um direito humano.
Por isso decidi falar aqui de arte (neste caso, de poesia) enquanto, ela
sim, narrativa de um poder, mas de um poder que, à maneira proposta
por Espinosa, em lugar de reduzir, intensifica e expande; abre as emoções.
E começo por dizer da verdade da escrita da poesia mais do que da verdade
dos prémios (embora, e porque sou humana, me seja profundamente gratificante recebê-los). Mas eu não escrevo poesia para prémios, nem escrevo
poesia para que digam bem de mim (embora, porque sou humana, goste
muito que o façam). Escrevo porque preciso, escrevo para tentar encontrar
algum sentido para mim mesma, para a vida. E para o mundo.
Escrevo desde sempre. E entendo que a poesia, sendo também trabalho, ou servindo-se até de uma gramática temporal, não é mero “material,
ou oficina”. Enquanto eu escrevo, vivo, mas noutra dimensão que não é
deslocada da vida, mas lhe é um pouco descolada. Como o poeta Robert
Duncan, quando declarou: “Ao trabalhar palavras, sou um fugitivo; como
se pudesse despir a minha roupa e mover-me nu como o vento num mundo
de palavras. Mas eu quero todas as partes do mundo verdadeiro implicadas
na minha fuga”.
Há patamares vários na escrita da poesia. Quando os modernistas falaram em fingimento não era de ausência de aura que falavam, mas de uma
outra coisa que era o descentramento do eu. Fingir não é mentir, é só aceder a um outro tipo de verdade, e por isso Pessoa não disse “o poeta é um
mentiroso”, mas “o poeta é um fingidor”. Mas, se ele estava certo no seu
“sentir, sinta quem lê”, poderia ter feito uma revisão naquele “eu simplesmente sinto com a imaginação”. Porque se, ao escrever, é “com a imaginação que se sente”, é também com o corpo e com o coração, descolados do

A VERDADE DOS PRÉMIOS LITERÁRIOS

13

estado da vida “normal”, mas ali, paradoxalmente, presentes, elevados. E, ao
lado do mundo, o verdadeiro, existe um mundo outro, implicado na fuga
desse “real” que ali se cria. Basta pensar nos escritores de orientação mais
materialista. “Estão a chegar-me, as personagens”, dizia-me Maria Velho
da Costa, quando estava a começar a escrita do seu ultimo romance, Myra.
De onde chegavam à romancista portuguesa as personagens e as vozes? De
que secreto lugar na mente, da imaginação ou do coração? Uma vez, nestas
Correntes, eu disse o seguinte:
Escrever um poema é um pouco assim. Pegar na caneta, ou no lápis, afiar
o lápis, correndo o risco de, partindo-se o seu bico, partir-se também a ideia
que lá estava a fermentar enquanto se afiou o lápis para dentro do cinzeiro
que está em cima da mesa de café, isto se estivermos num café, que é onde é
muito bom escrever, desde que não haja barulhos de televisão nem aquela
música altíssima que agora põem nos cafés, com o pretexto de que toda a
gente gosta, e é mentira, as pessoas são coagidas a gostar de música alta, experimentem perguntar às pessoas e elas dizem que até não gostam ou então
que tanto lhes faz, mas continuemos, estávamos então a afiar o lápis, depois
a fiarmo-nos no movimento da mão, a afinar o tempo, a ver se porventura
ali: ponto de luz em sobressalto ou calma, ficar-se em espera, olhando o ar,
roendo a ponta do lápis, e onde é que está o prazer disto, e todavia o prazer
está lá, garanto, espreitando, ao lado da angústia, mas adiante, estávamos
agora em espera, olhando o ar, então, desconfiar da palavra que de repente
surge, ou não tão de repente, porque, nestes casos, foi convocada por uma
ideia ou mesmo quem sabe por outra palavra que veio antes dela, mas nunca
se sabe bem – e, apesar disso, apesar de tudo, do prazer, do desprazer que tudo
isto traz, ainda assim confiar na palavra, no seu aparecimento, que naquele
instante é maravilhoso, é o maravilhamento, e às vezes é também aparição…
que, como as aparições, se esvai depois.
Acabo de me auto-citar e, se bem repararam, saltei dos prémios para a
poesia e para a sua escrita. Os prémios representam sempre a forma como
se recebe e se é recebido no tempo. E, embora isso possa acontecer, não têm
que ter relação com os tempos a vir. Nem com a escrita de um poema, que é
um sobressalto entre prazer e angústia. Uma imperfeição dentro da normalidade. Sim, porque (e a propósito de ser muito bom ter um livro para ler e
não o fazer, ou de que ler é maçada) dizer que escrever é nada é só intenção
de poema, até porque os actos de quem disse isto bem desmentem as intenções, e o mesmo com Jesus Cristo a não saber finanças nem a ter biblioteca.
O que quero dizer é que a escrita existe separada dos prémios. Existe
por pura necessidade e resistência e rebeldia. E porque sim, sem outra
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explicação, a não ser que ela surge do corpo, que está no mundo e que não
se consegue calar perante si, precisando depois de dialogar com o mundo.
Mas aí entramos já num outro nível, o da arte como comunicação, que eu
sempre defendi, e que se liga à necessidade de partilha, posterior sempre à
escrita e ao amor à escrita. William Blake, o imenso poeta romântico que
escreveu num tempo em que, tal como no presente momento, uma nova
ordem social, política, económica e cultural começava a moldar a Europa,
foi capaz de, poeticamente, denunciar a crueldade e os demandos dos poderosos, lado a lado com uma visão intemporal da poesia. Blake sabia destas
coisas e escreveu como ninguém, e soube também aliar como ninguém a
atenção ao mundo – e nunca foi sequer muito reconhecido no seu tempo.
Consegui, finalmente, voltar aos prémios, voltando, por isso, ao outro
poder de que falava Adrienne Rich, ao poder emagrecido pelas instâncias
de quem manda e nos violenta e nos tenta obrigar a sermos numéricos e
velozes, não entendendo que ela importa, essa lentidão. E os prémios são
rápidos, não é o mesmo que ler um livro, devagar, ou escrever um poema,
lentamente. Essa é que é a verdade. Por isso, a boa poesia, a verdadeira
arte, não sendo engajada, é sempre comprometida com o próprio e com o
mundo, e ajuda à revolta, porque é, inevitavelmente, insubmissa.
Chegada ao final, revejo tudo e acrescento. É que há uma coisa que os
prémios necessariamente trazem, que é algum reconhecimento para quem
escreve e algum incentivo. Por isso, volto lá acima, a Vergílio Ferreira e
cruzo-o com Emily Dickinson: “Uma verdade só é verdade quando levada
às últimas consequências. Até lá não é uma verdade, é uma opinião”, dizia,
recordo, Vergílio Ferreira. “A Opinião é algo esvoaçante, / Mas a Verdade
ao Sol é sobreviva — / Se não podemos as duas possuir — / Possuamos
então a mais antiga“, escrevia, há mais de um século, espreitando da sua
janela na minúscula vila de Amherst, a reclusa poeta norte-americana.
Essa, que nem publicada foi, quanto mais premiada... A questão, porém,
não desaparece: mas o que é a verdade?
Eu acho que a verdade, levada às suas últimas consequências, é que, a
par da escrita e da leitura, e até mesmo dos prémios, e das narrativas todas
que vamos contando, podíamos, devíamos, fazer qualquer coisa a este
estado de coisas. Quem pode e é, através dos prémios, um pouco conhecido e reconhecido, tem a obrigação de pegar na sua frase ou no seu verso e
investi-lo de uma emoção tão grande de fazer qualquer coisa, que depois o
verso pode saltar para as paredes ou, melhor ainda, para os jornais. Quem
não escreve poesia, ou nunca teve prémios, tem obrigação de escrever na
mesma nas paredes ou em qualquer lado. Escrever ou gritar. Contrariando
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o poder que reduz, criando camadas de contra-poder, ou de um poder novo,
que advém da própria força de se estar vivo.
Afinal, por alguma razão dizem que Napoleão dizia ter mais medo de
um jornal que de cem mil baionetas, ninguém disse que ele tinha medo
dos prémios. Ou talvez isto seja mais uma daquelas frases que, como tantas
frases e tantos versos, me ficaram de memória. E se calhar não é bem assim
a frase.
Mas faz sentido, não faz?

ACERCA DOS PRÉMIOS LITERÁRIOS
Germano Almeida

Considero uma provocação pedir a um escritor, afinal das contas um eterno
potencial candidato a ser agraciado com um prémio literário, que opine
acerca dos mesmos.
Sobretudo se ele não estiver inclinado a ser politicamente correto, caso
em que pode correr o risco de nunca vir a receber nenhum. Ainda que
esta regra possa não ser de todo exata. Por exemplo, Camilo José Cela foi
prémio Nobel em 1989 e parecia lógico que também recebesse o prémio
Cervantes, o mais importante da Espanha, tributo que ele achava que o seu
país lhe devia. Porém, esteve ainda um bom número de anos sem ser agraciado com esse prémio, algo que parecia incomodá-lo. E certa vez questionado sobre isso por um jornalista, ele não esteve com meias medidas e fez
um comentário desbocado: o prémio Cervantes “está cubierto de mierda”,
não vale nada! Foi realmente um escândalo, que no entanto não impediu
que lho outorgassem em 1995 e que ele o recebesse das mãos do rei de
Espanha com muita felicidade e muitos agradecimentos.
Mas Cela é um caso de um escritor politicamente incorreto e desbocado que ao longo da sua vida teve sempre prazer em desconcertar as pessoas com as suas saídas verbais.
Porque um escritor que quer ser visto como politicamente correto e
não desdenha ser homenageado com um prémio, irá certamente elogiar
a existência de prémios literários, as suas vantagens no que concerne, por
exemplo, em trazer visibilidade a um escritor, especialmente se se trata de
um jovem escritor, porque em princípio vai propiciar maior visibilidade
junto do público leitor, novos contratos de edição, traduções estrangeiras,
etc.
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E acresce este lado humano: por mais que queiramos ou aparentemos
ser desprendidos das glórias do mundo, nenhum de nós fica indiferente
perante um simples elogio, quanto mais perante um prémio, gostamos de
ver apreciado positivamente o que fazemos.
Quando se fala de prémios literários, raramente se ousa falar do que
neles, para muitos dos escritores, é mais importante, a saber, o seu valor
pecuniário.
Isso porque uma espécie de pudor inibe-os de falar em dinheiro, afinal
das contas somos vistos como gente que vive nas nuvens ou então de palavras, intelectuais preocupados com as grandes questões que transcendem a
vil matéria e elevam o homem a uma dignidade quase superior.
Terá sido assim noutros tempos, quando os poetas se alimentavam da
sua própria poesia, quando muito aceitando comer um ovo por dia.
As coisas já não são assim, as mudanças sociais que têm vindo a acontecer ao longo da história mostram que grandes escritores têm participado
com maior à vontade nas grandes questões da sociedade porque possuem
uma retaguarda económico-financeira que lhes proporciona essa independência material necessária a uma mais livre expressão das suas ideias. Por
exemplo, muitos historiadores sustentam que Zola nunca teria tomado tão
a peito o caso Dreyfus, se não tivesse a ampará-lo uma mulher não só rica
como condescendente com algumas das suas safadezas.
Li de um poeta português que por alguns anos viveu de concorrer e
ganhar prémios literários. Tendo ficado desempregado nos inícios dos anos
80, diz que decidiu usar a enxada que tinha mais à mão para se defender
das vicissitudes da vida, isto é, a palavra escrita. E começou a enviar os seus
livros para concursos literários, e de facto deviam ser bons porque os resultados não se fizeram esperar. Ganhou diversos prémios de 2500€, outros de
5000€, felizmente que vive num país que se presta a isso porque uma breve
pesquiza indicou-me existir em Portugal à volta de cem prémios literários,
o que permite certamente, se não viver de prémios, pelo menos ter uma
ajuda considerável no orçamento familiar.
E não é vergonha nenhuma. Todos nós precisamos ter um pretexto para
escrever, seja ele ganhar prémios, seja impressionar os amigos. O maior
acicate de Dostoievski para escrever era arranjar dinheiro para jogar, e no
entanto os seus livros são reconhecidamente superiores, na análise da alma
humana até agora não foi ultrapassado.
No entanto há muitas coisas que se recomenda que os escritores devem
evitar dizer. Por exemplo, no geral os leitores são pouco condescendentes e
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partem com evidente desconfiança para um livro que sabem ter sido escrito
de encomenda, ainda que seja verdade ele pode ser melhor que qualquer
outro dos livros do mesmo escritor. Já Somerset Maugham, no seu excelente
livro “Exame de Consciência” alerta para os perigos em que pode incorrer
um escritor desbocado sobre si próprio. E lembra um outro escritor inglês
de nome Anthony Trollope que deixou de ser lido durante 30 anos, só porque confessou que costumava escrever a horas regulares e tinha o cuidado
de procurar e conseguir o melhor preço para o seu trabalho.
E no entanto, a questão pecuniae atravessa a vida da maioria dos escritores, e aqueles que não têm um salário fixo, de preferência uma sinecura,
que lhe garanta uma renda no fim de cada mês para além de tempo disponível para a escrita, terão certamente razões de muita preocupação, a menos
que a sorte de um prémio literário-pecuniário os alcance com a sua bênção.
Muitos escritores o confessam abertamente. Certa vez aconteceu estarmos em Paris o João Ubaldo, o Craveirinha, Pepetela, e também o Virgílio
de Lemos que ali residia e tinha ido ao nosso hotel cumprimentar-nos.
Estávamos à espera de um transporte que deveria conduzir-nos a um encontro, porém o tal nunca mais chegava, fomo-nos distendendo para melhor
conversar, e no meio disso alguém se lembrou de um calvados muito bom
que tinha bebido na véspera. Teria o hotel calvados? Tinha! E começamos a
beber, menos o Craveira que disse ser boémio, porém abstémio.
Foi no meio dos copos que o Lemos, que era poeta e jornalista, lançou
a questão: de que falam os escritores quando se encontram?
A princípio pareceu que tal tema nunca tinha ocorrido a nenhum de
nós porque todos começamos a tuntunhir, sei lá, falam da vida, falam da
família, falam das mulheres, da política… João Ubaldo calado a ouvir-nos e
a sorrir de nós. Depois interrompeu-nos: Não é nada disso, declarou, vocês
estão a inventar, os escritores quando se encontram não falam de nada dessas coisas que vocês estão aí a dizer, isso é conversa de intelectuais bem
instalados na vida e sem preocupações de dinheiro, os escritores no geral
são gente normal, chefes de família, com filhos para sustentar, de modo que
quando se juntam, o tema que mais se ouve entre eles é o tema do dinheiro,
falam de dinheiro, direitos de autor, quanto o teu editor te paga? Dez por
cento? Ah, a mim aquele malandro só me paga cinco por cento, e ainda por
cima tarde e a más horas…
Bem, por verdadeira que possa ser, essa postura do João Ubaldo não é
considerada comum nem simpática, ainda que escritores mais terra-a-terra
não tenham desdenhado falar dela com à-vontade.
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Mas esse lado económico-financeiro parece ser considerado marginal,
se não mesmo desprezível, frequentemente os escritores recebem convites,
Gostaria que você escrevesse um artigo para a revista ou jornal tal, ou então,
Dar-nos-ia muito prazer se aceitasse deslocar-se (aos países mais diversos!)
para nos fazer uma palestra sobre tal e tal tema… Ainda há dias recebi um
mail de uma senhora que me convidava a ir fazer uma palestra numa cidade
no interior da França. Indicava a data, o tema e que eu deveria falar por um
período de duas horas. Resolvi então responder dizendo que ela tinha indicado o local, a data e o tempo, mas tinha-se esquecido de dizer quanto pretendia pagar-me por esse serviço. Respondeu candidamente que me pagava
as passagens e que eu teria 50 euros de per diem durante a estadia.
Penso que deu para ver que sou defensor da existência dos prémios
literários, ainda que no meu país isso seja coisa irrisória, muito por força
da pobreza da terra.
E conforme a sua maior ou menor importância, pelo menos num certo
momento eles chamam a atenção sobre o autor a quem é atribuído: são
entrevistas, televisão, fato e gravata, etc., ainda que esteja convencido de que
a larga maioria dos premiados dispensaria essas honrarias, contentando-se
em receber o cheque, de preferência via correio.
Porém, mesmo aqueles que apreciam esses momentos de glória, é
importante que não percam de vista que atribuírem-nos um prémio não
faz de nós automaticamente os melhores entre os demais, apenas acontece
termos tido a sorte de apanhar um júri mais próximo da nossa forma de
pensar e escrever ou que muitas vezes não teve acesso a tudo que se publicou nesse período.
Mas há aqueles escritores corajosos ou desprendidos que simplesmente
recusam prémios. As razões podem ser as mais diversas. Luandino Vieira
recusou o prémio Camões alegando razões pessoais e íntimas. Herberto
Hélder recusou o prémio Pessoa. As descrições de Clara Ferreira Alves e
de António Alçada Baptista sobre a reação do poeta quando lhe levaram a
notícia do prémio são comoventes. Ele terá dito, Não digam a ninguém e
dêem o dinheiro a outro.
Há gente assim desinteressada. Mas não são muitos.
E há aqueles que recusam os prémios com fundamento em razões outras
que não pessoais e íntimas, antes baseadas em fundamentos de natureza
politico-ideológica. Sartre recusou o prémio Nobel escrevendo à Academia
sueca que “Um escritor que adopta posições políticas, sociais ou literárias
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deve agir apenas com os meios que são os seus – ou seja a palavra escrita. E
concluía: Assinar JPS não é o mesmo que assinar JPS, vencedor do Nobel”.
E ele tinha razão, sem dúvida. Como aliás ficou demonstrado com o
exemplo de Saramago aquando da execução dos três cubanos acusados de
sequestrar um navio carregado de passageiros. O mundo ocidental exprobou a sentença e o próprio Saramago, comunista e amigo de Cuba e já
Nobel de Literatura, não resistiu a tomar posição.
Só que tinha deixado de ser apenas José Saramago, comunista, agora já
era Nobel da Literatura, como se pode ler no seguinte excerto de um jornal
da altura:
“ Referindo-se à execução, após um “julgamento” sumário, de três dos
cubanos que tentaram sequestrar uma lancha, na esperança de deixar o
regime repressivo de Havana para trás, o Nobel da Literatura deixa clara a
sua opinião: “Cuba não ganhou nenhuma heróica batalha fuzilando esses
três homens, mas perdeu a minha confiança, destruiu as minhas esperanças e
defraudou as minhas expectativas.”
Palavras duras, sem dúvida e que mereceram eco alargado porque
vinham não de um comunista qualquer, mas de um comunista prémio
Nobel. E quando tempos depois veio dizer que afinal não estava zangado
com Cuba, Fidel Castro ironizou dizendo que tinha entendido aquela tirada
como um rasgo de um escritor deslumbrado com o prémio Nobel.
Admito que em qualquer país, mas pensando especialmente nos nossos, e estou a referir a Portugal e Cabo Verde, onde o mercado livreiro é
fraco e as edições pequenas, a existência de apoios literários revela-se de
importância fundamental. Esses apoios podem surgir em forma de prémios
literários, apoios às edições e traduções, concursos literários, todas formas
de estimular os criadores, conforme aliás certa vez pediu um poeta, “praza
a Deus dar-me víveres e livros/sem uns não posso viver/sem outros não sei
viver”.

NÃO HÁ PRÉMIOS PUROS.
E POR QUE HAVERIA DE HAVER?
Isabel Pires de Lima

A proliferação de prémios literários hoje em dia é de fácil constatação.
Multiplicam-se prémios literários por iniciativa pública e privada: poder
central, autarquias, sujeitos individuais, empresas (grandes e médias) promovem-nos cada vez mais.
Que razões motivam tal proliferação? Este é o ponto de partida para a
minha brevíssima reflexão sobre o assunto.
Os prémios literários, os prémios de criação nascem com a sociedade
burguesa a partir do momento em que o criador se liberta da tutela mecenática, passa a proclamar a liberdade de criação e o estatuto de criador
independente e enceta a caminhada para o profissionalismo, com a possibilidade de auferir direitos de autor e de viver da escrita.
Se é verdade que desde a Antiguidade a competição entre criadores foi
incentivada, a verdade é que a relevância dos prémios literários decorre da
relação direta entre obra literária e o seu valor de troca. Isto é, quando a
obra literária passa a ter valor comercial, na sequência do desenvolvimento
da sociedade capitalista e dos processos de industrialização do livro, passa
a ter necessidade de circular, de ser publicada, comprada e vendida, numa
infinidade de transações.
Estão também os prémios literários relacionados com o estatuto que o
escritor adquiriu na sociedade burguesa de arauto das nações modernas.
Isto é, o escritor, o vate romântico, é um visionário que dá voz a uma comunidade e ao desejo de pertença dos seus membros. Alça-se a voz da pátria e
é colocado num elevado pedestal na sociedade oitocentista.
O prémio literário é pois mais um reforço, mais um instrumento da
sociedade burguesa ao serviço do fortalecimento da base daquele pedestal
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onde o escritor é colocado, sustentado pelos valores românticos da originalidade, singularidade, diferença, distinção.
O prémio literário distingue e aponta seres distintos, discriminando
positivamente, diríamos hoje.
E hoje por que proliferam então os prémios literários?
Respondem eles a várias necessidades:
1) Suster a queda da literatura, a sua perda de prestígio enquanto instituição social, tentar recentrá-la a ela que perdeu o lugar central
ande se colocar.
2) Procurar prestígio por parte de quem o atribui no facto de apoiar
uma arte que se vai tornando paulatinamente uma arte de elites,
pese embora se ler cada vez mais nas sociedades contemporâneas.
3) Brilhar mecenaticamente com pouco investimento financeiro.
Estando o escritor pouco cotado comercialmente no mercado, prémios contidos do ponto de vista financeiro exercem sobre ele poder
de atração.
4) Procurar num prémio a mola que mais faz vender - o ruído mediático em torno de um livro e de um autor. Enfim procurar vender
mais, coisa que interessa tanto ao autor quanto ao editor. Atente-se,
aliás, no número avultado de prémios promovidos por grupos económicos de editores e livreiros.
5) Responder às necessidades da crítica que, tendo deixado de ser
ouvida e de ter canais veiculares, quer reafirmar-se no exercício
judicativo.
6) Provocar a invenção de escritores.
Dito isto, considero, para além de toda a fabricação social, comercial,
política, muito positiva e até indutora de leitura e de energia cívica e moral
a existência de prémios literários. Geram legítimas narrativas de poder e de
contrapoder.
Os prémios literários valem o que valem. Não há prémios puros. E por
que haveria de haver?

DOXAS, PARADOXOS E HORIZONTES:
O CIRCUITO SECUNDÁRIO DA POESIA
MOÇAMBICANA EM DISCUSSÃO[1]
Nazir Ahmed Can *
Nazircann@gmail.com

O presente texto reflete sobre as relações entre língua, poesia e institucionalização literária em Moçambique. Após algumas considerações sobre o “símile-campo”
nacional, espaço periférico e pouco prestigiado pela instituição literária, centraremos nossa atenção em Poemas em sacos vazios que ficam de pé, primeiro livro de
Hélder Faife. Observaremos como o autor exercita um jogo que entrecruza língua
e sociedade: a partir de pequenas variações prosódicas (que oferecem uma musicalidade orgânica aos versos) e deslocamentos morfossintáticos (que indiciam o
tráfico generalizado entre os protagonistas), Faife apresenta algumas das grandes
contradições do atual meio urbano moçambicano.
Palavras-chave: Moçambique, poesia, símile-campo, língua, sociedade, Hélder
Faife.
This article aims to reflect on the relationship between language, poetry and literary
institutionalization in Mozambique. After some considerations about the national
simile-field (i.e., the peripheral literary circuit), we will focus on Poemas em sacos
vazios que ficam de pé, by Hélder Faife. In his first book the author proposes a kind
of intersection between language and society: based on small prosodic variations
*

Pesquisador de Pós-Doutoramento, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), Brasil.
1 Apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), no âmbito do
projeto de Pós-Doutoramento Imediações, mediações e consagrações: o campo literário moçambicano (1975-2010), que realizo na Universidade de São Paulo sob a supervisão de Rita Chaves,
este texto é uma versão ligeiramente ampliada do ensaio “Língua, sociedade e a nova poesia moçambicana: notas sobre o símile-campo e ‘Poemas em sacos vazios que ficam de pé’, de
Hélder Faife”, que publiquei no livro Pelos Mares da Língua Portuguesa (Aveiro: Universidade
de Aveiro, 2015, p. 53-72), organizado por A. M. Ferreira e M. F. Brasete. Retoma ainda aspectos trabalhados no artigo “Entre ‘uns’ e ‘outros’. Considerações sobre a poesia de Hélder Faife”,
editado pela Revista Abriu, da Universidade de Barcelona.
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(that gives an organic musicality to the verses) and morphosyntactic displacements
(that suggests the human traffic), Faife presents some of the major contradictions
of the Mozambican urban space.
Keywords: Mozambique, poetry, simile-field, language, society, Hélder Faife.

•

Considerações iniciais
Nas estantes das livrarias de Maputo coabitam livros de autores reconhecidos, mesmo a nível internacional, e de autores desconhecidos, inclusive
a nível nacional. A promiscuidade entre textos consagrados e ignorados,
consolidada pela proliferação de concursos literários dirigidos a iniciantes,
convida-nos a refletir sobre as relações e os abismos entre dois grandes circuitos literários: o campo (Bourdieu, 1992), espaço constituído por autores
legitimados, lidos e analisados no país e/ou no exterior, e o símile-campo
(Poliak, 2006), espaço periférico, mais ou menos desprestigiado pela instituição e ocupado por dois tipos de escritores: 1) aspirantes de todas as
idades desprovidos de possibilidades reais de entrada no campo;[2] 2) pretendentes que, por razões literárias e/ou institucionais, se encontram mais
próximos da porta que dá acesso ao universo autorizado.[3]
O objetivo do presente texto é discutir as relações entre língua, sociedade e institucionalização literária no símile-campo. Após algumas considerações sobre as principais doxas do primeiro subgrupo identificado,
centraremos nossa atenção em Poemas em sacos vazios que ficam de pé
(2010), de Hélder Faife. Rompendo com as tendências gerais da estética do
símile-campo e dialogando indiretamente com a escrita do campo, o jovem
autor, vencedor do “Concurso Literário TDM”, da edição de 2010, exercita
um jogo que entrecruza língua e sociedade: a partir de pequenas variações
prosódicas (que oferecem uma musicalidade orgânica aos versos) e de deslocamentos morfossintáticos (que indiciam o tráfego generalizado entre os
2 Centrando-nos na poesia, pretendentes tardios, como Salim Sacoor, Armando Meque Mudiue,
Luís Correia Mendes e Daniel Mabacamele, ou ainda aspirantes mais jovens, como Amarildo
Valeriano, Abylin Ibraimo, Manecas Cândido, Nizete Monteiro Mavila, Gilberto Namuhara ou
Fátima do Rosário Gomes Cordeiro são casos paradigmáticos desse primeiro subgrupo.
3 Ainda no campo de produção poética, jovens autores como Hélder Faife, Florindo Mudender,
Rogério Manjate, Andes Chivangue, Sangare Okapi, Sónia Sultuane, Tânia Tomé, Mbate Pedro
e Adelino Timóteo poderiam ilustrar, cada qual a sua maneira, algumas das lógicas e complexidades desse segundo subgrupo do símile-campo.
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protagonistas), Faife assinala algumas das grandes contradições do atual
meio urbano moçambicano.

I. Doxas e paradoxos
Apesar da divisão prévia e necessariamente provisória que acima estabelecemos – elaborada a partir de alguns indicadores quantitativos e qualitativos
(número e tipo de textos publicados; traduções e estudos que dos mesmos
derivaram; tipo de prêmios que receberam; projetos, comitês de revistas e
jurados de que formaram parte; entrevistas concedidas a órgãos nacionais e
internacionais; eventos em que participaram; estratégias textuais, intertextuais e paratextuais a que recorrem, etc.) –, os aspectos referentes à densidade, intensidade e hierarquização das relações entre os membros (Sapiro,
2006, 53), bem como as concorrências e as variadas formas de dominação
existentes num mercado literário fragmentado, porque multilocalizado,
dependente também de agentes externos e, internamente, pouco dotado
de recursos materiais, inviabilizam o desenho de uma estrutura hierárquica
rígida. Até porque, mesmo quando situados num mesmo espaço horizontal
(como o topo, o centro ou a base), espaço que nunca é fixo, mas relacional
e apto a revisões (Aron, Denis, 2006, 9), os escritores não se encontram
em situação similar, raramente participam nas mesmas redes e projetos e
nem sempre produzem textos que vão na mesma direção.[4] De todos os
modos, parece-nos claro que o campo literário moçambicano organiza-se
a partir de uma primeira e grande oposição entre os escritores “nacionais”
e os escritores “internacionais”, isto é, entre os autores lidos e analisados no
exterior e aqueles que, além de circularem exclusivamente em Moçambique,
não captaram ainda o interesse da crítica especializada. Importa, contudo,
não perdermos de vista que os autores “internacionalizados” que clamam
por uma autonomia da literatura (como João Paulo Borges Coelho e Luís
Carlos Patraquim) acabam por experimentar no mercado exterior uma
sensação semelhante à dos escritores menos visíveis do símile-campo, visto
serem situados, segundo a mesma lógica de oposição entre um lado mais
“literário” e outro “nacional”, neste último bloco. Para constatar este fato,
basta observarmos, por exemplo, o lugar que ocupam (quando ocupam)
seus livros nas estantes das livrarias portuguesas e brasileiras ou como os
4 Sobre a articulação entre estes elementos qualitativos e quantitativos, bem como sobre o papel
das redes de sociabilidade literária na vida dos autores, vejam-se os artigos que compõem o
volume organizado por Marneffe e Denis (2006), particularmente os de Aron e Denis (2006),
Claisse (2006) e Sapiro (2006).
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mesmos são integrados (quando o são) nos currículos universitários internacionais. Daí concordarmos com Casanova quando afirma que “existe
homologia de estrutura entre cada campo nacional e o campo literário
internacional” (2002, 140).
No que concerne ao grupo mais marginalizado, e talvez por serem
muito conscientes de sua posição secundária também no plano social, os
autores parecem coincidir no desejo de expressão e de reconhecimento. E
ainda, quase sempre, na relação que estabelecem com a língua portuguesa e
com o fazer literário. Vários fatores concorrem para a fragilidade de vários
de seus textos. A começar por questões ligadas à história recente de um país
jovem. Recorde-se que uma das “heranças civilizacionais” do colonialismo
português foram os tais 93% de analfabetos deixados em Moçambique. E
isso há menos de 40 anos atrás, período que não dista muito da média de
idade dos atuais “escritores de intenção” (Poliak, 2006). Como ocorre em
outros contextos literários, incluídos os mais tradicionais (idem), a maior
parte dos poemas deste macroespaço indicia que a interiorização de técnicas oriundas da formação (escolar e autodidata) e de produção literária
é feita em simultâneo. Talvez por isso, duas são as temáticas privilegiadas: o
“amor” e a “revolta contra as injustiças”, ambas inscritas num sentido atemporal. Essa opção, ainda que bem intencionada, potencia frequentemente o
efeito contrário ao desejado: muitas vezes os versos leem a condição subalternizada com um olhar conservador.[5] Vejamos brevemente alguns exemplos.
Em A Ilha de Todos (Texto Editores, 2010), o poeta tardio de origem
portuguesa Luís Correia Mendes (Nampula, 1949) recorda com insistência
as figuras de Camões, Craveirinha, Noémia de Sousa, Heliodoro Baptista,
entre outros. Poder-se-ia intuir que por trás desta inscrição há um afã de
diálogo com a tradição literária que, em maior ou menor medida, conferiu
protagonismo, em seus versos, à Ilha de Moçambique. Porém, a sobrevalorização do termo “língua”, grafado invariavelmente em letras maiúsculas, sem
contar o próprio estilo, que, entre outros elementos problemáticos, combina citação inócua, repetição lexical e articulação de clichês, distanciam-no radicalmente do universo literário legitimado: “Ser da Ilha / É ao som de
um Tufo / Citar Camões / Sena, Craveirinha / Noémia, Heliodoro / Numa só
LÍNGUA” (2010, 24); “No teu solo / Grandes poetas / Como Camões, Knopfli,
5 Naturalmente, não caberia neste ensaio o aprofundamento e a apresentação do corpus completo de nossa atual pesquisa, que se tem debruçado sobre cerca de 50 livros publicados em
Moçambique entre 2000 e 2014. Daí que os resultados aqui apresentados constituam apenas
uma parte (por muito que a consideremos predominante) das práticas literárias do símile-campo.
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Craveirinha / Couto, Noémia / Cantaram sons / Sem Ruídos / Através da
fonte inspiradora / Do teu odor e da tua maresia” (2010, 7). O investimento
em nomes ligados à instituição literária, cujo número é proporcional ao das
restantes palavras mobilizadas nos poemas acima transcritos, revela o lado
escolar da escrita de Correia Mendes. A referência reverente é, de fato, um
traço comum da “escrita profana” (Bourdieu, 2011), seja em Moçambique
ou em outros contextos. [6] O fetichismo pela classe artística dominante,
oriundo de referências aprendidas na escola ou em círculos informais de
sociabilidade artística, faz com que predomine no imaginário dos escritores
de intenção a ideia difusa de “universal” – enquanto paradigma do belo e
do intransferível. Ao citar os “clássicos da língua portuguesa” que pisaram
literariamente a Ilha, Correia Mendes procura elucidar os leitores sobre o
que é bom e, sobretudo, dar conta, certificando, suas próprias qualidades
literárias. Não existe qualquer intertextualidade em seus poemas, mas apenas novas formas de “construção de si” (Poliak, 2006), que, portanto, valem
apenas “pelo valor genérico da referência, e não por aquilo a que se referem,
ou pela maneira como o fazem: o esvaziamento do sentido [...] se dá não
por privação, mas por acumulação” (Mammì, 2012, 112).
A idealização do amor (nos poemas “Se eu pudesse!”, “Pérola”, “Amor
Eterno”), do erotismo (“Imaginação”, “Um caminho”) e da Ilha, ligada aqui
ao ethos da sensibilidade poética (“Ser Poeta”, “Aroma do Ilhéu”, “Sentado na
Rocha”, “Terra Vermelha”, “O odor da imortalidade”, “Melodia”, “Murmúrio”,
“Sons Sem Ruídos”), concorrem também para os referidos efeitos de acumulação/esvaziamento. De resto, Correia Mendes faz valer o capital simbólico de ser um ex-habitante da Ilha de Moçambique (coisa rara mesmo
entre os próprios escritores legitimados) para aclamar sua aptidão para o
sentimento, aptidão que legitimaria sua empresa estética. No entanto, derrapa em diversos chavões do símile-campo. Vejamos ainda dois exemplos.
O primeiro é retirado do poema “Murmúrio”: “Todos os Dias / Ouço a tua
Voz / Sinto o Odor / Da tua Maresia / Passeio o Meu Corpo / Pelas tuas Ruas
/ Que Inspiram / A Minha Poesia” (2010, 27). O segundo vem de “Sons Sem
Ruídos”: “Oh Musa / Cujos Sons / Sem Ruído / Me fazem agitar a Química
/ De meu corpo” (2010, 31). A escrita de Correia Mendes confirma que o
maior ou menor domínio da língua não conduz automaticamente a um
maior ou menor domínio da técnica literária, falácia frequente no símile6 Em seus estudos sobre o campo literário francês, Pierre Bourdieu demonstra como os escritores
amadores (que estariam mais próximos, no caso que nos ocupa, ao primeiro subgrupo identificado do símile-campo), ao fazerem uso das formas inculcadas na escola, “profanam” as regras
do jogo literário (2011).
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-campo. Seu livro não contém erros ortográficos significativos, mas possui
claros sinais de distanciamento da escrita legitimada em Moçambique: a
repetição lexical e formal, a reincidência nos mesmos lugares comuns em
poemas diferentes e, paradoxalmente, a idealização do “eu poético” são práticas também exercitadas por aqueles aspirantes que, desprovidos de capital
escolar, mantêm com a língua portuguesa uma relação de escassa intimidade.
Outro caso que parece situar-se na retaguarda do símile-campo é o
de Amarildo Valeriano (Maputo, 1976), autor de falas impossíveis. conversazioni impossibili (União Nacional dos Escritores, 2008). Na altura da
publicação do livro, Valeriano tinha 32 anos e estudava na Universidade
Eduardo Mondlane. Para além de declamar poesia em eventos culturais,
apresentava programas radiofônicos literários, como “Xigovia” e “Livro ao
Vivo”. O autor, de resto, é um dos principais “agitadores culturais” (expressão em voga, e pela positiva, no símile-campo) de Maputo e sua participação em redes ou projetos possui, para o próprio e para quem sobre ele
se refere, um peso tão significativo quanto sua produção literária. Em
edição bilíngue – fato que motivou o envolvimento de sete tradutores italianos (Alessandra Ghilardini, Carla Inguaggiato, Elena Viberti, Gaetano
Saturno, Laura Marchisio, Mariangela Tarantino, Matteo Rei) –, o livro foi
lançado em dezembro de 2008, e relançado alguns meses depois, no Teatro
Gil Vicente, de Maputo. A repetição do evento foi explicada por Valeriano
na entrevista fornecida a João Vaz de Almada: “a proximidade do Natal, o
auge do período de férias em Moçambique, fez com que muitos admiradores e amigos não pudessem estar presentes, pelo que resolvi relançar o
livro” (Almada, 2009a). No que se refere à segunda língua do livro, o autor
sublinha: “O surgimento do italiano deve-se ao facto de eu ter participado
num intercâmbio que envolvia estudantes moçambicanos e italianos, aqui
em Moçambique” (Almada, 2009a). Nessa mesma entrevista, Valeriano
identifica os objetivos perseguidos por sua poesia. Fá-lo citando um nome
consagrado do panorama internacional: “como disse o poeta americano
Ezra Pound, os poetas são as antenas da sociedade, porque captam transformações, tendências, denunciam perigos, alertam [...] É esse o papel que
eu quero desempenhar como poeta, quero dar esse contributo à sociedade”
(Almada, 2009a).[7] Apesar de jovem e estreante, Valeriano não se mostra
inseguro. Pelo contrário, parece ter a certeza de uma vocação e da existência de admiradores.
7 Noutra entrevista (Almada, 2009b), publicada na edição online do jornal Verdade, Valeriano
assume-se como “poeta de intervenção”.
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A linguista moçambicana Sara Jona assina o prefácio “(Des) arumação
[sic] do status quo?”, dando especial relevo à participação de Valeriano na
vida cultural de Maputo:
Amarildo é um jovem engajado na luta para a valorização da literatura e do
livro, não seria ele membro fundador do Núcleo de Amigos do Livro – NELO –
e exímio organizador das noites de poesia no Instituto Cultural Moçambique/
Alemanha – ICMA – que presentemente se vão espalhando um pouco pela
Cidade de Maputo. Amarildo é também frequentador assíduo de tudo quanto
seja palestra ou tertúlia literária, procurando o ‘saber fazer’ e ‘saber ser’ e ‘conviver com os outros’, para alimentar a sua alma (2008, 6).

Volvidos 40 anos da independência de Moçambique, época em que
se discutiam publicamente – em páginas literárias e culturais – as formas
legítimas e ilegítimas de engajamento político e artístico dos autores, bem
como os rumos que a literatura nacional deveria seguir, o que parece prevalecer agora, sobretudo entre os protagonistas daqueles tempos, é o silêncio
e o isolamento em torno a projetos pessoais e/ou a redes que ultrapassam
as fronteiras nacionais. Contrariando essa tendência, os autores do símile-campo reivindicam coletivamente o “compromisso com a cultura”. No
entanto, esse compromisso reduz-se à organização ou à participação em
eventos (“tudo quanto seja palestra ou tertúlia literária”) e às restantes atividades onde os jovens aprendem a “saber fazer”, a “saber ser”, a “conviver
com os outros” e a “alimentar a alma”. Isto é, no símile-campo a sociabilidade torna-se, por si só, num valor, para lá do que nela se discuta. Nesses
encontros, cada vez mais frequentes na capital do país, os autores possuem
um público (mesmo que reduzido, muitas vezes, ao próprio grupo de aspirantes), o que, segundo Poliak (2006), torna mais real o jogo de ser escritor. Com alguma capacidade de mobilização (manejando as redes sociais,
articulando refinados mecanismos de publicidade, etc.), pretendentes
como Valeriano envolvem-se em soirées literárias, lançamentos de livros e
conferências sobre o “fazer literário”, quase sempre em importantes espaços culturais da cidade. A estrutura desses eventos, diga-se, não difere da
estrutura das atividades acadêmicas (congressos universitários) nas quais
costumam participar alguns dos autores do campo literário. No caso específico do símile-campo, esses eventos contêm uma componente efetiva de
autopromoção (homenagens recíprocas, lançamentos e relançamentos,
declamações, conferências, etc.), o que não deixa de surpreender, tendo em
conta a juventude e a escassa trajetória da maioria dos participantes. Esses
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encontros servem, portanto, de antídoto à invisibilidade a que estão votados. Contudo, contribuem indiretamente para a perpetuação de práticas
irregulares de escrita, na medida em que, neles, não existe uma reivindicação concreta por instrumentos de apropriação do “fazer literário”, como o
acesso a livros ou à formação.[8]
Voltando ao seu livro de estreia, a maioria dos poemas de Valeriano é
dedicada a figuras consagradas do mundo político, intelectual e artístico de
Moçambique ou do estrangeiro: Carlos Cardoso, Samora Machel, Martin
Luther King, Nelson Mandela, Che Guevara, Emiliano Zapata, Marcelino
dos Santos, Ungulani Ba Ka Khosa, Mia Couto, José Craveirinha, Noémia
de Sousa, Descartes, J. M. Coetzee, Luís Vaz de Camões (“maior poeta da
língua portuguesa”), Susan Sontag, Jean Paul Sartre, Sócrates, Ray Charles,
Roland Barthes, Simonal, Maria Teresa de Calcutá, Chagas Levene. O jovem
também dedica poemas à nação e à União Africana, à associação cultural
GRAAL, a Jesus Cristo, “aos amores tidos ou pretendidos”, “às mulheres de
todo o mundo”, a “todas as raparigas africanas”, a ele mesmo e a alguns amigos do símile-campo literário e artístico. Como se pode constatar, não há
nenhuma hierarquização de gêneros, de tempos ou espaços, ou mesmo de
orientação ideológica a informar a seleção dos homenageados. A sociabilidade cultivada (participação em redes, projetos e atividades) e a vinculação
simbólica a pensadores e artistas são duas formas de distinção, que visam,
uma vez mais, compensar a escassez de capital literário e social do autor.
Cada um dos poemas é, segundo o próprio Valeriano, uma homenagem, um ensinamento ou uma dádiva que oferece “aos seus”. O desejo de
abraçar diversificados mundos não disfarça, contudo, a fragilidade da proposta, que se assemelha, ainda que em versos, a esforçadas redações escolares. O poema “Miar na varanda do frangipani”, dedicado “ao Mia Couto”
é apenas um dos múltiplos exemplos que poderiam ser extraídos do livro:
“É noite / escuto ao alto o miar do gato / mião mião mião / e o gato está no
escuro / correndo na berma de nenhuma estrada / Espanto-me! / - Será que se
trata da história abensonhada!? / Não estou sonâmbulo / nem diambulando
sobre a terra sonâmbula. / Dentro de mim se enfrentam / o poeta exaltando a
palavra / e o biólogo que a terra lavra / E na aurora vejo o flamingo no céu /
8 Cabe assinalar que, como também ocorre em contextos literários mais tradicionais, alguns
autores do campo (como Mia Couto, Ungulani Ba Ka Khosa, Paulina Chiziane, Eduardo White,
etc.) já participaram em atividades organizadas por pretendentes à condição de escritor. Sua
presença demonstra que esses dois mundos não se encontram totalmente separados. A participação de autores legitimados contribui para a redução de distâncias e para um princípio de
interlocução, por um lado, mas, por outro, alimenta esperanças, muitas vezes infundadas, entre
os aspirantes mais desprovidos de recursos literários (Poliak, 2006).
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e as missangas sem fio / cada vez mais cheias / quantas vezes forem em livros
as folhas cheias. / Sim! / Agora como sempre ninguém vai calar / enquanto
o gato outro miar / mesmo na terra do queixa-andar. / Só então, vejo o flamingo no seu último voo / e as missangas sem fio / enquanto o gato mia, mia
/ mesmo na terra do queixa-andar” (2008, 29). A partir do jogo de palavras
entre Mia (Couto) e “miar”, Valeriano discorre sobre os títulos dos livros do
consagrado escritor moçambicano. No entanto, nesse exercício de sobreposição bibliográfica pouca ou nenhuma indicação é fornecida sobre o conteúdo dos textos. Valeriano pratica, no máximo, uma espécie de coleção, já
que, apesar de conduzirem a um núcleo de referência comum (Mia Couto),
tais títulos não o atinge. Trata-se de um novo exercício de acumulação que,
como ocorre com frequência entre os pretendentes desprovidos de capital literário, acarreta um esvaziamento de sentido. Como sustém uma vez
mais Mammì, em seu estudo sobre o atual momento da arte contemporânea, “aqui não há sublimação possível (...) não abre caminho para um nível
superior, apenas aponta para uma falha, talvez uma culpa. Ameaça nos confessar algo inconfessável, e não nos diz nada. Convida-nos ao voyeurismo, e
se furta no último instante” (2012, 15).
No poema dedicado “ao José Craveirinha” (a contração do artigo volta
aqui a ser relevante, pois visa indicar familiaridade com o sujeito da homenagem), Valeriano sugere ter recebido do célebre poeta uma certificação
antecipada: “Trocamos sorrisos / e o desejo que tinha: eu também quero ser
poeta / e mesmo sem nenhum poema na altura, / disseste: ‘já és poeta’” (2008,
20). Nos escassos versos do poema, há uma dupla crença: na instituição,
encarnada pelo poeta moçambicano, que se confunde aqui com a própria
poesia; e em si mesmo, em sua pertença ao universo dos consagrados. De
resto, como já sublinhamos, a sobreposição de citações relaciona-se não
tanto com a necessidade de cultivar uma interioridade, mas com a afirmação de uma “familiaridade estatuária com a cultura legítima” (Bourdieu,
1979, 68), com um desejo de distinção social. O poema que homenageia
Descartes (“ao Descartes”) é apenas mais uma derivação desse afã: “Ai!
Quanta emoção / envolve o coração / nos instantes em que a razão / olha
para si mesma” (2008, 24).
Na segunda parte do livro, intitulada “Interlúdio [Aos amores tidos ou
pretendidos]”, Valeriano reafirma de maneira contundente sua condição de
autor profano: “Direi tudo amor / e só então amor / reconhecerei que te amo
/ Não à toa, mas só depois / de te ter conhecido melhor / amor” (2008, 41);
“Preciso agora refrescar meus pensamentos / sempre presentes nos meus versos / preciso sim / dizer-te com todas as letras / este poema é teu meu amor”
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(2008, 42). Atualizando consecutivos clichês, habituais nos primeiros escritos íntimos, o autor constrói, de acordo com os dispositivos que possui, um
imaginário que combina “razão” e “emoção”, viés característico das práticas
mais amadoras do símile-campo. Os escritos destinados a familiares (“E das
muitas coisas que sei / sei com certeza / que sou fruto de mulher / associada
a um ser a quem chamo pai”, 2008, 55) e a “ausência de palavras”, temática
tão exercitada entre debutantes na prática da escrita (“É uma pena / que
não saiba escrever sobre o amor / é uma dupla tristeza, / às vezes para mim
/ e para quem de mim espera o tal”, 2008, 44), apenas confirmam que, entre
os poemas e o (eventual) leitor, dificilmente haverá uma relação efetiva de
transformação.
Ainda que por motivos diferentes, o mesmo resultado terão as tentativas de Abiba Jacob Elias Ibraimo (Abylin Ibraimo). Nascida na Província
de Tete, também em 1976, Ibraimo conclui o ensino secundário na Escola
Secundária e Pré-Universitária 25 de Setembro. Segundo as informações
recolhidas na contracapa de O suspiro da Alma no Mundo da Palavra (edição de autor, 2001), escreveu “o 1º poema em 1992, numa aula de Física,
intitulado ‘Esperança e Paz’”. Esse dado possivelmente visa compor o ethos
da subversão (o poema é escrito em um contexto – a aula de Física – “proibido”) e da precocidade (pois tinha apenas 15 anos na altura). Além disso, a
indicação do título do poema (“Esperança e Paz”) tem como objetivo alertar para uma sensibilidade às causas justas.
Tal sensibilidade seria confirmada pela trajetória profissional da jovem,
também descrita na contracapa: “Em 1987 fez um curso de primeiros
socorros da Cruz Vermelha e trabalhou nessa área como socorrista. Mais
tarde, em 1992 participou num seminário para activista de DTS/SIDA e
trabalhou também em colectividade nas campanhas de prevenção às doenças” (2001). As ideias “subversão”, “dom” e “bondade” são alguns dos principais argumentos utilizados nos elementos paratextuais do circuito literário
mais periférico de Moçambique. No prefácio, escrito pela própria autora
em 1997 (ou seja, quatro anos antes da publicação), esses elementos voltam
a ser articulados:
Tenho que reconhecer que quando ele fica triste usa o seu traje cinzento e
chora lágrimas de tristeza única e incontrolável. E eu, sem querer ficar para
trás, levanto e visto-me de bom humor e aqueles acessórios tão habituais chamados ‘pensamentos positivos’, carregando minha alma de uma energia forte
e personalizada. E lá vou eu, feliz, por esse ‘Mundo da Palavra’, tão complexo
mas ao mesmo tempo tão fascinante, fico embevecida e minha ‘Alma Suspira’.
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É essa vida, essa alegria e bom humor que quero transmitir a todos vós para
que tenham sempre o espírito virado para a literatura, para o amor e bem-estar
dos irmãos da terra. Esta minha 2ª obra dedico-a aos meus Pais e Irmãos com
muito amor (2001, 5).

Ibraimo concebe a escrita como um antídoto contra a tristeza “dele”,
situando sua intenção estética na esfera das emoções (“alma de uma energia forte e personalizada”), dos “pensamentos positivos”, da “alegria” e do
“bom-humor”. Esses sentimentos contribuem para o orgulho e para a segurança que tem em si mesma (“fico embevecida”).
Já o prólogo, escrito por Mándio Couto (entre parênteses é fornecido
sua alcunha: Dawany),[9] confirma a natureza amadora dessa edição de
autor. Após exaltar a “viagem ao Norte do País” que oferece Ibraimo neste
livro, Mándio Couto (ou Dawany) reflete sobre o que é poesia e sobre como
se escreve um prólogo:
Confesso que, quando me convidaram para escrever este prólogo, estremeci.
Talvez a palavra mais geograficamente correcta seja ni djuquile. Não por medo,
mas por surpresa. Como será escrever um prólogo? E acima de tudo que dirão
os poemas vindos do Norte? Vindos da Zambézia? Vindos de Abylin Ibraimo?
[...] Primeiro: no prólogo, ou melhor, no ‘que se diz antes’. Mas o que é que se
pode dizer antes da poesia? De certeza que isso depende de como definirmos
poesia. Será poesia simplesmente um conjunto de obras em verso? Ou estará
a poesia espetada mais fundo, lá no cotovelo da existência? Quem sabe, talvez uma consequência do Big Bang? [...] Segundo: na Abylin. Não conheço a
Abylin. Porestanto (como diria o guarda do meu vizinho): como posso escrever algo sobre alguém que nunca conheci? Não posso falar de como Abylin se
reflecte na sua escrita. Não posso evidenciar sobre a precisão de como expressa
seus sentimentos. Demitimo-nos então de comentar sobre o abismo que existe
entre a Abylin e seus poemas. Entre a escritora e sua escrita. É que desta vez o
caso é diferente. Acontece que, para mim, Abylin brotou dos poemas. Foi uma
espécie de parto ao avesso (2001, 6).

A poesia, para o prefaciador, é a correspondência entre o que se escreve
e quem a escreve, a cristalização em versos de uma personalidade dotada
de sensibilidade que decide expor publicamente seu “eu interior” (“como
posso escrever algo sobre alguém que nunca conheci? Não posso falar de
9 Não conseguimos, por enquanto, fornecer mais dados sobre o autor do prólogo. No entanto, arriscamos afirmar que se trata do filho de Mia Couto, que se chama Maydo Couto (também conhecido como Maydo Dawany). O consagrado escritor dedica um texto a Maydo Dawany (“Carta
para meu filho Madyo Dawany”) no livro Raiz de Orvalho e Outros Poemas (Ndjira, 1983).
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como Abylin se reflecte na sua escrita. Não posso evidenciar sobre a precisão de como expressa seus sentimentos”). Existe, portanto, uma convergência com a ideia que possui Ibraimo do gênero poético. Excetuando a forma
em verso em que são dispostos, os textos da autora não acrescentam muito
mais a tudo o que é anunciado nos dados paratextuais.
A jovem pretendente situa-se nesse espaço profano que elogia abertamente a “alta cultura” letrada. A subversão praticada por grande parte dos
escritores do campo literário, que passa precisamente pela desconfiança e
pela recusa de doxas, assim como pela reapropriação da língua, é, em seus
textos, invertida. Sua aposta insere-se numa lógica de aceitação da “lei”:
“Dicionário, livro tão rico / Até na linguagem dos olhares / Marcas presença
permanente / Na descodificação da mensagem / Por isso digo, és o maior!”
(2001, 22). A autora procura também manifestar sua raiva perante a violência doméstica (“Basta! / não me obrigarás a olhar a tua cara / nojenta
de bêbado / Não me obrigarás a receber no meu corpo / as pancadas do teu
cinto”, 2001, 16) e as “Fofocas idiotas” (2001, 25), título de um dos poemas.
No entanto, essas imagens revelam-se desprovidas de uma axiomática política, isto é, de uma efetiva reflexão sobre as causas ou consequências sociais
para os atores envolvidos. Da mesma maneira que se naturaliza a lei e a dor
individual, essencializa-se a vida (em “Pela Vida”), o amor (no poema “Meu
Príncipe”) e o lugar de nascimento: “Zambézia de Moçambique / tuas nove
irmãs províncias / completam contigo / um País, Moçambique maravilhoso”
(2001, 10). Já o “campo”, sem nome nem atributos, podendo pertencer a
qualquer lugar, é elogiado em “Um dia no campo”. As férias de verão e o
retrato do animal de estimação, temáticas profanas por excelência, são convocados em “Um Amor Antigo” (p. 30) e “Tesco” (p. 21), respectivamente.
Importa, finalmente, chamar a atenção para outro dado característico
do símile-campo: a indicação do momento exato da autoria de cada um dos
poemas. Ao indicarem-no, os autores profanos procuram reforçar a ideia de
autenticidade da empresa e celebrar o instante de inspiração que a precedeu.
Uma eventual revisão ou reescrita só viria a desmistificar esse momento
(Poliak, 2006). No livro de Ibraimo, para além do dia, mês e ano, é fornecida
a hora exata da escrita. Embora, obviamente, não estejamos em condições
de confirmar a veracidade dessa informação (e a autora tampouco estaria,
podemos arriscar), esse dado nos permite intuir a ideia que possui Ibraimo
da criação literária. Entre os poemas “Volta Para Mim” (“Quelimane, 16
de Agosto de 1996 / 22 horas e 50 minutos”), “Tesco” (“Quelimane, 16 de
Agosto de 1996 / 22 horas e 55 minutos”) e “Dicionário” (“Quelimane, 16
de Agosto de 1996 / 23 horas e 10 minutos”), que seguem esta ordem de
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apresentação no livro, há apenas quinze minutos de diferença. Por outro
lado, os poemas de Ibraimo são escritos durante a noite (momento solitário
de reflexão e de inspiração), e nascem de forma consecutiva, supostamente
descontrolada, indícios que confirmam a inclinação romântica, de natureza
escolar, de suas tentativas estéticas.

II. Horizontes
Da mesma forma que a literatura autorizada, em qualquer contexto, se
caracteriza pela diversidade de práticas e praticantes, podendo, também
ela, derrapar em “irregularidades”, a escrita do circuito secundário possui
diversas facetas, e inclusive um horizonte real de possibilidades. Na poesia, nomes que despontam, como os de Hélder Faife, Florindo Mudender
ou Sangare Okapi, apenas para citar alguns casos, nos ajudam a constatar a existência de uma fronteira entre os dois grandes circuitos literários
moçambicanos. É sobre o primeiro destes autores que nos deteremos a partir de agora.
Hélder Faife nasceu em Maputo, em 1974. Filho de Abel Faife (antigo
jornalista moçambicano, falecido em 1987), formou-se em Arquitetura e
Planejamento Físico, tendo trabalhado ainda como artista plástico, cartunista e criativo de publicidade. Obteve uma dupla conquista na quinta edição do “Concurso Literário TDM 2010”. Contos de Fuga e Poemas em sacos
vazios que ficam de pé venceram as categorias de conto e poesia, respectivamente. Segundo a página eletrônica da empresa que organizou o concurso,
além do prêmio monetário (150 mil meticais no total, ou seja, 75 mil para
cada uma das modalidades), a Telecomunicações de Moçambique (TDM)
editou 1000 exemplares de cada obra. Depois de citar o nome de algumas
das personalidades presentes na cerimônia de entrega, a nota informativa
acrescenta que foram convidados os “familiares dos vencedores, escritores
e fazedores de literatura no nosso país” (TDM, Jornal do Cliente, 2010. Os
grifos são nossos). Como se pode observar, a divisão entre legítimos (“escritores”) e os outros (“fazedores de literatura”) é internalizada pela própria
entidade organizadora.
Poemas em sacos vazios que ficam de pé (TDM, 2010) é, sem embargo,
um livro muito diferente da maioria dos que compõem o símile-campo.
A começar pelos elementos paratextuais, pautados pela discrição. Uma
pequena nota biográfica de três linhas, na contracapa, é suficiente para
apresentar o autor. Quanto à capa, ilustrada pelo próprio escritor, um ven-
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dedor (ou uma vendedora) transporta em seu carrinho de mão o título do
livro. No que se refere à página de agradecimentos, apenas os nomes de
familiares são evocados. Isto é, ao contrário da maioria dos pretendentes
do símile-campo, Faife não homenageia nem se vincula a nenhum agente
do universo literário legitimado. O livro também não apresenta prefácio ou
posfácio. Há apenas uma pequena nota escrita pelo autor, na qual se anunciam, em prosa, as temáticas maiores do livro:
Tímido curso de águas domésticas suburba o lustro urbano. Gente anti-municipal, sentenciada pelo simples delito de existir, esgueira-se pelos textos corcundando trouxas informais do comércio ilegal. As moscas em balbúrdia são
borboletas colorindo frases. Não há dinheiro, diferencial que nos torna bandidos ou mendigos [...] Também há escarro, muito escarro contido, sem o ímpeto
da revolta, pensamentos apenas, e um sopro oco expelido silenciosamente dos
intestinos (2010, 5).

“Sem o ímpeto da revolta”, característica dominante do símile-campo,
Faife mergulha nas “águas domésticas” dos subúrbios, dessa “gente anti-municipal” que subvive e sobrevive como pode. Se excetuarmos os versos
de Craveirinha (com quem Faife parece estabelecer uma indireta interlocução) e os contos de Suleiman Cassamo (muitos deles ambientados no
espaço suburbano), podemos afirmar, com certa margem de segurança, que
poucos autores consagrados trabalharam com a mesma intensidade a geografia humana que Faife focaliza neste livro.
Poemas em sacos vazios que ficam de pé divide-se em três partes: “poemas em sacos vazios”, que privilegia o mundo dos vendedores informais;
“dez abafos de uma p...”, que se centra nos universos privado e público da
prostituta; “poema vazio e outras dores”, que, não se desvinculando das
duas primeiras realidades, repensa de maneira mais geral a desigualdade
entre o cimento e o caniço. Em todas elas, Faife estabelece um jogo de variações entre a língua e os abismos sociais que a mesma se propõe a representar. Isto é, a partir de pequenas alternâncias silábicas ou gramaticais,
que põem em diálogo o significante e o significado, oferecendo ao poema
uma musicalidade orgânica, Faife assinala as grandes contradições do meio
urbano moçambicano.
É nessa linha que se situa, por exemplo, o poema “uns e outros”: “Uns
sentam-se à mesa farta e tomam o pequeno almoço / Outros não se sentam,
porque é pequeno, o almoço. / Uns, os que se sentam, sorvem. / Outros, os que
não se sentam, servem. / Uns que se sentem. / Os outros sentem. / Claro está,
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uns e outros não se podem sentar à mesma mesa, pois são o contraponto uns
dos outros [...] E dois pontos não podem simultaneamente ocupar o mesmo
espaço. [...] o destino da refeição dos que se servem é manipulado pelos que
servem, e o destino dos que servem é manipulado pelos que se servem. Como
manipular o destino uns dos outros se estamos todos reféns do destino? / Uns
não têm resposta. / Os outros não ripostam. / Uns têm mesa, outros têm chão.
A mesa é farta, o chão é fértil. / À mesa farta sentam tramam e tomam. / Sob
o chão fértil tremem e temem que lhes tomem.” (2010, 87). Partindo de uma
pesquisa sobre as potencialidades imagéticas e sonoras da língua, a poesia
de Faife oferece ao leitor alguns dados sobre a atual desigualdade social em
Moçambique e confere, ao mesmo tempo, protagonismo às classes marginalizadas.
Para além dos empregados domésticos, os vendedores, enquanto ícones do cotidiano, ocupam um lugar de destaque em seu imaginário literário. Com escassa presença na poesia moçambicana, tais figuras são, nos
versos do autor, a face eloquente de uma realidade onde as finanças determinam a agenda política. É nesse contexto que o vendedor pode apenas
viver de restos, arquitetar formas de contrapoder e/ou incorrer no crime.
Para além da diversidade de itinerários individuais, Faife parece querer
chamar a atenção para uma perda específica na sociedade moçambicana
atual: a reciprocidade.
Em qualquer relação interpessoal, a reciprocidade depende de uma
base comum: a apreensão da dimensão “tempo”. O tempo dos vendedores de rua é diferente, não por qualquer razão de natureza transcendental,
mas pelo destino político e social que lhes coube em sorte. Esse destino os
coloca numa posição intermédia, que se situa entre a natureza rastejante
e as altas finanças: “o relógio da vendedeira / não tem ponteiros / é o fluxo
estonteante / de compradores que vêm e vão / e o ângulo das penumbras /
a moverem-se pelo chão / a ampulheta do sol inverte-se / no nascente e no
poente / e marcas impulsos / que de tão eficientes / não lhe cabem no pulso”
(2010, 16). Não pertencendo a nenhum dos horizontes da vida moderna
(“nascente” e “poente”), desprovidos, portanto, da comunhão de uma das
coordenadas de existência (o tempo), resta aos vendedores a tentativa de
apropriação da outra coordenada (o espaço).
Os espaços que o autor desenha para os vendedores não exigem (nem
demandam) um complemento retórico. É o caso dessa calçada, ocupada
em toda sua extensão pelo solitário menino-vendedor: “lágrimas tempestuosas molham o chão / o comércio de rua está ensopado / o vento espirra /
um puto funga torrencialmente / e constipa a calçada / está só e veste calças
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muito curtas / ou meias castanhas compridas / ... muito compridas” (2010,
29). É este lugar empestado pelo fungo da criança (que, como pode, negocia
sua dignidade com as roupas simultaneamente curtas e compridas que possui), espaço descompensado pela ausência da tal reciprocidade, que força
o menino a se tornar adulto antes do tempo: “menino sentado / a comerciar
doces / sem autorização para prová-los / a cicatriz funda / da meninice no
olhar / ainda é crosta / e dói / e sangra / ferida de morte / a infância amarga
morre / o pequeno adulto amalgamado prova doce / e comete o primeiro
roubo” (2010, 35). Sem revolta nem gritos de ordem, mas efetivo, Faife
oferece-nos essa “modéstia porção de subúrbio encardindo o lustro urbano”
(2010, 39), cenário de pessoas excluídas que, quando pisam o cimento,
podem ser espezinhadas pelo movimento.
Ao refletir sobre o tempo descompassado e o espaço marginalizado,
ambos em relação fraturada com um “centro” flutuante (neste caso, o do
dinheiro), o autor demarca-se da “emoção” atemporal que recobre quase
por completo o símile-campo. Seus versos chegam mesmo a confrontar
esse universo: “quem dá afeto não se infeta?” (2010, 58). Por pressentir a
violência simbólica que se esconde no ethos da doçura, Faife apoia-se no
amargo: “ao sol / sem lirismo / florescem as palavras / empilhadas para o
comércio / é poesia que vendo / música necessária / à algibeira / maestro sem
pressa / desenho o ar / e espanto as moscas / com o aceno / tilinta a música /
de moedas no bolso” (2010, 46). À ruptura com o imaginário da sensibilidade “amorosa” e “revoltada” se junta o rechaço à ideologia do “dom” artístico, também ela celebrada no símile-campo. Ambas as repulsas se fazem,
como podemos notar na passagem citada, a um nível semântico e formal.
Em cada série de elementos valorizados pela poesia do símile-campo (“sol”,
“lirismo” “palavras” / “poesia”, “música” / “maestro”, “desenho” / “aceno” /
“música”), surge um contraponto desmistificador (“comércio” / “algibeira”
/ “moscas” / “moedas no bolso”). A ilustração da capa de seu livro sintetiza,
pois, o projeto artístico e ideológico do jovem estreante. Nela, como já assinalamos, um (ou uma) jovem transporta, num carrinho de mão, o título
do livro, anunciando implicitamente uma mensagem de natureza poética
e política.
Como se não bastasse, em Faife, alguns elementos simbólicos ou culturais muito em voga no campo legitimado são também reavaliados. Por
exemplo, a velhice deixa de ser apenas fonte de sabedoria: “velhos não são
trapos / mas trajam farrapos / ... / o corpo pendurado nos ombros / verga ao
peso do fardo dos anos / é a gravidade cínica que o convoca / a engravidar a
terra com seu túmulo / ... / arrasta-se sem graça / cartão postal da desgraça
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/ ... / esquecido o seguro de juventude / a vida não se reembolsa [...] a dignidade reformou-se com a idade / já não vende cigarros / pede esmola / ...
/ o abdômen é o recôncavo vazio dum prato / a mão pedinte é uma colher
/ a esmola é sua pensão de reforma / ... / a velhice não é um posto / é um
imposto” (2010, 15). A capulana, por sua vez, já não realça com suas cores e
texturas os contornos físicos e existenciais da mulher moçambicana. Ela é,
aqui, unicamente depósito, o último dos esconderijos possíveis: “no norte
da capulana / um nó providencial / é cofre seguro / o pano mãe / com que se
enroupa / agasalha a receita do dia” (2010, 14). Já a acácia, habitualmente
enquadrada como centro de beleza, ou então como referente de um celebrado saber coletivo – a raiz –, converte-se em cenário do íntimo, do marginal e do escatológico, em passarela de personagens secundárias da História:
“os amantes / na discrição do escuro / encostam-se ao tronco / chilreiam seus
pássaros famintos / e moram um no outro / depois vem o bêbado / mija e
balbucia delírios / abraçado ao caule / escorrega tronco abaixo / e adormece
de braguilha aberta / sobre o orvalho azedo da urina” (2010, 47). Por outro
lado, se o “voo” costumava antes conotar a libertação das amarras poéticas
e políticas, agora, com Faife, é associado também ao mendigo (esse “man
digno”, 2010, 74) ou às larvas: “desfiar as ruas / engravatar o silêncio frio
do deserto urbano / espiolhar fórmulas artesanais de existir / reciclar a vida
com delicadeza de ave / colher bocados de relento / e edificar um ninho /
com o bico / assim / como quem alimenta suas crias” (2010, 75); “milagre no
bazar, insólito de tão banal: fruta gera vida, larvas! / da podridão os bichos
bebés espreitam tímidos / ensaiam a vida, coreografia dócil de movimentos
molares [...] enquanto a vida resplandece da podridão cadavérica do fruto /
cogito a nossa condição: / para onde voar sem asas o corpo inquieto que nos
pesa a alma? / ou somos ainda larvas na polpa deste mundo apodrecido?”
(2010, 42). Finalmente, a “poesia líquida”, imagem que atualiza a natureza
compósita da nação, devido ao permanente cruzamento cultural que sua
paisagem favoreceu desde os primórdios da história, é, de certa forma, contraposta nos versos de Faife. E isto se dá porque o autor sugere a violência
que também se deixa dimanar: “deixem o poema ser líquido / e escorrer pela
borda da estrada / encontrar-me-ão caseiro / e de portas abertas / na sarjeta”
(2010, 72).
Desmistificando a escrita profana e, conscientemente ou não, desafiando algumas formas celebradas no campo literário, Hélder Faife não
se esquece de posicionar socialmente seu sujeito poético. Este, a certa
altura, se pergunta pelo lugar que ocupa no palco do atropelamento social:
“enquanto o mundo se ri dele / o homem crespo de cabelos / e liso nos bolsos
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/ estende a mão pedinte / outro / liso de cabelos / e crespo na bolsa / cospe-lhe
uma moeda / eu / descabelado / e mulato no bolso / serei liso ou crespo? / roto
no cabelo / ou calvo nos bolsos?” (2010, 84).
Também o universo da prostituta, temática cara a escritores do símile-campo e do campo literário,[10] é repensado por Faife. Em alguns poemas,
sobretudo aqueles que entrecruzam a exterioridade e a interioridade da
prostituta, um diálogo com a poesia de Craveirinha ou com a fotografia de
Ricardo Rangel parece estabelecer-se: “a rachadura no espelho / parte-me
em duas / dispo lentamente a alma / deixo-a ilesa / do outro lado do reflexo”
(2010, 52). Ao corpo da prostituta, isto é, a essa “repartição pública nocturna
/ expediente / para homens e moscas” (2010, 60), o jovem autor acrescenta
novas simbologias: “corpo enrolado em outro / yin and yang / in and out /
out put, in put / imputa-me / onde mais fundo me tocas: / na bolsa” (2010,
56). Nestes sete versos, a prostituta possui uma tripla função: materializa
a dualidade, por ser o espaço onde coabitam duas forças opostas e complementares. Segundo a tradição do taoismo, “yin” é o princípio feminino,
da terra, da absorção, da escuridão e da passividade, “yan” sinaliza o outro
lado, o masculino, do céu, da luz, da penetração, da atividade. Para além de
convocar um conceito chinês para descrever o encontro entre a prostituta
e o cliente (conceito que pode indiciar também uma presença crescente no
país), interliga-o à conjunção em língua inglesa (“and”), a língua internacional dos negócios financeiros, do encontro desigual dos tempos neoliberais moçambicanos. A primeira função liga-se diretamente à segunda: a
prostituta materializa a violência do hibridismo. O “out put, in put”, ou esse
entrar e sair do corpo da prostituta, enquadra-se na mesma lógica do entrar
y salir da modernidade, teorizada por Cornejo Polar (1997). Segundo o
teórico peruano, o tom de celebração com que se aplica normalmente o
conceito “hibridismo” pode facilmente transportar a análise ao equívoco.
O engano consubstancia-se na insistente ideia de abertura e fusão de culturas e no esquecimento das contradições e das violências intrínsecas desse
encontro (1997, 21). Finalmente, a terceira função: a prostituta pode encarnar a resistência. O poema finaliza com o desprezo da trabalhadora ante a
suposta força desses ilustres “estrangeiros”, que em seu corpo se esvaziam, a
nível simbólico e material.
A temática da resistência não se limita, assim, àquele sentimento apaziguador e apriorístico de que o pobre é melhor do que o rico simplesmente porque é excluído. A “infrapolítica dos desvalidos” (Scott, 2003) é,
10 Sobre a representação da prostituta na prosa moçambicana, veja-se Can (2013).
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em Faife, uma forma possível e legítima de luta: “tua voz vem comprar /
pergunta receosa / quanto custa / solícito / dou-te os preços / inflacionados
com astúcia / regateias mas não cedo / viras as costas mas regressas / após
inspeccionar o mercado / resmungas mas compras / e eu espero paciente / pela
imbecil distracção / de outras presas” (2010, 37). Os marginalizados inscritos
pelo autor não são, portanto, um mero instrumento de antiexotismo literário. Como bem detecta Jéssica Falconi, no único texto crítico, até à data,
escrito sobre o autor, “a instância de denúncia da desumanização faz com
que a poesia resista à retórica da idealização da pobreza” (2011, 63). Ainda
segundo Jéssica Falconi:
As personagens e as dinâmicas relativas ao mundo do comércio informal são,
de fato, representadas, em vários poemas, através de estratégias de imitação e
apropriação dos códigos da economia e do trabalho “formais”, da lei e da administração, produzindo um efeito de subversão, que procura reatribuir, a estes
sujeitos subalternos, o poder de resistência e de negociação da sua identidade
social dentro do espaço da cidade e da nação (2011, 62).

Deslocados no cimento moçambicano, os marginalizados de Hélder
Faife exercitam um conjunto de estratagemas cujas finalidades são complementares: luta pela minimização da naturalização do poder e combate pela
sobrevivência.
Paralelamente a todos esses dados, o autor revela uma característica
rara no símile-campo: o domínio da língua e da linguagem literária. O fato
de ter crescido à volta de livros pode estar na origem desse diferencial. Em
entrevista ao jornal moçambicano Verdade, Faife explica a influência familiar em sua trajetória:
Para começar tinha uma estante enorme de livros. Na altura não tínhamos um
televisor, o meu pai morreu em ‘87. A decoração da sala sem um aparelho de
televisão era mais para o rádio, gira-discos, cristaleira e, principalmente, uma
estante de livros. A estante do meu pai era enorme, tinha muitos livros e eu
conhecia os livros todos pela cor e pelos títulos. Por fim, acabei por ler grandes
livros. Aprendi a ler com Jorge Amado, naquela altura, não entendia nada, mas
sabia que era um bom livro, apesar de ter letras pequenas. Também lia os artigos do meu pai que ele recortava (Verdade, 2010).

Nessa mesma entrevista, o escritor garante que seus textos e seus versos
apenas pretendem “pegar em coisas corriqueiras e espremer poesia delas
para ver se sai algo palpável” (2010). Faife esclarece ainda que este livro
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é o resultado de uma seleção de poemas escritos há alguns anos, mas que
adormeciam na gaveta. Ao revê-los, encontrou um fio condutor: “Uma vez
recolhi os meus poemas e procurei o que tinham de comum e vi que era o
prazer de escrever” (Verdade, 2010). O fato de ter crescido num meio familiar que cultivava a leitura, aliado a uma prática de escrita que não dispensa
a releitura e a seleção, são, naturalmente, condimentos decisivos para sua
tentativa de inserção no universo literário.

Considerações finais
O boom da edição em Moçambique, solidificado pela proliferação de concursos e eventos literários, não é capaz de mascarar um fosso de desigualdades: os desenvolvimentos da política cultural, quase sempre entregue
a instituições privadas de Maputo, em pouco ou nada contribuem para o
aumento das possibilidades reais de acesso e de apropriação dos fundamentos da literatura escrita. O problema não é específico de Moçambique. Pelo
contrário, é característico das sociedades de consumo, que, acumulando
coisas (imagens, palavras, ideias, livros, prêmios, saraus, homenagens),
banalizam seu significado (Mammì 2012, 112). Dessa forma, em vez de
se dirigir a uma igualdade efetiva, a propagada “democratização cultural”
acaba por perenizar uma demarcação entre a elite letrada e os aspirantes (de
outras classes sociais).
Esse quadro menos animador, contudo, não invalida totalmente o surgimento de um horizonte de possíveis. Demonstrando um conhecimento
profundo do símile-campo (cujo imaginário desconstrói) e do campo (onde
sua escrita, em prosa ou em verso, necessariamente caberá), suplantando a
capa estereotipada da língua e demarcando-se de exuberâncias retóricas ou
de conteúdos inconsequentes (sem deixar, porém, de abalar pela língua e
pelo enunciado), Faife é contundente em sua estreia, comprovando que,
apesar das dificuldades materiais que recobrem a prática literária no país,
algumas das novas vozes merecem a atenção da crítica especializada e o
interesse de leitores e editores.
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ALMEIDA GARRETT E A PROPOSTA
POLÍTICA DO ROMANTISMO
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Iremos, neste artigo, discutir a proposta poética e política que sustentou a introdução do Romantismo na literatura em Portugal, através de Almeida Garrett,
mostrando como os acontecimentos políticos se tornaram parte do imaginário
literário da primeira metade do século XIX. Assim, mostraremos de que forma o
Romantismo acabou por associar-se ao e fundir-se com o nacionalismo.
Palavras-chave: Romantismo, nacionalismo, proposta política
In this article we discuss the poetic and political proposal that gave grounds for the
introduction of Romanticism in Portuguese literature, through Almeida Garrett,
showing how political events became part of the literary imaginary of the first half
of the 19th century. By doing so, we will show in what way Romanticism became
associated and ended up fusing with nationalism.
Keywords: Romanticism, nationalism, political proposal

1. Introdução
Nascido em 1799 e desaparecido em 1854, Almeida Garrett deixou uma
obra que ocupou um lugar proeminente na cultura portuguesa. O nome do
autor, se atravessa com destaque o século XIX, particularmente a primeira
metade, em que esteve no epicentro das mudanças literárias – e culturais,
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portanto –, também não pode ser esquecido quando se faz referência ao
cânone da literatura portuguesa, onde se tornou numa das figuras menos
controversas.
A conjuntura histórica, de ascensão do liberalismo, em que o autor
viveu e fez a sua obra, tendo sido marcada por mudanças políticas, culturais
e sociais, seria também marcada por mudanças na língua e na literatura.
Assim, o liberalismo erguia-se e, a impulsioná-lo, justificá-lo e legitimá-lo,
estavam questões nacionais identitárias que surgiam em força, entre outras,
na obra de Garrett. Ao surgimento destas, com as convulsões políticas e
sociais que lhes estavam inerentes, a literatura não poderia permanecer
indiferente. E, de facto, não o fez, sendo visível que a transformação da história provocou uma alteração também na história da literatura, o que resultou numa fusão entre Romantismo e liberalismo. Assim, a arte da primeira
metade do século XIX reflectiu a vida de quem fazia e vivia os acontecimentos, através de um movimento literário que teve no seu cerne uma proposta
que era tão estética quanto política. Assim, tentaremos aqui explicar de que
forma a introdução do Romantismo em Portugal foi não só uma proposta
poética / literária, mas ainda, talvez mais ainda, política, e isto numa altura
em que os escritores começaram a reflectir sobre o papel da literatura no
que concerne à sua relação com a contemporaneidade histórica.
Neste sentido, veremos de que forma Garrett, usando a estética literária
também como veículo de uma ideologia, pôs em prática aquilo que Victor
Hugo, identificando o Romantismo com a ideia de liberdade, escreveu no
prefácio a Hernani (1831): “Le romantisme (…) n’est (…) que le libéralisme
en littérature”; “à peuple nouveau, art nouveau”.

2. O Romantismo como proposta política
A Revolução Francesa teve um papel preponderante na construção do corpus temático do Romantismo. Ao seu surgimento na Europa, a noção de
liberdade criada no seu âmbito erigiu princípios políticos e sociais sobre
os quais o Romantismo se veio a edificar: os estados passariam a ser soberanos, enquanto instituições seculares que se opusessem às reivindicações
da religião, e venceria a concepção de uma sociedade que se baseasse no
contrato e não na posição social atribuída à nascença. Na sua formação,
veio a ofensiva contra o intelectualismo das luzes e as regras do Classicismo
e do Neoclassicismo. A visão da literatura também se alterou: o indivíduo
passaria a ser o potenciador da criação estética e o sentimento nacional pas-
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saria a exprimir a ideia de que a nação era a versão colectiva do individual.
Erigia-se, assim, o princípio do nacionalismo literário: o artista seria fiel
a si mesmo e ao país em que se formara. Por toda a Europa, viu-se que os
construtores da nação não pararam de repetir que pertencer a uma nação
era ser um dos herdeiros de um património comum e indivisível (Thiesse,
2011, p. 70). Desta forma, o processo de formação identitária nacional passou pela identificação de um património que pudesse ser comum a todos
os herdeiros de uma tradição que os transformasse num grupo de características únicas.
Quando, em 1834, acabou uma guerra civil em Portugal, entre liberais
constitucionalistas e absolutistas, as estruturas sociais do país tinham sido
abaladas. O Romantismo, exaltante da nação, acabou por associar-se ao e
fundir-se com o nacionalismo, sendo ambos fundados sob o mesmo pensamento e o mesmo sentimento. As lutas liberais e nacionalistas fariam,
assim, parte do imaginário histórico cultural do século XIX, tendo reflexos
nas construções culturais (Cunha, 2002, p. 57). Desta forma, o novo conceito de nação, que passava pela ideia de uma entidade comum (legitimada
pelo passado e, consequentemente, pela tradição) acabou por atribuir um
papel social muito forte à literatura, uma vez que os escritores passaram a
problematizar a relação que tinham com esta e, em concomitância, com a
sociedade:
(…) o projecto novo de problematizar a relação do escritor, ou, mais genericamente, de cada consciência individual, com a realidade específica e autónoma
que é a Pátria. E como o laço próprio que une o escritor, enquanto tal, à sua
Pátria, é a escrita, a problematização dessas relações é antes de tudo problematização da escrita, nova ou inovadora maneira de falar a Pátria escrevendo-a
em termos específico [...]. A partir de Garrett e Herculano, Portugal, enquanto
realidade histórico-moral, constituirá o núcleo da pulsão literária determinante. (Lourenço, 2000, pp. 86-87)

Com a criação deste novo sujeito na história, a rejeição da ideia de
uma ordem preexistente implicaria que não pudesse conceber-se um sistema político que pudesse reivindicar legitimidade absoluta, em virtude da
ausência de uma ordem sócio-económica de origem divina (Talmon, 1967,
p. 25). Desta forma, não só passa a existir a figura do cidadão-eleitor como
se determina que nada – religião ou classe – possa definir o lugar social de
cada pessoa. Ao mesmo tempo, o poder de criação de uma obra por parte
de um escritor, ao não estar dependente de valores absolutos, passará a justificar-se no processo criativo, abrindo alas àquilo a que Jacinto do Prado
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Coelho chamou “idade crítica”: a poesia passa a ser “teoria da faculdade
poética” e a crítica “é sempre teoria poética, isto é, primordialmente, poesia”
(Coelho, 1982, p. 177). Assim, a versatilidade formal que adveio desta nova
forma de perspectivar e enquadrar a literatura passou, em primeiro plano,
pela recusa de modelos. Ao mesmo tempo, Garrett passou a admitir “um
princípio de variabilidade histórica, nacional e subjectiva do imaginário e
do gosto” (Monteiro, 2006, p. 46). Neste sentido, a literatura nacional passou a ser vista como necessária para a auto-identificação colectiva, tendo
sido usada para forjar uma unidade entre elementos de uma mesma nação,
que deviam identificar-se com a herança comum, uma vez que pertenciam
a uma identidade colectiva que era capaz de sobrepor-se a qualquer outra.
Segundo Eric Hobsbawm, o desenvolvimento do nacionalismo dá-se
na Europa do século XIX em três fases. Naquela que denomina como fase
A, verifica-se apenas um movimento literário e cultural, que, como veremos, em Portugal, foi impulsionado por Garrett; na fase B, surge a campanha política dominada por grupos de militantes, pioneiros da “ideia
nacional”; a fase C dá-se com o apoio geral da população às ideias difundidas (Hobsbawm, 1990, p. 21). Benedict Anderson, por sua vez, explica o
processo de criação de identidades nacionais através do fim da hegemonia
católica e do reino dinástico, iniciado pela Revolução Francesa e pela ascensão das burguesias nacionais, originada pela Revolução Industrial. Com as
transformações provocadas pelo Iluminismo, e consequente declínio na
fé católica, urgiria a necessidade de substituir a crença religiosa por outro
valor imaterial capaz de providenciar as respostas que a religião oferecia,
iniciando-se assim “a busca de uma nova forma de ligar a fraternidade, o
poder e o tempo num todo significativo” (Anderson, 2005, p. 57).
A nação será, de acordo com Anderson (2005), uma comunidade imaginada, uma vez que os membros das nações nunca se conhecerão todos,
havendo todavia a imagem mental de uma comunhão; limitada, uma vez
que cada nação é definida pelas fronteiras; soberana, uma vez que o conceito nasceu numa época em que o Iluminismo e a Revolução destruíam a
legitimidade da ordem divina e do reino dinástico; será, ainda, uma comunidade, ainda que imaginada, porque, apesar da desigualdade de classes, é
concebida sob a ideia de pertença a um grupo (2005, p. 27). Thiesse nota
que as nações nascem “de um postulado e de uma invenção”; para que se
mantenham vivas, devem contar com a “adesão colectiva a essa ficção”
(2011, p. 72). Uma fez feita esta adesão, e partindo de uma tradição que é
apresentada como a súmula de características nacionais, ainda que forjada,
a nação aparece como sujeito imutável: permanece contínua ao longo dos
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séculos e os elementos que a compõem, por partilharem os traços comuns
da tradição, permanecerão, ainda que sem se conhecerem todos, unidos
enquanto versão colectiva do individual.
Almeida Garrett, considerado o introdutor do Romantismo em
Portugal[1], surge como poeta já aos vinte anos, estudante de Leis em
Coimbra. Em 1819, um ano antes da revolução, já ele incorporava as ideias
de exaltação da pátria que viriam a ser das mais identificadoras do sentimento romântico: “Oh quando te heide eu ver, patria querida, / Limpa de
Inglezes, safa de conventos” (Garrett, 1829, p. 40).
A análise do fenómeno das identidades é necessária no caminho
para a compreensão do nacionalismo, uma vez que a questão identitária
se reproduz por oposição a outras identidades e que as identidades são
formadas pela pertença a um grupo circunscrito e pela diferenciação em
relação ao outro. O Romantismo veio exaltar o sentimento nacional, assumindo Portugal, delimitado por fronteiras, como uma identidade comum e
opondo-o a quem não fizesse parte da comunidade imaginada (Anderson,
2005, p. 27) a que já fizemos referência.
Hobsbawm (1998, p. 8) sustenta que as nações não são tão antigas como
a História. Refere, no entanto, a importância da História para a consolidação das identidades nacionais, justificando que é o passado que faz uma
nação, justificando-a em oposição a outras nações, e afirmando os historiadores como agentes da produção do passado (1998, p. 271). Deste modo, a
História pode ser utilizada para desmontar ou legitimar. Impulsionado pela
necessidade de uma legitimação identitária nacional, Garrett tentou usá-la
desta segunda forma, forjando uma tradição literária portuguesa.
Para compreendermos o papel do autor na invenção da herança da
nação portuguesa, devemos ter em conta os elementos simbólicos que as
nações procuram ter para poderem afirmar-se enquanto tal:
(…) uma história que estabelece uma continuidade com os ilustres antepassados, uma série de heróis modelos das virtudes nacionais, uma língua,
monumentos culturais, um folclore, locais eleitos e uma paisagem típica, uma
determinada mentalidade, representações oficiais — hino e bandeira — e identificações pitorescas — trajes, especialidades culinárias ou um animal emblemático. (Thiesse, 2011, p. 71)
1 Alexandre Herculano, considerando que o movimento intelectual da Europa se desenvolveu
fora de Portugal, viria a considerar D. Branca e Camões “os primeiros e até agora os únicos
monumentos de uma poesia mais liberal do que a de nossos maiores” (Herculano, 1985, p. 21),
julgando-os, assim, pelo valor de “liberalidade”.
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O autor, ao fazer com que a historiografia literária se tornasse fundamental para o nascimento do Romantismo em Portugal, assim como para
a criação de uma identidade comum portuguesa, feita através da tradição literária, estabelecia os textos que seriam a base da tradição comum e
das características comuns, ao mesmo tempo que fazia com que Portugal
tivesse uma literatura que pudesse competir com as outras. Os passos que
deu neste sentido foram motivados por objectivos tão literários quanto
políticos.
Em 1824, com 25 anos, já formado em Leis, escreve Camões e Dona
Branca, poemas através dos quais a corrente literária chega a Portugal. Com
Camões, Garrett ergueria um símbolo nacional, exaltando o sentimento
patriótico. Nesta obra, o autor disserta sobre a necessidade da nação recuperar o seu símbolo para se afirmar: “(...) e o nome lusitano / Ao nome de
Camões eterno se une.” (Garrett, 1984, p. 143).
Camões, recuperado enquanto símbolo da nação, apareceria para
afrontar o rigor das regras neoclássicas e para obrigar a uma reflexão sobre
as especificidades da linguagem literária (Monteiro, 1985, p. 119), temas
sobre os quais o Romantismo viria também a afirmar-se. A sua recuperação histórica, assim como a sua afirmação enquanto símbolo nacional,
deu-se ainda por meio de pessoas como D. Frei Alexandre, Francisco Dias
Gomes ou António das Neves Pereira, também empenhadas em legitimá-lo
enquanto impulsionador da linguagem literária portuguesa.
Ao mesmo tempo, a situação política nacional e o interesse que Camões
suscitava em países estrangeiros também deram espaço a que os românticos o recuperassem enquanto símbolo na nação:
Levas de portugueses se viram atiradas para a Inglaterra e para a França por
uma Pátria anquilosada que não entendia os seus programas regeneradores;
angústia pelo destino da Nação, revolta pela incompreensão encontrada, desajuste do ideal à realidade, dores do isolamento e da pobreza, saudade pungente
da terra e do povo lusíadas - que melhor contexto para que à imaginação e
à sensibilidade falasse, com redobrado ardor, o vulto do Camões perseguido,
errante e torturado?
Às homologias sentidas com esse Poeta que a tradição portuguesa lhes legava,
(…) já identificado com a Pátria, somou-se, porém, como agente da emocionada admiração que lhe foi votada, o interesse que mostrava por Camões
a Europa culta e já romântica, à luz de critérios de análise que permitiam
abordar a sua obra por novos ângulos que lhe eram favoráveis. (Monteiro,
1985, p. 124)
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Com efeito, várias personalidades, como Madame de Staël[2], que terá
sido a primeira estudiosa a encarar a literatura enquanto produto social,
Bouterweck, Sismondi ou os Irmãos Schlegel, apreciavam em Camões
o que nele escapava à moda culta de Quinhentos e revelava um espírito romântico, no sentido peculiar que o adjectivo então tomava: originalidade de concepção, espiritualidade cavaleiresca, melancolia sonhadora unida à fruição
encantada da aventura e da beleza; por ter deixado ecoar nele esse autêntico
filão português que no Romanceiro, nas velhas crónicas ou em Gil Vicente também encontravam, e por tanto se ter comprometido com o destino da Pátria,
alimentando nela a sua imaginação, é que Camões era considerado um verdadeiro poeta nacional. (Monteiro, 1985, p. 125)

Desta forma, aquilo que a retórica clássica menorizava passava a ser
visto como um exemplo em termos de linguagem literária e, mais importante, como identificador da nacionalidade portuguesa. Para que a nação
pudesse ser identificada através da linguagem literária, em virtude da
necessidade de criação de uma cultura nacional e pela referida questão
identitária, reproduzida por oposição a outras identidades, Garrett criticava, condenava o que não tivesse origem portuguesa:
Pronto se oferece quem germanas artes
Em dar-lhe vida e propagá-lo empregue

(Garrett, 1984, p. 143)

A literatura, que Even-Zohar (2011, pp. 81-82) acredita ter sido o factor
mais comum a ser usado para a coesão sócio-cultural das nações, ainda que
reconheça que a sua contribuição só possa ser calculada em termos gerais,
era, assim, vista como um elemento propulsor deste novo sujeito e só sem
influências externas poderia ser identificadora do sentimento nacionalista
que acompanhou e formou o Romantismo. Portanto, a literatura servia de
“factor de poder e distinção”, uma vez que “possuir uma literatura pertencia aos indispensabilia do poder (Even-Zohar, 2011, p. 82): podia competir
com as das outras nações e, por recusar-se a ter outras origens que não a
portuguesa, retrataria o que era comum na identidade portuguesa.
A recuperação de Camões através da literatura começara antes de
Garrett: Bocage, que morrera durante a infância de Garrett e recriara o mito
2 Na obra De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, datada de
1800, a autora manifesta a ideia de que a obra literária deve expressar o zeitgeist em que é
concebida.
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camoniano do poeta marginal, exilado, que encarna a decadência da pátria
(Machado, 1996, p. 21), já se havia comparado ao autor d’Os Lusíadas:
Camões, grande Camões, quão semelhante
Acho teu fado ao meu, quando os cotejo!		

(Bocage, n. d., p. 101)

Camões era, aliás, um tema recorrente na poesia elmanista. Garrett vem
recuperar esse mito, permitindo-nos comparar o último dos pré-românticos ao primeiro dos românticos, também ele comparando-se a Camões,
partilhando com ele a condição de poeta afastado da pátria. No poema
Camões é evidente o forjamento de uma construção patriótica: as ideias de
liberdade e independência, a exaltação de um herói nacional, poeta, com
um destino trágico fora da pátria, a angústia da saudade da pátria, presa
em forças reaccionárias, a revolta contra uma ordem política que asfixiaria a aspiração revolucionária da burguesia. O Romantismo ambicionava
destruir os valores vigentes, procurar um novo modelo de vida, exaltar a
pátria, transformá-la. Estaria também nestas pretensões o Romantismo de
Garrett.
A escrita de Camões não seria a única tentativa de Garrett exaltar o
sentimento nacional na sua literatura. Pouco depois de tê-lo publicado, e
ainda em 1826, publicou Parnaso Lusitano, uma recolha antológica que foi
ainda uma tentativa de compilar a história da literatura portuguesa[3]. Anos
mais tarde, publicou o Romanceiro, que significava uma nova valorização
do nacional, sendo o que faltava para que Portugal tivesse uma literatura
nacional. No prefácio desta obra, cujo primeiro volume foi publicado em
1843, o autor afirma que, para se ser nacional, é necessário ser-se romântico
e popular, afirmando ainda que pretende suprir uma grande falta na literatura portuguesa com o trabalho que apresenta na colecção (Garrett, 1983,
p. 31). Tenciona criar um “livro popular” e “popularizar o estudo da nossa
literatura primitiva” (Ibidem). Por esse motivo, Garrett cumpre, neste livro,
um papel pioneiro, tendo anotado, corrigido e coleccionado os romances
populares, cumprindo o seu intento de reunir os documentos necessários
para criar a história da poesia popular portuguesa. A ideia do Romanceiro
era a valorização da literatura portuguesa oral e tradicional, através da
colecção dos romances populares que a ama Brígida contara a Garrett
durante a sua infância. Através do intento que motivara o Romanceiro, o
3 No “Bosquejo da História da Poesia e Língua Portuguesa”, ensaio de abertura da obra, Garrett
tenta traçar uma história da literatura portuguesa, relacionando a obra literária com o zeitgeist
em que esta era concebida.
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imaginário da nação podia construir-se mediante a “invenção da tradição” característica de cada nacionalidade e mediante a construção de uma
“memória nacional” (Cunha, 2002, p. 58), estabelecendo ou simbolizando
a coesão nacional. A “invenção da tradição” de uma comunidade política
e imaginada (Anderson, 2005: 27) seria imperativa no momento em que
Estado, nação e sociedade convergiam em torno da figura do cidadão-eleitor, que legitimaria o sistema politicamente (Cunha, 2002, p. 58). Garrett
conseguia ainda completar aquilo a que Even-Zohar chamou “embalagem
de três-em-um” (2011, p. 92): ao permitir que Portugal tivesse então um
passado comum, uma língua desenvolvida pelos seus membros e uma literatura, estava estabelecida a base de criação da nação, sobre a qual a identidade nacional podia começar a erigir-se.
Seria também por esta altura que se operaria uma transição importante no sistema escolar, em que o ensino da história da literatura nacional
teria um papel de destaque, substituindo o ensino da Poética, da Retórica e
das língua e literatura greco-latinas, fundamentando uma tradição literária
nacional. Estas mudanças estavam de acordo com a defesa de Garrett de
uma constituição estabelecida sobre bases populares. Desta forma, o autor
reconhecia-se uma função social e pragmática que era indissociável da sua
relação com a escrita (Buescu, 2003, p. 86), uma vez que, das atitudes literárias, passa sempre às atitudes políticas, já que quase sempre faz política
fazendo literatura e vice-versa (Martins, 1956, p. 29). De facto, ao analisarmos o percurso do autor, vemos que cidadão e escritor mantêm laços
estreitos, uma vez que a criação literária se dá pela passagem à prática de
um plano político de regenerar a pátria, fazendo desta a versão colectiva do
individual e criando uma tradição literária portuguesa.
Consciente da dupla tradição da literatura portuguesa, o autor optou
claramente pela tradição popular, havendo já nesta escolha estética uma
escolha política e tornando-se já Garrett, precisamente por isso, num autor
moderno (Santos, 2003, p. 95). Aqui, teve ainda Alexandre Herculano
um papel de relevo, uma vez que ambicionava democratizar o ensino em
Portugal e que, através da instrução, queria que a liberdade fosse o garante
da civilização, cabendo-lhe ainda a fundamentação teórica do Romantismo.
Os dois autores consideravam ainda fundamental educar o povo, de forma
a poderem formá-lo para a cidadania, levando a cabo o projecto iluminista.
O debate cultural sobre o papel da literatura no mundo não se limitava
aos escritores, sendo desenvolvido principalmente por meio da imprensa,
onde “a literatura se assume como instrumento de transformação política,
cultural e social” (Rocha, 1998, p. 31). Neste contexto, Garrett e Herculano
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procuravam reconstruir a ideia da pátria: o primeiro construindo literariamente a alma nacional e o segundo fundamentando o nacionalismo liberal
histórica e literariamente. Ao mesmo tempo, ambos os autores, apesar da
concepção que tinham da literatura nacional e popular, condenavam veementemente a rejeição dos clássicos e manifestavam-se contra a imitação
da literatura francesa. Apesar disso, é comum, na obra de ambos, o recurso
a termos em língua francesa.
O Romanceiro, contudo, e mesmo tendo sido criado com o intuito de
estabelecer uma tradição literária nacional, de regenerar a moderna literatura nacional (Ferré, 2003, p. 315), não foi uma simples colecção: o autor
retocou e modificou as versões que considerava imperfeitas, tentando ainda
uma recriação literária de alguns desses romances, como Adozinda ou
Bernal Francês. O primeiro é ainda um texto fundamental para que possamos compreender de que forma Garrett se inspirava na memória colectiva,
nas fontes tradicionais, o que foi uma das principais bandeiras dos intelectuais da época (Pires, 2003, p. 330). Garrett não seria, assim, um mero
colector da literatura portuguesa, sendo antes um impulsionador da identidade portuguesa. Com Camões, contudo, foi dado um primeiro passo para
a exaltação do sentimento nacional: a pátria passaria a encarnar a figura da
história nacional - e, sendo sujeito literário, ressignificava-a poeticamente
– e o seu símbolo, Luís de Camões, legitimá-la-ia interna e externamente.
É, assim, necessário considerar o elemento nacionalista para entender
a forma como Bocage foi o intermediário de enciclopedistas e pré-românticos durante o período de formação do Romantismo português (Machado,
1996, p. 21). A nação passaria a ser o sujeito da narrativa literária, ainda que
fosse elaborado pela própria história literária, construída com base na ideia
da permanência histórica do espírito nacional. A moderna história literária
ia, assim, legitimar-se através da reconstrução selectiva do passado (Cunha,
2002, p. 140) e o Romantismo ia basear-se na necessidade de revoluções
sociais e na angústia da perda do passado.
Anthony Smith considera que é possível que o nacionalismo seja o mito
identitário mais persuasivo do mundo moderno (1991, p. 8), apoiando-se
sobretudo no passado como legitimador do direito territorial e nacional.
De facto, foi o que Garrett fez através da literatura: usou o passado para
legitimar a nação, criando um registo da sua literatura e, portanto, da sua
cultura. Ao mesmo tempo, deu um primeiro passo para que o mito da pátria
deixasse de ser um herói dos romanos ou uma figura divina dos gregos,
sendo-o, pelo contrário, o poeta d’Os Lusíadas, permitindo ao Romantismo
dar a sua lição de nacionalismo em Portugal.
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Em Camões, Garrett denuncia as faltas de Portugal, revoltando-se com
o desaparecimento da sepultura de Camões:
Nem o humilde lugar onde repoisam
as cinzas de Camões, conhece o Luso.		

(Garrett, 1984, p. 157)

Raça de ingratos!				

(Garrett, 1984, p. 157)

Anderson considera que não há emblemas da cultura moderna do
nacionalismo que sejam mais marcantes do que os cenotáfios e os túmulos
de soldados desconhecidos (Anderson, 2005, p. 31). Garrett, por sua vez,
recriminava a nação pelo paradeiro desconhecido do túmulo daquele que
devia ser o seu símbolo.
A censura pelo desconhecimento do paradeiro do sepulcro de Camões
inclui ainda uma promessa de silêncio. Assim, o autor jura não escrever
nem mais um verso sobre “o lusitano – envilecido! – nome” (Garrett, 1984,
p. 157). Sobre o túmulo de quem apresenta como herói da nação, Garrett
suicida-se enquanto poeta (França, 1993, p. 59), sugerindo que aquela seria
não só a última vez que escrevia sobre Portugal, mas também que aquele
seria mesmo o seu último poema:
(...) este só brado
Alevanta final e derradeiro.		

(Garrett, 1984, p. 157)

Este seria, assim, o único exemplar do Romantismo em que Garrett mal
penetrara, mas que inaugurara no país que condenara nos versos. Camões
será, por isso, um “poema-suicídio” (França, 1993: 50) em que Garrett, que
parece morrer com a pátria, a renega. Esta é uma pretensão muito típica do
Romantismo: o seu carácter revolucionário impõe o corte com o passado,
ainda que o use para legitimar e exaltar outra coisa, outra pátria, como foi
intenção do autor.
Ao escrever “«Pátria, ao menos / juntos morremos...» – E expirou
coa Pátria”, Garrett (1984, p. 157) sintetiza a união de poeta e pátria na
morte simultânea, fazendo com que confluam os planos da história individual e da história colectiva (Grossegesse, 2003, p. 303). Assim sendo,
toda a relação intertextual confluirá na projecção da emulação por parte
de Garrett, ou seja, na sua auto-representação literária como um “novo
Camões” (Grossegesse, 2003, p. 305). Morrendo poeta e pátria no mesmo
instante, deduz-se que a pátria sobrevive devido à obra artística (Ibidem).
Dessa forma, Garrett procura rever-se em circunstâncias histórias seme-
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lhantes às de Camões, afirmando-se, num contexto de crise, como uma voz
excepcional que seria capaz de denunciar a decadência (Reis, 1982, p. 73).
O início do Romantismo em Portugal será, assim, marcado pelo recurso
à intertextualidade como processo estruturante da mensagem nova (Reis,
1982), pela angústia da influência, pela afirmação romântica da originalidade e pelo contributo para a canonização de Camões (Leal, 2003, p. 324).
Camões vai, assim, reinterpretar Camões como modelo da relação entre
indivíduo, escrita e nação (Grossegesse, 2003, p. 312): a sua recuperação,
para além da afirmação de uma linguagem literária que contraste com a do
Neoclassicismo, permite impulsionar a ilusão da identidade portuguesa e
usar a nação enquanto sujeito literário.
Este olhar para o passado para legitimar o presente não é de somente.
Afinal, para transformar a sociedade, Garrett teria, e teve, de ocupar-se das
suas raízes. Precisou, para isso, de estudar a História de Portugal. Propôs-se
fazê-lo e tornou-se, assim, em 1838, cronista-mor do reino, sendo responsável pela organização e realização de conferências públicas sobre a história
de Portugal. O interesse pela história verifica-se em Garrett ainda de outra
forma: o seu teatro era pautado por temas inspirados no passado nacional.
O autor era fascinado pelo princípio democrático de Rousseau.
Consagrava, por isso, à criação literária, o princípio da liberdade, como o
fazia em relação à regeneração do país. A liberdade garantiria a civilização,
por intermédio da instrução. O autor fazia parte do partido da ordem e
confessava ser um poeta da ordem: havia, por isso, no Romantismo, principalmente no seu Romantismo, uma responsabilidade de organizar e regenerar, criar uma ligação entre o movimento literário e as novas estruturas
políticas do país. Garrett era, por isso, o agente ideal para esta revolução:
enquanto poeta e legislador formado no quadro mental do Iluminismo,
teria todas as condições para levar a cabo esta regeneração cultural. O
Romantismo, debruçado sobre o passado, combate pelo futuro em nome
do passado, teve, contudo, duração curta, encontrando lugar nos períodos
de transições dramáticas: a alma não resistiu a ser maior do que a realidade,
diria um dia Lukács. Este combate pelo futuro em nome do passado viria
também a ficar claro na obra Viagens na Minha Terra (1846): também aí há
uma inclinação sobre o passado com o objectivo de orientação em direcção
ao futuro (Duarte, 2003, p. 153).
Hobsbawm mostra que a história que se torna na base da ideologia das
nações não é aquela que é preservada na memória popular, mas a que foi
fixada por aqueles a quem competia esta tarefa (2011, p. 67). Neste sentido,
fixando textos e retocando-os, forjando uma tradição literária, era esco-
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lhido o passado mais conveniente e Garrett, pelo seu papel na historiografia
literária, estava no epicentro desta escolha.
Helena Carvalhão Buescu afirma que Garrett seguiu um percurso que
o levou ao Romantismo e a ter um papel fundamental na sua implantação
em Portugal (1997, p. 114), o que faz sentido face à forma como o autor
tentou criar um passado literário nacional. Mesmo assim, há uma certa
dificuldade em analisar o caminho traçado por Garrett, em entender de
que forma conseguiu modificar, regenerar, refazer a literatura: a dúvida
reside algures entre a possibilidade do autor ter executado um plano prévio ou de se ter feito romântico à medida que ia percorrendo o caminho
do Romantismo, e já foi partilhada por Maria de Lourdes A. Ferraz (2003,
p. 343). Para mais, é sabido que Garrett cultivava a sua imagem pública,
falsificando-se e ficcionalizando-se para o público: o autor, para além de
fornecer informações que pudessem ser bem aproveitadas por Gomes de
Amorim, seu biógrafo, conferindo-lhe uma imagem de requinte, mentia
em relação à sua idade, chegando a rasurar a data de nascimento várias
vezes no mesmo texto (Amorim, 1881, p. 21) ou a redigir notas biográficas
cuja autoria atribuía a outras pessoas. Será por isto que Helena Carvalhão
Buescu considera que Garrett é excelente na “verdade proposta” (2001, p.
56) que os escritores dizem de si mesmos: tendo o autor sido um homem
de teatro, sempre tentou envolver-se, e à sua obra, num aparato cénico que
provocasse surpresa. Esta característica de Garrett, aliada à ficcionalidade
que a literatura permite, não deverá ser esquecida quando se tenta encontrar o homem na obra. “Vida como teatro”, viria a dizer Eduardo Lourenço
(2003, p. 68).
Por tudo isto, é sempre difícil afirmar-se o propósito de um autor
aquando da criação literária, uma vez que a literatura tem direito ao improvável (Lopes, 1994, p. 479). Mesmo assim, o propósito ideológico de Garrett
dificilmente passa despercebido: não só o Romanceiro (1851) terá surgido
apenas com a finalidade de regenerar a moderna literatura nacional (Ferré,
2003, p. 315), como a ideia de que a literatura de Garrett foi a passagem à
prática de um plano de regeneração não nos chocaria. Para mais, torna-se claro que a publicação de Camões é já o início do forjamento de uma
construção patriótica, em que o nacional é um elemento fulcral da criação
literária.
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3. Considerações finais
Garrett construía o presente olhando para o passado: queria reformar
para garantir o funcionamento de novas instituições. Por esse motivo, foi
o criador do Teatro Nacional e exerceu actividade política no Parlamento,
onde alguns dos seus discursos ficaram célebres. O autor tinha, por isso,
uma vida agitada, entre política, literatura e Parlamento. Os anos 40 desse
Romantismo cristalizaram à volta de Garrett. Morreu, em 1854, no fim de
uma época criada por si.
Coleccionando e retocando a literatura popular portuguesa, o autor
forjava uma tradição literária ao mesmo tempo que erigia princípios nacionalistas. Esses princípios seriam, aliás, das ideias mais identificadoras do
sentimento romântico: o autor, no prefácio do Romanceiro, afirma que,
para se ser nacional, é necessário ser-se romântico e popular.
Com Camões, Garrett começou a forjar uma construção patriótica,
afirmando um símbolo nacional, exaltando e valorizando o sentimento
nacional na sua literatura. Anos mais tarde, Garrett continuaria a forjar
a tradição portuguesa através da colecção e dos retoques do Romanceiro,
que considerava ser o que faltava para que Portugal tivesse uma tradição
nacional. Desta forma, supriria uma grande falta na literatura portuguesa e
o Romanceiro não seria uma mera colecção da literatura portuguesa, antes
uma obra impulsionadora da identidade nacional.
Com isto, Garrett, ainda que tentasse cortar com o passado, tinha-o
como elemento obrigatório da nova literatura, uma vez que ele era necessário à legitimação do presente.
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Os poemas que constituem Dispersão têm vindo a ser estudados como um percurso realizado por um sujeito poético em busca de si e da sua obra; num plano
mítico e simbólico, essa demanda foi interpretada por David Mourão-Ferreira
como a tentativa de Ícaro atingir o impossível, de onde resulta uma queda no
abismo. No entanto, o movimento de queda e a insistente demanda possibilitam
perceber também a configuração de um sujeito dividido que se conforma com os
traços do mito de Orfeu: o contínuo resgate de Eurídice e a sua constante diluição
nas sombras não permitem que o sujeito se torne rei de si (ideia coerente com a
etimologia de dispersão). Este estudo apresenta, por isso, uma leitura atenta dos
poemas de Dispersão, de Mário de Sá-Carneiro, sugerindo uma interpretação do
poeta enquanto Orfeu em busca da Poesia perdida nas sombras de si, e que luta
por se concretizar.
Palavras-chave: recepção dos clássicos, poética, Mário de Sá-Carneiro, Orfeu.
The poems that constitute Dispersão have been studied as an expedition undertaken by a subject searching himself and his work as a masterpiece; at a mythical and
symbolic level, this demand was tested by David Mourão-Ferreira, who saw it as
an Icarus’ attempt to achieve the impossible, the result being a fall into the abyss.
However, the descending movement and the insistent demand allow the understanding of a divided subject that follows the main features of Orpheus’ myth: the
continuing rescue of Eurydice and her constant loss in the shadows do not allow
the subject to become king of himself (this idea is coherent with the etymology of
dispersion). This study presents, therefore, a close reading of the poems of Mário
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de Sá-Carneiro’s Dispersão, suggesting an interpretation of Orpheus-Poet in search
of Eurydice-Poetry lost in the shadows of himself, struggling for materialization.
Keywords: Classical Reception, Poetics, Mário de Sá-Carneiro, Orpheus.

Para a revista idealizada por Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa
foram considerados títulos como Esfinge, Lusitânia e Europa, havendo de
prevalecer para a publicação inaugural do Modernismo português a designação atribuída por Luís de Montalvor: Orpheu[1] (Silva, 2008, p. 566).
Fátima Freitas Morna (2012, p. 169), reconhecendo tratar-se de um título
“perfeito” — visto que “o seu nome é já literatura (o mito grego do poeta
cujo canto tinha poder sobre as forças da natureza), símbolo adequado a
um texto que se pretende de intervenção directa na configuração mental do
país”[2] —, considera relevante a “ausência de Orfeu ele próprio, a personagem do mito, das representações literárias contidas não apenas na revista a
que dá o nome mas também nas que se lhe seguiram” (Morna, 2012, p. 171).
De facto, na literatura portuguesa deste período não se encontra “um texto
que assuma a revisitação, o desenvolvimento, a refuncionalização da personagem mítica dando-lhe o protagonismo de um título ou, pelo menos, de
uma ampla e reconhecível presença”.[3] Não deixa de ser, no entanto, significativo que, sem haver qualquer referente concreto ou alusão àquele herói
mítico na obra de Mário de Sá-Carneiro, Fernando Cabral Martins (1999,
p. 277) admita existir, em Céu em Fogo, “uma afirmação geral do movimento de exaltação, em acerto progressivo com a materialidade pulsional.
Pode ser lido como o resgate de Orfeu e Narciso do inferno da culpa. Uma
inesperada eclosão de sentimentos fortes e felizes no sumptuoso negrume
do mistério sem limite”.
1 A ideia de Europa continua presente (e de harmonia com o texto prefacial, assinado por
Montalvor) no título escolhido, pois Orpheu é seu anagrama (Martins, 1999, p. 275).
2 Citação de Morna (1982, p. 14); ainda no texto mais recente, F. Freitas Morna (2012, p. 169)
recorda que a revista espanhola de Gómez de la Serna tem um título de igual ressonância
clássica e mítica: Prometeo (1908-1912).
3 Morna (2012, p. 171). A literatura europeia coetânea não acompanha essa omissão: recorde-se,
a título ilustrativo, que Mallarmé considerava o ofício poético como “the Orphic explanation
of the world” (Sears, 2010, p. 666); e o conjunto de poemas de Apollinaire (criador do conceito
de orfismo), intitulado “Bestiaire ou Cortège d’Orphée” (1911), aparecendo o herói noutras
composições de autoria deste poeta e crítico. No século XX português, a figura do poeta de
Ródope apenas ganhará particular vigor a partir da obra de Miguel Torga, que terá “o nome e o
mito de Orfeu abundantemente presente” — “mas isso já nas décadas de 40 e 50” (Morna, 2012,
p. 171). Este dado cronológico é bastante significativo, tendo em consideração o estudo aqui
apresentado.
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Igualmente relevante é o facto de, nos últimos anos, se terem publicado estudos[4] dedicados a uma obra como Dispersão[5] propondo afinidades entre este conjunto de poemas de Sá‑Carneiro e alguns mitos gregos,
mesmo que a sua presença textual seja menos evidente (Mourão-Ferreira,
1983, p. 134). Destes mitos, têm-se referido principalmente Narciso[6]
e Ícaro[7], representando cada um deles uma faceta distinta da expressão
de um sujeito lírico que declara amiúde a sua inquietação interior, digladiando-se tragicamente para encontrar uma totalidade inalcançável; do
reconhecimento da impossibilidade de o conseguir, decorre uma suspensão
da consciência e do tempo (Martins, 1994, pp. 190-202).
Na sua globalidade, esses ensaios demonstram que Dispersão constrói figurativamente a imagem de um sujeito-poeta insatisfeito, de interior
fragmentado e, por isso, disperso, que apenas se poderá condensar quando
revelar ou resgatar a poesia. Nesse sentido, apresenta-se neste estudo uma
leitura de Dispersão[8] enquanto arte poética moderna, que se socorre de
símbolos e mitos que espelham a ideia de literatura e dos seus temas, dis4 Em concorrência com estudos que, na senda da crítica presencista, têm recorrido a leituras
biografistas (Martins, 1998, pp. 223-224 e 2001, p. 13) ou psicanalíticas (Lancastre, 1992 e
Macedo, 2011); outros ensaístas têm explorado a relação da obra de Sá-Carneiro com a tradição
literária portuguesa e francesa, apontando na temática, estilística e versificação tendências
românticas e decadentistas (Lopes, 1987, p. 527; Martins, 2001, pp. 16-17 e Morão, 2008 e 2011).
5 À excepção do primeiro poema (de Fevereiro), todas as composições de Dispersão datam de
Maio de 1913. No cólofon, lê-se: “Acabado de imprimir para o autor nos prelos da Tipografia
do Comércio aos 26 de Novembro de 1913”. Na folha de rosto e na lista de obras de Mário de
Sá-Carneiro que surge na edição príncipe (Lisboa: ed. do autor), indica-se todavia o ano de
1914. É, portanto, o único livro de poesia publicado em vida do autor.
6 Rocha (1984, pp. 5-9). Porque Narciso não pode amar e, porque se acha feio (Rocha, 1984, p. 5),
também não é amado (VI.29-32, 37-40). O poema “Como Eu Não Possuo” pode ter leitura
idêntica, uma vez que “o autor [textual] não concebe que se possa ser amigo de alguém, sentir
qualquer ternura humana sem a ansiedade de um misto de posse e entrega sexual” (Lopes,
1987, p. 532).
7 Foi David Mourão-Ferreira o primeiro a verificar “elementos essenciais do mito de Ícaro”
(Mourão-Ferreira, 1983, p. 132) na obra de Sá-Carneiro. Anos volvidos, o ensaísta voltava
a insistir na tese: “nos doze poemas do livro Dispersão (…) se nos deparam alusões,
principalmente em registo metafórico, que por este ou aquele modo poderão reportar-se à
figura arquetípica de Ícaro” (Mourão‑Ferreira, 1990, pp. 204-205). No estudo, Mourão-Ferreira
percorre todos os poemas da obra em estudo e em todos identifica claros indícios que se ligam
ao mito, nomeadamente elementos relacionados com a ascensão e a queda, esta precipitada pela
aproximação da luz solar (cf. Rocha, 1984, pp. 9-12). A versão canónica do mito de Ícaro é a de
Ovídio (Metamorfoses, 8.183-235; cf. Grimal, 1990, s.v. “Ícaro”).
8 A edição utilizada é a de F. Cabral Martins (v. bibliografia). Em proveito da economia e para
evitar a repetição exaustiva de títulos, as citações de Dispersão serão feitas por referência
ao número dos poemas em romano e respectivos versos em árabe (e.g., XI.44 = verso 44 de
“Rodopio”).
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tanciando-se das poéticas clássica (fundada sobretudo na mimese e no respeito de modelos literários) e romântica (teoricamente alicerçada na crença
da originalidade do poeta), sem delas se desligar por completo.[9] Por isso, o
presente estudo sugere uma associação entre Orfeu e o poeta de Dispersão,
fundamentando a ideia de Maria Helena da Rocha Pereira (2005, p. 11), que
entende que, pelos símbolos implicados, um mito “não pertence ao reino
do inconsciente, mas ao da linguagem”.
De facto, os poemas de Dispersão permitem algumas linhas de leitura que correspondem ao modelo do mito de Orfeu e Eurídice: o poeta
enquanto vate de uma religião poética, o criador que persegue a luz a fim
de a arrancar às trevas e finalmente o movimento no olhar, desviando-o do
caminho da luz da superfície, que culminará na precipitação da poesia na
bruma, ficando irremediavelmente perdida.
A primeira estrofe do poema “Partida”, sustentada na metáfora da água
em movimento incessante, simboliza o tempo irrefreável da vida humana
(assinale-se a hipálage “escoar-se a vida humanamente”). Perante semelhante cenário — que lhe é, afinal, exterior —, o sujeito poético assume
o papel de observador: não é a vida dele que contempla, é a de outros.
As águas que passam reificam, pois, o tempo evanescente, representando
um movimento exterior ao eu. Este movimento, tal como na Clepsydra de
Pessanha, encontrará uma polarização inversa, ou seja, um abrandamento
do tempo e da consciência do sujeito, como se pode verificar pela semântica
dos verbos usados: ver — hesitar — deter-se — meditar.
Porque não consegue alcançar o que procura, a passagem do tempo,
que é para outros poetas motivo de ansiedade, em Sá-Carneiro surge como
algo positivo, pois poderá terminar o conflito interior: “A vida corre sobre
mim em guerra, / E nem sequer um arrepio de medo!” (VII.11-12). Na
última estrofe de “Além-Tédio”, admite:
E só me resta hoje uma alegria:
É que, de tão iguais e tão vazios,
Os instantes me esvoam dia a dia
Cada vez mais velozes, mais esguios…

(X.21-24)

9 Fernando Cabral Martins (1998, p. 223) defende que, em conjunto com A Confissão de Lúcio,
Dispersão “é de uma arte nova, a poesia e a ficção e as cartas às vezes se não distinguindo,
outras vezes envoltas numa ‘grande sombra’ capaz de transfigurar as formas reconhecidas
da tradição”. Pouco adiante, o autor reitera: “Esta poética é uma louca aposta feita para ser
perdida, que a sua relação com a Vanguarda esclarece, sem resolver” (Martins, 1998, p. 231);
cf. Morna (2012, p. 170).
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Note-se, no entanto, que aquele estado de contemplação presente em
“Partida” não é normal no sujeito, pelo que o poema se apresenta como
síntese de uma percepção que não deixa de ser comum (“por vezes”), e que
inquieta o eu, pois enquanto a vida observada é metaforicamente semantizada em “águas certas”, o seu interior identifica-se com “torrente”. Deste
modo, é desde o início do poema e do livro que o eu poético de Dispersão
se singulariza e se assume como um ser superior (semelhante posição é um
verdadeiro tópos literário; cf. Morão, 2004, p. 232): além disso, se “águas
certas” pode ser uma referência a uma normalidade comum na literatura
burguesa, “coisas geniais em que medito” parecem sugerir que o eu é um
poeta[10], cuja torrente (de versos) contrasta com as “águas certas” da poesia
da época.
O pensamento a que se alude (“coisas geniais em que medito”) é, também ele, lento (e desligado da vida que vê): ‘meditar’ implica uma realização interior, como aliás comprova a etimologia do verbo. Em latim, meditor
é um verbo depoente, frequentativo de medeor (‘cuidar, tomar conta’), ou
seja, a acção de ‘meditar, reflectir, pensar’ é feita em proveito do sujeito, tal
como um outro movimento, o de fechamento do sujeito em si, demonstra.
A segunda estrofe continua a tematização da poesia, pois o “triunfo”
do sujeito é conseguir evitar a fuga ao “mistério” que possui (“que é meu”)
e que o fascina (“me seduz”), ainda que declare a sua vontade (breve,
pois “logo me triunfo”) de evasão: “Afronta-me um desejo de fugir” (I.5).
Referindo-se à “luz” do “mistério”, aquele declara que “Não há muitos que
a saibam reflectir” (I.8). A luz que se reflecte é uma emanação da poesia[11],
ou seja, sugere-se que esta arte se encontra envolta em “mistério” (I.6 e 35)
e “bruma” (I.15), no meio dos quais o artista deve “procurar a beleza” (I.16).
A poesia surge, assim, na obra de Mário de Sá-Carneiro como algo superior e divino que não é acessível a todos, como uma espécie de religião. A ela
se associam imagens de luz (sol, ouro, estrela) e de altura[12], enquanto ao eu
lírico não raro se ligam ideias de conquista, plasmadas em conceitos que participam do campo semântico da luta e do combate, ora ganho, ora perdido.[13]
10 Cabral Martins (1994, p. 195) ensina que o adjectivo “geniais” é uma “referência à ainda viva
representação heróica do poeta romântico”.
11 Além de luz, a poesia é simbolizada pelo canto: ‘melodia’ (III.10), ‘sereia’ (VII.14), ‘ecoar’ (X.17),
‘som’ (III.7).
12 De novo, “estrela” e “sol” assinalam uma emanação celeste de luz (dourada).
13 As imagens do conflito são recorrentes ao longo da obra, sendo verdadeiramente assinalável
a diversidade do vocabulário associado a este campo semântico: ‘vencer’ (I.43, IX.34, XII.13),
‘triunfo’ e ‘triunfar’ (I.55, VIII.9, I.7), ‘vitória’ (II.9), ‘espada’ e ‘brandir a espada’ (VII.5, I.23,
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Como não se pode chegar à luz, poder reflecti-la já é uma vitória. O reflexo
da luz é uma metáfora da mimese clássica.[14]
Em “Estátua Falsa” preenchem-se os elementos que configuram a poesia enquanto religião: o templo (que garante a ligação do mundano com o
divino, assim como “missas” e “bacanais”, em XI.28, asseguram uma mistura entre o sagrado e o profano no interior do sujeito) e a “Estátua falsa
ainda erguida ao ar…” (VII.16) representam a suspensão interior (Martins,
1994, p. 218), traduzindo uma ideia de instabilidade e incerteza típicas de
uma religião que exige devoção. Nesse sentido, evocam-se “mistério” (I,
VII) e “segredo” (VII.9), fazem-se referências à esfinge (I.39, VII.2), insiste-se no irreal (I.22, X.8; ‘quimera’: I.22 e 51, X.15), no onírico (‘sonhar’: 2.8),
a par de outros símbolos religiosos (cruz: I.48, altar: VIII.18, fé: VIII.23)
— tais elementos concorrem para a sugestão de que esta entidade é divina
e sublime. Deste modo, a poesia faz do poeta um vate, sacerdote das letras,
que na sua “arte poética” encoraja o culto: “E prostrados [devemos] rezar,
em sonho, ao Deus / Que as nossas mãos de auréola lá douraram” (I.19-20;
cf. I.54, VII.15 e X.11).
De realçar, neste último excerto, que as mãos surgem como relíquia de
uma elevação religiosa. É por meio delas que se dá forma à poesia: o vate é,
assim, um faber (‘artífice’) que constrói sentidos a partir da luz do mistério.
São as mesmas mãos que, em “Dispersão” se encontram inactivas: “Eu beijo
as minhas mãos brancas… / Sou amor e piedade / Em face dessas mãos
brancas…” (VI.66-68). As mãos vazias plasmam, paralelamente, o vazio
deixado por Eurídice no mito de Orfeu testemunhado por Virgílio e por
Ovídio, retomado em Sá-Carneiro.
Sublinhe-se, igualmente a propósito desta referência mitológica, que,
ao longo dos doze poemas de Dispersão, são sugeridos vários movimentos de ascensão e queda, tradicionalmente associados ao mito de Ícaro
(Mourão-Ferreira, 1990). No entanto, e apesar da unidade temática das
poesias, não se pode ver apenas um movimento (a que chamaria vertical),
mas tentativas repetidas de ascensão — e sucessivas quedas. Além disso, a
esta deslocação junta-se outra, horizontal: os “olhos a volver-se” (I.42), que
a história de Ícaro não justifica. Se eles forem reanalisados de acordo com o
mito órfico, entender-se-á que a dinâmica ascensão-queda e do olhar para
trás harmonizam-se com as coordenadas fundamentais deste mito.
II.6), ‘lança’ (XI.10), ‘punhal’ (XI.27), ‘elmo’ (XI.41), ‘embate’ (IX.33), ‘guerra’ (VII.11), ‘ruir’ e
‘ruína’ (IX.33, X.14, XI.13, XI.44), etc.
14 Na mesma ordem de ideias, a ‘lua’ (XI.21) tem igual simbologia, pois reflecte a luz natural do
Sol.
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Deste modo, além de Ícaro ou Narciso, o eu de Dispersão pode bem ser
um Orfeu em demanda de Eurídice. O caminho que percorre em direcção à
luz não é apenas a subida às alturas de que resulta uma queda no mar — é a
descida aos infernos e uma subida que culmina na queda — não do sonhador ou poeta no mar, mas o regresso de Eurídice (poesia) às trevas.
A história de Orfeu, nas suas versões canónicas — fixadas por Virgílio
nas Geórgicas e por Ovídio nas Metamorfoses[15] — implica dois momentos de suspensão ou abrandamento temporal, alegoricamente figurados
nos mitos simbólicos de eternidade ou contínuo cronológico. O primeiro
ocorre durante o canto do herói, mediante o qual pede que os deuses infernais lhe restituam Eurídice, morta antes do tempo:
Enquanto tal dizia, acompanhando as palavras com o tanger
das cordas, as almas exangues choravam. Tântalo não buscou
apanhar a água fugidia, a roda de Ixíon imobilizou-se de pasmo,
as aves pararam de debicar o fígado, as Bélides não cuidaram
das vasilhas, e até tu, Sísifo, te sentaste sobre o teu pedregulho.
(Ovídio, Metamorfoses, 10.40-44[16])

As almas condenadas no Tártaro interrompem o cumprimento do seu
castigo: o mesmo é dizer que a interrupção do fluxo temporal é também
uma característica deste mito. Na versão das Geórgicas, há também referência à roda de Ixíon, mas é na Eneida que Virgílio descreve o Tártaro e
os seus habitantes: entre outros, aí se encontram Tício, a quem “um abutre
monstruoso, de bico adunco”, debica “o fígado que continuamente renascia
15 Cf. Grimal (1990, s.v. “Orfeu”). Note-se que, tanto quanto é possível saber, o mito de Orfeu e
Eurídice, que envolve a morte da jovem (enquanto fugia de Aristeu), a descida aos infernos do
poeta e o resgate e segunda morte de Eurídice não é atestado em data anterior a Virgílio, pelo
que é dele a versão canónica do mito (no final das Geórgicas). Na verdade, não se conhecem
referências a Orfeu em Homero ou em Hesíodo, sendo do século vi a. C. que data a primeira
alusão ao poeta de Ródope. Sobre ele existiu uma tragédia (agora perdida) de Ésquilo e a
ele fazem referência Píndaro, Eurípides, Platão e outros autores posteriores, como Higino,
Apolodoro, Diodoro Sículo, Pausânias, mas essas referências não estão ligadas à catábase a fim
de resgatar a esposa. De facto, mais do que a viagem dos Argonautas, contada nas Argonáuticas
de Apolónio de Rodes (a seguir à qual casou com Eurídice), foi a viagem ao mundo das
sombras, popularizada por Virgílio, que tornou famoso Orfeu, celebrado em várias artes, numa
iconotextualidade difícil de igualar. Em Nobre (2014, pp. 227-230), sintetiza-se informação
sobre as fontes clássicas do mito (referenciadas e citadas) e apresenta-se sumariamente o relevo
da figura de Orfeu durante o período romântico em Portugal, concluindo-se que só na segunda
metade do século XIX será uma figura com algum significado. Depois de resumir a história do
mito e as suas versões antigas, Sears (2010) enuncia as suas principais reconfigurações nas artes
(literatura, pintura, escultura, música) ao longo dos séculos.
16 Utiliza-se a tradução de Paulo F. Alberto (v. bibliografia).
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e as vísceras fecundas para o castigo”, os Lápidas, Ixíon e Pirítoo, “sobre
os quais impende uma pedra negra, mesmo prestes a deslizar, parecendo
mesmo que vai cair. (...) Uns fazem rolar uma pedra enorme, outros estão
suspensos estiraçados nos raios duma roda” (Virgílio, Eneida, 6.595-603 e
615-616[17]).
O segundo momento de abrandamento temporal, na versão ovidiana,
coincide com a segunda perda de Eurídice — “A segunda morte da esposa
paralisou Orfeu de estupor” (Metamorfoses, 10.64) —, o que torna vã qualquer súplica: “Em vão implorou e quis passar de novo, mas o barqueiro /
impediu-lhe a travessia” (vv. 72-73).
Em Dispersão, o eu tem consciência (trágica) da vanidade das suas
acções, sem no entanto deixar de as tentar realizar. Pela recorrência da
temática ascensão e queda, será legítimo ainda dizer que, uma vez perdida
Eurídice, este Orfeu é condenado a procurá-la contínua e eternamente
atormentado, assim como Sísifo ou Ixíon; o sujeito poético de Dispersão
materializa, deste modo, a impossibilidade, que não deixa de tentar contrariar: insistindo, suspendendo-se, estagnando.[18] Trata-se de uma “maldição
eterna que se contrapõe a qualquer vontade de encontrar um dia completamente «novo»” (Sáez Delgado, 2002, p. 130). Uma vez que, nos poemas
de Sá-Carneiro, é comum a temática da suspensão do contínuo temporal,
figurada de modos bastante diversificados, o sujeito declara-se estagnado
no lodo ou em pauis (VII.7-8 e 15-16, IX.16 e 17; cf. Martins, 1994, p. 218;
Sáez-Delgado, 2002, p. 132), afirmando:
Perdi a morte e a vida,
E, louco, não enlouqueço…
A hora foge vivida,
Eu sigo-a, mas permaneço…

(VI.85-88)

A “morte e a vida” perdidas são também formas de plasmar a perda
da poesia, que o eu persegue, mas em vão. No fim da obra, reafirma a sua
última tentativa. “A Queda” inicia-se, em tom de epílogo (conferido pela
conjunção copulativa), com uma reclamação do poder que o sujeito detém
sobre a sua matéria (“E eu que sou rei de toda esta incoerência”, XII.1).
Surge depois a identificação da obra com o autor (textual)[19]: “Eu próprio
17 Utiliza-se a tradução de Luís Cerqueira (v. bibliografia).
18 Como se viu, muitas vezes, cria-se uma tensão entre a tentativa e a falha que se reveste de um
aspecto bélico.
19 Esta ideia irá fundamentar que, em alguns momentos, Orfeu se transforme em Eurídice.
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turbilhão” (XII.2; cf. I.3). O poeta quer agarrar a incoerência, como Orfeu
anseia fixar Eurídice: “anseio por fixá-la” (XII.2). Perde-a, porém, nos infernos: “tudo me resvala / Em bruma e sonolência” (XII.3-4).
Pode acontecer ficar com algum vestígio dessa poesia (“pedaço d’ouro”,
XII.5), mas, como se trata apenas de uma ‘centelha criadora’, ela “volve-se
logo fals[a]” (XII.6). Como Orfeu, sente-se morrer no momento em que
desvendaria o tesouro (sítio onde se guardam preciosidades, cuja sonoridade evoca o “ouro” que se procura)[20], isto é, quando expusesse Eurídice
à luz solar.
Recorde-se agora o passo das Metamorfoses em que Ovídio narra a
segunda morte da amada, quando, depois de descer aos infernos, Orfeu fracassa por ter “viol[ado] a proibição e ous[ado] olhar o invisível” (Chevalier
& Gheerbrant, 1994, p. 491):
Já pouco lhes faltava para a orla das regiões superiores,
quando ele, receoso de ela não vir atrás e ansioso por vê-la,
voltou o olhar, apaixonado. De súbito, ela desliza para trás.
Esticando os braços, lutando por agarrar-se e ser agarrada,
a desgraçada nada apanhou, a não ser o ar fugidio.
(Metamorfoses, 10.55-59)

Como foi dito, é preciso ter em atenção o facto de haver um movimento
horizontal no mito de Orfeu: foi quando, ansioso, olhou para trás que o
herói provocou a queda, ou seja, a restituição de Eurídice aos infernos e,
por consequência, à morte. Em Dispersão, encontramos os “olhos a volver-se” (I.42), a ânsia “por vê-la” e a luta “por agarrar” a poesia que “desliza
para trás”. Estes projectos são transtornados de forma trágica (por causa da
húbris) e o resultado precipita o sujeito num estado de incompletude (ou de
fim do que não foi): “Mas a vitória fulva esvai-se logo… / E cinzas, cinzas
só, em vez de fogo…” (II.9-10).
Eurídice esfuma-se, e é essa perda que traz ao eu sá-carneiriano o medo
de não criar: “Um disco de ouro surge a voltear… / Fecho os meus olhos
com pavor da bruma…” (IV.15-16). Amedronta-o a falta de poesia, receia
ser vencido pelo vazio (a ausência de Arte ou o fim da inspiração), aterroriza-o a página em branco.
Como se percebeu, a evanescência da amada, na iminência de restituí-la à luz (que deixa vazias as mãos de Orfeu enquanto os seus braços
20 A referência a ‘minas’ (XI.48) tem o mesmo propósito de representar o ouro escondido (a que
se junta a sugestão de escavação e movimento para baixo da terra).
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apenas prendem a bruma: “e nem um espasmo venço!...” XII.10), provoca
a segunda paralisia do correr do tempo. Em Mário de Sá-Carneiro, essa
perda pode justificar a dispersão do sujeito. De facto, o poeta recorre a
diversas figurações que dão forma a essa ideia. Nesse sentido, a nostalgia
daquilo que não conhece, que cria um oximoro, surge plasmada em V.6
como “saudades da morte” (até porque só morto Orfeu poderá reencontrar
Eurídice: X.21-24), afirmando em VI.53-54 que “As minhas grandes saudades / São do que nunca enlacei”: com o verbo ‘enlaçar’ volta a insistir-se
na ideia de agarrar Eurídice, que nunca conseguiu fazer o caminho até à
superfície. Em IV.13-14, a perda implica movimento circular (sem chegar
a um fim): “Corro em volta de mim sem me encontrar… / Tudo oscila
e se abate como espuma…” No mesmo poema, pelo oximoro, o sujeito
revela que olhou para trás, ofuscado pela luz: “Manhã tão forte que me
anoiteceu” (IV.24). Sem ter conseguido trazer a poesia para junto de si,
o eu evoca-a com saudades: a “gentil companheira” que “saudosamente
record[a]” e “A sua boca doirada”, a boca de Eurídice, é agora “um hálito
perdido” nas trevas infernais.
A alma perdida da poesia confunde-se com a do poeta: “Desce-me a
alma, sangram-me os sentidos” (IV.8); “Desceu-me n’alma o crepúsculo; /
Eu fui alguém que passou” (VI.77-78), mas agora “Não vivo, durmo o crepúsculo” (VI.80). Neste verso, ‘dormir’, usado transitivamente, empresta a
semântica à representação de um “modo de não-vida” (Martins, 1994: 203),
em hipálage, o que em Dispersão contrasta com a nostalgia do que poderia ter sido. O sujeito considera-se um “emigrado doutro mundo” (IX.19),
fora de si. Na verdade, ao insistir em referências à alma (só em III e XI essa
palavra não é citada, e em VI aparece quatro vezes), o poeta configura a
separação entre o eu e o seu interior. Sublinhe-se, porém, a ideia de que o
poeta e poesia seriam idealmente uma só realidade (“Onde existo que não
existo em mim?”, II.11), pois é este pressuposto que permite entender que a
alma do sujeito se identifica com aquela:
Só de ouro falso os meus olhos se douram;
Sou esfinge sem mistério no poente
A tristeza das coisas que não foram
Na minh’alma desceu veladamente.
(VII.1-4)

Nestes versos condensam-se as principais linhas de leitura que aqui se
foram descrevendo: a falsidade criativa que afasta o eu do ideal poético, a
nostalgia do que não viveu, apesar das expectativas e o movimento da alma
em declínio.
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Se é verdade que, no caso de Eurídice ter sido resgatada do inferno,
Orfeu “fora brasa” e “além” (VIII.31, 32), restam-lhe “Reminiscências
de Aonde” (III.3), lembranças de outro tempo (normalmente a infância,
durante a qual se “abism[ou] nas ânsias”, VI.24, mas também medieval,
I.23) e de outro lugar (longe, inacessível):
E sinto a minha morte —
Minha dispersão total —
Existe lá longe, no norte,
Numa grande capital.

(VI.57-60)

Poder-se-á questionar se este lugar que o sujeito não conhece, mas
sente, não será a projecção ou reminiscência platónica da Arcádia mítica,
uma Idade do Ouro, irremediavelmente perdida, símbolo da Altura, do
proibido e do “azul”, que justifica a necessidade de elevação aos céus: a perfeição cesárica “das cousas”, impossível de voltar a alcançar.
Resta ao sujeito não desistir mas esmagar-se, terminando a obra —
“ascend[endo] até ao fim” (XII.16). Nesta posição, pode contemplar o desfecho, impulsionando outro movimento: “ao gelo me arremesso” (Ícaro
caíra na água, este eu cai na água em estado sólido, remetendo para a ideia
de desconforto, de frieza). Se ele não se pode condensar, o gelo compensa
essa impossibilidade. A culminar a obra, confessa:
Tombei
E fico só esmagado sobre mim!…

(XII.19)

No entanto, para ele, “Vencer às vezes é o mesmo que tombar” (XII.14).
O poeta, afinal, venceu, pois completou o caminho, concluiu a obra de que é
rei. Não será por isso demais lembrar que o substantivo “dispersão” (‘disseminação’ de sentidos) ascende ao nome latino rex (‘o que domina, rei’), que,
por meio de associações lexicais e semânticas, se transforma em dispersio[21],
que, em Sá-Carneiro, leva à anulação do eu (dispersio, ‘destruição’), em pó,
capaz de se peneirar “na sombra”, mas não de se reagrupar, somatizar: “em
nada me condenso… / Agonias de luz eu vibro ainda entanto” (XII.11-12).
Todas as acções descritas são, evidentemente, metáforas do “itinerário
interior” (Sáez Delgado, 2002, p. 130) do sujeito de Dispersão, identificado
com Orfeu, por vezes confundido com Eurídice, como se a poesia existisse
num inferno tenebroso de onde o herói fosse condenado a resgatá-la para
21 A evolução é: rex > rego > (per-rego >) pergo (‘prosseguir’) > (dis-pergo >) dispergo > dispersio.
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a luz iluminadora dos seus versos. Neste ensaio procurou-se demonstrar o
carácter multímodo e complexo que estrutura um eu em demanda de um
ideal que somente consegue atingir em sonhos, pela loucura, na alucinação
do álcool[22], ou então apenas de forma muito fragmentária (leitura para
que concorre um abundante campo semântico do indício ou vestígio). Por
isso, são diversos os mitos gregos com que o poeta da dispersão se pode
identificar: Ícaro, Narciso, Orfeu, Eurídice, até mesmo Sísifo. Destes, o de
Orfeu, epónimo de revista e alegoria da própria poesia, é aquele que mais
sugestivamente parece sintetizar a demanda que anima o poeta.
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A obra Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura (2000) de António Lobo
Antunes, apresenta uma certa hibridez na sua composição: é classificada como
sendo um poema apesar das suas densas 500 páginas e é construída através de uma
multiplicidade de vozes narrativas, de perceções e de pensamentos que se entrelaçam, se repetem e se misturam. O autor reconhece ter tentado criar uma nova
arquitetura do romance, utilizando outros meios para elaborar o texto. Decidimos
explorar que outros meios poderiam entrar em jogo nesta tentativa de encontrar
outra forma de escrita.
Palavras-chave: António Lobo Antunes, análise do discurso, música e literatura
The novel Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura (2000) written by António
Lobo Antunes, shows a certain hybridity in its composition: it is classified as a
poem despite its dense text of 500 pages being created by means of a multiplicity of
narrative voices, perceptions and thoughts which intertwine, repeat and mix. The
author explained that he had tried a new kind of novel architecture, using other
means to create the text. Our aim is to explore what are these means that might have
come into play in this attempt to find another way of writing.
Keywords: António Lobo Antunes, discourse analysis, music and literature
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Na obra Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura (2000) de António
Lobo Antunes, Maria Clara, personagem central do livro, escreve um diário misturando personagens e acontecimentos apresentados na ficção como
sendo reais, com outros inventados ou provenientes dos seus sonhos. Este
livro apresenta uma certa hibridez na sua composição: por um lado, logo
no paratexto, o livro é classificado como sendo um poema apesar das mais
de 500 páginas e de uma mancha gráfica que não se assemelha à do texto
poético, mas onde se destaca a existência de uma grande preocupação com
a organização tipográfica; por outro lado, é construído através de uma multiplicidade de vozes narrativas, de perceções e de pensamentos que se entrelaçam, se repetem e se misturam.
É conhecida a admiração de António Lobo Antunes pelos poetas e pelo
trabalho que estes efetuam ao manusearem cada palavra. O autor afirma a
este propósito:
Tenho aprendido mais a escrever com os poetas do que com os prosadores.
Em poesia, pelo menos nos poetas que admiro, cada palavra tem um brilho
próprio. Mas não gosto de dividir as coisas em romance, conto, novela, poema.
(Lobo Antunes, 2004)

A separação em géneros literários é igualmente algo com o qual o autor
não concorda:
Disse que era um poema [Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura] em
homenagem a Gogol que chamou assim Almas Mortas, mas também porque
tentei mostrar que é um abuso delimitar um poema de um romance. Os géneros literários não podem diferenciar-se. (Lobo Antunes, 2005)

O autor admite pretender criar uma nova arquitetura do romance em
Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura, alterando a forma tradicional
de escrever e utilizando outros meios para elaborar o texto (Lobo Antunes,
2002, pp. 131-132). Pretendemos, neste estudo, destacar outras formas que
poderiam entrar em jogo nesta tentativa de encontrar outra maneira de
escrever. Ora o autor afirmou, várias vezes, a importância que a música
ocupou e ocupa na sua formação de escritor. A crónica intitulada “De
Deus como apreciador de jazz” (Lobo Antunes, 2002) permite-nos entrever
numerosas pistas relacionadas com esta procura:
Cresci com um enorme retrato de Charlie Parker no quarto. Julgo que para um
miúdo que resumia toda a sua ambição em tornar-se escritor Charlie Parker
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era de facto a companhia ideal. Esse pobre, sublime, miserável, genial drogado
que passou a vida a matar-se e morreu de juventude como outros de velhice
continua a encarnar para mim aquela frase da Arte Poética de Horácio que
resume o que deve ser qualquer livro ou pintura ou sinfonia ou o que seja: uma
bela desordem precedida do furor poético

diz ele
é o fundamento da ode. Sempre que me falam de palavras e influências
rio-me um pouco por dentro: quem ajudou de facto a amadurecer o meu
trabalho foram os músicos. A minha estrada de Damasco ocorreu há cerca
de dez anos, diante de um aparelho de televisão onde um ornitólogo inglês
explicava o canto dos pássaros. Tornava-o não sei quantas vezes mais lento,
decompunha-o e provava, comparando com as obras de Haendel e Mozart,
a sua estrutura sinfónica. No fim do programa eu tinha compreendido o
que devia fazer: utilizar as personagens como os diversos instrumentos
de uma orquestra e transformar o romance numa partitura. Beethoven,
Brahms e Mahler serviram-me de modelo para A Ordem Natural das
Coisas, A Morte de Carlos Gardel e o Manual dos Inquisidores, até me achar
capaz de compor por conta própria juntando o que aprendi com os saxofonistas de jazz, principalmente Charlie Parker, Lester Young e Ben Webster,
o Ben Webster da fase final, de Atmosfera para Amantes e Ladrões, onde se
entende mais sobre metáforas directas e retenção de informação do que
em qualquer breviário de técnica literária. Lester Young, esse, ensinou-me
a frasear.

Deste modo, partindo de algumas características gerais da obra em
estudo – multiplicidade de vozes narrativas, trabalho tipográfico, entre
outras – e das reflexões do autor, parece-nos podermos considerar esta obra
como sendo representativa de uma nova forma de escrever romances que
se pode aproximar da escrita musical. Propomo-nos, por conseguinte, num
primeiro momento, refletir em paralelo sobre a evolução dos modelos sinfónicos e dos vários períodos do jazz e sobre a evolução da arte de escrever
de António Lobo Antunes. Num segundo momento analisaremos de que
modo a escrita romanesca de Não entres tão depressa nessa noite escura se
pode aproximar de uma partitura musical.
Partindo da afirmação do autor sobre ter tentado escrever os livros
A Ordem Natural das Coisas (1992), A Morte de Carlos Gardel (1994) e o
Manual dos Inquisidores (1996), baseando-se nas estruturas das sinfonias
de Beethoven, Brahms e Malher para depois passar a um sistema de escrita
individual e singular, vejamos de que modo se deu a evolução da sinfonia
após estes três compositores e de que modo a escrita de Lobo Antunes também terá evoluído a partir dos romances acima mencionados.
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Com e depois de Beethoven (1770-1827), o sinfonista dispõe, a partir
de uma base quádrupla clássica[1], de um certo número de variantes, muitas delas indicadas e experimentadas pelo próprio Beethoven, que tentou
introduzi-las com maior ou menor sucesso. O modelo da sinfonia clássica
começa então a esgotar-se e a usar-se. Michel Chion (1994, p. 68) afirma:
Cependant, il s’est produit forcément, entre le début du XIXe siècle et sa fin,
une usure progressive du scénario tonal et modal classique, usure favorisé
par le recours trop fréquent aux mêmes formes, par le goût croissant pour les
modulations hardies, et par l’exacerbation même de la conscience tonale.

Em consequência, dá-se uma rutura com este modelo clássico trabalhado até aos seus limites. Surge então o nome de Schönberg (1874-1951)
que evoca ao mesmo tempo a continuidade e a rutura com a tradição musical. Inventor de um novo sistema musical, o dodecafonismo ou música
serial, este compositor rompeu com o sistema tonal tradicional, herdado
de J.S. Bach. Suspendendo as funções tonais, chegou ao atonalismo. A etapa
final, construtiva, é a música serial, em que a obra se elabora segundo uma
série em que estão representados os doze sons da escala cromática. Foi uma
evolução sistemática, que partiu do hipercromatismo de Wagner de Tristão
e Isolda para chegar à dissolução tonal (atonalismo) e, depois, à construção
do seu próprio sistema.
António Lobo Antunes, por seu lado, começa nos seus livros a trabalhar e a re- / des- organizar as formas canónicas do romance: o tempo e o
espaço, as vozes que surgem no texto, a redução da ação a favor do aparecimento de pensamentos e memórias. Após ter usado e re-trabalhado
as categorias tradicionais da construção romanesca, o escritor pretende ir
mais além e construir um outro sistema de escrita. Deste modo, os livros
do autor tornam-se cada vez mais complexos, perturbando o horizonte de
expectativas do leitor, pois categorias como tempo e espaço cronólogicos
são dinamitadas. A ação acaba por se apagar, dando lugar a uma série de
pensamentos, de monólogos que se sobrepõem, de vozes e de silêncios que
ocupam simultaneamente a página. Maria Alzira Seixo fala, a propósito de
Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura, de “várias vozes discordantes”, de uma “espécie de desacerto instrumental”, de “escalas, ou, registos de
expressão convocados”, ou ainda de “distonia” (Seixo, 2002, p. 419), concluindo que é bem provável que se trate de “uma nova forma de escrever
1 Um primeiro movimento rápido de forma sonata; um segundo movimento lento frequentemente em forma de lied; um minueto ou scherzo e um final de forma variável.
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romances similar à da ruptura com o universo tonal, em música, praticada
pela Escola de Viena” (Seixo, 2002, p. 419).
Pensamos que este livro condensa uma série de procedimentos de
escrita afinados e desenvolvidos nas obras posteriores que nos permitem
falar de rutura. Rutura é igualmente o termo aplicado ao tipo de jazz praticado por Charlie Parker – o BeBop (1940-1948). O BeBop surge como um
corte com o passado (Blues e Swing) e os jovens músicos desta geração pretendem explorar novas possibilidades rítmicas e harmónicas impossíveis
de desenvolver no seio das grandes formações de jazz. Pela primeira vez
na história do jazz, uma geração constituída por músicos como Charlie
Parker e Charlie Christian, entre outros, tornou-se numa “avant-garde” (cf.
Bergerot, 2001, pp. 106-124). Dizer as coisas de outra maneira, inscrever
todos os possíveis na composição musical e fazer coexistir vários mundos
numa mesma composição, eis algumas das caractéristicas do BeBop que de
maneira global podemos associar à criação romanesca de António Lobo
Antunes e a uma das suas afirmações: o desejo de colocar toda a vida entre
as páginas de um livro (cf. Lobo Antunes, 2005).
Se a escrita romanesca de António Lobo Antunes reflete de maneira
global alguns aspetos desenvolvidos e postos em questão pelos movimentos
musicais ligados quer à sinfonia quer ao jazz – dois dos referentes musicais
indicados pelo próprio autor – vejamos agora de que maneira podemos
identificar algumas semelhanças entre a escrita romanesca de Não Entres
Tão Depressa Nessa Noite Escura e a escrita musical.
Este tipo de aproximação coloca inevitavelmente o problema da exatidão terminológica. A dificuldade levantada pela questão da influência formal da música na literatura relaciona-se com o carácter obrigatoriamente
metafórico da aproximação entre termos musicais e termos linguísticos
e literários. Por exemplo, a noção de “romance polifónico” que Bakhtine
definiu em oposição à tradição monológica do romance, fazendo referência à igualdade das vozes, à pluralidade das visões, à multiplicidade dos
centros de narração, intrínsecos, segundo ele, aos romances de Dostoievski
(Bakhtine, 1978), deveria corresponder a uma obra na qual o autor conseguiria fazer ouvir simultaneamente as vozes das diferentes personagens.
Contudo, a literatura, que é por natureza monódica e linear, pode dificilmente, e ao contrário da música, sobrepor vozes. Este tipo de exemplo leva-nos a avançar com prudência no terreno das analogias musico-literárias,
daí que falemos em semelhanças e não numa coincidência ou identificação
de termos.
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Entre as semelhanças que podemos identificar entre a escrita romanesca a escrita musical destacamos, partindo do texto literário, os seguintes aspetos: a polifonia, a pontuação, o espaço-branco e a translineação
abrupta.
“Polifonia” é um termo que provém da terminologia musical e que
surge nos estudos linguísticos e literários a partir dos trabalhos do Círculo
de Bakhtine. Apesar da problemática decorrente quer da tradução dos termos em russo quer das diferenças entre as noções de dialogismo e polifonia
que não podemos desenvolver neste breve estudo (Nowakowska, 2005, pp.
19-32), o termo relaciona-se directamente com a ideia de um diálogo, de
uma interação entre dois ou mais discursos ou entre várias vozes narrativas (Reis & Lopes, 2000, p. 332). Em Não Entres Tão Depressa Nessa Noite
Escura, assim como noutros livros do autor, podemos destacar vários tipos
de enunciação que correspondem a formas gráficas por vezes diferentes. Ao
representarmos um excerto da obra separando as várias fontes de enunciação, obtemos a seguinte representação:

4.

3.

2.

1. p.113

Onde seria a casa
de Alcoitão, leopoldina? Junto ao
cruzamento de São
Domingos de Rana,
num dos dois ou
três pátios onde só
o sol, só a chuva, só
uma criatura a lavar
roupa numa horta
de traseiras para
quem o teu nome
era uma lembrança
vaga, um selo em
desuso, uma moeda
fora de circulação
encontrada por
acaso numa algibeira antiga, restos
do passado nesses
fundos de gaveta
que são a a margem do tempo? Se
perguntasse por ti
na loja de nastros a
dona a bispar com
os olhos a empregada idosa

ou madrinha ou tia

na cadeirita que
marcava a fronteira
do estabelecimento
com o que parecia
a cozinha, o que era
decerto a cozinha
pela aura mais clara
das caçarolas, loiças
e relentos de molho,
a empregada idosa

ou madrinha, ou tia

na atitude de para
quê dos velhos,
a dona da loja a
devolver-me o
retrato, a esperar
que eu saísse para
telefonar à minha
mãe e a minha mãe
numa severidade
em que se adivinhavam queixas
complicadas que
detestaria ouvir

- Precisamos de
ter uma conversa
menina

não posso perguntar por ti na loja de
nastros mas posso
sentar-me no café
e esperar-te no
meio das mulheres
que entram e saem
da mercearia, o
autocarro para o
Estoril e até amanhã
Leopoldina, um dos
guardas a destrancar
o portão desiludido
por não ser a Ana,
talvez um segundo
e um terceiro a
fazer corpo com os
freixos e a agitar
folhas como eles,
(...) afastei a porta
de repente

1.

2.
3.

- Qual de vocês dois
esteve lá em cima às
escondidas de mim?

dalizadas comigo

minha irmã escan-

a minha mãe e a

minha imaginar

que idiotice a

instante a seguir

Leopoldina e no

imaginei que a

por um instante

Alcoitão

semanas na casa de

(...)semanas atrás de

receio das criadas

-se do muro por

atrevia a aproximar-

Alcoitão não se

falar de nós em

moramos, nunca
ouviu falar de nós,
deve ter morrido
há séculos e ainda
que soubesse onde
morávamos e
ouvisse

era impossível que

ouvisse

que a Leopoldina,

- Clarinha

nem sonha onde

- Maria Clara

4.

3.

2.

1.

de traseiras?)

roupa numa horta

uma criatura a lavar

o sol, só a chuva, só

três pátios onde só

num dos dois ou

Domingos de Rana

zamento de São

(junto ao cru-

meu avô e a minha

professor e a doente
avó

e domingos com o

e domingos com o

minha avó

não alcanço bem, a

um homem que

acompanhada por

para o Canadá

minha mãe emigrou

entre ambos (...) a

- Desgraçada

velos

que a morte do meu
pai se interpunha

o meu avô só coto-

de incicio cuidei

- Idalina
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Aos vários tipos de enunciação / vozes atribuímos cores diferentes e
colocámo-los em colunas de acordo com o seu aparecimento e transição
no romance. Observamos, assim, a existência de níveis diferenciados –
um narrador predominante (1); precisões dadas ao que é contado no nível
anterior (2); frases em discurso directo (3); e frases entre parênteses (4)
– que podem ser lidos de maneira separada ou alternada. Parece-nos que
esta representação tem a vantagem de colocar cada voz textual num nível
ou linha diferente à semelhança da escrita musical de uma sinfonia ou de
uma composição polifónica (por exemplo o jazz), e de nos mostrar que,
tal como o músico / intérprete, o leitor tem de conseguir ler, por um lado,
cada voz em separado, mas deve, ao mesmo tempo, conseguir lê-las / ouvi-las juntas (no caso da música, em simultâneo). E aqui reside talvez uma
das dificudades de leitura dos livros de António Lobo Antunes – trata-se
de uma outra maneira de ler. O leitor torna-se no maestro que lendo cada
voz / instrumento em separado consegue apreender a unidade que existe
na fragmentação e na heterogeneidade e aceder a um sentido formado pela
multiplicidade de sentidos.
A pontuação permite introduzir uma organização ritmica e visual no
texto escrito. Na obra em estudo, a pontuação caracteriza-se pela existência
de múltiplas suspensões e pausas. Trata-se de uma pontuação que se baseia
em frases curtas nas quais o discurso directo ou as alterações de voz obrigam à mudança de linha, marcando, deste modo, o ritmo do texto. Com
efeito, a pontuação não se faz utilizando os tradicionais sinais ortográficos, visto não encontrarmos praticamente nenhum ponto final, mas ela
é feita pela alternância da enunciação. A escrita suspende-se para deixar
que outras vozes e pensamentos se introduzam no discurso. Citando Henri
Meschonnic, observamos que “la ponctuaction est l’insertion même de
l’oral dans le visuel” (1982, p. 300). São as várias vozes, que pela sua presença, ausência ou modulações, imprimem uma pontuação e um ritmo ao
texto à semelhança dos instrumentos de uma composição musical. Vejamos
o seguinte exemplo:

4.

3.

2.

1. p.93

que anoitecia mais
cedo ou o dia se

que fngiu não repa-

rar em nós

Maria Clara?

tas o senhor doutor

oposto ao rio em

assustou a neta órfã

- Não cumprimen-

fábrica no lado

apertar-me o braço

giando-se no Tejo

depressa refu-

encolhia mais

duas chaminés de

a minha mãe ao

teatro

real, um adereço de

demais para ser

correio encarnado

a do marco do

casas, árvores, cores,

mentar-nos

o médico a cumpriprimento

minha mãe o cum-

o médico a dirigir à

palavras)

(garantia ele sem

1. p.94

2.
3.
4.

que se destinava à
Ana, alguém

(uma mulher?)

ajudava alguém

(um homem?)

encontrei-me no

ombro e o queixo,

auscultador entre o

com o violino do

telefone em telefone

gada da recepção de

muletas, a empre-

a avançar com

cer pelas manchas

pai fácil de reconhe-

rentes, o pai do meu

mãe e eu transpa-

médico, a minha

apenas a Ana e o

sem que me doesse,

reta trespassou-me

e um farol de moto-

de giz (...)

caixilho

(sou eu ali, sou tu

aqui, sou nós duas?)
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Trata-se de um ritmo rápido e sincopado que coloca em jogo quatro
enunciações diferentes. A mudança de linha corresponde na maior parte
dos casos à mudança de voz. O texto é pontuado por este jogo de vozes e não
pelos sinais ortográficos. Neste sentido, parece-nos que o tipo de pontuação
escolhido deixa em aberto a frase e apela a uma tentativa de reprodução da
simultaneidade. As frases não são estanques, fechadas pelos pontos finais e
pelas maiúsculas, mas abertas e arejadas. Ao nível tipográfico apercebemo-nos imediatamente das frases curtas e dos brancos que, tal como Anne
Herschberg Pierrot (2005, p. 150) afirma criam um “efeito de voz”:
Les blancs ne sont pas simplement le fond indifférencié sur lequel se détache
l’écriture, ils constituent une véritable ponctuation de texte et de page. Ils inscrivent une «diction graphique» qui crée un effet de voix.

Com efeito, os vazios gráficos introduzem um ritmo específico que nos
conduz a considerar o tecido sonoro do texto. Os travessões introduzem o
discurso directo, os parênteses assinalam interrupções, mudanças de voz
e de pensamentos. Henri Meschonnic (1982, p. 299) pronunciou-se igualmente acerca da questão da audição do texto e parece-nos importante fazer
referência às suas considerações:
Il n’y a pas d’un côté, l’audition, sens du temps, d’un autre, la vision, sens de
l’espace. Le rythme met de la vision dans l’audition, continuant les catégories
l’une dans l’autre dans son activité subjective, trans-subjective. Le visuel est
inséparable de son conflit avec l’oral.

Esta ligação entre tecido sonoro e tecido visual coloca em evidência
uma prosódia do texto que encontramos também na leitura de composições musicais e que é inseparável da leitura desta obra. Françoise Boch
(1989, p. 96) a propósito da tomada de notas atribui à existência do branco
gráfico o termo de “marca semiográfica” e distingue três tipos:
(…) ce que nous appelons les «unités péricatenales» accompagnent le texte,
«les unités intégrées» en modifient l’aspect; les «unités caténales» font partie du
texte, en tant qu’elles apparaissent sur la chaîne graphique.

Esta distinção parece-nos útil, na medida em que nos permite distinguir este tipo de branco de página, consequência da presença de frases curtas e da introdução do discurso directo e o espaço-branco introduzido no
interior da frase.
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O espaço-branco enquanto unidade concatenal é um processo recorrente em Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura que não se pode separar do trabalho entre a linguagem e o seu sentido e a sua representação
gráfica. Em música, as pausas, a duração dos sons (semibreve, mínima,
semínima, colcheia...) são representadas graficamente. Na literatura, tal
representação só muito recentemente começou a surgir. Neste livro de
António Lobo Antunes destaca-se a presença de pausas e de espaços brancos representados graficamente no texto:
a Maria Clara é o

da casa (Lobo Antunes, 2000, p. 37; p. 204; p. 205)

e o meu pai de dentes todos a argumentar com os jugoslavos numa língua confusa, quando éramos fadas no rebordo do lago víamo-lo discursar no escritório, persuasivo, tenaz, o menino a fixar a própria
numa curiosidade
de barro, as folhas que mesmo em agosto (...) (Lobo Antunes, 2000, p. 96)
o jardineiro abria a torneira e o menino de barro principiava a
, levávamos o afilhado de volta ao internato (...) (Lobo Antunes, 2000, p. 103)
(...) ocupar-me de tarefas inúteis que enquanto durassem adiariam a
o lanche na bandeja, a maçã cozida (...) (Lobo Antunes, 2000, p. 205)

,

à entrada da garagem, à entrada da sala com uma chave de fendas e no cabo da
chave de fendas um coágulo de óleo e não era óleo era
, a fluidez
do
, aquele vermelho escuro e contudo nós não sentindo, não vendo (...)
(Lobo Antunes, 2000, p. 271)

Os espaços-brancos são graficamente visíveis e tal como na escrita
musical contemporânea podem surgir espaços brancos ou omissões. Eles
representam o silêncio, o não-dito, a suspensão (Vaz Warrot, 2007) e obrigam o leitor a parar e a interrogar-se sobre o que poderia estar escrito.
Tal como as notas musicais se declinam em semi-breves, colcheias, semi-colcheias, umas mais longas do que outras, também a palavra se torna
passível de arranjos e cortes e de conjugações variáveis. O tratamento do
significante enquanto objecto material leva-nos a pensar nas notas que se
conjugam para formar um som e que podem suspender-se deixando que
outros sons surjam e se misturem, sobrepondo-se. Atentemos nos seguintes
exemplos da obra em análise:
os castanheiros afastaram-se de mim, quem me pegava ao colo afas
- Amanhã depois de amanhã quarta-feira sei lá
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tou-se de mim e principiei
acho que não sentia nada, não sinto nada ao lembrar isto (...) (Lobo Antunes,
2000, p. 133)[2]
a Adelaide
a procurar qualquer coisa sob ela que eu não podia ver, qualquer coisa miúda
que chor
não, qualquer coisa miúda e sem importância alguma que escondeu no vestido
(Lobo Antunes, 2000, p. 166) [3]
(...) quero um lobo da Alsá
quero um setter no Natal, quero um colar de esmeraldas (...) (Lobo Antunes,
2000, p. 217)[4]
(...) a escrever o que não disse nunca
não diria nunca
que por exemplo em nossa casa cadáv
- Afirmou que o seu pai negociava em armas? (Lobo Antunes, 2000, p. 277)[5]
- detestava essa velha
e nem uma lágrima sequer, não consigo ter lágrimas
de gengiva com um único dente e o alicate ou o dente arrancando-me de mim
até que qualquer coisa numa tijela de plástico, o neto se desinteressar regressando aos caixotes, a par
não pode ser, garanta-me que não pode ser, a minha filha não
teira triunfal
- Já está (Lobo Antunes, 2000, p. 431)[6]

As palavras são desmontadas e cortadas – por vezes nunca acedemos
à sua totalidade, outras vezes é como se no seu interior fosse possível ouvir
outras vozes. Nestes casos parece-nos que este pode ser um dos procedimentos para tentar reproduzir a simultaneidade de vozes e que é dificilmente realizável no texto literário. Mas apesar da barreira da linearidade da
língua escrita, o autor tenta introduzir a simultaneidade cortando palavras,
dividindo sílabas, prolongando sons, tal como um músico o faz quando
escreve uma partitura.
2
3
4
5
6

(o negrito é nosso).
(o itálico é do autor, o negrito é nosso).
(o negrito é nosso).
(o negrito é nosso).
(o negrito é nosso).
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Na literatura como na música o tentar ir além dos modelos canónicos, criando novos processos de criação, é algo que sempre acompanhou
a criação artística. A influência da música na formação de António Lobo
Antunes afigura-se-nos como uma das chaves para aceder a um projeto
de escrita ambicioso e complexo, caracterizado pelo desejo de dizer e de
contar de outra forma.
Pensamos que, tal como o autor o anuncia na dedicatória desta obra
“Para a Zé que há-de encontrar maneira de ler este livro”, uma das maneiras
possível será pensarmos numa escrita que, em certos aspetos, – a polifonia, o tipo de pontuação, o espaço-branco e a translineação abrupta, entre
outros – , se aproxima da escrita musical.
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Problematizando a noção de arquivo a partir de Jacques Derrida, revisitaremos o
trajeto histórico da censura no teatro brasileiro e do processo censório da peça teatral Perdoa-me por me traíres do dramaturgo brasileiro Nelson Falcão Rodrigues –
processo disponibilizado pelo Arquivo Miroel Silveira (AMS / USP). Exploraremos
nessa relação os paradoxos e os conceitos que atravessam o arquivo para compreender as ações censórias que trouxeram para si obras teatrais e, ainda, intencionaram
agir diretamente sobre elas, solicitando cortes e mudanças diversas – algo que nos
permite considerar a ideia de dupla autoria presente no embate artista versus censura. Com isso, o efeito de abrir o arquivo por meio de conceitos derridanianos
é se confrontar com verdades antes não pensadas em torno da censura enquanto
arquivo, ampliando a dimensão histórica envolvida e igualmente da nossa capacidade de analisa-lo.
Palavras-chave: censura, arquivo, Nelson Rodrigues, Teatro brasileiro, Jacques
Derrida, Arquivo Miroel Silveira
Questioning the file notion from Jacques Derrida, we revisit the history of censorship in Brazilian theater and the censorial process concerning the play Forgive me
for You betraying me by the Brazilian playwright Nelson Falcão Rodrigues, with
material provided by Miroel Silveira Archive (AMS / USP). The article aims to
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explore the paradoxes and concepts that characterize the file in order to understand the censorship actions against theatre plays and the attempts to intervene
directly, prompting cuts and several changes – that allows us to consider the idea of
dual authorship in the clash artist versus censorship. Thus, the effect of opening the
file applying a Derridarian view means to be confronted with facts previously not
taken into account about censorship as a file, expanding the historical dimension
involved and also our ability of its analysis.
Keywords: censorship, archive, Nelson Rodrigues, Brazilian theater, Jacques
Derrida, Archive Miroel Silveira.


O trajeto histórico da censura no Brasil é extenso, pois percorre desde o
período colonial chegando até os nossos dias, com intensidades de atuação
diferentes. Os fatos históricos que serão reconstituídos adiante guiarão a
reflexão acerca do objeto desta pesquisa, o arquivo. Portanto, o caminho
revisitado vai do período colonial até a ditadura militar, problematizando
o lugar da censura no teatro brasileiro e de que maneiras se constitui o
arquivo. Em seguida problematizaremos a trajetória de formação do
arquivo de censura da peça teatral Perdoa-me por me traíres do dramaturgo
brasileiro Nelson Falcão Rodrigues (1912-1980), tendo como base as ideias
de Jacques Derrida sobre o tema.
O conceito de arquivo proposto por Derrida (2001) é relacionado nesta
discussão: por um lado, a censura que põe em reserva os originais das
obras teatrais e mostra ao público somente o que lhe convém; por outro,
aquilo que o artista reúne de suas criações, o que pode estar contido na
obra ou fora dela – a autocensura, por exemplo. Derrida explica que o mal
de arquivo é “um sintoma, um sofrimento, uma paixão: o arquivo do mal;
mas também aquilo que arruína, desvia ou destrói o próprio princípio do
arquivo” (2001, p. 9). Seria a censura um mal de arquivo? Assim,
empreender a leitura crítica do arquivo e propor a sua desconstrução, que já
se realiza efetivamente no campo da história contemporânea pela abertura dos
múltiplos arquivos sobre o mal, implica não apenas uma interpretação do
passado da tradição ocidental, mas principalmente a sua possível abertura
para o futuro. (Birman, 2008, p. 109)
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É nesta condição que se desenlaçam as tramas históricas e suas implicações sociais, no caso, ao trazer a discussão um processo censório: temos em
mãos uma prova das ações que acometeram o artista investigado, podendo
então, a partir da materialidade do passado problematizar o lugar que a arte
ocupava numa respectiva época. Acerca do arquivo em Derrida completa
Naira Ciotti (2005, p.105):
As fronteiras entre o que é digno do nome arquivo e o que não é, parecem
seriamente abaladas, para o filósofo [Derrida]. Trata-se da assinatura que os
sujeitos em questão deixam sobre os próprios arquivos. A democratização
efetiva se mede pela participação e acesso aos arquivos e, o contrário também
acontece, o antidemocrático se mede por aquilo que se chama de interdição ao
arquivo, o recalque do arquivo. (Grifo nosso)

A censura tem início, segundo Maria Castilho Costa (2008), a partir
do momento que os colonizadores têm contato com as manifestações dos
nativos; ao mesmo tempo, instituem-se parâmetros para conversão desses povos através de um modelo de teatro predominantemente religioso e
inicia-se um tipo de repressão que tenta impor modelos e práticas consideradas aceitáveis. Nas palavras de Laura Souza (1986, p.279) a vontade dos
europeus recém-chegados ao solo brasileiro era “a que se mantivesse coeso
capaz de perpetuar uma determinada forma de pensamento – o racional,
de raízes greco-romanas – em detrimento de outro, muito mais ambíguo e
equívoco – o sistema folclórico”.
Mais tarde, com a independência do Brasil, a censura sai do poderio da
Igreja, chegando às mãos da Intendência Geral de Polícia por decisão de D.
Pedro I. Assim, a censura era orientada a agir de imediato interrompendo o
fluxo do espetáculo caso fosse necessário, pois “com o camarote reservado
nos espetáculos teatrais, os censores da polícia tinham poderes para prender em meio à encenação qualquer ator que abusasse de gestos e palavras”
(Costa, 2008, p.16). Neste momento, além de continuar com os princípios
morais que regiam a censura até então, agrega-se a esse controle mais nitidamente os interesses de ordem política – buscando defender “o respeito
aos poderes políticos da nação e às autoridades constituídas e, também, a
castidade da língua” (Souza, 1986, p.19).
Esses dois momentos iniciais retratam uma censura ‘desabrigada’ que
para seu exercício impõe-se parasitariamente sob a autoridade de outro –
no caso, a igreja e, posteriormente, a polícia. Podemos refletir sobre isso a
partir de Jacques Derrida (2001) que vai trazer à luz o termo Arkhé (arquivo)
que designa, ao mesmo tempo, começo e comando, ou seja:
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Este nome coordena aparentemente dois princípios em um: o princípio da
natureza ou da história, ali onde as coisas começam – princípio físico, histórico ou ontológico -, mas também o princípio da lei ali onde os homens
e os deuses comandam, ali onde se exerce a autoridade, a ordem social,
nesse lugar a partir do qual a ordem é dada – princípio nomológico. (Derrida,
2001, p.11 – grifo do autor).

A forma como esse poder de controle se estabelece (quem o comanda),
com seus interesses e variâncias, define (ali) onde a ordem está sendo dada.
No caso, transpondo esse pensamento à prática da censura, a igreja impõe
um teatro com fins religiosos moldando o diferente e intencionando torná-lo comum à sua cultura, e do outro lado, a polícia retira o gesto não aceito e
deixa o vazio em cena num ato de completa violência. É aqui onde as coisas
começam: os princípios morais e políticos que serão a base do exercício da
censura, mas obviamente além destes, outros princípios se agregariam ao
seu regimento. Então, Derrida nos esclarece que a concepção de arquivo
está associada ao poder, é preciso que alguém tenha a ação de comando
através de um exercício da lei para iniciar a constituição de um arquivo em
sua dimensão monológica.
As duas áreas institucionais, igreja e polícia, desempenhariam a função
de quem Derrida chama de arcontes, responsáveis por exercer a lei e a quem
“cabiam-lhes também o direito e a competência hermenêuticos. Tinham o
poder de interpretar os arquivos” (Derrida, 2001, p.13). Nesse sentido, ao
pensar nas épocas em questão, não seriam as obras teatrais dispostas a um
julgamento, uma espécie de arquivo a ser interpretado por eles?
Mesmo nas ações censórias dessa época se ausentarem de documentos
(pareceres, assinaturas, etc.) que justificassem a prática deliberada, não se
exime a possibilidade da existência de um arquivo. Pois, “os documentos,
que não são sempre escritos discursivos, não são guardados e classificados no
arquivo senão em virtude de uma topologia privilegiada” (Derrida, 2001, p.
13; grifo nosso), podemos compreender a topologia como os espaços dedicados a representação teatral, o lugar onde eram ‘guardadas’ as montagens
cênicas – a presença. Esse fator abre margem para se pensar nas produções
teatrais enquanto arquivo vivo ou arquivo presente no corpo dos atores,
já que os censores eram responsáveis por comandar e interpretar as obras
cênicas, e assim fazer com que sua ação repressora se cumprisse em meio a
cena. Mesmo que utilizasse a própria arte para isso:
Esse projeto, cuja missão era organizar a administração do Estado em trânsito, tem no campo da produção cultural, uma importância singular na con-
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dução do projeto de civilização, em função do seu poder simbólico que atua
como um poder subordinado, isto é, como uma forma transformada, quase
(...) irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas de poder (...).
(Medeiros, 2010, p. 41)

Esse excerto demonstra que a obra de arte, enquanto arquivo, não pertencia somente ao artista que a tinha como parte de sua formação – seu
repertório artístico – no entanto, por obrigatoriedade ‘dividia’ autoria com
a censura, que tinha quase a mesma autonomia do artista para alterá-la. É
possível agora entendermos como se manifesta a ideia da dupla autoria do
arquivo censório, que mais tarde terá sua materialidade definida sobre os
manuscritos originais das obras teatrais, ou seja, da dramaturgia. A censura
não somente agia sobre as peças teatrais, como também, induzia o fazer
artístico de outros artistas que chegava a moldar previamente suas obras
a partir de determinados critérios, ocorrendo uma repressão ‘epidêmica’.
Isso encaminha a outra ideia que Derrida chama de poder de consignação, que seria o ato de reunir os signos, ou mais precisamente, “a consignação tende a coordenar um único corpus em um sistema ou uma sincronia
na qual todos os elementos articulam a unidade de uma configuração ideal”
(Derrida, 2001, p. 14). O que a censura intencionou em sua existência era,
dentre outras coisas, enquadrar as produções teatrais a um modelo preexistente ao retirar a liberdade do artista de exprimir em suas obras a sua visão
sobre o mundo e sobre a vida, um tipo de consignação que se concretizava
para promoção dos ideais da política vigente.
Em 1843, no Rio de Janeiro surge o primeiro órgão oficial de censura
teatral pertencente ao Conservatório Dramático Brasileiro. Eis então, o
abrigo próprio da censura que passa a ter maior domínio para analisar as
produções teatrais com certa antecedência, focando no texto dramático e
fiscalizando a cena. As ações eram guiadas exclusivamente por intelectuais
da época, “clérigos, professores magistrados e escritores que rodeavam o
monarca, interessados nas benesses do Estado, dispostos a legitimar essas
práticas em nome da moral e dos bons costumes” (Costa, 2008, p. 16). Entre
os nomes da comissão de censores, estavam os dos escritores brasileiros
Machado de Assis e José de Alencar, o que se permite considerar a presença,
mesmo que escassa, daqueles que tentavam agir como curadores - em prol
da qualidade artística teatral.
Apresenta-se, portanto, a necessidade das ações censórias serem amparadas perante um grupo específico, a institucionalização garante a eles uma
organização do poderio de repressão, como também uma possibilidade de
reservar as obras ou “amontoa-las” nas salas. Mas, segundo Foucault (2009,
p. 177):
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o poder de regulamentação obriga à homogeneidade; mas individualiza, permitindo medir os desvios, determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar
úteis as diferenças, ajustando-as umas às outras. Compreende-se que o poder
da norma funcione facilmente dentro de um sistema de igualdade formal, pois
dentro de uma homogeneidade, que é a regra, ele introduz, como um imperativo útil e resultado de uma medida, toda a gradação das diferenças individuais.

Esse aspecto de individualidade será nítido mais a frente, quando em
contato com o documento de censura se perceberá que em uma comissão
é possível haver impasses e opiniões divergentes entre censores, contudo
a ciência sobre a opinião do outro pode gerar alterações sobre a primeira
opinião dada, provocando uma homogeneidade ao retirar a medida do
possível as discrepâncias. Porém, a existência de um núcleo formaliza concretamente a ideia de arquivo, “ele tem força de lei, de uma lei que é da
casa (oîkos), da casa como lugar, domicílio, família ou instituição” (Derrida,
2001, pp. 17-18), além disso, estes começarão a exigir que as obras teatrais
venham até eles para fins de análise. E isso diz respeito a uma acuidade
maior sobre os textos dramatúrgicos, pois qualquer intervenção sobre o
texto, consequentemente, incidiria na cena – tendo em vista o modelo de
Teatro que era praticado nesse período, que tinha a dramaturgia como um
dos principais motivadores cênicos (Magaldi, 2001).
Com isso, começa-se a ter registros históricos da ação da censura sobre
a dramaturgia brasileira, peças como O noviço de Martins Penna, A inquisição em Roma de Luíz Antônio Burgain, O poeta e a Inquisição de Gonçalves
Magalhães, e A mulher inocente e satanás de autor desconhecido (Souza,
1986, p. 51). São algumas acometidas pela censura monárquica, “uma fiscalização realizada por designação do rei e em seu nome. Era ele pessoalmente que assinava as autorizações para a apresentação pública ou suas
proibições” (Costa, 2008, p. 17).
Há uma materialidade que permeia as ações da censura permitindo o
início de uma prática arquival, nas palavras de Derrida assume-se que “não
há arquivo sem um lugar de consignação, sem uma técnica de repetição e
sem uma certa exterioridade. Não há arquivo sem exterior” (2001, p. 22).
Aspectos estes encontrados na censura por reverberar na arte teatral. A
questão da repetição remete a condição a que se sujeitavam as obras dramáticas de sempre ter de se apresentar dentro dos moldes especificados
pela censura, algo que na maioria das vezes deturpava a verdadeira intenção estética do artista para com sua obra, ou ainda, a posteriori interferia
na progressão criativa do artista que repensava suas criações dentro dos
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limites permitidos - a autocensura. A exterioridade seria tanto aquilo que
se mostra, como também, o que está guardado da obra.
Seguem, então, os períodos históricos que compreendem a República e
o Estado Novo, apresentando uma maior atividade da censura, que se torna
mais rotineira e burocrática. Os lugares de atuação recebem nomes distintos, mas as premissas que regem seus estatutos continuariam os mesmos.
Porém, até a metade do século XX, ocorre uma maior abertura da censura
devido à acumulação de funções do órgão responsável, que recebe o nome
de Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP, o qual desempenhava
além da prática censória 53 outras funções (Costa, 2008).
Enquanto isso, neste mesmo período no Teatro brasileiro, nota-se o
surgimento de companhias teatrais, como: Os comediantes, o Teatro do
Estudante e o Teatro Brasileiro de Comédia. Além desses, “outros nomes
estrangeiros, de melhor ou pior formação, somaram-se a esses esforços da
década de quarenta, que deslocava para o encenador o eixo central do espetáculo” (Magaldi, 2001, p. 208). Tais mudanças no cenário teatral brasileiro
não seriam possíveis, caso a censura mantivesse a regularidade de sua força
no decorrer dos anos. Foi devido às oscilações de sua potência repressora, e
a sobrecarga de funções desempenhadas pelo órgão, que surgiram espaços
satisfatórios para o crescimento artístico, e mais uma prova disso seria o
advento da modernidade cênica brasileira em 1942, com a obra Vestido de
Noiva de Nelson Rodrigues (1912-1980) – tendo a participação do grupo
Os comediantes e do encenador polonês Zbigniew Ziembinski.
Entretanto, não tardou muito para que o nível da repressão gradativamente aumentasse seu grau. Essa medida pode ser constatada se observar
a trajetória artística do dramaturgo Nelson Rodrigues. Apesar do grande
apogeu vivenciado por ele em Vestido de Noiva (1942) – sua segunda peça
– as obras seguintes do autor foram alvos de constantes repressões. A preferência do dramaturgo em retratar problemáticas humanas, em seu lado
mais obscuro, bateu de frente com os regimentos da censura. Assim ele diz:
O número de ex-admiradores aumentava. E, pouco a pouco, ia fundando
a minha solidão. Fora proibida a representação de Álbum de família. Em
seguida, houve a interdição de Anjo negro. De peça para peça, me tornava,
e cada vez mais, um caso de polícia. Escândalo nos jornais. (Rodrigues,
1994, p. 64)

Para dialogar com esse relato de Nelson, nos diz Derrida que “todo
arquivo é ao mesmo tempo instituidor e conservador. Revolucionário e tra-
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dicional” (2001, p. 17). Isso se aproxima do que Nelson propôs com sua
obra dramatúrgica, em seu sentido revolucionário – ou como ele mesmo
chamaria de Reacionário – por enfrentar a censura mostrando suas obras
tal como criou, sem realizar nenhuma modificação de ordem moral ou
ética sobre elas nem antes nem depois de submetê-las a um parecer.
Suas peças, segundo o próprio dramaturgo, apesar das fortes temáticas
eram fruto de sua personalidade tradicional/conservadora. Em entrevista
concedida ao programa do jornalista Otto Lara Resende em 1977, Nelson
revela serem suas obras uma espécie de “reação contra tudo que não presta”,
isso em primeira instância explicaria como ele contraiu a preferência por
temáticas que revolucionariam o meio teatral brasileiro, retratando incestos, assassínios, suicídios, distúrbios psicológicos, dentre outros (Magaldi:
2004), resultando assim, em um arquivo tradicional e revolucionário.
Em 1946 é criado o Serviço de Censura de Diversões Públicas do
Departamento Federal de Segurança, embora com sede no Rio de Janeiro
cada Estado possuía uma filial responsável por analisar os textos teatrais,
bem como classifica-los por idade, realizar cortes, vetar ou liberá-los, o que
a tornou mais burocrática do que violenta (Costa: 2008). Agora o artista
que desejasse apresentar sua peça em outros Estados brasileiros, ou até
mesmo no seu de origem, deveria abrir um processo no órgão da censura
correspondente à cidade onde ocorreria a representação.
Outra medida repressora que se tornou ainda mais comum nessa época
eram as apresentações dos espetáculos ou leitura dramática apenas para os
censores. Ali mesmo era analisado o conteúdo da peça, o que deixava os
atores apreensivos com a possibilidade de ter que mudar as marcações e/ou
falas tão próximo à estreia, ou em última instância a representação ser cancelada. Assim como relata, o ator e dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri
que vivenciou essa situação (apud Costa, 2006, p. 20):
A censura funcionava mais ou menos assim: “eles” liam o texto faziam cortes
e depois tínhamos de encenar a peça, com o teatro vazio, só para os censores. Não permitiam a presença de mais ninguém. Isso, dois ou três dias antes
da estreia, ou, no máximo, um mês antes desta. Às vezes, vinham apenas três
censores. Era terrível, constrangedor: uma peça de mais de dez atores representando ali para uma ou três pessoas.

Mas nessa hora também ocorria espécies de negociações entre o diretor
da encenação e os censores, com o intuito de modificar pareceres ou liberar
cenas. Há relatos de que as conversas ou, somente o fato deles verem o texto
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representado, às vezes obtinham um resultado positivo. Como nos relata
José Celso Martinez Côrrea:
Eles foram ver o ensaio de Roda viva e estava lá o Chico Buarque, aquele
menino lindo de olhos verdes, no auge do sucesso. Eles ficaram o tempo todo
olhando para o Chico. Liberaram a peça. (apud Laet, 2007, p. 39)

Logo a ditadura militar eclode no Brasil e esta força política torna-se desafiadora para qualquer artista, pois a repressão sai do seu status de
agente burocrático e assume descaradamente a violência, agindo impunemente por longos anos. Como Maria Castilho Costa completa:
Acirrava-se a prática censória, agilizava-se o aparelho repressivo do Estado a
serviço da ditadura em nome dos mesmos princípios vagos: a moral e os bons
costumes; ofensa ao decoro público; respeito aos povos; defesa da religião;
manutenção da ordem e respeito ao governo. Inovava-se na menção às instituições republicanas – falava-se das forças armadas e dos interesses nacionais;
Os censores iam perdendo a aura de intelectuais e assumiam seu caráter de
funcionários públicos apaziguados. (2008, pp. 19-20)

É esta censura com quem conviveria o dramaturgo Nelson Rodrigues
em boa parte de sua vida artística, e é nesse contexto da censura de onde
retiro o arquivo censório reconstituído mais à frente.
Há muitos documentos dessa época que resistiram ao tempo, arquivos que por sorte não foram levados à destruição como tantos outros. A
destruição do arquivo para Derrida seria algo próprio da sua natureza, há
uma pulsão que leva o arconte a desfazer-se daquilo que guardou, a pulsão
de morte – termo cunhado de Freud – ou em outras instâncias tende-se a
“disfarça-lo, maquiá-lo, pintá-lo, [...] representá-lo no ídolo de sua verdade
em pintura” (Derrida, 2001, p. 23).
Já os arquivos que a censura reuniu durante esses longos anos retratados - em meio a tantas assinaturas, pareceres e declarações – diz respeito,
sobretudo, ao artista e sua obra, ou seja, os arquivos censórios continham
obras teatrais reunidas que foram omitidas do público da época, parcialmente devido aos cortes, ou integralmente, “não há como não admitir que
o arquivo (destruído, presente, excessivo, ou apagado) é a condição da
história” (Roudinesco, 2006, p. 9). São arquivos que poderiam pertencer
somente ao domínio do Teatro brasileiro, porém tiveram de ser repartidos
com um órgão de controle, que tampouco se preocupava com a qualidade

106

ERICKALINE BEZERRA DE LIMA / NAIRA NEIDE CIOTTI

artística ou sua indicação de público, mas sim, “o que” e “como” a obra
estava comunicando.
O mal de arquivo, portanto, na reflexão de Derrida, se encontraria
nesse limiar de destruição. Assim como ele explica:
Não haveria certamente desejo de arquivo sem a finitude radical, sem a possibilidade de um esquecimento que não se limita ao recalcamento. Sobretudo, e
eis aí o mais grave, além ou aquém deste simples limite que chamam finitude,
não haveria mal de arquivo sem a ameaça desta pulsão de morte, de agressão
ou de destruição. Ora, esta ameaça é in-finita: ela varre a lógica da finitude e os
simples limites factuais, a estética transcendental, ou seja, as condições espaço-temporais da conservação. (2001, p. 32)

Seguindo essa lógica houve de fato a destruição de muitos desses arquivos censórios, e com isso, registros inteiros de obras teatrais se perderam
para dar lugar a novos processos. Hoje, resta apenas uma parcela de tudo
que foi censurado dos períodos mencionados, entre eles, alguns arquivos
referentes à censura paulistana resgatados pelo professor e diretor de Teatro
Miroel Silveira, que os preservou em uma sala na Universidade de São
Paulo, onde lecionava. Ao falecer em 1988, toda a documentação – cerca de
6.147 processos – que corresponde aos anos de 1925 a 1970, passam a fazer
parte do acervo da biblioteca da unidade, recebendo o nome de Arquivo
Miroel Silveira, em sua homenagem.
Este breve trajeto histórico demonstra que o arquivo da censura foi se
constituindo a partir de outro arquivo, o da obra de arte - que deveria pertencer unicamente ao artista. Então, ao entender em que contextos e de
que maneiras esses documentos se fizeram, possibilita analisar mais amplamente seu conteúdo, percebendo o que as intervenções geraram sobre as
obras.

Abrindo o arquivo com Derrida: processo censório de
Perdoa-me por me traíres de Nelson Rodrigues
Ainda como complemento dessa discussão nós, autoras do presente artigo,
também exercemos por ordem a função de arcontes, pois frente aos documentos censórios temos dados a interpretar, quer seja em sua condição
constatativa, performativa e / ou enunciativa (Birman, 2008), elementos
estes em que Derrida sugere uma ampliação da dimensão histórica envolvida e igualmente da nossa capacidade de problematiza-los. Portanto, neste
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tópico, pretendemos aproximar as ideias de Derrida acerca do conceito de
arquivo ao processo censório da peça Perdoa-me por me traíres, do dramaturgo brasileiro Nelson Falcão Rodrigues. Dessa forma, “a ousadia teórica
de Derrida se formula justamente na colocação em questão que realizou
do suporte, que não apenas registra os nossos enunciados, mas também
os ordena hierarquicamente nas suas várias séries discursivas, isto é, o
arquivo” (Birman, 2008, p. 108). Tendo conhecimento dos elementos que
culminam na formação de uma prática arquival, destacados anteriormente,
veremos como eles se manifestam quando confrontados às minúcias dos
acontecimentos que marcaram a censura da referida peça.
É importante ressaltar que nesta discussão a ideia de arquivo proposta
por Derrida pode ser relacionada não somente com a prática da censura,
mas também, com o ato do artista reservar vestígios que fazem parte de sua
obra, uma atitude que no contexto em questão pode ser um indicador de
autocensura. Entendendo como materialidade de uma ideia que atravessa
os tempos, “o arquivo tem lugar em lugar da falta originária e estrutural da
chamada memória” (Derrida, 2001, p. 22). Os processos censórios contêm
a obra do artista, isso já denota o mal deste arquivo em específico, presente no ato de guardar – ‘por em reserva’ – um manuscrito longe do poder
do artista e situá-lo sob outra jurisdição, que não deveria dizer respeito ao
mundo artístico, porém a censura ao caminhar junto com o culminar da
arte brasileira passa também a nos dizer muito sobre ela.
Nessa conjuntura, em 1957 Nelson Rodrigues escreve a sua nona peça
teatral nomeada Perdoa-me por me traíres. O autor reconhecido por dar à
luz a modernidade teatral brasileira a partir de Vestido de Noiva, conhece
o outro lado do público: o dos que vaiam e detestam suas obras. A razão
disso deve-se a preferência artística do autor em retratar o lado mais obscuro e pecaminoso do ser humano, marca que se tornou frequente nas
obras seguintes. Perdoa-me por me traíres não foi menos aterrorizante para
o público do que as anteriores, e esse fato pode ser constatado através do
parecer censório sobre a representação da peça em São Paulo.
No enredo, Nelson Rodrigues apresenta Glorinha uma adolescente órfã
que por influência de sua colega Nair, e mesmo vivendo sob o autoritarismo
do tio chamado Raul, acaba adentrando-se na prostituição com auxílio de
uma cafetina, chamada Madame Luba. Ao ficar sabendo, o tio enfurecido
demonstra toda sua obsessão pela adolescente e revela a sua origem. Cenas
do passado são reconstituídas como se estivessem acontecendo naquele
momento, expondo que sua mãe Judite não havia se suicidado como se
acreditava, mas sim induzida por ele a tomar veneno.
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Além de todas estas questões expostas na obra, é evidenciado ainda no
primeiro ato, a morte de Nair ao fazer um aborto em um consultório clandestino, antes de morrer pede encarecidamente um beijo a Glorinha, um
detalhe que vai ser reposto por Nelson em outro contexto na obra Beijo no
asfalto (1960). “O texto promove, de fato, um desmascaramento, recusando
todos os postulados convencionais da ética, o que incomoda os bem-pensantes” (Magaldi, 2004, p. 107) considerando a reação de um público numa
época em que tais assuntos não eram desnudados nos palcos dessa forma.
O texto foi para cena pela primeira vez, no Teatro Municipal do Rio
de Janeiro em 19 de junho de 1957, Nelson Rodrigues se mostra à disposição da obra como ator, representando o personagem Tio Raul a pedido de
Gláucio Gill, que também estava como ator de sua peça. Mas, obviamente,
o contato do público com essa obra não foi dos mais receptivos de sua carreira, pelo contrário, as pessoas se revoltaram com o texto. Assim como ele
relata:
Embora sendo o pior ator do mundo, representei, imaginem, eu representei.
Era a maneira de unir minha sorte à de uma peça que me parecia polêmica.
Muito bem. Os dois primeiros atos foram aplaudidos. Nos bastidores, imaginei: - ‘Sucesso’. Mas ao baixar o pano, no terceiro ato, o teatro veio abaixo.
Explodiu uma vaia jamais concebida. Senhoras grã-finérrimas subiam nas
cadeiras e assoviavam como apaches. Meu texto não tinha um mísero palavrão.
Quem dizia os palavrões era a plateia. No camarote, o então vereador Wilson
Leite Passos puxou um revólver. E como um Tom Mix, queria, de certo, fuzilar
o meu texto. Em suma: - eu, simples autor dramático, fui tratado como no filme
de bangue-bangue se trata ladrão de cavalos. A plateia só faltou me enforcar
num galho de árvore. (Rodrigues apud Magaldi, 2004, p.106).

Percebe-se a partir deste relato o contexto conservador da sociedade,
onde se situava o autor, por isso, a qualidade estética de suas peças era julgada – pelo público e alguns críticos – quase que exclusivamente por sua
temática, desconsiderando-se outros aspectos de ordem técnica, tanto do
texto quanto da cena e suas articulações entre si. Retomando o conceito
de arquivo, Birman (2008) distingue três tipos de registros presentes em
Derrida na exploração do arquivo, que são: o cognitivo (princípio ontológico), o ético e o político (princípio nomológico). O primeiro trata-se
do sentido interpretativo dos materiais a serem disposto em arquivo, que
garantem o estabelecimento da lei – no caso da censura. Os acontecimentos
vão se estruturando nos documentos à medida que são de interesse ético
e político, e como nem tudo faz parte dessas ordens, acabam se formando
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lacunas. Com isso, “a ousadia teórica de Derrida estaria em afirmar que o
arquivo seria necessariamente lacunar e sintomático, isto é, descontínuo e
perpassado pelo esquecimento em decorrência de sua própria virtualidade”
(Birman, 2008, p. 110).
A ocorrência que marcou a estreia do espetáculo no Rio de Janeiro,
é dentre tantos, um aspecto eminentemente lacunar nos arquivos censórios, mas o conhecimento de sua existência através de outras fontes nos
permite considerar a sua estreita ligação com a censura – informação que
pode gerar um novo arquivo. “É preciso que o poder arcôntico, que concentra também as funções de unificação, identificação, classificação caminhe junto com o que chamaremos o poder de consignação [...] O fato de
consignar reunindo os signos” (Derrida, 2001, pp. 13-14). Em nossas mãos
encontra-se não somente um arquivo, mas a prática arquival instaurada,
principalmente através da consignação e interpretação dos dados obtidos
para a presente pesquisa. Pois, “sob esse aspecto, a ausência de vestígios ou
a ausência de arquivo é tanto um vestígio do poder do arquivo quanto o
excesso de arquivo” (Roudinesco, 2006, p. 10).
Por conseguinte, o princípio ontológico e nomológico que Derrida
infere, parte do arquivo, mas retorna a sua origem para exercer o poder,
através do arconte. Talvez, isso se reflita no modo como a censura agia,
chegando assim, a influenciar na visão das pessoas (espectadores ou críticos) perante a obra apreciada, ao destacar o assunto/tema em detrimento
de outros elementos e práticas que compõe o fazer teatral. No entanto para
Nelson, o fato de suas peças chegarem até o público já era uma grande conquista, independentemente do modo como eram recepcionadas, tendo em
vista que a censura se encontrava ativa e implacável. Na verdade,
Mal o texto era submetido e a censura anunciava os cortes ou a interdição,
Nelson mobilizava os amigos e desencadeava uma campanha pelos jornais que
deixava todo mundo mal. Principalmente porque Nelson responsabilizava e
chamava de ‘analfabeto’ não o funcionário que se encarregara dos cortes, mas
alguém dos altos escalões. O ministro da Justiça, incomodado com a campanha, convocava o chefe do departamento e lhe passava um carão; este, por sua
vez, transferia a responsabilidade para o funcionário menor. A peça acabava
sendo liberada e o funcionário ficava com cara de ovo perante os seus pares.
Por isso nenhum censor, nos anos 50, queria assumir sozinho a responsabilidade de examinar uma peça de Nelson Rodrigues. (Castro, 1992, p. 269)

Após o término da temporada de representação de Perdoa-me por me
traíres no Rio, Nelson decide apresenta-la em São Paulo ainda no mesmo
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ano. Para isso, era necessário submetê-la novamente ao parecer da censura,
agora no Departamento de Diversões Públicas do Estado de São Paulo. Uma
nova luta iniciava-se juntamente com os atores da companhia, encabeçada
pelo ator Jaime Costa (1897-1967). Esta peça especificamente, é uma das
mais polêmicas enquanto arquivo da censura paulistana, diversos pareceres foram dados; o governador Jânio Quadros interviu; e mobilizações
sociais foram realizadas contra a representação da peça, pela Associação
das Senhoras Católicas. Na imagem a seguir (Figura 1) consta a abertura
do processo de censura, onde observa-se a data do requerimento, a data
prevista para estreia do espetáculo na cidade, e a necessária informação de
que a peça já havia sido encenada em outro Estado – talvez esta seja a única
informação inerente ao arquivo anterior que foi levado para o novo. Isto é,
destitui-se todos os fatores que compõem o princípio ontológico – ligado
ao começo histórico do processo – para renovar as intenções e ações sem
depender das decisões anteriores.
Modificam-se os arcontes, modificam-se também os critérios interpretativos que guiam a constituição do arquivo. A discrepância maior entre a
censura do Rio de Janeiro e a de São Paulo, enquanto arquivos dessa peça,
está no êxito dela de conseguir ser representada em primeira instância
na capital carioca. Com isso, veremos agora quem foram os arcontes da
censura paulistana e que ações foram realizadas sobre arquivo, capazes de
determinar o futuro da obra naquele contexto repressor.
A peça foi submetida a avaliação a três censores: o Delegado Nelson
da Veiga, o Professor Hilário Carvalho e o Dr. Francisco Salles. Estes
foram designados a partir do dia 21 de agosto de 1957, pelo Secretário da
Segurança Pública Carlos Bittencourt. Os primeiros a se pronunciarem
foram o Delegado Veiga e o Professor Carvalho, utilizando-se de um único
parecer, inferiram que “a peça nada oferece de artístico. [...] As situações
são de pervertida visão do que se pretende ser quadros da vida carioca”
e conclui sua avaliação, dizendo, “Impugne-se a representação da peça
Perdoa-me por me traíres, segundo os originais apresentados, sem que isso
represente qualquer diminuição de capacidade histriônica dos componentes da Cia. Jaime Costa”.
Por fim, o parecer de Dr. Salles apresentou duas folhas inteiras de
comentários fundamentando-os com leis e opiniões, além disso, enumera
três critérios escolhidos para guiar sua análise, que foram: a categoria do
autor e a qualidade da peça; e o exame da possibilidade de utilização de
outros meios, que não a interdição total do espetáculo, a fim de delimitar
sua audiência. Sobre o primeiro aspecto, ele elogia o autor reconhecendo
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sua importância para o cenário teatral destacando a peça Vestido de Noiva,
e comparando à Perdoa-me por me traíres. Desse confronto, chega à conclusão que “a sua nova peça é inferior como qualidade literária [...] mas não lhe
falta, como teatro, intensidade dramática, desenho de tipos, problemática
humana, força de situações”.

Figura 1: Abertura do processo

A forma como este censor constrói seus argumentos, diferencia-se dos
anteriores, gerando, entre eles, certa divergência de opiniões. Mais à frente,
Dr. Salles diz que “a peça se impôs como intriga, e como desenho de situações e chega mesmo a ter indiscutível qualidade cênica no 2ª ato, quando a
circunstância presente se serve da reconstituição paralela de circunstâncias
do passado para se radicar e se esclarecer”. O censor se refere à mudança
temporal que ocorre em cena, que elucida situações do passado envolvendo
os pais de Glorinha, revelações que são primordiais para justificar o desfecho trágico do terceiro ato, que ocorre no presente.
Além disso, Dr. Salles traz um fato pertinente sobre sua condição de
censor perante a obra de arte, surpreende com suas palavras ao dizer que
é preciso perceber os fatores artísticos que envolve a obra e não julgá-la
moralmente, veja:
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O espetáculo que se vai julgar, além de constituir um divertimento, possui qualidades artísticas, então a responsabilidade da autoridade que deverá exercer o
poder de censura, adquire uma excepcional gravidade, tendo em vista a liberdade de expressão artística, a ser regida por normas do plano estético e não do
plano moral.

O último aspecto considerado pelo censor Dr. Salles é determinante
para a peça conseguir ser levada aos palcos. O ponto que prejudica a representação da obra, segundo ele, diz respeito a sua temática que expressa “a
perversão de adolescentes, o da tara sexual de adultos, a imoralidade das
personagens, as cenas lúbricas e macabras, como as do 1ª ato, no prostíbulo e no consultório médico, são o assunto único e exclusivo da obra”, e
por isso pode tornar “verdadeiramente danosa, como efeito moral, sobre
um público não adulto e não formado”. Apesar disso, ele demonstra ser a
favor da aprovação da peça, caso haja limitação de idade de público – sendo
somente permitida a maiores de 21 anos – e também sendo obedecidos os
cortes no texto.
Nesse âmbito podemos frisar a configuração de dupla autoria, a qual
se destaca através das imposições de cortes exigidos pela censura, pois
somente realizando-os seria possível representar a peça, e caso fossem efetuadas interfeririam abruptamente nos ideais estéticos do autor, principalmente quando nos referimos ao estilo artístico do dramaturgo conhecido
pelo apelido de Anjo Pornográfico ou Tarado de Suspensórios – modos
como o autor ficou conhecido popularmente. Os cortes propostos foram
definidos pela Comissão Estadual de Teatro (CET), que deliberou as seguintes mudanças e as respectivas páginas em que se situavam no manuscrito da
obra anexada ao processo (Processo 4469, Arquivo Miroel Silveira-USP):
a)

A cena do aborto, representada integralmente no Teatro Municipal do Rio
de Janeiro, passar-se-ia no escuro, mantendo-se apenas os rostos iluminados;

b) Supressão da fala: – “Põe gaze, entope isso de gaze!” (Página 22);
c) Supressão da fala: – “Te lembras de quando eu te pedia para pôr tua
saliva na minha boca? (no ouvido da mulher) eu quero beber na tua
boca” (Página 40);
d) Supressão de fala: – “O verdadeiro defloramento é o primeiro beijo na
boca” (Página 40);
e) Supressão de fala: – “Imagina tu que ela própria me disse que fazia a
higiene íntima três vezes por dia, se tem cabimento!”;
f) Supressão de fala: – “Beijo de língua?” (Página 66)
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Os cortes solicitados pela Comissão Teatral e o parecer dessa primeira
vistoria ainda poderiam ser questionados pelo autor da obra. Mas, antes
que isso fosse possível, as senhoras da Ação Católica de São Paulo escreveram para o governador Jânio Quadros, na tentativa de impedir que a obra
viesse a ser representada na cidade, e para reforçar seus ideais apresentam
mais de 3.000 assinaturas contra a peça de Nelson Rodrigues (vd. Figura 2).
Agrega-se ao arquivo um elemento que prejudicará os pareceres favoráveis
à representação, o número de arcontes aumenta – ou seja, um grupo inteiro
submete sua opinião – influenciando e pressionando os censores principalmente, o governador Jânio Quadros, além disso concorre novos olhares
sobre o objeto e consequentemente geram novas interpretações – já que
existem outros fatores externos à obra que cabe considerar.
A partir de arquivos velhos ou novos – e a riqueza destas novidades reside em
particular em que alguns destes documentos até aqui pouco visíveis ou inacessíveis, secretos ou privados, são objetos de novas interpretações, de traduções
inéditas e de outros esclarecimentos históricos ou filológicos. (Derrida, 2001,
p. 54).

Então, o apelo social atingiu o governador tão prontamente que o fez
deliberar uma nova comissão de censores, os quais deveriam dar seu parecer
dentro de um prazo de 48 horas. Escalando agora, o Prof. Lourival Gomes
Machado da Faculdade de Filosofia, o jornalista Herculano Pires, presidente
do Sindicato de Jornalistas Profissionais, e o Sr. Francisco Silva Júnior.
O primeiro deles, o Prof. Lourival vai elucidar em contraponto a ação
das senhoras católicas, a liberdade de expressão do artista. E defende a decisão anteriormente deliberada sobre a peça, liberação com cortes e limite de
idade, considerando injustificável o fato de um novo parecer precisar ser
feito. Obviamente, perante essas opiniões ele conclui com o seguinte trecho:
“reafirmando ser anterior a decisão, o Senhor Governador terá feito, em sua
alçada e em concordância com os interesses públicos, o máximo e melhor
que, no caso, poderia fazer”.
O segundo censor, o jornalista Herculano Pires apresenta-se completamente contra a liberação da peça, seus argumentos segue a mesma lógica
das senhoras católicas, e enfatiza a proibição total. O terceiro e último censor explica em cinco folhas a sua repudia a peça rodriguiana. Então, por
dois votos a um, a peça foi impugnada.
Diante da ocorrência a classe teatral também se manifesta, e leva ao
processo uma prova dessa revolta. A carta é direcionada ao governador e na
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mesma folha contém diversas assinaturas de renomados artistas e críticos
brasileiros, como Augusto Boal, Sábato Magaldi, Décio de Almeida Prado,
dentre outros (vd. Figura 3).
O arquivo não somente se origina devido a limitada capacidade da
memória como também, paradoxalmente, seria destinado ao apagamento
e ao esquecimento de seus traços, condição necessária para sua própria
renovação (Birman, 2008). Exatamente o que ocorre em Perdoa-me... pois
desponta o mês de outubro daquele ano e o processo continua adquirindo
novas páginas, ou seja, o tempo inicialmente previsto para estreia do espetáculo expira e o arquivo renova-se em intenções e reações. A questão
tempo é emblemático quando nos referimos ao arquivo:
numa temporalidade que se ordena em três direções concomitantes, quais
sejam, o presente passado, o presente atual e o presente futuro. A temporalidade presente no arquivo, nessa tripla direção, configuraria a dimensão da
finitude, que lhe marcaria necessariamente. (Birman, 2008, p. 110).

Em sua possibilidade de agregar novas marcas históricas o arquivo teria
um processo infinito de vir-a-ser, caracterizado pela repetição (Derrida,
2001). Nessa perspectiva, vimos como as ações censórias sobre a peça
Perdoa-me... foram se repetindo, seja em pareceres ou solicitações. No
entanto, o filósofo Derrida ressalta que existem diferenças, comuns a essência fragmentada e diversificada que constitui o arquivo. A própria opinião
do governador diante das circunstâncias instauradas no processo, o fizeram
repensar sua decisão, gerando assim uma nova. Além disso, a intervenção
social das senhoras católicas algo não comum de ocorrer em processos
desse tipo, se tornou uma marca histórica e inédita para os documentos de
censura – presente em sua materialidade no arquivo de Perdoa-me por me
traíres.
A Comissão Estadual de Teatro persiste na liberação, mesmo que seja
com cortes e limites de idade, mas não é atendida. Encontram-se no processo em questão documentos datados de 1959, e nada que indique pareceres favoráveis à representação. Em São Paulo, Perdoa-me por me traíres, só
chega aos palcos verdadeiramente em 1978, com o grupo Teatro Abertura,
mas não atinge a popularidade esperada.
Pudemos mediante a abertura do arquivo distinguir três ações de ruptura que se manifestam sobre a censura da referida obra, a primeira, diz
respeito a transição da peça – do arquivo carioca para o arquivo paulistano
de censura, onde este pouco considera os fatos ocorridos anteriormente.
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O segundo fator deve-se a construção dos argumentos dos censores, que
tentam fundamentar e se apoiar em leis para agir diretamente sobre a obra
solicitando cortes, inclusive intencionando agir em sua organização cênica.
E por fim, a intervenção das senhoras católicas e da sociedade artística que
se chocam em defesa de seus ideais – contra versus a favor.
De uma forma ou de outra, perante o arquivo encontramos um caminho repleto de respostas, porém, ainda há algumas respostas aguardando
ascender da escuridão das quais foram postas. Abrir o arquivo é se confrontar com verdades que foram retiradas do alcance de olhos alheios em um
momento específico, e destinado – como nos imprime Derrida – à destruição ou ao esquecimento. Com isso, percebemos o porquê de tantos paradoxos cercarem o conceito de arquivo, de ser memória e ao mesmo tempo
esquecimento; preservação e destruição; instituidor e conservador; privado
e público. Não seria o lugar de onde se olha o arquivo que determinará essa
relação?
Quando trazemos o termo arconte percebemos que ele se amplia e ganha
os contornos do artista, do censor e, porque não, os nossos – enquanto
autoras e leitores. Para a censura, o arquivo era a prova de seu poder e ao
estabelecer critérios éticos e morais para análise da obra, a transforma como
sua propriedade, até que suas determinações sejam completamente seguidas. Isto é, há a vontade de esquecimento dos aspectos originais da obra que
foram censurados e impedidos de chegarem ao público, posteriormente, a
pulsão de morte (destruição), já que os documentos denunciam sua prática
repressora. Esse é um dos motivos que justificam, como foi abordado no
tópico anterior, a destruição em massa de boa parte dos arquivos desse tipo.
Quando resgatados, abrem-se as possibilidades de um passado ser identificado em um futuro (Derrida, 2001). Ou seja,
a questão do arquivo não é, repetimos, uma questão do passado. Não se trata
de um conceito do qual nós disporíamos ou não disporíamos já sobre o tema
do passado, um conceito arquivável de arquivo. Trata-se do futuro, a própria
questão do futuro, a questão de uma resposta, de uma promessa e de uma responsabilidade para amanhã. O arquivo, se queremos saber o que isto teria querido dizer, nós só o saberemos num tempo por vir. Talvez. Não amanhã, mas
num tempo por vir, daqui a pouco ou talvez nunca. (Derrida, 2001, pp. 50-51)

Quando conjecturamos o artista numa posição de arconte, o arquivo
passa a se organizar a partir dos elementos que fazem parte da construção
da obra, nesse caso, o fazer artístico deixa rastros que o artista se reserva no
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direito de guardar (preservação). Com o atravessamento da censura o fluxo
arquival normal ao artista é comprometido, já que a sua obra sob o poder
da censura torna-se um manuscrito – um vestígio do processo criativo –
por não conseguir acompanhar eventuais modificações que venham a ser
feitas sobre os exemplares que estão ao alcance do autor.
Configura-se, portanto, em nosso olhar o arquivo enquanto índices históricos, que nos convoca a termos uma postura de arcontes. Entretanto, por
mais que tenhamos o objeto sob nosso poder, em sua concretude e carga
histórica, são necessários a abertura de inúmeros arquivos para sabermos
exatamente o trajeto percorrido pelo artista e censura, num exercício
infinito de interpretações e de construção de arquivos – e, talvez aqui se
subscreva um. Assim sendo, “abro” este arquivo com uma inferência de
Derrida: “O arquivista produz arquivo, e é por isso que o arquivo não se fecha
jamais. Abre-se a partir do futuro” (2001, p. 88; grifo nosso).

CENSURA NO TEATRO BRASILEIRO E O ARQUIVO – PERDOA-ME POR ME TRAÍRES

Figura 2: Carta das Senhoras Católicas ao governador Jânio Quadros,
na mesma folha (abaixo) algumas assinaturas.
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Figura 3: Resposta da Classe Teatral à interdição da peça Perdoa-me por me traíres
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Se presenta una aproximación a la decidida defensa de la pedagogía subyacente en
esta novela galdosiana erigida en un genuino cántico a la educación, que personaliza en la adolescente Marianela la razón de una intervención educativa. Se identifican fácilmente (1) la caracterización de la figura educadora, que vive un conjunto
de valores y ostenta la responsabilidad del proceso, (2) los requisitos de la tarea de
la educación: determinada actitud, un particular tipo de relación con la persona a
educar, cierto bagaje de conocimientos técnicos y altas dosis de optimismo, (3) un
determinado estilo de intervención apoyado en lo que podría denominarse una
pedagogía de la mirada, y (4) la atención a la diversidad, valorando en todo educando su singularidad, entrelazada con sus cualidades personales y reconociendo la
existencia de las capacidades humanas básicas – sentir, actuar y pensar / conocer – ,
incluso en las personas con algún tipo de discapacidad.
Palabras clave: atención a la diversidad, figura educadora, pedagogía de la mirada,
personas con discapacidad.
Apresenta-se uma aproximação à inegável defesa da pedagogia subjacente no
romance galdosiano levantado num genuíno cântico à educação, personificando
numa rapariga adolescente, Marianela, a razão duma intervenção educativa.
Identificam-se facilmente: (1) a caracterização da figura da educadora, que vive um
conjunto de valores e assume a responsabilidade do processo; (2) os requisitos da
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tarefa da educação, atitude determinada, um particular tipo de relação com a pessoa que tem de ser educada, certa bagagem de conhecimentos técnicos e altas doses
de otimismo; (3) um determinado estilo de intervenção apoiado no que poderia
denominar-se uma pedagogia do olhar, e (4) a atenção à diversidade, valorizando
em todos os educandos as suas singularidades articuladas com as suas qualidades
pessoais, e reconhecendo a existência das capacidades humanas básicas – sentir,
atuar e pensar / conhecer – , mesmo nas pessoas com algum tipo de deficiência.
Palavras-chave: atenção à diversidade, figura da educadora, pedagogia do olhar,
pessoas com deficiência.
This article is an apology of the true meaning of Pedagogy in Benito Perez Galdós’
Marianela. This novel is built on a genuine hymn to education, personalized in
the main character, the adolescent Marianela and a positive educational intervention that occurs. There can easily identified (1) the personality of the teacher who
lives according to a set of values and holds the responsibility of the process, (2) the
requirements of the task of education – determined attitude, a particular type of
relationship with the person to be educated, some background of expertise and
plenty of optimism, (3) a certain style of intervention supported in what might be
called a Pedagogy of Looking, and (4) attention to diversity, valuing the uniqueness
of education, intertwined with personal qualities and recognizing the existence of
basic human capabilities – to feel, act and think / know – including in the case of
people with disabilities.
Keywords: attention to diversity, Educator, Pedagogy of Looking; persons with
disabilities.

Introducción
Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 1843 – Madrid, 1920)
es uno de los escritores españoles más brillantes de todos los tiempos.
Académico de la Real Academia Española desde 1897, tituló su discurso de
entrada “La sociedad presente como materia novelable”. Su actividad política,
le condujo a ser elegido diputado a Cortes en 1886 y encabezar la lista de la
candidatura de la Conjunción Republicano-Socialista por Madrid en 1907.
Se le considera como uno de los mejores representantes de la novela
realista española del siglo XIX, a la que aportó gran expresividad. Llegó
a adquirir un estilo genuino que caracterizó algunas de las novelas más
importantes de la literatura universal. Su principal técnica fue la documentación de los personajes junto a la detallada descripción de los escenarios,
situaciones y paisajes.
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Sus ideas progresistas y su preocupación por las condiciones de los
obreros originaron un movimiento en España, con repercusión internacional, para impedir que le fuera otorgado el premio Nobel, para el que en
varias ocasiones estuvo nominado.
En sus obras denuncia la existencia de muchas personas en situación
de desventaja social, lo que resulta coherente con la apología de la educación que puede apreciarse en su sexta novela, Marianela, publicada en
1878. Ambientada en una imaginaria localidad de Cantabria, la huérfana
Marianela sirve como lazarillo a Pablo Penáguilas, hijo ciego de un gran
propietario.
Pasando a analizar su contenido, en una versión actual, resulta notorio
que Galdós se suma en Marianela a las numerosas voces que proclaman el
valor de las palabras. El hecho de que al principio de la novela el autor haga
decir a su personaje Teodoro Golfín: “Estos palurdos no conocen el valor
de las palabras” (Galdós, 1984, p. 52) acredita la primordial importancia de
saber apreciarlas.
Hay palabras que se piensan, que se pronuncian, que se leen, que se
escriben… Particularmente la escritura, como medio esencial de expresión capaz de superar las barreras del tiempo y del espacio, y de sobrevivir
a su autor, disfruta de merecida consideración entre las opciones proyectivas que reconoce la Psicología. No obstante, Lledó (1999, p. 87) asegura en
El silencio de la escritura que “el texto está en el lector”. Con esta afirmación avala la evidencia de que una misma obra permite múltiples lecturas
dependiendo de los conocimientos previos y de la perspectiva que adopte
quien lee.
La prolífica obra literaria de Galdós, de incalculable valor para la literatura y para la historia, es susceptible de ser enfocada bajo múltiples perspectivas (Ruiz, 1970). Dicha flexibilidad permite que se haya optado por
exponer en las presentes líneas la posible visión pedagógica de una de las
más bellas novelas surgidas de tan preciada pluma, sin dejar por ello de
reconocer su indudable calidad literaria.
Sirviéndonos del maravilloso recurso de la lengua escrita presentamos
uno de los múltiples enfoques que pueden darse a la obra de gran calidad
y repleta de matices que nos ocupa, con agradecimiento a Galdós por lo
mucho que en esta novela nos ha sabido aportar y con gran admiración,
intensificada ahora, por haber sido capaz de erigirse en creador de tan
entrañable personaje.
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Cántico a la educación
Si bien la inquietud pedagógica es apreciable a lo largo de la vasta producción galdosiana, en el caso de Marianela toda la novela es una apología de
la educación que nos hace reflexionar claramente sobre su importancia en
la vida de las personas y la necesidad que tenemos de crecer en un ambiente
afectivo donde el respeto a la singularidad de cada ser humano se encuentre
en el centro de los valores. “¡Es posible que hasta ahora no la haya querido
nadie, ni nadie le haya dado un beso, ni nadie le haya hablado como se
habla a las criaturas!...” (Galdós, 1984, p. 167), lamenta Florentina, la prima
de Pablo, refiriéndose a Marianela.
Por su parte, Teodoro Golfín proclama que somos el resultado de nuestra educación, lo que se advierte en múltiples ocasiones, una de ellas al considerar que Marianela, “-¡Pobre criatura, abandonada a tus sentimientos
naturales, sin instrucción ni religión, sin ninguna influencia afectuosa y
desinteresada que te guíe!”, (Galdós, 1984, p. 191), posee admirables capacidades que podrán ser activadas a través de la intervención educativa, consiguiendo así, transformarla en una persona nueva:
Como la Nela hay muchos miles de seres en el mundo. ¿Quién los conoce?
¿Dónde están? Se pierden en los desiertos sociales… Es un ejemplo del estado
a que vienen los seres moralmente organizados para el bien, para el saber, para
la virtud, y que por su abandono y apartamiento no pueden desarrollar las
fuerzas de su alma. Viven ciegos del espíritu. (Galdós, 1984, p. 216)
(…) Nosotros enseñaremos la verdad a esta pobre criatura (Galdós, 1984, p.
218)

Podría deducirse de su narración que el progreso de la humanidad se
asienta para Galdós sobre los pilares de la ciencia y el trabajo. “¡Viva el trabajo y la iniciativa del hombre!” hace decir a su personaje Teodoro Golfín
(1984, p. 20), mientras Francisco Penáguilas, el padre de Pablo, joven aquejado de cataratas congénitas, menciona “el goce del trabajo” (1984, p. 140).
Tan deseable meta requiere en la mayoría de los casos el dominio de las
técnicas instrumentales, entre las cuales se encuentran la lectura y la escritura. Ambas invitan a conocer, a reflexionar y a relacionar hechos e ideas.
Ofrecen oportunidades para permitir proyectar nuestras sensaciones, hazañas mentales y emociones. Nos abren ventanas al mundo. “No quiero que
mi hijo sea ciego dos veces” (1984, p. 93), afirma Penáguilas, estableciendo
la comparación de la ceguera con la falta de conocimientos, aludiendo así
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al peculiar funcionamiento de nuestro cerebro, que nos hace percibir la realidad en función de lo que sabemos y que es expresada claramente en el
dicho castellano “el que no sabe es como el que no ve”.
Como ha quedado sugerido, entre los valores que orientaban las decisiones del padre de Pablo, como persona culta que era, “un hombre más
que bueno: era inmejorable, superiormente discreto, bondadoso, afable,
honrado y magnánimo, no falto de instrucción” (1984, p. 93), se aprecia
ampliamente la alta consideración que para él ostentan la educación y la
cultura, por lo que a su hijo “divertíale con cuentos y lecturas” (1984, p. 93).
Así, en cierta ocasión informa Pablo a Marianela, su lazarillo: “ya sabes que
desde la edad en que tuve uso de razón, acostumbra mi padre leerme todas
la noches distintos libros de ciencia y de historia, de artes y de entretenimiento” (1984, p. 104). Se contrapone a esta visión la de la señora de la casa
en la que Marianela se encuentra acogida quien
amaba a sus hijos; pero ¡hay tantas maneras de amar! Poníales por encima
de todas las cosas, siempre que se avinieran a trabajar perpetuamente en las
minas, a amasar en una sola artesa todos sus jornales, a obedecerla ciegamente
y a no tener aspiraciones locas ni afán de lucir galas, ni de casarse antes de
tiempo, ni de aprender diabluras, ni de meterse en sabidurías (Galdós, 1984,
p. 85)
(…) y no trató de alimentar el espíritu de sus hijos con las rancias enseñanzas
que se dan en la escuela. Si los mayores asistieron a ella, el más pequeño vióse
libre de maestros, y engolfado vivía durante doce horas diarias en el embrutecedor trabajo de las minas. (Galdós, 1984, p. 83)

A pesar de encontrarse en ese contexto, Celipín, el hermano más
pequeño, muestra intención de aprender, e incluso una de las peculiaridades de la figura educadora: la intencionalidad de enseñar. Así pues, se dirige
a Marianela con estas palabras: “mientras yo estudie, tú podrás aprender
(…) de todo lo que yo vaya aprendiendo te iré enseñando a ti un poquillo”
(1984, p. 184). Poco después de pronunciar dichas palabras, Celipín abandona la escena novelística murmurando la palabra “agur” (1984, p. 187),
que denota la ascendencia vasca del escritor canario, antes de ponerse en
marcha para desaparecer “entre las sombras de la noche” (1984, p. 187), en
nueva alusión a las tinieblas que envuelven comúnmente a la ignorancia y
que sumen en la oscuridad a quienes la sufren.
Lectura y escritura han de ser aprendidas y enseñadas, lo que se reconoce en la novela a través de las palabras de Teodoro: “Yo aprendí a leer
y enseñé a leer a mi hermano” (1984, p. 132) a la vez que se manifiesta la
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necesidad de disponer de letra impresa para conseguir dicha finalidad: “Yo
reuní para comprar libros” (1984, p. 132). En otro momento dice Marianela
a Celipín: “Antes de meterte a eso de curar enfermos debes aprender a
escribir” (1984, p. 147). Más adelante Florentina expresa: “la Nela vivirá
conmigo; conmigo aprenderá a leer…” (1984, p. 167). Cuando Marianela
comunica a Pablo “no me han enseñado nada” (1984, p. 100) se inicia un
revelador diálogo en el que se resalta la gran valoración que adquiere el
hecho de saber leer:
– Es preciso que tú adquieras un don precioso del que yo estoy privado; es
preciso que aprendas a leer.
– ¡A leer!... ¿Y quién me ha de enseñar?
– Mi padre. Yo le rogaré a mi padre que te enseñe. (1984, p. 101)

Queda, por tanto, suficientemente defendido que, tanto en la novela de
Galdós como en la vida real, enseñar a leer y guiar los primeros trazos de
la escritura constituyen tareas de la máxima relevancia, en cuyos logros las
maestras y maestros tenemos el privilegio de intervenir, desempeñando, a
la vez, el rol de actores y el de espectadores de primera fila.

Protagonista de la educación
Parece evidente que la ‘estrella’ de toda historia educativa es la persona en
proceso de desarrollo que necesita ser guiada para conseguir poner en juego
sus múltiples capacidades. El hecho de que la protagonista de Galdós tenga
una edad cronológica, “la Nela (…) llegó a los quince años. Desde esta fecha
su amistad con Pablo (…)” (1984, p. 152), en la que, si perteneciera a nuestra
época y a nuestro entorno cultural, debería estar escolarizada, nos anima a
plantearnos en torno a ella muchas cuestiones educativas. En edad escolar, o
recientemente superada, se encuentran también otros personajes de la obra:
Celipín, sus hermanas, Mariuca y Pepina, su hermano Tanasio y Pablo. Estos
dos últimos, al igual que Marianela, presentan cierto grado de discapacidad,
que Pablo consigue superar en el transcurso de la obra. Centra nuestra atención la afectuosa adolescente nacida de la mente del autor, que la retrata en
varios párrafos, algunos de los cuales se recogen a continuación:
Era, a la vez, como una niña, por su estatura, y como una jovenzuela, pues sus
ojos no tenían el mirar propio de la infancia, y su cara revelaba la madurez de
un organismo que ha entrado o debido entrar en el juicio. (…) …era admi-
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rablemente proporcionada (…). Alguien la definía mujer mirada con vidrio
de disminución; alguno, como una niña con ojos y expresión de adolescente.
(1984, p. 68)
Sus cabellos sueltos y cortos, rizados con nativa elegancia. (1984, p. 69)
Tenía pequeña la frente, picudilla y no falta de gracia la nariz, negros y vividores
los ojos; pero comúnmente brillaba en ellos una luz de tristeza (…). Sus labios
apenas se veían de puro chicos, y siempre estaban sonriendo. (1984, p. 70)
Iba descalza: sus pies, ágiles y pequeños, denotaban familiaridad consuetudinaria con el suelo, con las piedras, con los charcos, con los abrojos. (1984, p. 69)

Marianela era capaz de marchar “aprisa, sin distraerse con nada, formal
y meditabunda” (1984, p. 90) pero con frecuencia se la podía ver “saltando
de piedra en piedra, subiéndose a los árboles, jugando y enredando todo el
día y cantando como los pájaros” (1984, p. 126), pues tenía bonita voz:
es el canto de una muchacha; sí, es voz de mujer, y voz preciosísima. (…) ¡Qué
voz tan bella! (1984, p. 54)
La voz que esto decía era juvenil y agradable, y resonaba con las simpáticas
inflexiones que indican una disposición a prestar servicios con buena voluntad
y cortesía. Mucho gustó al doctor oírla, y más aún observar la dulce claridad
que, difundiéndose por los espacios antes oscuros, hacía revivir cielo y tierra
cual si los sacara de la nada. (1984, p. 56).

Aludiendo a la importancia de la mirada en la manifestación de la personalidad, don Benito nos describe un claro síntoma de baja autoestima,
que es la imagen de uno mismo que nos refleja, a modo de espejo, nuestro
entorno social: “sus miradas eran fugaces y momentáneas, como no fueran
dirigidas al suelo o al cielo” (1984, p. 69), refrendada por la expresión que,
repetidamente, pone en boca de Marianela: “yo no sirvo para nada” (1984,
p. 70), “yo no trabajo. Dicen que yo no sirvo ni puedo servir para nada”
(1984, p. 72), “si yo no sirvo para nada” (1984, p. 73), “yo no sirvo para nada”
(1984, p. 149) y por la ostensible sensación de inferioridad física manifestada en las palabras: “¡Si yo fuese grande y hermosa; si tuviera el talle, la
cara y el tamaño…, sobre todo el tamaño, de otras mujeres…!” (1984, p.
154), además de verse corroborada por la percepción de Pablo al opinar de
Marianela que “es muy vergonzosa y muy modesta” (1984, p. 207).
Pero cuando las circunstancias se mostraban propicias

128

MARÍA LUISA GARCÍA RODRÍGUEZ

los negros ojuelos de la Nela brillaban de contento, y su cara de avecilla graciosa y vivaracha multiplicaba sus medios de expresión, moviéndose sin cesar.
Mirándola, se creía ver un relampagueo de reflejos temblorosos, como los que
produce la luz sobre la superficie del agua agitada. Aquella débil criatura, en
la cual parecía que el alma estaba como prensada y constreñida dentro de un
cuerpo miserable, se ensanchaba, se crecía maravillosamente al hallarse sola
con su amo y amigo. Junto a él tenía espontaneidad, agudeza, sensibilidad, gracia, donosura, fantasía. (1984, p. 96)

La figura educadora
Así se denomina a la persona guiadora, acompañante en el proceso de
la educación. Al comienzo del segundo capítulo, cuyo epígrafe es precisamente “Guiado”, Teodoro Golfín, una persona adulta, inteligente, culta,
sin minusvalía ni discapacidad y físicamente en buena forma, “complexión
recia, buena talla, ancho de espaldas, resuelto de ademanes, firme de andadura, basto de facciones, de mirar osado y vivo, ligero” (1984, p. 51), se
encuentra perdido –“¿En donde estamos, buen amigo?, dijo Golfín” (1984,
p. 59), y necesita ser guiado por un invidente “de nacimiento – repuso el
ciego con naturalidad – No conozco el mundo más que por el pensamiento,
el tacto y el oído” (1984, p. 58) que, a su vez, es guiado por un animal:
Choto, su perro guía.
Esta situación que advierte de que todas las personas, incluso durante
la vida adulta, necesitamos en innumerables ocasiones ser guiadas, nos
empuja a reflexionar sobre cuáles son las connotaciones que configuran la
especificidad de la figura educadora, entre las cuales se encuentra, en primer lugar, contraer la responsabilidad de conducir a su destino, de la forma
más segura posible, a la persona que deba ser guiada-educada.
Su rol podría resumirse en las cinco últimas palabras del primer capítulo cuando Pablo utiliza el imperativo dirigiéndose a Teodoro: “sígame
usted y déjese llevar” (1984, p. 57), palabras que nos recuerdan que la virtud
propia del educando es la docilidad. Si bien al principio de la novela es el
personaje de Pablo el que cumple el papel de conocedor, y por tanto ostenta
la categoría de guiador, a lo largo de toda la obra se advierte que corresponde a Teodoro Golfín simbolizar la imagen modélica que ha de constituir
toda figura educadora teniendo en cuenta que muchos aprendizajes infantiles se producen mediante observación e imitación de comportamientos,
fenómeno ampliamente estudiado por el psicólogo de tendencia cognitivoconductual Albert Bandura (2000).

MARIANELA DE GALDÓS: UNA MIRADA EDUCATIVA

129

De su situación familiar solamente se nos muestra su condición de
huérfano desde la infancia y de hermano del actual ingeniero de las minas:
“los dos hermanos se profesaban vivo cariño. Nacidos en la clase más
humilde, habían luchado solos en edad temprana por salir de la ignorancia
y de la pobreza” (Galdós, 1984, p. 119). “Teodoro, que era el mayor, fue
médico antes que Carlos ingeniero” (1984, pp. 119-120). Teodoro se atreve
a explicar la posible etimología de ‘Golfín’. Según él:
nuestro apellido parece que es de pura casta sajona. Yo lo descompondría de
este modo: ‘Gold’. Oro…; ‘to find’, hallar… Es, como si dijéramos, buscador de
oro… He aquí que mientras mi hermano lo busca en las entrañas de la tierra,
yo lo busco en el interior maravilloso de ese universo en abreviatura que se
llama el ojo humano. (1984, p. 121)

Profundicemos en la personalidad educadora de Teodoro Golfín a
quien nos describe Galdós como “un hombre de mirar centelleante, naturaleza incansable (…) que, como el rey de los animales, no dejaba de manifestar a cada momento la estimación en que a sí mismo se tenía” (1984, p. 120).
Además de una ajustada imagen de sí mismo, al rastrear sus valores
cabe apreciar, al menos, honradez, justicia, laboriosidad, compromiso ético
con su profesión, sensibilidad, abnegación, amabilidad, esperanza y paciencia, todos ellos exigibles a quienes deseen optar a profesiones educativas. La
sensibilidad ante las situaciones en las que se encuentran ciertas personas
lleva a Golfín a cuestionar la existencia de “multitud de seres abandonados, faltos de todo lo que es necesario a la niñez, desde los padres hasta los
juguetes” (1984, p. 128):
El miserable huérfano, perdido en las calles y en los campos, desamparado de
todo cariño personal y acogido sólo por las Corporaciones, rara vez llena el
vacío que forma en su alma la carencia de familia, vacío donde rara vez están la
nobleza, la dignidad y la estimación de sí mismo. (Galdós, 1984, pp. 128-129)

Reivindica, de esta forma, la urgencia de atajar las carencias afectivas
como primera medida para afrontar adecuadamente el deseable desarrollo
personal. De su infancia conserva Teodoro vivencias que le ayudan a comprender y mostrarse empático con estas colectividades desfavorecidas:
Desde nuestra más tierna infancia nos acostumbramos a la idea de que no
había nadie inferior a nosotros… Los hombres que se forman solos, como
nosotros nos formamos; los que, sin ayuda de nadie han logrado salir triunfan-
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tes en la ‘lucha por la existencia’… éstos son los únicos que saben cómo se ha
de tratar a un menesteroso. (…) No carezco de vanidades, y entre ellas tengo la
de haber sido mendigo, de haber andado descalzo con mi hermanito Carlos, y
dormir con él en los huecos de las puertas, sin amparo, sin abrigo, sin familia.
Yo no sé qué extraordinario rayo de energía y de voluntad vibró dentro de mí.
Tuve una inspiración. (Galdós, 1984, p. 131)

Teodoro Golfín posee la actitud esperanzada de la figura educadora que
intenta detectar y gestionar hábilmente los recursos con los que se puede
contar: “Yo no aseguro la curación pero no la creo imposible” (1984, pp.
141-142) y concentra las características de maestro al mostrarse dispuesto
a hacer entender ideas y conceptos aportando la virtud más específica del
educador que es la paciencia: “si usted no me entiende bien…” (1984, pp.
42-43), “si usted no me entiende bien, querida Florentina, más adelante se
lo explicaré mejor…” (1984, p. 217), “si usted no lo entiende, en otra ocasión se lo explicaré mejor” (1984, p. 218).

La tarea de la educación
Entre los numerosos requerimientos de la tarea de la educación se encuentran la adopción de una determinada actitud, la capacidad de establecer un
particular tipo de relación con la persona a educar y cierto bagaje de conocimientos técnicos, todo ello junto a altas dosis de optimismo. La actitud de
la figura educadora ha de ser la de guardián de la infancia, estando siempre
del lado de quien ostenta el protagonismo en la educación, escuchando sus
puntos de vista, teniendo en cuenta sus necesidades, participando de sus
alegrías… consideraciones todas ellas que le conducirán al hallazgo de una
clave que le lleve a actuar de la mejor forma posible evitando escrupulosamente hacer concesiones y pretender complacencias.
En la novela el nombre propio de Teodoro, nos remite a un ‘regalo de
Dios’. Al comprobarse el éxito de la intervención oftalmológica exclama
Carlos como alabanza a la grandeza de espíritu de que pueden hacer gala
ciertas personas: “¡después de Dios, Teodoro!” (1984, p. 174). Como todo
buen guardián, la figura educadora tiene por misión el cuidado y sabe
valorar su importancia. En esta obra se ‘personifica’ dicha responsabilidad
de forma muy elocuente en el perro, cuyos valores y facultades – entre
éstas la de comunicación no verbal – consiguen evitar un suicidio dando
aviso:
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Al verse acariciada por Choto, la Nela sintió escalofríos. El generoso animal,
después de saltar alrededor de ella, con tanta expresión que faltaba muy poco
para que sus gruñidos fuesen palabras, echó a correr con velocidad suma hacia
Aldeacorba. Creeríase que corría tras una pieza de caza; pero al contrario de
ciertos oradores, el buen Choto ladrando hablaba.
A la misma hora, Teodoro Golfín salía de la casa de Penáguilas. Llegóse a él
Choto y le dijo atropelladamente, no sabemos qué. Era como una brusca interpelación pronunciada entre los bufidos del cansancio y los ahogos del sentimiento. Golfín, que sabía muchas lenguas, era poco fuerte en la canina, y
no hizo caso. Pero Choto dio unas cuarenta vueltas en torno de él, soltando
de su espumeante boca unos a modo de insultos, que después parecían voces
cariñosas y luego amenazas. Teodoro se detuvo entonces, prestando atención
al cuadrúpedo. Viendo Choto que se había hecho entender un poco, echó a
correr en dirección contraria a la que llevaba Golfín.
La Nela avanzó después más rápidamente. Al fin corría. Golfín corrió también.
Después de un rato de esa desigual marcha, la chiquilla se sentó en un piedra.
A sus pies se abría el cóncavo hueco de la Trascava, sombrío y espantoso en la
oscuridad de la noche. Golfín esperó, y con paso muy quedo, acercóse más.
Choto estaba frente a la Nela, echado sobre los cuartos traseros, derechas las
patas delanteras, y mirándola como una esfinge. La Nela miraba hacia abajo…
(1984, pp. 187-188).

Un claro mensaje de alerta emitido en Marianela es que la persona
puede morir (físicamente, psicológicamente o mentalmente) por “la desaparición súbita de un mundo de ilusiones” (1984, p. 226), ya que existe una
profunda relación entre mente y cuerpo. Parece comprensible que todos
los seres humanos necesitemos tener algún sueño, alguna ilusión y poder
trabajar por conseguir una meta que presentimos feliz.
También el lema del doctor Golfín, “adelante, siempre adelante” (1984, p.
52; “¡Adelante! Ha pronunciado usted mi palabra”; 1984, p. 143), nos remite
a la actitud que ha de adoptar la figura educadora apostando decididamente
por desarrollar las capacidades que presente cada una de las personas que se
le confían para ser educadas porque “no hay mal que cien años dure” (1984,
p. 55) y un pensamiento del tipo de “no puedo más y aquí me quedo” que el
poeta José Agustín Goytisolo (2000, pp. 30-32), aconseja evitar a su hija en
“Palabras para Julia”, sería injustificable para quien ha optado por la tarea de la
educación que es la de ayudar a avanzar a quienes dan sus primeros pasos por
la vida con el principal objetivo de prepararles para llegar a caminar por ella de
forma autónoma. En este sentido, cabe interpretar como metáforas del recorrido vital que ambas personas han de compartir las hermosas palabras “sendero” y “vereda” (Galdós, 1984, p. 55) mencionadas por el novelista canario.
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La relación de Teodoro con Marianela tiene muchas connotaciones de
la relación educativa en cuanto relación desigual entre dos personas que
desempeñan en la misma una función asimétrica, lo que contribuye a que
dicha relación se caracterice por ser muy delicada. La figura educadora,
persona adulta, ha de cuestionarse constantemente sobre su acción educativa dirigida hacia alguien que se encuentra en la infancia, palabra derivada
del latín en la que in significa ‘no’ y el verbo fari ‘hablar’, es decir, que aún
no habla, es incapaz de hablar bien o carece de elocuencia.
De este modo, la intervención de la figura educadora llevaría implícita la
idea del pedagogo brasileño Paulo Freire (1978, p. 9), de que hay que enseñar a
cada uno lo suficiente para que pueda “decir su palabra”, y, mientras se alcanza
dicha meta, durante la fase infantil de inestabilidad, habría de sostenerle asumiendo la parte de responsabilidad de la que el infante todavía carece.
La figura educadora ha de tomar la iniciativa para establecer una relación personal en cuyo centro ha de instalarse la afectividad, de modo que,
para quien educa, será primordial atender el ámbito afectivo frente a las
demás dimensiones humanas. El lazo que le unirá con la persona protagonista de la educación estará urdido por sentimientos de cariño mutuo. Y ese
lazo, instituido con un matiz de protección, durará para siempre, como así
nos indica Saint-Exupéry (1974, p. 74) en El principito cuando el protagonista conversa con el zorro:
– “Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable
de tu rosa…”
– “Soy responsable de mi rosa…” – repitió el principito a fin de acordarse.

Muchas expresiones en la obra que nos ocupa atestiguan que Teodoro
admira y aprecia en todo su valor a Marianela: “eres una personilla delicada,
muy delicada, quizá de inmenso valor (…) tú sirves para algo, aún servirás para mucho si encuentras una mano hábil que te sepa dirigir” (Galdós,
1984, p. 193), decidiendo adoptar la responsabilidad de acompañarla para
guiar su desarrollo personal con esa explícita intención, según se expone en
el párrafo siguiente:
No posee más educación que la que ella misma se ha dado (…). Nada debe a
los demás. Durante su niñez no ha oído ni una lección, ni un amoroso consejo,
ni una santa homilía. Se guía por ejemplos que aplica a su antojo. Su criterio
es suyo, propiamente suyo. Como tiene imaginación y sensibilidad, como su
alma se ha inclinado desde el principio a adorar algo, adora a la Naturaleza, lo
mismo que los pueblos primitivos. Sus ideales son naturalistas.
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Pero ella está hecha para realizar en poco tiempo grandes progresos y ponerse
al nivel de nosotros. Alúmbresele un poco, y recorrerá con paso agigantado
los siglos… (…) teniendo luz, andará. Nosotros enseñaremos la verdad a esta
pobre criatura (…). Aquí tenemos un campo admirable (…), crearemos un
nuevo ser. (Galdós, 1984, pp. 217- 218)

La figura educadora debe conocer la importancia del aprovechamiento
de los periodos críticos o sensibles, que fueron estudiados, entre otras autoridades educativas, por la doctora y pedagoga italiana Maria Montessori
(1986). Dichos periodos son numerosos durante el primer año de vida y
disminuyen significativamente al cumplir los siete años.
En efecto, la eficacia de la intervención educativa es máxima al comienzo
de la vida. Entre los cero y los tres años la mente infantil absorbe de forma
inconsciente cuanto le rodea, grabando impresiones que permanecerán de
forma definitiva. Esto supone que el aprendizaje se realiza en esta fase sin
esfuerzo alguno por parte de la persona que aprende. Se avanza ostensiblemente también en desarrollo, entendido como el resultado de complejas interacciones que se establecen entre los constituyentes biológicos de la
persona y las experiencias que ésta recibe en su medio físico y social. Según
indica esta destacada autora:
Todos los niños poseen la capacidad de “absorber” la cultura.
El objeto de la educación debe ser el desarrollo de las potencialidades humanas
o poderes psíquicos innatos del individuo humano.
Los dos primeros años de vida abren un nuevo horizonte. El niño tiene una
mente capaz de absorber conocimientos. El hijo habla la lengua de los padres.
El aprendizaje de una lengua es una gran conquista intelectual y no ha sido
enseñada al niño. (…) El niño parece seguir fielmente un severo programa
impuesto por la naturaleza. (Montessori, 1986, p. 18)

Parece coherente con la aportación de Montessori la consideración de
que para Marianela “el horrible abandono de su inteligencia hasta el tiempo
de su amistad con el señorito de Penáguilas… la amistad con aquel ser
extraordinario… había llegado tarde” (Galdós, 1984, p. 151).
Tengamos en cuenta una importante consideración más: que la tarea de
la educación exige a quienes la realizan la capacidad de mantener, incluso
en situaciones difíciles, el optimista estado de ánimo que propicia que tengan lugar los buenos acontecimientos. Teodoro demuestra poseerla en la
forma de afrontar su desorientación cuando llega a Aldeacorba: “¡Bonita
situación! – exclamó, sonriendo y buscando en su buen humor lenitivo a la
enojosa contrariedad – ” (1984, p. 53).
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Una pedagogía de la mirada
La especial significatividad de la mirada para la comunicación (y de forma
particular la mirada educativa) resulta maravillosamente puesta de relieve
por don Benito al simbolizar dicha modalidad pedagógica en una figura
inscrita en la oftalmología, fácilmente identificable con el “rostro expresivo e inteligente de Teodoro Golfín” (1984, p. 193), quien explícitamente
denuncia que a Marianela:
Nunca se le dio a entender que tenía un alma pronta a dar ricos frutos si se
le cultivaba con esmero, ni que llevaba en sí, como los demás mortales, ese
destello del eterno saber que se nombra inteligencia humana, y que de aquel
destello podían salir infinitas luces y lumbre bienhechora. Nunca se le dio a
entender que, en su pequeñez fenomenal, llevaba en sí el germen de todos los
sentimientos nobles y delicados, y que aquellos menudos brotes podían ser
flores hermosísimas y lozanas, sin más cultivo que una simple mirada de vez
en cuando. (Galdós, 1984, 86)

La intención de ahondar en la importancia, considerable, pero relativa,
del sentido de la vista para la percepción se refleja en toda la obra. “A veces,
el que tiene más ojos es el que menos ve” (1984, p. 106), pues la subjetividad
de la mirada, que se manifiesta en el dicho castellano ‘en este mundo traidor
nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira’
(se basa en el texto del famoso poema de Ramón de Campoamor), afecta
en alguna medida a todas las personas, y también Marianela, en una determinada situación, “creyó que el ciego la estaba mirando” (Galdós, 1984, p.
106). Más adelante se nos revela que “con los ojos se ven muchos disparates,
lo cual indica que ese órgano tan precioso sirve a veces para presentar las
cosas desfiguradas” (1984, p. 166).
A este respecto afirma Florentina que “nuestra imaginación es la que ve
y no los ojos” (1984, p. 166). Y refiriéndose a Pablo, “falto del don que constituye el núcleo de la expresión humana” (1984, p. 92), “el más precioso de
los sentidos” (1984, p. 93), “el don de la vista” (1984, p. 108), dice Marianela:
“él es el único para quien la Nela no es menos que los gatos y los perros. Me
quiere como quieren los novios a sus novias” (1984, p. 153) precisamente
por carecer de la capacidad de verla físicamente, lo que le permite ver y
apreciar mejor otras dimensiones de la persona.
Puesto que existen distintas formas de ver / valorar, parece lógico cuestionarse ¿de qué modo ve quien educa?, a lo que cabe responder con firmeza que una de las ‘especialidades’ de la figura educadora es ver belleza.
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Esencialmente así lo atestiguan las tres elocuentes palabras, “Préstame
tus ojos”, con las que el profesor Jorge Sans Vila tradujo el Journal étonné
de Gérard Bessière (1985), una importante obra de referencia para varias
promociones de estudiantes de Pedagogía que recibimos sus lecciones en
Salamanca. Se nos informa claramente, ya desde el título, de que sus páginas
reflejan “miradas sonrientes sobre la vida” (Galdós, 1984, p. 13), producto
de cierta inclinación hacia una determinada manera de ver las escenas que
se ofrecen a nuestros ojos: la que se requiere para educar.
Dicha predisposición permitiría ser siempre capaz de tener a punto
“una palabra cariñosa, un halago, un trato delicado y amante que hiciera
olvidar al pequeño su pequeñez…” (Galdós, 1984, p. 85) y le pusiera en
el camino de conseguir el imprescindible “aprecio de su persona” (1984,
p. 86) para experimentar la sensación de protagonizar una vida plena y
feliz como la que durante cierta etapa disfrutó Marianela, a la que aludiría
Golfín diciéndole: “Yo te conocí gozosa y, al parecer, satisfecha de vivir”
(1984, p. 192).
Indiscutiblemente el tema de la belleza (“anoche leyó mi padre unas
páginas sobre la belleza”; 1984, p. 105), se encuentra en el trasfondo de toda
la obra, que muestra la contraposición entre valorar el aspecto exterior y las
apariencias frente a las connotaciones definitorias de las personas, mucho
menos superficiales, que son las realmente importantes.
En el marco de dicha preocupación por la estética se nos describe el
aspecto de Pablo comparándolo con las esculturas de los más valorados
artistas de la Grecia clásica, y específicamente con la figura de Antinoo, el
compañero de Adriano, representado siempre joven como su breve existencia obligaba:
Un joven, estatua del más excelso barro humano, suave, derecho, con la cabeza
inmóvil, los ojos clavados y fijos en sus órbitas, como lentes expuestos en un
muestrario. Su cara parecía de marfil, contorneada con exquisita finura; mas
teniendo su tez la suavidad de la de una doncella, era varonil en gran manera, y
no había en sus facciones parte alguna ni rasgo que no tuviese aquella perfección
soberana con que fue expresado hace miles de años, el pensamiento helénico.
Aun sus ojos, puramente escultóricos, porque carecían de vista, eran hermosísimos, grandes y rasgados. Falto del don que constituye el núcleo de la expresión
humana, aquel rostro de Antinoo ciego poseía la fría serenidad del mármol,
convertido por el genio y el cincel en estatua, y por la fuerza vital en persona.
Su edad no pasaba de los veinte años; su cuerpo, sólido y airoso, con admirables proporciones construido, era digno en todo de la sin igual cabeza que
sustentaba. (Galdós, 1984, p. 91-92)
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Es discreto hasta no más, y guapo como una estatua… Parece la belleza ciega
hecha para recreo de los que tienen vista. Además, su bondad y la grandeza de
su corazón cautivan y enamoran. (1984, p. 197)

En páginas anteriores ya se nos había avanzado que Pablo contaba
entre sus capacidades con una “inteligencia de primer orden, una fantasía
superior, una bondad exquisita. (…) En él todo es idealismo, un idealismo
grandioso, enormemente bello” (1984, p. 137). Sobre la valoración que
Marianela hace de la belleza se especifica que:
La más notable tendencia de su espíritu era la que la impulsaba con secreta
pasión a amar la hermosura física, dondequiera que se encontrase. No hay
nada más natural, tratándose de un ser criado en absoluto apartamiento de
la sociedad y de la ciencia, y en comunicación, abierta y constante, en trato
familiar, digámoslo así, con la Naturaleza, poblada de bellezas impotentes o
graciosas, llena de luz y colores, de murmullos elocuentes y de formas diversas
(1984, p. 151).
Sus frecuentes coloquios con quien poseía tantas y tan buenas nociones modificaron algo su modo de pensar; pero la base de sus ideas no sufrió alteración.
Continuaba dando a la hermosura física cierta soberanía augusta. (1984, pp.
152-153)

Destaca en determinada ocasión Florentina porque “brillaba entonces su belleza como personificación hechicera de la misma luz” (1984,
p. 219). Tras la intervención quirúrgica, ella informó a Marianela de que
Pablo “desde el primer instante supo distinguir las cosas feas de las bonitas”
(1984, p. 180) y de que “todo lo que es bello le produce un entusiasmo que
parece delirio” (1984, p. 180). Ante la expectativa que suponía la posibilidad
de ver, Pablo imaginaba:
– “Veré tu hermosura, ¡qué felicidad! – exclamó el ciego, con la expresión delirante, que era su expresión más propia en ciertos momentos.
– “Pero si ya la veo; si la veo dentro de mí. Clara como la verdad que proclamo
y que me llena el alma.” (1984, p. 118).

Y al empezar realmente a ver:
– “¡Florentina, Florentina! (…) tu cuerpo, tus manos, tus cabellos vibran, mostrándome ideas preciosas…” (1984, p. 205).
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Conjuntamente con las variantes de belleza que se encuentran visibles,
las personas con perfil educador saben ver otras formas de belleza (“ – has
de saber que hay una belleza que no se ve ni se toca ni se percibe con ningún
sentido”; 1984, p. 105), no apreciables a simple vista por encontrarse más
ocultas: “Todos dicen que ninguna hermosura iguala a la del mar por causa
de la sencillez que hay en él…” (1984, p. 103).
Algunas alusiones a la mayor importancia de la belleza interior podrían
quedar reflejadas en las palabras “todo, todo lo tenemos dentro” (1984, p.
98) y son magníficamente expresadas por Saint-Exupéry al revelar que se
puede ver con el corazón cuando, dirigiéndose al principito, hace decir al
zorro: “He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos” (1974, 72). Encaja también en esta
perspectiva el consejo de un profesional de la educación, el unamuniano
personaje protagonista de “El maestro de Carrasqueda”, que, dirigiéndose a
su alumnado, se expresaba así:
– Discurrid con el corazón, hijos míos, que ve muy claro, aunque no muy lejos.
(…) Esto solía decir don Casiano, el maestro de Carrasqueda de Abajo, a unos
cuantos mozalbetes que en la escuela, mientras se lo decía, le miraban con ojos
que parecían oírselo. ¿Le entendían acaso? He aquí una cosa de que, a fuer
de buen maestro, jamás se cuidó don Casiano cuando ante ellos se vaciaba el
corazón. “Tal vez no entiendan del todo la letra” – pensaba – ; pero lo que es la
música...” (Unamuno, 1972, p.15)

Teodoro da repetidas muestras de haber alcanzado esa capacidad de
valoración. En conversación con Marianela:
– “Dicen que antes de eso yo era muy bonita.”
– “Sí… y todavía lo eres.” (Galdós, 1984, p. 71)

Cuando Francisco Penáguilas le informa de que Pablo considera que
Marianela es bonita: “¡Que la Nela es bonita!” – exclamó Teodoro Golfín
cariñosamente – “Pues sí que lo es.” (1984, p. 139).Y, en otra situación, dirigiéndose directamente a Marianela puntualiza:
Pues mira, hijita, hay una porción de dones más estimables que el de la hermosura, dones del alma que ni son ajados por el tiempo ni están sujetos al capricho de los ojos (…) tendrás una hermosura que no admirarán quizá los ojos,
pero que a ti misma te servirá de recreo y orgullo. (1984, p. 197)
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Atención a la diversidad
Parece innegable que todas las personas somos únicas e irrepetibles, pertenecemos a grupos sociales diferentes que se encuentran inmersos en
variados contextos, tanto naturales como físicos; disponemos de desigual
cantidad de recursos, nos ocupamos en distintas actividades y tenemos
ideas heterogéneas... todo lo cual evidencia nuestra diversidad.
Esta realidad conduce a reconocer la necesidad de una educación en la
pluralidad democrática, entendiéndola como un proceso de optimización
donde la autonomía personal solamente adquiere sentido cuando se orienta
hacia el bien común, concebido como armonización social, responsabilidad ecológica, solidaridad con las colectividades desfavorecidas… lo que
requiere una tarea pedagógica fuertemente apoyada sobre determinadas
actitudes entre las que se encuentre – necesariamente – la aspiración a que
todos los seres humanos disfruten de condiciones de justicia y dignidad.
Correspondería con la actitud que expresa Florentina: “Soy partidaria de
que haya reparto y de que los ricos den a los pobres… (…) Ni aun se debe
permitir que estén desamparados los malos…” (1984, p. 167). Sin embargo,
a Marianela
nunca se le dio a entender que tenía derecho, por el mismo rigor de la
Naturaleza al criarla, a ciertas atenciones de que pueden estar exentos los
robustos, los sanos, los que tienen padres y casa propia, pero que corresponden
por jurisprudencia cristiana al inválido, al pobre, al huérfano y al desheredado.
(…) Todo le demostraba que su jerarquía dentro de la casa era inferior a la del
gato, cuyo lomo recibía blandas caricias, y a la del mirlo, que saltaba gozoso en
su jaula. (1984, p. 86)

Cuando en el ámbito de la educación evaluamos personas, las encuadramos desde la perspectiva de las capacidades humanas básicas, que son
las aptitudes para sentir, pensar y actuar. Es importante hacer inicialmente
un buen diagnóstico y posteriormente una buena gestión de las capacidades para orientarlas hacia una tarea educativa que consistirá en el desarrollo
de las mismas.
El informe educativo por capacidades de Marianela podría ser el
siguiente: En cuanto a la capacidad de sentir, sobre Marianela podría afirmarse que es puro sentimiento. Asevera el autor que “en su corazón, lleno
de casta ternura, se desbordaban los sentimientos más hermosos” (1984, p.
108) y son varios los personajes que aluden a los: “sentimientos de admiración o de simpatía, de amor o de gratitud que habían florecido en su alma”
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(1984, pp. 185-186). En esta línea, detalla Teodoro Golfín a Florentina que
Marianela “posee una fantasía preciosa, sensibilidad viva; sabe amar con
ternura y pasión; tiene su alma aptitud maravillosa para todo aquello que
del alma depende” (1984, pp. 216-217), tiene “imaginación y sensibilidad” (1984, p. 217). La propia Florentina declara “yo sé que Nela es muy
buena”, (1984, p. 167) y algunas páginas después dirigiéndose directamente
a Marianela afirma: “mi tío dijo que tienes modestia y una delicadeza natural” (1984, p. 179). Añade Pablo nuevas cualidades que son comunicadas a
Marianela de forma minuciosa:
tu bondad, tu inocencia, tu candor, tu gracia, tu imaginación, tu alma celestial
y cariñosa (…) es verdad que eres modesta (1984, p. 106)
tu alma está llena de preciosos tesoros. Tienes bondad sin igual y fantasía
seductora (…) todas las maravillas de tu alma se me han revelado desde que
eres mi lazarillo… (1984, p. 101)

Lo que resulta coherente con que al empezar a ver pidiera: “enséñenme
una cosa delicada y cariñosa… La Nela, ¿en dónde está la Nela?” (1984,
p. 204). Sus valores resultan puestos de manifiesto en muchas ocasiones:
“tenía Marianela la rectitud suficiente” (1984, p. 173), y, en cierto modo,
constituyen el tema de una conversación con Teodoro:
…una virtud que es la más preciosa, la madre de todas, la humildad; una virtud
por la cual gozamos extraordinariamente, ¡mira tú qué cosa tan rara!, al vernos
inferiores a los demás. (…) ¿No sientes también la abnegación, por la cual nos
complacemos en sacrificarnos por los demás? (1984, p. 200)

Humildad y abnegación que se encuentran fuertemente arraigadas en
Marianela, cuya única alabanza propia a lo largo de toda la obra es la aseveración yo no quiero mal a nadie (1984, p. 192). Las potencialidades sensoriales de Marianela están bien desarrolladas y se advierten muchas refrendas
en cuanto a sus capacidades intelectuales. Pablo reconoce en Marianela
“una disposición muy grande para conocer la verdad, una poderosa facultad que sería primorosa si estuviera auxiliada por la razón y la educación…”
(1984, p. 101) pues parece ampliamente aceptada la idea de que
Marianela es un ejemplo del estado a que vienen los seres moralmente organizados para el bien, para el saber, para la virtud, y que por su abandono y apartamiento no pueden desarrollar las fuerzas de su alma. Viven ciegos del espíritu
como Pablo Penáguilas ha vivido ciego del cuerpo teniendo vista. (1984, p. 216).
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Varias manifestaciones más atestiguan que es percibida como inteligente. En una conversación con Celipín, éste hace su particular valoración
de Marianela: “tú también tienes talento” (1984, p. 149), lo que queda admirablemente confirmado al mostrarse consciente de la situación familiar,
ayudarle a reflexionar y aconsejarle: “has de ser buen hijo, pues si tus padres
no quieren enseñarte, es porque ellos no tienen talento” (1984, p. 148). Se
afirma claramente poco después que
a pesar de vivir tan fuera del elemento social en que todos vivimos, mostraba
casi siempre buen sentido, y sabía apreciar sesudamente las cosas de la vida,
como se ha visto en los consejos que a Celipín daba. La grandísima valía de su
alma explica esto. (1984, p. 151).

Por su parte, para don Carlos, el ingeniero de las minas, “la Nela no es
tonta, ni mucho menos. Si alguien se hubiera tomado el trabajo de enseñarle alguna cosa habría aprendido mejor quizá que la mayoría de los chicos” (1984, p. 127). Demuestra imaginación para explicar a Pablo que “las
estrellas son las miradas de los que se han ido al Cielo y que las flores son
las estrellas de la tierra” (1984, p. 98) y, en general, se la considera capaz
de aprender mucho según corroboran las palabras de Teodoro Golfín “pero
todo lo sabrás; tú serás otra; dejarás de ser la Nela, yo te lo prometo, para ser
una señorita de mérito, una mujer de bien. Serás lo que debes ser por tu natural condición y por las cualidades que desde el nacer posees” (1984, p. 200).
En cuanto a su capacidad de actuar Marianela, “una chicuela de ligerísimos pies” (1984, p. 66), conoce muy bien su contexto, tanto físico como
social, y cumple con gran calidad una función en él. Marianela se convierte
en los ojos de Pablo al guiarle en sus salidas y aportarle positivismo a todas las
situaciones con su sola presencia. Aprovecha maravillosamente los recursos
y lucha ante las dificultades e incomodidades aportando creatividad, como
exterioriza el hecho de que sea capaz de acomodarse para dormir en una
torre de cestas. Se ilusiona con los proyectos de otras personas y trata de contribuir a que se hagan realidad. Su generosidad le impulsa a donar el dinero
que le daban a Celipín, que soñaba con lo buen profesional que iba a ser
cuando consiguiera ser médico, para que pudiera marcharse a estudiar fuera.
“La graciosa cantadora” (1984, p. 54) regala los oídos interpretando
melodías con su dulcísima voz, sabe dirigirse de forma respetuosa y amable
a todos los seres vivos de su entorno natural, así como hacerse querer revelando una personalidad que rebosa ternura.
Desde el punto de vista educativo este cúmulo de capacidades constituiría el punto de partida para establecer un específico programa peda-
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gógico que habría de ponerlas en juego con el fin de que se desarrollen al
máximo y fructifiquen. Pero la tarea educativa no se encontraba entre los
proyectos de la sociedad que rodeaba a Marianela, lo que hace cuestionarse
a Teodoro Golfín “y esta egoísta sociedad que ha permitido tal abandono,
¿qué nombre merece?” (1984, p. 200).
Es evidente que construirse como persona es un reto importante para
cualquier ser humano y, muy especialmente, para quienes han de desarrollarse en contextos de desigualdad y desventaja social, en los que históricamente se han encontrado con más frecuencia las mujeres. Interroguémonos,
a este respecto, hasta qué punto es la sociedad la que pone las barreras y no
la discapacidad. En la escuela es el profesorado el que marca el estilo, que ha
de consistir en adoptar la actitud educativa de visibilizar las posibilidades,
expulsando, en la medida que sea posible, la consideración de las limitaciones o dificultades.
La inquietud del escritor canario por la educación de la mujer queda
patente al narrarnos la historia de un personaje femenino. A la vez nos da
idea de la importancia del nombre propio como símbolo de toda la grandeza del ser humano en su especificidad y de la persona concreta en su singularidad. ¡Qué gran lección nos da Galdós al titular su obra sencillamente
con el nombre de la protagonista!: Marianela.
Referencias
Bandura, A. (2000). Modificación de conducta: los niños en el entorno social (2ª ed.).
Madrid: Alianza.
Bessière, G. (1985). Préstame tus ojos. Diario de un peregrino maravillado entre abismos
de sombra y luz. Salamanca: Sígueme.
Freire, P. (1978). Pedagogía del oprimido (5ª ed.). Argentina: Siglo XXI.
Goytisolo, J. A. (2000). Palabras para Julia y otros poemas (5ª ed.). Barcelona: Plaza y Janés.
Lledó, E. (1998). El silencio de la escritura (5ª ed.). Madrid: Espasa Calpe.
Montessori, M. (1986). La mente absorbente del niño. México: Diana.
Pérez Galdós, B. (1984). Marianela. Madrid: Cátedra.
Ruiz, M. E. (1970). El idealismo platónico en Marianela de Galdós. Hispania, vol. 53,
nº 4, 870-880.
Saint-Exupèry, A. de (1974). El Principito (1ª ed.). Madrid: Ultramar.
Unamuno, M. de (1972). El maestro de Carrasqueda y otros relatos. Salamanca: Anaya.
[Recebido em 28 de maio de 2015 e aceite para publicação
em 24 de julho de 2015]

142

MARÍA LUISA GARCÍA RODRÍGUEZ

RECUO AO MAIS CÔNCAVO VAZIO
DE JUAN JOSÉ MILLÁS
– OS 40 ANOS DE CERBERO SON LAS SOMBRAS
RETURN TO THE DEEPEST EMPTINESS OF JUAN JOSÉ MILLÁS
– THE 40TH ANNIVERSARY OF CERBERO SON LAS SOMBRAS
Almerinda Maria do Rosário Pereira*
almerindaportugal@gmail.com

À guisa de celebração dos 40 anos da aparição a lume de Cerbero son las sombras,
romance inaugural da obra de Juan José Millás (Valencia, 1946), este artigo visa
analisar a forma como o escritor, sendo então um jovem, patenteou a sua preocupação pela temática existencial, a partir de um género de estética do esvaziamento,
esvaziamento este que seria necessário a um posterior preenchimento, dotado de
outro colorido, e ao qual um Millás quase septuagenário nos viria a habituar. O
recuo que aqui empreendemos procura o lado mais côncavo do escritor, através da
descoberta do retalhamento do físico, que é também, e em simultâneo, dilaceração
do espírito, até à aniquilação.
Palavras-chave: mutilação, amputação, morte, desumanização, imobilidade.
This article commemorates 40 years of literary career since the publication of
Millás’ Cerbero son las sombras, analyzing the way in which the writer, when he was
young, revealed his concern with existential matters. This was projected through an
aesthetics of emptying, that afterwards would require a filling, provided with a different colouring, process that the reader recognizes in the writing of Juan José Millás
(born in Valencia, 1946), who now is reaching his seventies. Going back takes us to
the writer’s deepest side, the discovery of physical reduction, that is simultaneously
spiritual decline and even complete obliteration.
Keywords: mutilation, amputation, death, dehumanization, immobility.
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A novelística a que Juan José Millás[1] nos tem vindo a habituar mostra-nos um estilo narrativo arejado onde proliferam as personagens que desenham no rosto do leitor sorrisos de indelével cumplicidade: homens em
miniatura de fato e gravata saindo dos bolsos do escritor pouco inspirado,
frases que atuam como gente e têm problemas existenciais, seres fantasmais simulando tomar algo no café do bairro, sapatos com vida própria a
esconderem-se debaixo da cama, moscas a despirem-se de forma sensual e
a lembrar a sedutora Kate Moss. Este insólito elenco de personagens mostra
a preocupação do escritor por um género de replaneamento urbano-existencial que muito tem contribuído para a execução do seu projeto literário.
Neste repovoamento das geografias millasianas, ninguém deveria sentir-se só, porque há sempre um outro no qual possivelmente nos revemos,
ainda que aparentemente pouco possamos ter em comum com as entidades
em questão. Porém, nem sempre este Millás de escrita bem-humorada foi
assim. O homem que hoje acrescenta e preenche é aquele que, no início
da sua carreira, soube subtrair, esvaziar, como se só a partir do vazio mais
côncavo fosse possível o repovoamento.
Transcorridos 40 anos sobre a edição da primeira obra publicada de
Juan José Millás, Cerbero son las sombras (1975)[2], a ocasião revela-se-nos
interessante para fazer um recuo a essa geografia vácua e árida a fim de nela
encontrarmos, e contra qualquer evidência, o lugar da fecundação. A obra,
toda ela redigida num registo epistolar, consiste num longo monólogo de
um filho a seu pai, onde recorda um passado marcado pela fuga da família
para Madrid e a sua estância numa casa-esconderijo habitada pelo medo.
Ao mesmo tempo que reconstrói os momentos desse passado, a carta torna-se um pretexto para a reflexão, fazendo parte do processo de identificação
do filho com a fracassada figura paterna. Mas a obra é também lugar do
presente, onde o narrador, esse filho, se distrai, numa cave húmida alugada,
a construir jaulas para criaturas prenhes, com caixas velhas de charutos,
mantendo-as a salvo dos machos devoradores das suas crias.
Ao longo destas páginas procuraremos averiguar a forma como Millás
desconstrói e despoja, até chegar a um género de ‘absoluto do vazio’, um
extremo feito de escuridão e de sombra, marcado pela mutilação, a amputação, a depressão e a morte. No rasto do que parece não ter conteúdo,
1 Juan José Millás nasceu em Valencia, em 1946. Começou a publicar em 1975. Ganhou, com a
obra aqui em apreço, o Prémio Sésamo, em 1975, ao qual vieram a somar-se outros. É autor
de romances, novelas, contos e articuentos. Desenvolve em paralelo uma atividade jornalística
profícua, assinando todas as semanas uma coluna de opinião no jornal El País.
2 Utilizamos as edições indicadas na bibliografia: Obras de Juan José Millás.
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encontraremos o eco de algo que orientará as nossas indagações no sentido de devolver ao oco o compacto, a partir da ideia de que somente passando pela experiência catártica do esvaziamento se poderá encontrar a
legitimidade para seguir o caminho de regresso. Um regresso diferente da
ida, contudo.
Quando Juan José Millás publicou Cerbero son las sombras tinha 29
anos e estava seguramente influenciado pelo Experimentalismo, um estilo
literário que surgira no final da década de 60, mantendo-se até à chegada
da Transição, e que era, a diversos níveis, uma rutura com um modo clássico de se fazer romance.[3] Não será alheio a este estilo, e muito menos ao
próprio escritor, o Millás dos 29 como dos 69 anos, a preocupação pela
introdução da dissertação de pendor existencialista, daí que ao conceber, na
obra em apreço, a vida como uma fuga e um encobrimento permanentes,
tenha colocado a tónica no lado absurdo e totalmente inútil da existência.
O título da obra anuncia a angústia existencial, ao confinar-nos à guarda
desse cão de três cabeças que a mitologia colocou à entrada do Hades.[4]
Esta obra, com efeito, poderia bem ser uma descida aos infernos, mas é bem
mais do que isso. É a história de uma perda total, até à indiferença.

1. Mutilação e amputação
A fuga da família protagonista da obra é um acontecimento que carece de
coordenadas que nos permitam situá-la, com todo o rigor, num determinado momento histórico, e muito menos, numa determinada fase da vida
do autor. Sabe-se, no entanto, que também ele efetuou, em família, aos seis
anos de idade, esse trajeto, essa mudança, para a capital[5], e embora a obra
não faça qualquer alusão à sua Valencia natal, entende-se que a referência
ao “mar que abandonábamos” (Millás, 1975, p. 10) – e com esta correlação
não pretendemos incorrer no risco da biographical fallacy – poderia eventualmente remeter para as recordações de um Millás, resgatadas dos seus
seis anos, da época franquista. Nessa Espanha do pós-guerra, estes cená3 A dispensa de qualquer apoio nas tradicionais categorias da narrativa e a valorização do discurso, da forma, face ao argumento são talvez as características mais relevantes deste estilo.
4 Na época houve ocasiões em que a imprensa corrigia o título, de modo que em vez de “cerbero” chegou a figurar a palavra “cerebro”. A paronímia que se estabelece entre estas palavras
não deixa de ser interessante quando, uma vez mais, comparando este primeiro romance com
os posteriores, se verifica haver nele uma maior exigência para com a capacidade recetora no
exercício da sua descodificação. É uma obra cerebral, mais hermética.
5 A família Millás foi viver para um cinzento e pobre bairro periférico de Madrid chamado
Prosperidad.
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rios migratórios consistiam autênticos e recorrentes cenários de escape
à fome e ao desemprego. Como o nota Carlos Ardavín, a história desta
família retrata a tragédia das famílias vencidas pela guerra civil espanhola.
Com ele, mostramos também a nossa estupefação: “Lo singular del texto
de Millás es la capacidad que despliega para transmitir este sentimento
sin especificar las circunstancias históricas” (Ardavín, 1997, p. 80). Não
há, pois, descrição de época, nem alusão precisa ao espaço: a casa tem um
corredor como todas as casas terão na posterior obra de Millás, até a casa
orgânica do nosso corpo (vd. Vuillequez, 1997). A cave alugada é feita da
mesma humidade de todas as caves alugadas e o prelúdio de outras, mais
de acordo com os tempos hedonistas que haveriam de vir: os hotéis, essas
“moradas neutras” (Ayuso, 2001, p. 26) onde se refugiam muitas das personagens millasianas.
Madrid não é um terminal de viagem, é um esconderijo, um interregno a meio do percurso. Ora, é num espaço inóspito, atravessado por
um corredor escuro e medonho, que as personagens se movem ao longo
da obra, num ambiente de comunicabilidade frustrada. Se a comunicação
entre os membros que estão do lado de dentro é débil, aquela que anseiam
que aconteça com alguém do exterior é inexistente. O desespero começa aí.
A desgraça vem de fora para dentro. Tudo começa quando o pai do narrador comparece a um encontro clandestino com alguém que deveria ajudar
financeiramente a família, mas o encontro não chega a dar-se em virtude
da ausência do outro. Desesperado, rouba dinheiro numa circunstância
que não nos é explicada, escapa a uma perseguição e depois corta a orelha esquerda. A sua condição na família passa a ser a de enfermo que está
à mercê do apoio da mulher e do filho. Daí a declaração deste último ao
escrever na carta: “Un hijo que tiene que ayudar a su padre a suportar el
sufrimiento es ya un hombre sin padre y sin hogar, y sin un punto de referencia en cuanto al desamparo” (Millás, 1975, p. 48).
A automutilação assume uma tonalidade, a nosso ver, sacrificial, quando
num gesto de desespero ou de loucura, e por ver esgotadas as soluções, o
pai como que expia a maldade do mundo de que é vítima, usando para
tal o seu próprio corpo. Estaremos próximos desse Van Gogh suicidado
pela sociedade, como o viu Artaud, aquele que, também ‘suicidado’ por ela,
afirmou: “Quem não cheira a bomba assada e a vertigem comprimida não
é digno de estar vivo” (Artaud, 2004, p. 45). O pai do nosso narrador é
esse homem da vertigem comprimida, o homem a que lhe falta o ponto de
equilíbrio (e a orelha / ouvido atua eficazmente nessa simbologia), aquele
que com o corte, como que se atira de repente para fora de si, e usamos o itá-
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lico agora em sintonia com Bataille[6], é em suma um homem esgotado, um
homem rebentado. Por uns momentos, ele tem a liberdade total para não
dissimular o que sente, porque a sua dor é mais gritante do que o silêncio
que exige a sua condição de fugitivo. Só quando regressa da sua alienação,
gemendo talvez por um milagre, é que volta a encobrir-se a custo, isto é,
volta à sua condição de fugitivo: “(…) y allí te golpeaste hasta que la rabia
ante tanta impotência se tornó en sangre y dolor físico. Cuando te volvió la
razón, tu estado era tan penoso que te fue difícil regresar a casa sin llamar
la atención de la gente” (Millás, 1975, pp. 66-67).
A orelha amputada do pai torna-se, na imaginação do filho, um pássaro
sem asas. Ousamos ver nesta imagem um mau augúrio: depois do dilúvio, nenhuma pomba há de vir. Indicia-o também a ação que se sucede
imediatamente depois. Com o dinheiro roubado, na sequência de um primeiro plano falhado, o pai pede ao filho que vá de táxi pedir ajuda a uma
mulher que tinha sido sua amante, mas esta é uma empresa sem êxito; o
adolescente não chega a falar com a mulher do nome a lembrar a Brest de
Prévert[7], antes assiste à sua morte por atropelamento. O filho torna-se,
de repente, um mensageiro disfuncional, tão estéril quanto a orelha morta
de Van Gogh entregue num lenço a uma prostituta. A família está condenada a ser o pássaro sem asas de que a amputação paterna é o símbolo. É
interessante verificar, no entanto, que este é o acidente necessário para que
ela aguente o oco dos seus dias: mãe e filho juntam-se na sutura da ferida,
cosendo como podem a orelha caída do doente, barbeiam-no, alimentam-no. E no meio destes rituais quotidianos, a mãe faz as suas aproximações
ao filho, aproximações amorosas de mãe, embora por vezes calculistas.[8] O
adolescente, porém, aproxima-se sobretudo de si mesmo, como se a ausência de corpo do mutilado viesse abrir espaço para a reflexão. A carta é o
lado palpável das suas tergiversações, em todo o seu lirismo, em toda a sua
plasticidade. Diz-se nela:

6 “O sacrificante é livre (…) uma vez que ao identificar-se continuamente com a vítima é livre de
vomitar o seu próprio ser, tal como tinha vomitado um pedaço de si próprio ou um touro: quer
dizer, livre (…) de se atirar de repente para fora de si.” (Bataille, 2007, pp. 108-109)
7 A comparação é nossa, não de Millás. Referimo-nos ao poema “Barbara” dando conta de um
cenário devastado pela Segunda Guerra Mundial.
8 Sente-se nova aproximação à biografia de Millás, já homem maduro, amante dos divãs do
psicanalista, talvez por nunca ter entendido totalmente a sua mãe, muitas vezes acometida de
‘ganas de bronca’, uma personagem mais dominante, em relação à figura calma do pai, como se
deduz essencialmente da leitura dos seus contos e articuentos.
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No hay soledad total si el agotamiento físico no es completo. Incluso pienso
que ambos son la misma cosa bajo ropajes diferentes, pues es bien cierto que
los dos conducen a la lenta y minuciosa destrucción del cuerpo que nos ha
tocado en suerte con una maestría tal que hace sospechar al entendimiento que
no hay forma posible de diálogo con nuestro propio ser que no esté basada en
su mutilación. (Millás, 1975, p. 53)

O discurso epistolar, nascido da privação, do distanciamento, da carência, torna-se na voz de uma realidade niilista que encontra o seu eco na
solidão absoluta de um poço feito de carne humana, ainda em busca de
algum consolo através da memória e da construção gráfica dessa memória que, como veremos, terá os contornos de um epitáfio. Como afirma
Ayuso (2001), “es la memoria el reducto de estos seres divididos, frustrados,
desengañados. A ella acuden como refugio, como explicación de su actual
situación, o para conjugar la realidad que los anega”. E acrescenta Contadini
(2013, p. 39):
De hecho, la actividad de escritura, que muchos protagonistas ejecutan, es un
asunto imprescindible porque se revela ejercicio vital, la única prueba de la
propia existencia, un pasaje obligatorio que ellos recorren para no morir, como
acontece con el protagonista de Cerbero son las sombras.

A escrita de carácter introspetivo, narrativa de um “eu” angustiado,
acompanha o Millás da juventude até ao Millás dos nossos dias. O jovem
filho, de Cerbero son las sombras, continuará a viver na pele dos protagonistas de Visión de ahogado (1977), esses herdeiros do medo dos seus progenitores? Será ele um outro Ramón, de El jardín vacío (1981), que vemos
acocorado no túnel do seu passado para chegar a um lugar que, se não seria
o inferno, teria os seus atributos? Ou será antes um Turis, esse aspirante a
terrorista, de Letra Muerta (1984), que no disfarce do convento acaba por
se encontrar? O certo é que em qualquer um destes primeiros romances –
romances da Transição – se verifica um esforço de inteligibilidade por parte
das personagens, para perceber a sua posição no mundo e em especial no
contexto da Espanha da mudança, ainda ferida pelos monstros do passado.
Diz-nos ainda Contadini (2013, p. 35): “El extravío de las identidades, la
imposibilidad de reconocerse en lo que ha ocurrido, la dificultad de comunicar y la presencia de espacios angostos y de vacíos ahogantes son los rasgos más significativos de estos textos”.
A carta torna-se então poesia da dor, como a são também os diários e
outros relatos de pendor intimista, bem como relatórios, ou até mesmo os
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romances que as personagens, elas próprias, vão escrevendo. Ultrapassados
os tempos gelatinosos da Transição, outro t(r)emor persiste: o da sempiterna dúvida ontológica. Em El desorden de tu nombre (1987), Julio Orgaz,
vê-se ora preso, ora salvo pela ficção que engendra ou rouba de outros –
num género de “pugilato y armonización de los textos rivales” (Mainer,
2009, p. 32) – mas está longe já do desespero do filho de Cerbero son las
sombras: ele não morre; mata, se assim tiver de ser. Também Elena Rincón,
de La soledad era eso (1990a), se reinventa pela escrita, renascendo de um
casamento fracassado e de um caroço que lhe cresce no corpo. Com a descoberta do diário da mãe já falecida, sintoniza-se com ela, ao mesmo tempo
que acolhe com uma nova maturidade e um outro fôlego a chegada de um
neto. Resolve-se assim o conflito geracional na esfera familiar, poderosa
metáfora do que poderia estar já a passar-se na esfera da pátria. Em Volver
a casa (1990b), Millás remata a sua Trilogía de la soledad com uma solução
que, a nosso ver, não convence, perturbada que está ainda pelo peso da
angústia perante a dúvida sobre quem realmente somos e qual o sentido
da nossa vida. A trama é aparentemente simples: dois irmãos gémeos, realmente iguais (apenas os distingue um colar em ouro no pescoço de um
deles), resolvem trocar de identidade na juventude, o que implica, além da
troca de documentos, a tomada de posse de aspetos relacionados com a
esfera laboral e com o âmbito matrimonial. Por volta dos 40 anos, Juan quer
resgatar a sua identidade e voltar a ser José, marido de Laura e escritor de
algum sucesso. O acordo entre os irmãos faz-se paulatinamente e sempre
numa dialética indireta permeada pela carta. Quando Juan se transforma
novamente em José, já não se sente como dono dessa identidade, a não
ser quando usa uma máscara para dormir e se apresenta com ela na rua e
nas entrevistas. Porém, não satisfeito com essa solução, decide trocar a sua
identidade com a de um manequim de cera, que representa o seu próprio
cadáver, o da mãe e o do irmão, provavelmente a mescla das três pessoas
que efetivamente constituem o seu ser. É na imobilidade do boneco, peça de
museu, isto é, na sua natureza morta – ou, pelo contrário, imperecível – que
atinge a paz, e o seu corpo físico se une com o corpo astral.
Instaura-se assim o delírio millasiano dos anos 90 até à atualidade. O
‘eu’, tal como o ‘outro’, poderá de repente fundir-se num sapato, num robot,
num gato, num rei mago, num indivíduo de outro sexo, no cônjuge, em
Ella imagina (1994), ou numa boneca de um conto de fadas construída no
Oriente, num filho adotado, num tonto, num ser invisível, num ser morto,
num ser plural, em Tonto, muerto, bastardo e invisible (1995). O ‘eu’ poderá
ser uma mentira, cobrindo uma outra mentira e depois outra ainda, num
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enredo ficcional que recupera uma certa estética de boneca russa, em
Dos mujeres en Praga (2002), ou ser uma criatura reduzida ao tamanho
do inseto, em Lo que sé de los hombrecillos (2010). Mas poderá irmanar-se
também com a volatilidade das palavras, ou com as próprias palavras, essas
gentes filológicas de vontade própria que interagem com uma peixeira em
La mujer loca (2014), e que já em 1998, com El orden alfabético, tinham
feito a sua aparição como personagens de pleno poder, podendo interferir
com a ordem da realidade e na essência de toda a existência.
Sobre este ‘repovoamento’ (termo que utilizamos no início deste artigo)
que tem por base um universo onírico, fantástico, muito haveria a indagar.
Não é, todavia, o ‘preenchimento’ o foco deste breve estudo, mas o ‘esvaziamento’. Com ele voltamos à ideia de mutilação e de amputação que dá título
a este capítulo e que é condição necessária para criar o oco uterino indispensável na gestação de uma multitude de entidades, todas elas potenciais
agentes de resolução do drama existencial.
Há na extensa obra de Millás uma presença não desprezável de personagens amputadas, vítimas de uma qualquer mutilação, ou diminuídas em
algum sentido, que trazem consigo uma carga simbólica grande no que à
questão do oco existencial diz respeito. Nessa cavidade, ganha relevo uma
outra questão, que a comunicação epistolar por si só já enuncia: a questão
da incomunicabilidade (vs. comunicabilidade). Exemplo disso é o conto “El
brazo derecho de mi padre”, da coletânea Los objetos nos llaman, onde o
narrador se sente incomodado por ver a manga vazia do braço amputado
do pai, e onde este, dando-se conta de que mal tinha abraçado o filho ao
longo da vida, tenta recuperar os abraços perdidos:
Cuando estábamos solos, me pedía que me acercara a él, me rodeaba el cuerpo
con el brazo izquierdo y colocaba la manga derecha de la chaqueta de tal modo
que pareciera que tenía un brazo dentro.
– Me arrepiento tanto de no haberte abrazado… – me decía él al oído, mientras
yo intentaba librarme de él.
Pero no podía, no me era posible liberarme porque me sujetaba fuerte, fuerte,
y no con el brazo izquierdo, como cabría suponer, sino con el que le faltaba,
el derecho. Por ese brazo inexistente me sentía yo atrapado. Todavía lo estoy.
(Millás, 2008, p. 60)

É esta a densidade do vazio – compreenda-se o paradoxo. O não-dito
assume proporções marcantes no gesto escondido pela manga vazia, pela
manga fantasma. É um não-dito feito de pudor e afeto, como aquele a que
assistimos cada vez que o filho faz a barba ao pai, como aquele que um
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Michel Onfray, filósofo francês, tão bem soube poetizar num texto intitulado “Le corps de mon père”: “Dans le monde où mon enfance se deplia, la
tendresse ne se disait pas. Ni par les mots, ni par les gestes” (Onfray, 2002).
A fusão da entidade paterna com a do filho é não obstante evidente, quando
este se atormenta com a dor do pai, como se a sentisse na própria pele. Diznos Millás: “(…) mamá comenzó a sollozar, y yo la consolé como un hijo,
no porque sintiera deseos de hacerlo, sino porque de esta forma le daba más
importancia a su llanto, colocando así en segundo plano tu propio dolor,
que era el que de verdad me atormentaba” (Millás, 2011a, p. 67). E diz-nos
Onfray (2002), no mesmo texto: “Je sentais dans ma propre chair sa fatigue,
son épuisement, sa carcasse fombue”.
Millás junta no mesmo precipício pai e filho, e isso é-nos anunciado
logo no primeiro parágrafo[9], como se a propensão para a queda no abismo
fosse uma questão de genética. A incapacidade do pai de fazer com que a
família possa empreender a fuga, e libertar-se da situação difícil na qual se
encontra, transfere-se para o filho cujo destino se adivinha estéril:
Pues ahora ya es seguro que moriremos sin descendencia y que todos los
miles de muertos que nos han precedido quedarán definitivamente enterrados, definitivamente muertos, sin un mal olvido con que alimentar el recuerdo.
Entonces supe que para nosotros el futuro no sería jamás un cielo abierto, ni
siquiera un mar de calamidades, sino más bien el único lugar posible desde el
que la memoria pudiera trabajar, como en un pozo sin fondo, intentando sacar
algún sentido del azar anterior. (Millás, 1975, p. 14)

O corpo mutilado do pai é, em suma, um corpo que – novo paradoxo –
fecunda a esterilidade. É um corpo que provavelmente se cospe por dentro,
como se no seu interior houvesse uma cuspideira, que ousamos chamar de
‘cuspideira-útero’, a mesma cuspideira, que nunca se enche e nunca se esvazia,
sugerida pelo transeunte com quem o filho fala, mais tarde, em dia de chuva.
E isto acontece – explica-nos o filho que chora – porque as lágrimas, o suor e
a urina assumem todos eles esse papel. É nesta superioridade dos restos “de
los que el cuerpo se deshace después de un largo proceso selectivo” (Idem,
120), é nesta superioridade, dizíamos, que reside parte dessa poética do ‘desfazer’, do ‘deixar levar-se’, do ‘deixar ser’. Mas Millás escava ainda mais fundo
quando nos confronta com o caso de Jacinto que analisaremos em seguida.
9 “Querido padre: Es posible que en el fondo tu problema, como el mío, no haya sido más que un
problema de soledad. Y, sobre todo, de no haber encontrado el punto medio entre la soledad y
los otros. Hasta ahora cada cual ha venido ocultándolo a su manera, aunque las circunstancias
no nos hayan facilitado mucho esta labor.” (Millás, 1975, p. 14)
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2. A morte escondida
Voltando à narração, façamos uma nova contextualização dos factos. A
família em fuga é constituída pelo pai, pela mãe, o filho narrador, a pequena
Rosa e Jacinto, portador de uma deficiência, aparentemente de foro psíquico, cujos contornos não são dados a conhecer ao leitor. Certa noite,
Jacinto propõe ao irmão fugirem os dois, mas como não obtém qualquer
resposta, desaparece sozinho de casa. Trata-se, porém, de uma falsa fuga
porque vêm a encontrá-lo, ao terceiro dia do seu desaparecimento, tossindo
debaixo da cama. Pai e mãe resolvem nunca mais voltar a falar sobre ele, na
crença de que a dor posta em palavras agravaria a vergonha e o sofrimento.
A mãe encerra-o num quarto escuro, onde só ela entra para o alimentar e
assear das suas dejeções. O quarto de Jacinto passa a ser um mistério a meio
daquele corredor numa casa que tem como anfitrião o medo. Certo dia, o
narrador, ao ver a mãe adormecida, retira-lhe a chave, que guarda com ela,
e abre a porta do quarto escuro e silencioso. É então que encontra o corpo
de Jacinto num armário, com panos embebidos em colónia enchendo-lhe a
boca, para embuçar o cheiro da decomposição.
Estamos perante dois cenários que acrescem informação ao tratamento
do tema da subtração (do corpo e da mente), como forma de operacionalização do oco existencial. Primeiro, a diminuição mental da personagem;
segundo, a diminuição física levada ao aniquilamento. Até que ponto a loucura de Jacinto é importante para o desenho da geografia desta particular
família? Até que ponto é importante a sua morte?
A loucura de Jacinto será um pretexto para a confirmação da lucidez
dos outros, como o pressupõe o narrador[10]? Não ser o que o outro é, ou
ser o que o outro não é, eis talvez a forma mais simples de fazer uma análise sémica dos conceitos definitórios de uma identidade. Ser menos ou ser
mais, em relação a algo, num contínuo a perder de vista. É num jogo similar
a este, de oposições e gradações, que se define também esta família. O seu
caráter fugitivo é absolutamente fundamental para uma determinada organização do mundo exterior: ela era tão necessária a essa ordem geral, como
o delinquente para a lei que transgride, concluiu o narrador. Porém, não
ser Jacinto seria não ser louco ou seria ser mais Jacinto, ser mais louco? Não
sabemos em que circunstâncias morre, nem em que medida aquela mãe
10 “En estas ocasiones acababa sintiendo que el atrapado era yo, y que Jacinto vigilaba mis
reacciones desde su silencio. Entonces me ponía nervioso y comprendía que lo único que me
impulsaba a hacer estas cosas era el afán de que mi hermano confirmase mi cordura, y en ese
afán, precisamente, perdía la razón, como se desprende de mis actuaciones ante aquella puerta
negra por la oscuridad del ambiente y de mis sentidos.” (Idem, 91)
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estaria implicada na morte, mas sabemos, sim, que a oculta. Ora, uma mãe
nestes moldes estaria em que ponto do eixo a perder de vista?
Em El jardín vacío, estas questões voltam a ser postas em evidência,
quando o industrial da fábrica de gelo oferece à tia Jorobita do narrador
uma cadeira de rodas em troca de um favor: o assassinato do filho deficiente, o próprio. Olhada com um misto de compaixão e vergonha, a deficiência torna-se obstáculo aos que coabitam com ela, daí a sua ocultação:
Sin embargo, el hijo del industrial tenía además una deformidad física que
había alterado la primitiva organización de su cuerpo, y que no le permitía un
desenvolvimiento normal. (…) Entonces, y siempre con la idea de ocultarlo
por vergüenza o por lástima, lo metió en una cama instalada en el recoveco
que hay al fondo de la fábrica, y allí el cuerpo fue tomando una forma como
apaisada, y en seguida comenzaron a salirle llagas. (Millás, 1981, p. 125)

Também neste romance encontramos uma casa em ruínas e a lembrança de um irmão morto, Gabrielín, vivendo nas paredes da casa, sob a
forma de ruídos que só a velha mãe ouve. No exterior, o cheiro a cadáver
por todo o lado e a mesma atmosfera de frio, miséria e clandestinidade.
Percorrendo os labirintos da memória, Millás faz deste terceiro romance
como que uma variação sobre o primeiro, desaguando num mesmo porto
porque “la vida es un acto clandestino, sempre el ayer hipotecó un presente
que hace aguas por todos lados” (Ayuso, 2001, p. 22).
A diminuição mental de Jacinto é também um anúncio da sua diminuição corpórea, isto é, da sua retração enquanto ser biológico. Entre uma
e outra “diminuição”, a da mente e a do corpo, uma terceira se interpõe:
a diminuição verbal, aquela que cala Jacinto mas, sobretudo, que silencia
todos os membros da família. Pela diminuição da linguagem há o intento
de diminuir também a realidade. A linguagem pode ser mágica, é sabido,
mas não tanto como para operar um desaparecimento definito.[11] A realidade é sempre mais forte: chega em primeiro lugar, e vezes há em que é a
última a ir embora. Não falar de Jacinto era aniquilá-lo como ser corpóreo
e aniquilá-lo como ser que é o outro, mas nem o corpo morto é presença
discreta, nem a memória dos que vivem é um mecanismo em ponto morto.
Significa isto, em primeiro lugar, que havia um problema prático em relação
a Jacinto que era urgente resolver: o de calar a sua orgânica em decomposição. Se o ritual quotidiano da ida da mãe ao quarto de Jacinto era eficaz
11 Colocamos de parte, evidentemente, a linguagem de El orden alfabético (1998) que, extinguindo-se, condena à inexistência a própria realidade.
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na construção de uma determinada verosimilhança necessária à mentira
criada por ela, por outro lado, este ritual tornava-se ineficaz no seu propósito primeiro, o de dar à boca do morto a colónia que lhe esconderia a
podridão. O cheiro do cadáver começava a ser muito forte, como o comprovam os seguintes fragmentos:
Recorrimos todo el pasillo gastándonos bromas y diciendo tonterías, lo que
no impedía un cierto olor a descomposición en las cercanías del cuarto de
Jacinto. No pensé que mamá se hubiera olvidado de renovar la colonia, sino
más bien que contra aquel olor ya no podía luchar ningún perfume. (Millás,
1975, p. 138)
El olor a cadáver se expande como el humo; penetra por el resquicio más
oculto y se convierte al salir en una nube invisible que lo invade todo hasta
encontrar otro resquicio. Lo que quería decir que de no tomar alguna medida
de inmediato aquel olor alcanzaría la escalera y después comenzaría a penetrar
por debajo de las puertas de las casas vecinas en un tiempo que ni siquiera me
sería posible calcular en días. (Ibidem)

A compra do gesso através do qual se embutiria o cadáver num buraco
qualquer da habitação, como um gato de Edgar Allan Poe, resolve o problema da questão, na sua versão corpórea, ao mesmo tempo que parece
estabelecer uma ponte de entendimento, ou cumplicidade tácita, entre mãe
e filho. Contudo, e em segundo lugar, havia ainda o problema de outro desaparecimento por efetuar; é que embora Jacinto já fosse um morto (morto
para sempre num buraco tapado pelo gesso), ele ainda não estava morto na
memória do irmão:
(…) a un vivo se le elimina con cierta facilidad, basta un buen golpe; pero desprenderse de un muerto es problemático, sobre todo si se albergan prejuicios
sentimentales. (Idem, 111)

Poderíamos ver, não no Jacinto engessado, mas no irmão que o engessa,
a estátua de que fala Michel Serres, outro filósofo francês da atualidade.
Segundo ele, a estátua é a imobilidade do gesto, a estupefação. E dá-nos o
exemplo do “Ravi de la crèche de Noël”, a personagem que se maravilha
com o mistério da natividade. Serres afirma que quando observamos as
estátuas de um presépio, nós mesmos nos convertemos numa estátua que se
transporta para o interior da cena, por pura estupefação, por puro êxtase.[12]
12 Veja-se a emissão de 12/01/2008 do programa V.I.P., do canal KTO, minuto 20:15 (Serres, 2008).

RECUO AO MAIS CÔNCAVO VAZIO DE JUAN JOSÉ MILLÁS...

155

Ora, se bem que é Jacinto o imóvel, é o irmão que se converte em estátua,
tal a sua admiração, perante a ideia de morte:
(…) dejando a un lado estas cuestiones prácticas, te digo, no había más remedio que ver en su muerte una liberación, y desde este punto de vista yo debía
alegrarme por él. Es cierto que este tipo de liberación también estaba a mi
alcance; la diferencia es que en el momento de pensar tales cosas yo podía
elegir y mi hermano no. (Idem, 111-112)

O desejo de ser estátua – estátua de sangue – é, de resto, explicado pelo
narrador, que sonhava poder dormir cada dia mais uma hora até dormir 24
horas. O sono eterno como salvação. Enquanto não atingisse esse patamar
da eternidade, isto é, das 24 horas adormecidas, faria também exercícios
durante a vigília. Aos poucos iria languidescendo os movimentos, subtraindo os gestos supérfluos, para poder ficar imobilizado num canto da sala
um dia. Desprezo pela vida, ou necessidade de se converter num género de
homem-mármore? E dizemos homem-mármore, como poderíamos dizer
também homem-escrita. Explicamo-lo novamente com o apoio em Michel
Serres, hábil na explanação do modo como o homem foi exteriorizando as
suas funções para lá do território do seu corpo.[13] A escrita é um exemplo
da exteriorização da capacidade humana da linguagem e também da sua
memória. Ela começa por ganhar forma nos suportes manuscritos, depois
nos da imprensa e finalmente nos informáticos. A longa carta do filho ao
pai poderia inscrever-se no primeiro momento da exteriorização a que aludimos. Vemo-la manuscrita, em folhas de papel, mas o suporte poderia ser
ainda mais primordial: o mármore. Uma carta-epitáfio. Mas epitáfio para
o túmulo de quem? Talvez encontremos resposta nos seguintes excertos:
Querido padre: hoy renunciaría a todo lo que he escrito si estos papeles no
fueron el único refugio de mi identidad. (…) De este modo crezco y conquisto
mi muerte día a día. (Idem, 120)
(…) no creo que pudieras alcanzar, ni en cinco vidas que dedicaras a ese
intento, la intensidad de mi tristeza, llena de temeroso desprecio hacia la institución aquella de la vida. (Idem, 139)
13 O filósofo oferece-nos vários exemplos: os dentes caninos projetaram-se na faca; o antebraço,
no martelo; as rotações do joelho e da anca, na roda; a memória e a linguagem, na escrita (tendo
esta passado por três revoluções: a escrita manuscrita, a imprensa e a informática). Veja-se
a conferência proferida na L’INRIA, por ocasião do 40º aniversário desta instituição (Serres,
2007).
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Somos levados a acreditar que a morte escondida de Jacinto é a morte
escondida do irmão, o narrador, o autor da carta, o homem-estátua-de-sangue, aquele que diz sentir nele uma tristeza cósmica. O desejo de imobilidade é esse anseio de alcançar a paz, de não ter que fugir, de não ter de
sentir mais nada. A depressão profunda, a que provoca a inércia total do
corpo, é oportunidade para ele sentir em si a debilidade e a passividade
física[14], esse cansaço que, em 1949, uma Simone de Beauvoir considerou
poder atenuar o terror na perceção da morte: “La mort semble moins terrible quand on est fatigué”.
A personagem millasiana anseia, pois, por uma vida anestésica. Ora,
a vida privada de sentidos é o cotejo mais possível que se pode ter com a
morte. O narrador de Cerbero son las sombras entrega-se à sua mortalha
com a mesma lassidão, decorrente do medo, com que Juan, de Volver a casa,
se entrega. Relembramos que o protagonista resgata a sua identidade ao
irmão, José, e que este facto o deixa num estado de confusão mental tal, que
não sabe já quem é. No Museo de la Desesperación havia visto uma estátua
feita em cera, oferecida pelo seu irmão. Reconhece-se nessa escultura suja
e envelhecida. Também ele passaria um tempo sem tomar banho, para que
o suor lhe engrossasse a pele, como um verniz protetor. Com o uso da máscara de dormir, poderia ainda transpirar mais e morrer um pouco todos
os dias. No dia em que embute o colar no pescoço da escultura, inicia-se o
seu processo de automutilação, mas é quando a corta aos pedaços e a leva
para casa, que a ação de esquartejamento alcança uma amplitude trágica. A
analogia com o estrangulador de Boston, de quem falam na televisão, sugere
imagens acordes com a realidade do protagonista: “el cuerpo de Tony
Curtis, vestido de blanco, se diluía en el blanco de la pared a medida que la
cámara se alejaba. (…) se trataba de un cuerpo vaciado de toda iniciativa,
de un molde en el que encajaban perfectamente todas las formas posibles
del horror” (Millás, 1990b, p. 185). À ação do esquartejamento, levada a
cabo pelo protagonista, segue-se uma outra: a de recompor o boneco para
que este o pudesse substituir no espaço doméstico. Quanto a ele, assumiria
o seu lugar no museu. A incrustação do colar na cera é o anúncio de que só
encrustando o corpo inteiro seria possível à personagem apaziguar-se para
sempre, esquecendo-se de si própria. Este desfecho para a personagem de
Juan / José (interessante a coincidência com o apelido de Millás) encontra
eco nas palavras de Irene Zoe Alameda (2009, p. 13):
14 “No obstante, la depresión también tenía sus ventajas, porque le daba pereza y debilidad a mi
cuerpo, lo que me sumergía en un estado de pasividad física, que era otra forma de defensa
contra las acechanzas de mamá.” (Millas, 1975, p. 120)
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La soledad del hombre, y su incapacidad para situarse de un modo airoso en el
mundo en que le ha tocado vivir, es un descubrimiento mucho más crudo si se tiene
en cuenta que las novelas de Millás parten de la seguridad de que Dios no existe.
Las únicas vías para acceder a paréntesis temporales que liberen de tal peso son las
de suspensión de los sentidos, ya sea en forma de olvido, mediante el sexo (…) o de
sustancias narcóticas, como el tubo de optalidones (…) o las borracheras de coñac.

Em Cerbero son las sombras não há ainda lugar para a extravagância
sexual dos romances posteriores, nem para o vício do álcool, ou dos ansiolíticos. O medo ainda não se deixa ‘hedonizar’. Estamos também ainda longe
do divã do psicanalista, mas há lugar para a febre e uma cedência quase sem
resistência para a pulsão de morte, fruto de uma condição desarmónica
familiar que tem vindo a ser comummente associada à Carta ao Pai (1919),
de Kafka. A personagem vai-se rarefazendo na sua componente moral, mas
é o corpo que começa por dar sinal.
Arrancar uma orelha continuando tendo orelha, arrancar um corpo
continuando tendo um corpo – são estas as ações que reduzimos ao símbolo. O vazio, não obstante carecer de matéria, continua a ter uma linha
limítrofe por onde o humano tem ainda a trágica hipótese de se desfiar.
Através dela, chegaremos ao esgoto do ser, à ratazana, ao abandono total.

3. A desumanização
Nova contextualização dos factos. O filho foge de casa e, à medida que se
afasta, vai parando em bares, onde não resiste a chorar. Fá-lo no lugar onde
se eliminam os restos de um corpo a desfazer-se, embora já não consiga verter lágrimas. Fora da cidade, encontra um bairro de casas pequenas, de gente
pobre. É aí que aluga um quarto, num compartimento subterrâneo de uma
vivenda. É um espaço cheio de humidade, onde se distrai a construir jaulas
para criaturas prenhes – ratazanas, supomos – que ali aparecem em abundância, dando uns gritos horríveis. E enquanto as vigia, escreve a carta. De vez em
quando, pica-as com um arame e observa-as lambendo as úlceras causadas
pelas feridas daí decorrentes. É também aí que, lendo um jornal, recebe a notícia da apreensão dos seus pais e de Rosa. Procuram-no, agora, a ele e a Jacinto.
Estamos perante um homem esvaziado que vê na convivência com as
ratazanas a oportunidade realmente anestésica de se tornar louco[15], de ser
15 A admiração pela morte supra enunciada verifica-se também na admiração pela loucura.
Jacinto reúne as duas situações. O irmão, nenhuma; daí que tentar uma ou outra via para
escapar da sua miséria existencial seja para ele um caminho a ter em conta.
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essa “não-pessoa” a que se referem Elza Ibrahim e Junia Vilhena (2014) ao
abordarem a questão do louco em Descartes:
Segundo a lógica de Descartes (1641, citado por Marcondes, 2000), em sua
obra Meditações Metafísicas, escrita e publicada pela primeira vez em 1641, é
aquele que não pode pensar, ou, se pensar, não pode ser louco, sugerindo com
isso que, enquanto o homem sadio questiona a si mesmo, o louco não o faz.
O que significa afirmar, parafraseando Machado, que “a loucura é condição
de impossibilidade do pensamento; o pensamento exclui a possibilidade da
loucura” (1981: 61). A equação cartesiana parece anunciar que aquele que for
considerado louco não é um sujeito: tratar-se-ia, portanto, de uma não-pessoa.
A loucura passa a representar o negativo da razão ou o não-ser da razão; e o
louco passa a ser tido como desarrazoado, um animal sem razão que deve, por
esse motivo, ser asilado.

É a convivência com as ratazanas que desumaniza o narrador, que o
deixa indiferente à voz dos dois homens que perguntam por ele à porteira, e que em breve o capturarão. As ratazanas, quais ratazanas de Günter
Grass[16], parecem anunciar a catástrofe; não a catástrofe de um homem só,
mas a catástrofe daquele que tem, como vimos, uma tristeza cósmica. É
um holocausto. Estamos perante um homem vazado que se deita diagonalmente na cama como um ponteiro de um relógio anunciando o fim de
qualquer coisa, um fim também ele cósmico, talvez, o fim da era humana.
Não há deus que lhe valha. A ratazana anunciadora da catástrofe é também,
por isso, aquele rato ruivo repugnante que se deixa pisar em plena avenida
Copacabana, fazendo uma Clarice descer do seu êxtase para, indignada,
dizer “Deus era bruto!”[17]
Se, por um lado, o nosso narrador parece simbolizar a humanidade
sofredora, como o vimos, pela dimensão cósmica do seu sofrimento, por
outro, ele é como a ratazana enjaulada pelas suas próprias mãos. A expressão “mamíferos como yo” irmana-o com o animal, e a assunção de que a sua
realidade é tão precária quanto a da ratazana corrobora essa aproximação.
Assistimos, na montagem de toda esta situação “narrador / ratazanas”, ao
que José-Carlos Mainer considera ser “una mise en abîme de su proprio
mundo interior que conduce inexorablemente a la repetición, al cierre de
un círculo” nascido da relação amor-ódio que havia visto entre os seus pais
(Mainer, 2009, p. 35).
16 Referimo-nos à sua obra A Ratazana, de 1986.
17 Referimo-nos ao conto “Perdoando Deus”, de Clarice Lispector, de 1970.
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Em El jardín vacío, a dimensão animal da personagem, aquela que leva
uma ‘vida de cão’ é igualmente conseguida com o cotejo com o animal,
sempre que a miserável personagem canina aparece para emoldurar uma
realidade atroz. O excerto que transcrevemos mostra a impossibilidade de
sobrevivência de tais personagens, e é com uma nota de quem quer estar
no lugar do outro que lemos o comentário do narrador, ao dizer que pelo
menos eles, os cães, morrem sem arrependimento:
La muerte de los perros solía pasar inadvertida. Había pocos y acostumbraban
a morir como perros: sin señales de arrepentimiento y lejos del barrio donde
habían encontrado un asilo casual, una condena atenuada. Venían del norte en
grupos de nueve o diez, atraídos casi siempre por una hembra en celo. Algunos
se ahogaban al atravesar el Canalillo; otros se daban la vuelta al divisar el barrio
(…). Al principio no tenían más enemigos que el hambre y las ratas. Con el
hambre podían llegar a mantener una relación soportable si, a falta de una casa
fija, conseguían tomar como propia una calle entera. Con las ratas no alcanzaron jamás una paz duradera, ni siquiera una guerra lo suficientemente abierta
como para desembocar en un conflicto estable. Tratándose de una polémica
territorial, prevalecieron las ratas, que, además de discutir la superficie a los
perros, poseían para ellas solas el subsuelo. (Millás, 1981, p. 139)

As ratazanas, como donas de uma espécie de ‘inframundo’ que é o subsolo, continuam a nortear o nosso narrador na sua descida aos infernos.
As frases finais, de densidade goyesca, acentuam o paralelo entre as duas
identidades:
(…) las hembras cogen a sus pequeños entre las patas delanteras y se los van
comiendo lentamente. Primero la cabeza, luego el resto de esa pequeña realidad lampiña, ciega, tan precaria como esta realidad algo más grande que soy
yo, que en seguida voy a ser atrapado por las redes de quienes me persiguen.
(Millás, 1975, p. 150)

A cena da devoração das crias, ato animal mas também humano por
analogia, é ainda transversal ao patamar dos deuses, se recorrermos à figura
de um Saturno devorando os próprios filhos. Nenhuma cena, a nossa ver, se
presta melhor à ilustração do que pode ser a ideia do “esvaziamento total”.
O narrador está pronto para também ele ser devorado, não pelos seus progenitores[18], mas por uma determinada entidade: dois homens, que são
seguramente os representantes do leão, rei da selva, como se diz.
18 Corrigimos: os progenitores, como incapazes de salvar a família da fuga, acabam por ser os seus
próprios devoradores. Diz-nos o filho: “Pero ya ves cómo los ciclos se cumplen y las generaciones
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A resignação foi sendo construída à medida que o esvaziamento se
foi operando. O trágico ganhou assento no vazio do filho, como se não
pudesse escapar do destino que coube em sorte a seu pai: “Pero así somos,
padre, caminamos hacia nuestros errores como la víctima hacia su asesino,
hipnotizados por el amor a lo terrible” (Idem,100-101). Nesta fusão pai /
filho, por intermeio de um terceiro corpo que é a carta, vemos possibilidade
de ilustração das palavras de Mijail Bajtín quando refere, em Estética de la
creación verbal, o seguinte: “Ser significa comunicarse. Ser significa ser para
otro y a través del otro ser para sí mismo” (apud Ardavín, 1997). Vemos
aqui a união de dois vazios, a união de duas solidões condenadas, o que nos
permite afirmar que quando um eu se desumaniza, o outro eu, que é um tu
igual, também.
A carta, esse terceiro corpo a que aludimos, alimenta-se dos outros dois
corpos que atingiram as margens do esgoto existencial, de que as ratazanas
são as fiéis representantes no exercício das suas disputas diárias, na gula
perante o sabor das feridas, no comprazimento na devoração das crias que
ainda não abriram os olhos para o mundo. Ser comido é a operação do
desaparecimento. Haverá algo depois disso?
Entre a ação de “comer” e a de “descomer” (o termo não é nosso)[19],
isto é, entre a ação da ingestão e do resultado final da digestão, encontramos
uma vaga ideia de eterno retorno que, a determinado momento, parece trazer alguma esperança ao narrador. Tal acontece num momento anterior à
descoberta do cadáver do irmão, em que sente que este ainda se pode curar,
que a fuga será lograda, que o seu amor imaginado possa vir a ser algo real
e que a cidade se cumpra renascendo todos os dias do seu húmus, do que
lhe sobra:
Bastaría, me dije, con dar un paseo, y sentir la madrugada en el fondo del
bolsillo para que todo volviera a la normalidad (…).Entretanto las calles se
abrían a otras calles que a la dura luz del amanecer me mostraban su corazón
de cáscara de plátano y sus vísceras alimentadas de toda aquella suciedad que
las necesidades humanas fabrican día a día, y que los traperos comenzaban a
cargar en sus carros para venderlo al día siguiente, o para abonar tres palmos
se suceden sin que llegue a nuestros sentidos otro olor que sea el de la descomposición misma
de la ruina que nos viene trabajando y a la que incluso hemos llegado a amar de cierta forma,
pues, si no, cómo explicaríamos el cariño que siento por vosotros, que no sois sino vestigios de
un modo de vida triste y ruin como sus resultados y asentado sobre la debilidad y el fracaso de
cada uno de sus miembros (…).” (Millás, 1975, p. 81)
19 É Valentín Nuñez Rivera (2010) que a esse termo se refere num ensaio sobre escatologia e a
picaresca.
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de tierra, de manera que se cumplieron así las leyes del eterno retorno, cuyo
proceso era simplificado de un modo notable por algún perro o niño famélico
de la familia traperil al comer directamente de los grasientos cubos de basura.
(Idem, 58)

Mas a esperança dissipa-se, porque na verdade já nada sobra. Só um
corpo deitado na diagonal, qual um ponteiro de relógio visto de cima e
cujo movimento alguém detém, depois do último suspiro daquele que
morre. É um corpo enjaulado, é um corpo-ataúde, perfeitamente desumanizado, e até mesmo ‘desanimalizado’ (isto é, e em suma, ‘desvitalizado’), que passa a ser um objeto, como um Juan / José, de Volver a casa,
entregando-se ao Museo de la Desesperación, ou, ainda, como um número
Três[20], de Números pares, impares e idiotas (2001), que, depois de perseguido no país dos números ímpares, na qualidade de Quatro, é mutilado,
e volta ao seu próprio país, o dos número pares, onde é morto e dissecado,
por ter a aparência de um Três, passando o seu cadáver a ser exposto no
Museo de los horrores. Neste conto, passível de ser lido por uma criança
de oito anos, como no-lo informa a contracapa do livro onde se encontra, encontramos a ideia de desajuste do homem em relação ao mundo
em que se move, de não pertença a nenhuma das suas frações. O número
Quatro não tem lugar no país dos ímpares, nem no país dos pares, quando
a ele regressa amputado, porque os números idiotas assim o deliberaram.
“La gente va a verlo y se espanta sin saber que al contemplar al 3 se están
mirando a sí mismos” (Millás, 2001, p. 14). Ora, a personagem desajustada
é condenada à mesma materialidade das coisas inertes e a ficar presa numa
condição de clausura, pelo menos aos olhos daqueles que só percecionam
uma realidade, com uma única porta fechada, e não descortinam aquela
cheia de “huecos”, “agujeros” o “ranuras”. Um homem nestes moldes, confrontado com este grau de condenação dos seus pares, poderia bem ser um
homem-caixa.[21]

20 Acreditamos não ser casual a escolha do número 3, sempre enigmático. Recordamos uma passagem de Volver a casa, relativa à escultura em cera: “A partir de ahora, el cadáver de cera
representará mi pasado, pero quizá comience a representar tu futuro. O sea, que en el muñeco
ese estamos los dos, los tres, si incluimos a mamá, que ya está muerta. Como en el Misterio de
la Trinidad: tres personas en una (Millás, 1990b, pp. 200-201).
21 A este propósito, sugerimos a leitura de Kunz (2009).
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Conclusões
Não obstante o seu hermetismo, Cerbero son las sombras cumpre, com
uma maturidade inusitada num autor tão jovem, a sua função inaugural
de todo um edifício literário construído ao longo de 40 anos, uma obra
que, partindo de uma mesma matriz, nos lança nos estranhos labirintos
da aventura existencial. Se no início temos acesso a uma novelística mais
sombria, ainda muito ancorada às memórias de um passado recente (o da
Espanha franquista da infância do escritor, ainda a recompor-se da guerra),
à medida que descobrimos a obra de Millás, deparamo-nos com a inclusão do onírico e do fantástico, chegando a um colorido bem-humorado
que não teve assento nas primeiras publicações. O tempo, esse, já não é
o daquela Espanha que acabamos de colocar entre parêntesis, porque as
questões apresentadas se movem na esfera da intemporalidade, numa geografia que não é necessariamente espanhola ou peninsular, mas humana.
Nessa poesia do esvaziamento, movimento, no nosso ponto de vista,
necessário para que o preenchimento possa ocorrer, Millás desmonta, desconstrói, desfaz, amputa, priva de corpo, para, num momento posterior,
ocupar o lugar vazio, de forma a melhor chegar a um género de corpo original. Todavia não se apurou se é o corpo com que nascemos esse lugar
original, ou o corpo com que crescemos e amadurecemos, ou ainda o corpo
que nos abandona depois de um misericordioso fechar de pálpebras feito
pelas mãos dos nossos filhos.[22] Talvez seja o corpo que enferma, que se
extasia na febre e na doença, ou na violência de ser atirado, uma e outra
vez, contra as paredes da realidade. Talvez seja o corpo do outro, aquele
que está próximo de nós num determinado eixo que aqui qualificámos de ‘a
perder de vista’. Pode ser também um outro longínquo, daí que Millás não
se iniba de fazer chegar às suas páginas as mais variadas criaturas, do inseto
ao “hombrecillo” (Millás, 2010), passando pelas existências fantasmais e as
matérias inertes repentinamente dotadas de vida.
No final da nossa análise, voltemos ao Millás de antes deste ‘repovoamento’, para resumirmos em traços largos o processo de subtração que
vai levando a cabo até chegar ao vazio. Vimos como, nesta simbólica do
esquartejamento, a retração do físico foi acontecendo à medida da degradação do espírito. Primeiro a orelha mutilada, símbolo do desequilíbrio,
da vertigem, da necessidade de lançar para fora de si a frustração e a dor.
Segundo, o encerramento da deficiência e da morte no quarto escuro, isto
22 Aludimos a uma passagem do conto “Manos”, da coletânea Articuentos completos (Millás,
2011).
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é, da pequenez[23] e da decomposição corpórea, respetivamente. Terceiro, a
identificação com criaturas de esgoto encarceradas e o vislumbrar do cenário da devoração saturniana. Só nesta fase, por analogia com a cria comida
pela mãe, o corpo desparece por completo e o espírito se entrega à evidência de que não há solução possível para os problemas que se colocam
à existência da personagem tornada oca. Vimos também como o narrador
adolescente, na sequência dessas três etapas se torna homem: é o homem
que faz a barba ao pai, que engessa o irmão e que escreve uma carta cheia de
notas reflexivas sobre as suas memórias. É, em suma, o homem-estátua-de-sangue mas também o homem-lápide, o homem estupefacto perante uma
realidade que o torna imóvel, o homem que se deixa atrair pela “pulsão de
morte” (Freud, 1920). É, em suma, o homem-ataúde, o homem-nada.
Aqui reside a fecundidade deste romance que inaugura o edifício
erguido por Millás sem projeto prévio: nessa intenção de arrumar os fantasmas do passado, para dar lugar a um novo mundo, mas com as velhas
questões de sempre. As sombras contidas no título convidam-nos a sair
da caverna platónica, onde a negatividade do homem se deixa petrificar e
morrer, para descobrir novas perspetivas e revitalizar a nossa perceção das
coisas e das situações. Cerbero son las sombras é, neste sentido, um trampolim que expulsa o movimento, mas que o devolve também ao seu epicentro.
As personagens millasianas, com efeito, parecem não conseguir libertar-se
da força gravitacional contida nos seus medos, na sua sensação de estranhamento do mundo, na sua condição de bastardia ou de orfandade. Ora,
este primeiro romance contém já os ingredientes que viríamos a encontrar
na produção narrativa posterior de Millás, e que a seguinte síntese coloca
em evidência:
En la primera novela de Juan José Millás, Cerbero son las sombras, observamos
ya algunos de los aspectos más notables de su narrativa. Entre otras, el peso de
la adolescencia, la soledad y las relaciones familiares, aquí con el padre, hechas
de exceso y de vacío. Asimismo, un tratamiento que oscila entre la novela de
horror y la policiaca, como expresión de búsqueda, de huida, de miedo y de
angustia, sentimientos dominantes e expresados somáticamente. (Ródenas,
2009, p. 52)

O filho de Cerbero son las sombras é como um pícaro que tenta escapar
a um destino fatal condicionado pelo seu passado familiar. De resto, como
23 O deficiente é o diminuído de algo, o parvus latino, isto é, aquele que é pequeno. Do étimo
latino surge o nosso termo ‘parvo’.
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o verificou Zoe Alameda (2009), muitas das personagens millasianas contêm rasgos dessa figura saída do Siglo de Oro espanhol. É fácil, da nossa
parte, também o verificarmos, se tomarmos em conta o recurso de Millás à
inclusão de narrativas em primeira pessoa, ao delineamento da ideia do fracasso como condição a priori da existência, à exposição de um sentimento
de orfandade das personagens, ou a uma estrutura itinerante, que chega a
ser labiríntica e repleta de esconderijos. Não há, todavia, em Cerbero, rasgos do humor da picaresca, mas o humor negro da mais recente produção
literária, eivada de certo naturalismo, poderia encontrar nela um ponto de
tangência.
A busca da identidade começa, em Millás, nesta longa carta, que vai
sulcando o caminho de 40 anos de trabalho do escritor. Esvaziando aqui
e além, experimentado a intermitência de estar vivo e de estar morto, esse
trabalho fala por si, como se houvesse nele intento de chegar a um género
de grau zero[24] que tivesse o mesmo conforto de um útero do qual nunca
se nascesse.
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This paper aims at showing how Cher’s performance helps break barriers of official
identities, celebrates difference, and ultimately voices the marginal. Her career is a
vast repertoire of ethnic, feminist, and postmodern representations. It celebrates
hybridity and self-transformation and is rooted in her ancestry and the sociocultural context of the United States of her childhood and adolescence. In the episode
of The X-Files The Postmodern Prometheus the series creator rewrites Mary Shelley’s
Frankenstein; or The Modern Prometheus and, establishing a parallel between Cher’s
public image and the myth of Prometheus, shows how her subversive performance
empathizes with the marginal and helps build a collective experience that culminates in an impressive number of followers.
Keywords: performance, hybridity, self-transformation, Prometheus, postmodernism, feminism, ethnicity
Este artigo tem como objetivo mostrar como a performance de Cher ajuda a quebrar barreiras de identidades oficiais, celebra a diferença e em última instância dá
voz ao marginal. A sua carreira é um vasto repertório de representações étnicas,
feministas e pós-modernas. Esta celebra o hibridismo e a autotransformação e
tem origem na sua ascendência e no contexto sociocultural dos Estados Unidos da
sua infância e adolescência. No episódio de os Ficheiros Secretos O Prometeu Pósmoderno o criador da série rescreve Frankenstein ou O Moderno Prometeu de Mary
Shelley e, estabelecendo um paralelo entre a imagem pública de Cher e o mito de
Prometeu, mostra como a sua performance subversiva revela empatia com o marginal e ajuda a construir uma experiência coletiva que culmina num impressionante
número de fãs.
Palavras-chave: performance, hibridismo, autotransformação, Prometeu, pós-modernismo, feminismo, etnicidade
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O brave monster! Lead the way.
Shakespeare, The Tempest

Introduction
According to Marvin Carlson, a 1990 report on the performance taking
place in Los Angeles pointed to the fact that the majority of the identity performance was being produced by “a coalition of women, gay men, AfricanAmerican, Hispanic, and young Asian-American artists whose aesthetics
and politics challenge both the art world’s and the media’s version of our
socio-cultural reality” (Carlson, 2004, p. 177). He refers that the study
showed one of the most important characteristics of the end of the century
performance in the United States: a growing interest in multiculturalism
and in the expression of minorities, which would promote a stimulating
diversity of approaches to the performance of identity. Its basis is similar to
that of the latter but the emphasis lies on the experience of the members of a
minority group instead of on the experience of an individual. Carlson cites
Gómez-Peña, who considers that the object of the art of performance must,
from then on, be to attack “the European myth of the artist as a marginal
bohemian” (Carlson, 2004, p. 177), one still common in the United States.
According to Carlson, Gómez Peña emphasizes the importance of having
minorities ‘making culture’ and talking from the center. Cultural performance aims at that.
In the period referred to, the early 1990s, feminist performance is interested in questioning, exposing and deconstructing the cultural and social
ground governing traditionally feminine and masculine roles. The emphasis is now on the “social construction of the body, the body as a carrier of
signs, and with it the social construction of the subject in performance”
(Export, 1992, p. 33). In the 80s and beginning of the 90s the woman artist
starts having a say and refuses her traditional role, that of ‘the Other’, that of
object of the male gaze. Traditional representation, committed to repetition,
tries to establish and control ‘the Other’ as ‘the Same’ and that is why Elwes
thinks that women performers should “never stay the same long enough
to be named, fetishized” (Elwes, 1985, pp. 63-94). Another approach to
this problem is that of Judith Butler, who argues, “gender reality is created
through sustained social performances” (Butler, 1999, p. 180), encrypted
and stamped by society upon the individual. Butler considers that those
predetermined roles established by society can be altered if appropriate

CHERILYN SARKISIAN – ‘CHER’ OR THE POSTMODERN PROMETHEUS: VOICING THE ‘MARGINAL’

169

tools are used to support a different cause and points to “the performative
possibilities for proliferating gender configuration outside the restricting
frames of masculine domination and compulsory heterosexuality” (Butler,
1999, p. 180). Both Export and Butler are using “performance” as the display of a recognized and culturally coded pattern of behavior that artists
are at this point aiming at exposing and condemning, that is, condemning
“the strategy that conceals gender’s performative character” (Butler, 1999,
p. 180). We have thus reached a point in which the work of the artist (her
/ his performance) denounces the roles we play according to what society
expects from us.
Postmodern theories value the work of the artist as a way of resisting
dominant cultural models of behavior as well as the concept of ‘deviance’ in
repetition and its importance for cultural changes to occur. Authors such
as Derrida, Bakhtin, de Certeau, and Adorno advocate such ideas. The
postmodern political performance of resistance, especially that of women
and ethnic artists, emphasizes the importance of lack of stability. Artists
frequently engage in performances with strong ethnic connotations that
can be subject to irony and engender a political game with a double meaning. By playing these roles, artists introduce a subversive parodic self-consciousness very common in contemporary engaged performance. It is the
case of Cher’s work throughout her vast career: it has been helping spread
such an ideology. Consequently, one can compare the impact of her presence in popular culture with Prometheus’ actions upon the humans. Chris
Carter expresses the same opinion in The X-Files when he chooses to write
an episode called The Postmodern Prometheus[1], linking Cher’s image to the
myth of Prometheus.

1. Cher’s Empowering Performance: 			
Social Responsibility and Activism
Cher’s career has a strong correlation with her origins. Her father was
Armenian and her mother is American with, among others, Cherokee
ancestry. As she was growing up, she wanted to become a Hollywood
actress but the standard one had fair skin and blond hair. She did not fit in
and started to look for role models in irreverent entertainers such as Tina
Turner and Audrey Hepburn. Fifty years ago Cher belonged to a ‘no man’s
1

The Postmodern Prometheus is the episode 5 from season 5 of the series.
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land’, to an uncomfortable territory even in the context of the melting pot
of the United States.
In both Cher’s Do you Believe? (1999-2000) and the Living Proof: The
Farewell Tour (2002-2005) references to a circus setting occur through the
figure of the clown, the tamer, and the display of aerial shows. In one of
the segments of the first Cher asks the audience if they agree with her and
think she looks like Kabuki Bozo the Clown. On the subject, Loran Marsan
comments, “In traditional Japanese Kabuki theatre all female parts were
played by men in exaggerated makeup and dress … she addresses herself
as a woman-playing-a-man-playing-a-woman-playing-a-clown” (Marsan,
2010, p. 54). Cher is identifying herself with the marginal, with hybrid
identities. Right after this segment she alludes to two of her songs, Gypsies,
Tramps, and Thieves and Half-Breed by saying:
Before we go any further we have to raise the lights because I have to see something, Ok? Ok, so I see tramps there, lots of tramps there, lots of tramps here
too, some gypsies over there and some half-breeds back there. Big tramps just
stood up back there ... you guys are just gypsies, tramps and thieves. I’m sorry,
we just got a pocket here. I have to know these things because I know you guys
can be difficult so I have to move the show right along, I don’t want to piss any
of you guys off. … When I did this show I kind of wanted it to be … like HBO
marries Cher marries Cirque du Soleil, so it’s kind of Cher du Soleil. So this is
the beginning of the Cher du Soleil extravaganza right now.

When Cher asks for more light she is shifting the focus from her to the
audience and simultaneously identifying herself with them: they are all in
some way marginal figures. Still during the same segment Cher mentions
that she has many natural hair colors (wigs) and that she does not understand how she has a 35 year-old repertoire when she is not 35 years old yet
(by the time she was 53). As Marsan points out, Cher is embracing what
seems to be opposites (youth / old age; natural / artificial) and by doing so
defying rules and showing labels shall not be used since opposites can go
together (Marsan, 2010, p. 54).
Further ahead in the Do you Believe? show, when introducing the song
Walking in Memphis, she talks about its video, which is on display on the
giant screen, “I made this really cool video where I got to play Elvis, I actually didn’t play Elvis; I was Elvis … I want to warn you gay guys, don’t fall in
love with me because I am a really cute guy.” Marjory Garber, talking about
the politics of transvestism asserts, “clothing constructs (and deconstructs)
gender and gender differences” (Garber, 1992, pp. 9-10) and cites Sandra
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Gibert and Susana Gubar, “cross dressing is … a dream of prophecy and
power for women … The ‘third-sex’ turns out to be largely a way of securing
power for modernist women” (Garber, 1992, pp. 9-10). Cher’s performance
of the song Perfection (that claims the importance of love over the fight for
perfection) in Extravaganza: Live at the Mirage (her first live music video
title) starts with one of her impersonators on stage, making the viewers
believe for a while that they are in her presence. It is one more case in which
Cher’s performance reinstates Butler’s concept of gender as performativity.
The lyrics of Walking in Memphis mention the ghost of Elvis roaming
Graceland, which alludes to his immortality. Cher is herself associated to
this image due to the longevity of her career: she has been called the ‘Eternal
Phoenix’ given her capability of reinventing herself during the last five decades. In the Living Proof: The Farewell Tour Cher started the shows dressed
as a tamer commenting on the length of her career, “Ladies and gentlemen,
and flamboyant gentlemen. Boys and girls and children of all ages. Welcome
to the Cher-est show on earth” and ending with “And all I have to say is, follow this, you bitches.” The use of subversive language is recurrent in Cher’s
public appearances and it cannot be separated from her personality and the
image of irreverence associated to her. Steven Forry commented that after
having read Frankenstein; or the Modern Prometheus William Beckford said,
“This is perhaps, the foulest Toadstool that has yet sprung up from the reeking dunghill of the present time” (Forry, 1990, p. ix) and counter argued,
“Foul toadstool it may at times be, but it has proven to be a rather resilient
toadstool nonetheless” (Forry, 1990, p. 100). The same can be said about
Cher since her career is now 50 years old. J. Randy Taraborrelli refers to the
criticism Cher was subject to at a preview of Silkwood in 1983. The audience
applauded when they saw Meryl Streep and Ken Russell on the screen but
when they heard “ … and costarring, Cher!” someone commented, “Oh
sure! Cher! She’ll be just great with Meryl Streep” and the entire theatre
burst into laughter (Taraborrelli, 1986, p. viii). Two years later, Cher stars in
Mask and she is highly acclaimed for her acting. Nevertheless, the Academy
fails to nominate her. The following year, she presents the nominations for
best supporting actor dressed in a Mohawk outfit and says, “As you can see
I did receive my academy booklet on how to dress like a serious actress.”
Some considered the remark a sort of ‘middle finger’ to the Academy. She
displayed herself as a sort of a Native American ‘aberration’ in the eyes of
the Hollywood ‘gods’. Cher systematically assumes a political postmodern
identity rooted in difference, in ‘otherness’.
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2. The Myth of Prometheus
There are different versions of the myth of Prometheus but one of the best
known is Hesiod’s. It tells how Prometheus toiled diligently over the creation of the first man from a lump of clay and how, when he realized his
brother Epimetheus had bestowed all the qualities from the gods upon
the other animals and had left none for humans, he devised the plan to
steal fire from the gods and give it to them. The actions mentioned above
share the principles subjacent to Prometheus’ behavior: on the one hand,
he is a thief and a transgressor, and, on the other hand, he is a savior.
The literary theorist Ihab Hassan says, “Prometheus is himself the figure
of a flawed consciousness struggling to transcend […] divisions” (Hassan,
1977, p. 207). Prometheus crosses borders between the human and the
divine and allows mankind to overcome its limits through art and technology. His story symbolizes the defiance of tyranny and authority as well
as it recounts the birth of enlightenment. Comparisons have been drawn
between Prometheus’ defiance of Zeus and the French revolution as well
as between Shelley’s Frankenstein (his attempt to reanimate life in the lifeless) and also the French revolution.
In Frankenstein; or The Modern Prometheus Mary Shelley used the
myth as a symbol of optimism: Frankenstein wishes to “renew life where
death had apparently devoted the body to corruption” (Bennett, 1990, p.
40). According to Shelley, Prometheus “used knowledge as a weapon to
defeat evil, by leading mankind, beyond the state wherein they are sinless
through ignorance, to that in which they are virtuous through wisdom”
(Lederer, 2002, p. 65). In the end of the novel, when Victor Frankenstein is
dying he tells his friend Walton:
Seek happiness in tranquility, and avoid ambition, even if it be only the apparently innocent one of your distinguishing yourself in science and discoveries.
Yet why do I say this? I have myself been blasted in these hopes, yet another
may succeed (Shelley, 1992, p. 210).

In the beginning of the novel the monster is a curious, rational, and
intelligent being with feelings. Abandoned by his creator he undergoes a
process of self-education and search for human companionship. He struggles with matters of identity and personal history and tries to find a place in
society but suffers from loneliness and is sad that he cannot find an equal.
He becomes an assassin because he rebels against his creator and the treatment he gets from humans. The challenge Frankenstein embraces does not
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seem to be what Shelley wants to condemn. She criticizes the fact that he
rejects the creature he created.

3. The Role of Metafiction in The Postmodern Prometheus
Many dramatizations of Shelley’s Frankenstein; or the Modern Prometheus
took place before The Postmodern Prometheus aired on television network
Fox on November 30, 1997 but, interestingly, by then Scientists at the
National Institute of Health were raising questions and concerns similar to
those raised by Shelley’s contemporaries: Dolly the sheep had been cloned
the year before and newspaper and magazine articles talked about the dangers of transplanting animal organs, of ‘playing god’ as Prometheus did.
The episode of The X-Files The Postmodern Prometheus begins when a
comic book, The Great Mutato, is opened. Eighteen-year-old Izzy, Shaineh
Berkowitz’s son, goes on a trip and she stays at home alone. While she is
watching The Jerry Springer Show (a mother with a very hairy baby is being
interviewed) a circus tent covers her house. She starts listening to The Sun
Ain’t Gonna Shine Anymore by Cher as the room is filled with smoke. Then
she sees a disfigured form approaching and becomes unconscious. FBI
special agent Fox Mulder receives a letter from Shaineh, who has heard
about him from The Jerry Springer Show. She describes the event to him
and claims she is now pregnant as a result of the attack. The same had happened when she got pregnant 18 years ago. Mulder and his partner, Dana
Scully, travel to rural Albion, Indiana. After talking to Shaineh and Izzy
they learn that the creature that attacked her looks like one of the characters from Izzy’s comic book, The Great Mutato, who, in turn, is inspired by
a mysterious creature who has been seen by the locals. Izzy takes Mulder
and Scully to a wooded area where they see The Great Mutato[2] from a
distance and talk to an old man who tells them there are no monsters there
and advices them to go see his son (Dr. Pollidori, a genetic scientist) if
they are looking for a monster. Pollidori shows them his experiments and
Mulder starts suspecting Pollidori created The Great Mutato. In the meantime, Elizabeth, Dr. Pollidori’s wife, is attacked in her house in the same
manner as Shaineh had been. As Mulder and Scully are passing by the
house they see it covered by a circus tent and hear Gypsies, Tramps and
2 The Great Mutato is a big Cher fan who has established a parallel between his life and that of
Rocky, the character from the 1985 film Mask (based on the life of Roy L. “Rocky” Dennis, a boy
who suffered from craniodiaphyseal dysplasia).
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Thieves, another song by Cher. Inside, they find Elizabeth unconscious and
soon after they also fall unconscious. Dr. Pollidori’s father steps from the
smoke with a gas mask covering his face. When Mulder and Scully regain
consciousness they find a chemical residue from an agricultural agent used
to anesthetize animals and they grow suspicious of Dr. Pollidori’s father,
a farmer. At the old man’s house, while The Great Mutato is watching
the film, Mask, the old man affectionately calls him son and advises him
not to stay up until late. In the scene from Mask Cher’s character is also
displaying her affection for her deformed son. Dr. Pollidori comes to his
father’s house and kills him. The Great Mutato finds the body and buries it in a barn alongside pictures of him with the old man. Mulder and
Scully come to the house and find the grave. They decide to protect The
Great Mutato from an angry mob of townspeople who Dr. Pollidori has,
in the meantime, lead. He explains to all he was created 25 years before,
the result of a genetic experiment gone wrong by Dr. Pollidori, and that
Pollidori Sr rescued and raised him. To provide a friend and mate for him,
he tried to create hybrids from his farm animals. The townspeople realize The Great Mutato is not a monster and Dr. Pollidori is arrested for
the murder of his father. Mulder demands to see the writer of the story
because he thinks Dr. Frankenstein (Dr. Pollidori) should pay for his evil
ambitions and The Great Mutato should escape and go search for his bride.
Mulder and Scully take The Great Mutato, along with the townspeople, to
a Cher’s concert. Shaineh and Elizabeth go to The Jerry Springer Show with
their newborn babies (The Great Mutato lookalikes) and are asked if it is
hard to love those babies: Shaineh replies, “What’s not to love.” The story
ends with Cher[3] calling The Great Mutato on stage and Mulder and Scully
dancing to the song Walking in Memphis. It is the end of The Postmodern
Prometheus as well as the end of the comic book. It is understood the story
of the episode is the story of the comic book.
A metafictional story self-consciously alludes to the artificiality and / or
literariness of a work[4] by parodying or departing from novelistic conventions and traditional narrative techniques and by doing so it poses questions
about the relationship between fiction and reality. By having a rewriting
of Shelley’s novel start with the front cover of a comic book (The Great
Mutato) Chris Carter deliberately calls the attention of the public they are
in the presence of fiction and simultaneously ‘ignores’ the classical barrier
3 An impersonator played the character of Cher.
4 In this case we are clearly presented with a rewriting of Shelley’s Frankenstein.
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between ‘high’ and ‘low’ culture.[5] He offers the viewer a metafictional piece
in which the writer of this comic book, Izzy, (also a character in his own
story) is writing it as the story unfolds. Being so, as the viewers are watching the episode, the end is still open and Mulder can influence the writer
to choose an end different from the expected one (some sort of replica of
Shelley’s novel). Mulder also reminds the viewers they are watching fiction
since the story he is ‘living’ is Izzy’s story. At the end of the Postmodern
Prometheus Mulder wonders if he should arrest The Great Mutato, “This
is all wrong, Scully. This is not how the story’s supposed to end. … Dr.
Frankenstein pays for his evil ambitions, yes, but the monster’s supposed
to escape to go search for his bride.” Scully replies, “There’s not gonna be
any bride, Mulder. Not in this story.” But Mulder insists, “Well, where’s the
writer. I want to talk to the writer.” The Great Mutato does ‘escape’: he is
not arrested and is even given the opportunity to attend a Cher’s concert,
implicitly finding his bride in the person of Cher.[6] Form fits content.
Carter intentionally rewrote and subverted the end of Frankenstein; or
the Modern Prometheus to give the marginal a voice, presenting Cher as a
source of empowerment. In the beginning of the story, the popular memory
of ‘the Other’ is presented in its original form when the circus tents are used
to cover Shaineh’s and Elizabeth’s houses to the sound of Cher’s songs. In
the first case, the song The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore is used. It speaks
about the loneliness one feels when one lacks love, which is what this ‘monster’ experiences, and probably, up to a certain extent, this single mother,
who likes to watch The Jerry Springer Show. Once again we are in the presence of a lonely, marginalized woman since her husband totally disregards
her emotional needs. In the scene where Elizabeth’s house is invaded, the
song Gypsies, Tramps, and Thieves is also symbolic because the title mentions three categories of marginals. It is during these ‘invasions’ that The
Great Mutato tries to conceive beings close to him in appearance and,
therefore, those are glorious moments for him. In spite of having impregnated the women without their consent the action does not seem to involve
violence because these women are lonely, somewhat marginal beings. What
seems to have happened is not a case of rape but artificial insemination with
5 Fiction and reality are once again intertwined when the story lays claim to an historical personage (Cher) and The Great Mutato does not differentiate her from the character she plays in
the film Mask. He says, “Cher loved that boy”, referring to how her character, Florence (Rusty)
Dennis, loved her son Rocky.
6 The Great Mutato, as was the case with teenager Cher, feels he does not conform to the parameters labeled as normal by society and wishes to find someone who looks like him.
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animal DNA, which helps them defy marriage as a social institution and
claim they do not need to live according to conventions to conceive and be
happy. When Elizabeth hears Mulder say she may have been impregnated
she looks up in delight.
Later Scully tells Mulder:
Psychologists often speak of the denial of an unthinkable evil or a misplacement of shared fears. Anxieties taking the form of a hideous monster for whom
the most horrific human attributes can be ascribed. What we can’t possibly
imagine ourselves capable of we can blame on the ogre, on the hunchback, on
the lowly half-breed.

When Pollidori murders his father, the community easily believes The
Great Mutato was the murderer and gathers efforts to kill him. When he
is able to tell his story the community realizes he is not a monster. At this
point the camera keeps moving from focusing on animals in the barn to
townspeople, alluding to resemblances between them, a parallel similar to
that made by Cher when the lights shift from the stage to the public during
her Do you Believe? tour.
When Jerry Springer asks Shaineh and Elizabeth “Is it hard to love
these babies?” and Shaineh replies, “What’s it not to love?” Carter is making an intertextual reference to the film Mask in which Cher’s character
says to Rocky, “What is not to love baby?” after he has mentioned he met
a girl who loves him. Since her role in Mask, Cher became interested in
helping the families of children with Rocky’s disease and is presently the
national spokesperson for the Children’s Craniofacial Association in the
United States. She has also been supporting her transgender child Chaz,
who struggles with matters of identity. Shaineh, Elizabeth, Cher’s character
in Mask, as well as Cher herself are advocating Donna Haraway’s theory of
the cyborg since they accept a world in which “people are not afraid of their
joint kinship with animals and machines, not afraid of permanently partial
identities and contradictory stand points” (Haraway, 1991, p. 8), a Manifesto
which allows and even encourages self-transformation. Haraway calls for
a reconstruction of identity: individuals can construct a “post-modernist
identity out of otherness, difference, and specificity” (Haraway, 1991, p. 9)
and ‘rebel’ against Western traditions of wholeness. In turn, Homi Bhabha
speaks about the way “subjects are formed ‘in-between’, or in excess of, the
sum of the ‘part’ of difference (usually intoned as race / class / gender, etc.)”
(Bhabha, 1994, p. 2).
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Fans of The X-Files, and of this episode in particular, praised Chris
Carter’s choice of Cher. On October 10, 2013 John Kenneth Muir, celebrating The X-Files 20th Anniversary, posted on his blog
Cher represents or symbolizes in her blanket acceptance of others a kind of safe
harbor or sanctuary for those society wrongly terms monsters. She is a diva
and a pop-icon, but Cher is actually the Madonna or Mary of The Post-Modern
Prometheus too: a kindly, semi-divine mother figure whose acceptance is crucial
to self-esteem and the necessary self-transformation from monster to man (n/p).

And speaking about the importance of popular culture he adds:
And yes, this element of the episode absolutely ties into the commentary on
TV talk shows and fame. These days we don’t seek personal validation from
priests, or leaders, after all … but from celebrities … You know you’ve made
it to the big time when Cher brings you out of the audience to share the stage
with her (n/p).

The Postmodern Prometheus is therefore a metafictional work that both
says there is no such thing as an original story, a ‘true’ story, as there is no
such thing as the perfect being. Such is precisely the message Cher persistently conveys with her work. By the end of the episode The Great Mutato
and ‘Cher’ dance at her concert – two marginal figures ‘on top’.

Conclusion
Negra interprets the appropriation of Cher’s image by Carter as a metaphor
for “the possibility of self-transformation” (Negra, 2001, p. 177) because
she considers that Cher’s body represents an invented constructed body,
such as The Great Mutato’s. Cher is particularly known for her long career
of ups and downs and for overcoming criticism and rejection but, as the
Promethean liver, she persists in rebuilding herself. She is known for being
a mother of reinvention: with the use of extravagant costumes and wigs,
and her history of tattoos and plastic surgery she defies the aging process
and looks younger than she is. She has been attracting an impressive number of fans from the gay community and is considered a gay icon. The reverence The Great Mutato pays to Cher symbolizes the way her fan base
behaves in relation to her, proving she has the capacity to work as an agent
empowering minorities. Her career has been given birth to many ‘monster
fans’. Talking about Frankenstein, Mulder says:
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When Victor Frankenstein asks himself ‘Whence did the principle of life proceed?’ then as a gratifying summit to his toils creates a hideous phantasm of a
man he prefigures the Postmodern Prometheus. The genetic engineer whose
power to reanimate matter – genes into life – us – is only as limited as his
imagination is.

Here Mulder labels the genetic engineer the Postmodern Prometheus
but Cher’s extravagant body, associated with non-conformism to rules, as
Negra says, reinforces the power of the will to transcend disempowerment
and works, therefore, in a promethean way. In a postmodern approach, one
can argue that The X-Files episode The Postmodern Prometheus empowers
the marginal voice of the Creature by establishing a parallel with the artist
Cher. The myth of Frankenstein has been used for over a century to represent in various media ‘the monster’ in the moral sense of the word. This
story passes on the message that there isn’t such a thing as the perfect body;
that every body is subject to construction and therefore one cannot talk
about identity based on a pre-established corporeality. This is, in our view,
the leitmotif of Cher’s transgressiveness and empowering career.
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STILL ROCKING AFTER ALL THESE YEARS:
ADAMASTOR WRITES BACK
AINDA ABANANDO O BARCO APÓS TODOS ESTES ANOS:
ADAMASTOR ESCREVE DE VOLTA
Maria Sofia Pimentel Biscaia*
msbiscaia@ua.pt

This paper investigates the discursive construction of the mythical Adamastor in
André Brink’s The First Life of Adamastor (1993) vis-a-vis the one presented in
its hypertext, The Lusiads by Luíz Vaz de Camões (1572). The latter celebrates the
Portuguese colonialist enterprise and therefore it has been material in the construction of the Portuguese national identity. The identity built in a faraway past still
prevails today, closely interconnected with notions of imperialist nostalgia. In his
novel, Brink rewrites/recreates the figure of the giant as a South African native,
providing the insight of the ‘Other’, at the same time that the binarism is problematically reversed for this time around it is the colonized who is the Subject. This
reversal produces an intricate ‘writing back’ which is most significant in terms of
gender and, in particular, in the controversial construction of the role of women in
that process as the text could be argued to reinscribe paradigms of misogyny.
Keywords: Adamastor, The First Life of Adamastor, nationalism, ethnicity, gender.
Este artigo investiga a construção discursiva do mítico Adamastor em The First
Life of Adamastor de André Brink (1993) face ao apresentado no seu hipertexto,
Os Lusíadas, de Luíz Vaz de Camões (1572). Esta última obra celebra a iniciativa
colonialista portuguesa e, portanto, tem sido primordial na construção da identidade nacional lusa. A identidade construída num passado distante ainda prevalece
hoje, estreitamente interligada a noções de nostalgia imperialista. No seu romance,
Brink reescreve/recria a figura do gigante como um nativo Sul-africano, proporcionando assim a visão do ‘outro’, ao mesmo tempo que o binário é problematicamente
revertido já que desta vez é o colonizado que é o sujeito. Esta reversão produz um
complexo ‘escrever de volta’ que é bastante significativo em termos de género e, em
*
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particular, na construção controversa do papel feminino no processo já que poderá
argumentar-se que o texto reinscreve paradigmas de misoginia.
Palavras-chave: Adamastor, The First Life of Adamastor, nacionalismo, etnicidade,
género.
All those generations who, each one of them, had to define in terms
of his, her, own life a reaction to violence – reply to Africa – a
redefinition of Adamastor. I, too, cannot avoid this. But in my
choices I can neither deny my history nor merely become its victim.
There is no new beginning, no clean break, no wiped slate. […] I
have still had to make my own choices.
André Brink, An Act of Terror, 826-827
Love, indeed. But what could be done about that? One does not
live only through words, but through flesh as well.
André Brink, The First Life of Adamastor, 102.
[Italics in the text]

This text is not about Luís Vaz de Camões. This simple assertion already
represents an affront to the 16th century Portuguese poet, especially when it
involves The Lusiads (1572). Whenever Camões or his epic is in the room
– in the text – they are always the focus of attention, always sticking the
padrão marking the sovereignty over the literary territory in question. To
deny them this status, carefully grown and groomed by numerous critics
and nationalistic voices, is to incur in a serious offense. Similarly, when José
Madeira publishes Camões contra a expansão e o império, he is aware that
his proposition, audaciously splashed in the title, will put him in the way of
people’s fury (Madeira, 2000, p. 8).
The thousands of pages written on The Lusiads over a period of more
than four hundred years have systematically, obsessively even, constructed,
reinforced and crystallized a conceptualization of national identity which
only rarely is disputed. In fiction there have been António Quadros’
Quibíricas (1972), Manuel da Silva Ramos’ and João Alfacinha da Silva’s
Os Lusíadas (1977), António Lobo Antunes’ As Naus (1988) and, more or
less problematically, work by Fernando Pessoa and Manuel Alegre. It could
be said though, that these works, as those of others, have limited success
in interrogating national identity in most people’s minds. Academically
the topic has been effectively addressed by scholars such as Maria Calafate
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Ribeiro and Josiah Blackmoore but, again, popular imagination does not
generally incorporate aspects of their discussions. Dispute also originates
from other corners of the world. Not that they aim to investigate any notion
of Portuguese national identity but because history, particularly during
the period euphemistically referred to as the Discoveries, has given way to
intercultural passageways. That is to say that Portugal and the Portuguese
are not the sole “creators” of their symbolic meaning when the ex-centric
write back (Hutcheon, 1988; Ashcroft, Griffiths, Tiffin, 1989).
This reasoning is also especially insolent with respect to the figure of
Adamastor insofar as it is regarded both as a pure Camonean invention
(though it is well known it is based on a Greek Roman myth) and as the personification of all sorts of adversities the Portuguese navigators so bravely
overcame, “a demonic composite of the natural and human foes faced by
the Portuguese imperial enterprise” (Quint, 1989, p. 128. Italics added). To
deconstruct the mythologization of the monstrous rock is consequently to
begin to demythologize as well the magnitude of the Portuguese national
identity discourse which has meaningfully failed since then to find appropriate (by which I mean as grand) substitutes to Adamastor. But if one sees
beyond “the juggleries of erudition”, one will be able to see another greatness in Camões, as João Madeira argues, a poet that not only celebrates
the Portuguese feats but who also pays homage to timeless human values
(2000, p.10).
My approach to this intercultural crossing will be, in fact, in stressing
the flow suggested by the word “crossing”. “Crossing” is used not in the
sense one leaves a place and reaches the other, leaving the frontiers undisputed; I use it as a synonymy of “travelling across”, thus emphasizing the
permanent aspect of the journey. I will also be using the word to evoke
an “open channel”, a channel which allows the aforementioned current to
travel in both directions. Portugal cannot speak for itself (or rather, it is not
the only one speaking) and its Adamastors anymore when the Pygmalion
complex is exposed; this “crossing” has enabled Adamastors to throw their
voices back to the imperial centre all the way up from the South African
cape. This essay is about a text materializing one of those voices.
Writing back is not however without its perils; a very active member of
Die Sestigers, André Brink was deeply involved in using Afrikaans to speak
against the apartheid regime. Apartheid abuse has, in fact, occupied a great
part of his life work. However, critics have detected in his fiction contradictions they have identified as “a subconscious implication in the structures
he so passionately critiques [apartheid]” (Diala, 2003, p. 903), even draw-
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ing dangerously close to racism (Chait, 2000, p. 18-20). Sue Kossew writes
apropos of The First Life of Adamastor (originally published in 1993) that
there is “a disturbing hint both of misogyny and of racial stereotyping that
somehow undercuts the realigning of historical accounts which this rewriting of the legend seeks to perform” (1996, p. 56). In The First Life Brink proposes to explore two myths, the racial and the sexual ones (Interview, 1993,
p. 23). However, the latter takes clear precedence over the race issue putting at risk Brink’s political intentions. As I shall demonstrate, the textual
construction of gender and of the role of women can be quite problematic.
The premise behind The First Life is explicitly revealed by the author
in his short but enlightening introduction; André Brink makes use of
Camões’s mythological birth of Adamastor as one of the original Titans who
provoked Zeus into war. Taking advantage of Adamastor’s mythic nature,
Brink invites the reader to imagine a creature who can live successive lives
and still watches over the Cape of Storms (2000, p. 13).[1] Though in Canto
V of The Lusiads Adamastor is a story-teller too – of his unfortunate love
affair with Thetis and a prophet of the Portuguese maritime disasters – in
reality he is not speaking his own mind; Camões is speaking for him, ultimately serving the main purpose of the epic, to sing Portuguese feats and
to establish that people as the boldest in the world, stubbornly engaging
in war and mighty quests (1997, Canto V, stanza 41). In his novel, Brink
makes of Adamastor the protagonist and only narrator, coming down, not
unlike the Portuguese and Camões, from a distinguished lineage of warriors, adventurers and storytellers. This is truly his story and the point of view
is redirected (it is a first person narration). This will be a story on South
Africanness. This shift reflects Brink’s own purposes (mirroring precisely
Camões whose racial bias he aims to denounce) as he is the voice in this
introduction, supposedly passing the turn to Adamastor from then on.
Brink sees the representation of Adamastor as a bearded monster with
yellow teeth as an unmistakable reflection of the “eurocentric revulsion”
1 T’kama has a mythic nature as well; he is descendant of the great hunter Heitsi-Eibib and of
Kanima (Ostrich Feather), the first man created by the Khoisan god Tsui-Goab. The Lusiads
establishes a link between Adamastor and Polyphemus (1997: Canto V, stanzas 28 and 88)
whereas The First Life does the same with Prometheus (2000, p. 132). These and other mythical
connections have been frequently commented upon regarding Adamastor, namely Atlas and
the Colossus of Rhodes; see Costa Ramalho (1980), Cidade (1968, pp. 148-149), Oliveira e
Silva (1999, pp. 250-251), Figueiredo (2003, pp. 60-70), Madeira (2000, pp. 64-65) and Lipking
(1996, pp. 214-215) among others. Less conventional connections have also been detected with
Frankenstein and the Elephant Man (Monteiro, 1996, 130), the sphinx (Berardinelli, 2000,
p. 80), Dorian Gray (Figueiredo, 2003, p. 68), the Medusa (Figueiredo, 2003, pp. 70-77), and
Caliban (Oliveira e Silva, 1999, p. 247).
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(2000, p. 6) towards black peoples, one, I might add, that exemplifies the use
of the grotesque in colonial texts. Brink’s commitment to the liberation of
Adamastor from imperial voices who define him is patent in his disposition
against Portugueseness from the bad taste Brink sees in Manueline churches
to the arresting objection he finds in Thetis’s rejection of Adamastor.[2] The
reason behind it Brink identifies as a racist motivation of the author of The
Lusiads:
I must protest. My own suspicion, the product no doubt of a more cynical
and secular age, is that if the lack of response to the poor creature’s amorous
advances had indeed been partly caused by a discrepancy in size, this may well
have involved only one part of his anatomy. (2000, p. 3)

“On this,” he continues, “perhaps with the best intentions, Camoens
seizes, taking pars pro toto, blowing up, in a manner of speaking, out of all
proportion a stumbling-block which might well have been overcome with
more patience and considerable pleasure” (2000, p. 3. Italics in the text). The
sarcasm in this sentence (“with the best intentions”) is cleverly combined
with a metaphorical discourse aiming to depreciate Camões, in the end just
a white European whose fear of the black phallus (“stumbling-block”) is
such he does not even dare trying to handle. Brink not only rightly identifies an underlying sexual component in the reading of The Lusiads which is
linked to ethnic issues, one that has been by and large ignored / repressed,
but he also puts Camões, the poet who is said to have single-handedly written Portugal’s national identity (invented Portugal, says Figueiredo, 2003,
p. 71), in the position of being subdued by that powerful sexuality. Brink is
therefore fictionalizing what Stephen Gray as pointed out Adamastor to represent: “the white man’s anxieties about Africa” (1979, p. 37. Italics added).
In the book’s introduction then, Camões is identified with the white woman
who Adamastor kidnaps with a view to a rape in The First Life. Either in
a homosexual context or metamorphosing into a woman (metamorphosis being the key to Camões’s Adamastor episode), Brink suggests that if
only Camões had been brave and patient enough, he would have learned
to enjoy the black phallus. Meaningfully, with a few patriotic exceptions, in
The Lusiads women are compulsively absent and silent (I am not thinking of
2 The textual connection of André Brink with Portugal began as early as 1970 when he wrote
Fado: ‘reis deur Noord-Portugal. Like several of Brink’s texts, including the First Life, it is
originally written in Afrikaans. Over the years Brink has translated several of those into English
but not that voyage in the North of Portugal.
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female figures belonging to the mythological plane) and Brink, in his turn,
appears to pick up the violence committed against them and replicate it in
his text. In this respect, Brink presents the same attitude towards women
as records of colonial history and literary texts. But I will come back to
this topic later; firstly, it is necessary to look into the carefully orchestrated
use of metamorphosis (a specific materialization of the broader strategy of
doubleness) in Camões’s hypertext and in Brink’s First Life.
In the story of Adamastor according to Camões, the character is a fallen
Titan who, being on the losing party in the war of that race (as the titans
were referred to in classical terminology) against the gods, was punished
by being turned into the rocky South African cape. His suffering is further
accentuated by falling in love and subsequently being rejected by the water
nymph Thetis who is terrified by the sheer magnitude of his body. With the
connivance of her mother, Doris, and intending to distract Adamastor from
battle, Thetis leads the monstrous giant to believe in her love. She appears
to him naked on the beach where he, unable to resist her, tries to kiss and
hold her fair body. Alas she was deceiving him and the encounter turns into
tragedy: first her, then him, transform themselves into rocks:
But, oh, what words for my chagrin!
Convinced my beloved was in my arms,
I found myself hugging a hillside
Of undergrowth and rough bush;
I was cheek to cheek with a boulder
I had seized as her angelic face,
Unmanned utterly, dumb and numb with shock,
A rock on an escarpment, kissing rock!
(1997, Canto V, stanza 56)

This appears to me the key stanza for Brink’s rewriting of the tale of
Adamastor. The sexual metaphors are unmistakable: the embrace for the
sexual act; the turf for the female’s pubic hair (the original ‘mato’ still being
used in Portuguese for that intent and a close equivalent to the colloquial
use of ‘bush’ in English), in this case harsh and thick[3] to represent the
nymph’s unwillingness to receive him in her body; and his metamorphosis
into a rock, rock (and, more to the point, a cape) synecdochically standing
for his phallus. But notice that as he hardens from soft tissue to rock solid
(simultaneously because of his desire and as a punishment for that forbidden desire), he undergoes a psycho-castration; he loses his humanness as
3

In William C. Atkinson’s translation “a rocky cliff bristling with thickets” (1952, p. 132).
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well as his manliness (“Unmanned utterly”). In Brink’s postcolonial tale,
the author wishes to explore both these elements, that is, how T’kama, the
South African figure upon which the legend of the monstrous Adamastor
will be built, is deprived of his humanness, which is suggested by Camões in
the giant’s muteness and paralysis, upon the arrival of the white Portuguese
and also, though problematically, how that is achieved due to the betrayal
of a woman, herself white too. In the end, her metamorphosis is proven
unreal, thus humiliating Adamastor as he tries to embrace her.
To escape Western historic rationalism towards an African sense of
time, T’kama does not situate specifically when the white beard-men arrived
to the cape; after all, “it hardly matters what history records” (2000, p. 23).
They got there in a big floating bird which appeared to lay eggs in the water.
These strange beings emerged from inside these eggs, covered in bright colours in what gave the impression to be feathers. T’kama is the native people’s chu’que, their leader, whose decisions regarding the attitudes to have
during this encounter (in the sense of the discoverers’ actual arrival and
the events that will follow) seal the fate of that people. His name, T’kama,
means Big Bird in khoi, the language of the khoikhoin, meaning ‘people of
people’, later renamed Hottentots.[4] The encounter is at first a non-encounter: they are unable to recognize the floating bird as a ship and the eggs as
the small boats used to get to shore. Moreover, the khoikhoin cannot initially
see these flamboyant birds hatched from the eggs as humans. A witness to
the birth of the Portuguese, T’kama doubtfully muses: “Well, people. We’d
seen all kinds of human beings before. People like us” (2000, p. 12). Those
are not people like them. The khoikhoin retreat into the forest, not knowing
what to make of the new arrivals, of the ship, boats and the birdmen/beardmen and of any of their animality. Watching them from afar, the locals
carefully consider their humanness because they identify familiar patterns
of behavior: hunting for food, fetching water, washing their clothes which
4 As David Quint has noted, the episode of Adamastor should be read against the one
immediately preceding it, that of Fernão Veloso (1989: 128). It is especially important to keep
that in mind when reading The First Life because the Veloso episode is a humorous description
of the encounter of the Portuguese with the Hottentots where the former chase the natives into
the forest. Similarly, T’kama’s people are forced to leave their coast onto the interior territories.
The Hottentot in The Lusiads, which could well be T’kama, is described as more savage than
Polyphemus (1997: Canto V, stanza 28). Describing the Hottentots in general, Vasco da Gama
refers to “this people’s bad faith/ And brutish lack of courtesies” (1997: Canto V, stanza 34).
In this instance, William C. Atkinson’s otherwise looser translation is closer to the raciallybiased description in the original: “ugly malice and savage designs of these brutes” (1952, p.
128). Notice that the word ‘Hottentot’ itself has now been recognized to have negative racial
implications and therefore is not accepted in academic and scientific discourses.
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they come to realize are not feathers (2000, p. 12). In sum, the “sort of thing
we had been doing all our lives. So they seemed like ordinary human beings
after all” (2000, p. 16). But still they are unsure; the strangers only seemed.
They are finally convinced when the Portuguese stick their padrão in the
sacred ground of the great hunter Heitsi-Eibib. Initially they fear the birdmen will desecrate the holy place but later they see the padrão as a homage
to their hero (notice the sexual undertone): “There was the living proof of
blessings to come: their great cross [the cross of Aviz] planted in our cairn”
(2000, p. 17). Their apprehension was, of course, justified. Brink constructs
the khoikhoin as naïve but instinctively right. The cross and the weight of its
representation will come to crush the African peoples. However, by doing
so, Brink also reinforces the noble savage stereotype as well as that of the
black peoples “purer”, “nobler” nature, closer to an idyllic state which is
part of the concept “primitive”. Nevertheless at points, the khoikhoin are
assaulted with doubt. T’kama in particular questions the humanness of the
Portuguese, as later he will question their humanity. The matter of their
apparent absence of a language, a marker of humanness, worries him (2000,
p. 18). In fact, if anything, the sounds they make recall the chattering of
birds (2000, p. 18) so T’kama sings bird mating songs to attract the woman’s attention (2000, p. 31). Likewise, T’kama is only convinced the white
woman is human when he sees her for the second time (2000, p. 30). The
second coming of the woman to shore establishes the positive identification
of T’kama as Adamastor and as author of his (and her) tale:
As I stood there watching from the rocks (almost washed away myself by the
new tide to which I paid scant attention), as I sit here hauling in that dancing
boat from wave to wave, from line to line, tugging, scribbling, she was brought
back, back to the copper beach where the sea spat her out. (2000, p. 29)

The change in viewpoint in relation to The Lusiads’s extract above while
maintaining the imperial binary logic is revealing; the Us versus Other
fallacy is used against itself. It is the same discourse built upon the same
premises, that is, the Other (now the white European) is dehumanized and
deprived of speech. On the other side of the looking-glass the image is the
same but nevertheless it is a world in reverse, the ineffaceable sense of that
reversion utterly annulling and contrasting with the unawares illusion of
the original object/thought. The binary technique is however abandoned by
the eventual heartfelt acceptance of a white humanness, in the end demonstrating that the local peoples’ could accommodate forms of humanness different from their own whereas the Europeans, overcome by their humanist
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self-importance, could not envision a black humanness. This shortcoming
culminated historically in the Black Atlantic slave trade.
The use of metamorphosis when transferred to The First Life follows suit
as far as the principle of doubleness goes. Metamorphosis per se depends,
logically, from the idea of duality. Camões, however, doubles doubleness
by presenting two simultaneous metamorphoses, a type of metamorphosis
into sameness so as to stress the difference between the parties: Thetis and
Adamastor are transformed into rocks (or so she pretends) but while for
her it is voluntary and conductive to liberty, for him it is unwilled and a sentence to eternal imprisonment into immobility (Thetis’ metamorphosis is,
in the end, just an illusion she created to distract and humiliate Adamastor).
Brink brings light to this process in Camões’ text by appropriating the
device: T’kama signifies big bird and the Portuguese are characterized as
birdmen. Though in The Lusiads Thetis’ metamorphosis is not followed up,
in The First Life the bird qualities on both sides are repeatedly used and
extended so that one can actually speak of an allegory. This allegory starts
to be built from the opening of the novel in T’kama’s description:
From the sea, from the nesting-place of the sun, we could see two objects
swimming towards us, looking for all the world like two enormous sea-birds
with white feathers fluttering in a breeze […]. Not far from the beach […] the
two birds came to rest and appeared to draw in their feathers. […] While we
were still standing there staring, the two birds in front began to lay eggs of a
curious roundish shape, brown in colour. […] What amazed us was that these
eggs did not emerge, as one would expect, from the tail-end of the birds, but
rather from under their wings; and soon the eggs came drifting towards us on
the tide. They had hardly reached the shore when people started hatching from
them, not one at a time, but whole bunches. (2000, pp. 11-12)

The foreigners are therefore birds, “birds you might say, all colours
under the sun. We first thought it was feathers but then we made out it was
a kind of clothing. And strutting about stiff-legged like ostriches” (2000,
p. 12). The beards and the overgrown moustaches complete the look of
these pompous ‘birds’. The khoikhoin however are also defined along the
lines of the class of birds. According to their cosmogony the first man was
Ostrich Feather, for instance (notice the orthographic and phonetic closeness to ‘Father’). Given that this story is told from the part of the (pre-)
colonized, it constructs a world and whoever arrives at it in the lines of
the local mythologies; there are numerous literal and symbolic flights of
birds into the text (2000, pp. 43, 44, 45, 48, 72, 73, 78, 81, 93, 132) but more
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importantly, it is structural in grasping the universe: people and the ships as
birds, sun as nest, the penis as an ostrich. As previously mentioned, T’kama
means literally Big-Bird or ostrich (2000, p. 14), which in his native language had acquired a sexual connotation to refer to the penis. It is described
as a “wild bird-thing” (2000, p. 59) and frequently simply as a bird (2000,
pp. 67, 68, 84, 103, 106, 110, 112). The text saturates T’kama with sexual
attributes which go beyond the anatomic reference; the character is phallicized, defined by his sexual dexterity (2000, pp. 14, 30) or by his later inability to perform. These two moments are determined by the introduction of
the white woman in the story. Before T’kama hints with false modesty to
why he deserves the name, even flirting with the female reader: “so I humbly trust, as I am not given to self-advertisement, that the reader will draw
his (or indeed her) own conclusions” (2000, p. 14). It is a family attribute
as his own father could never put his “bird” to rest (2000, p. 15). When
the white woman is “hatched” on the beach he feels overwhelmed by her
(2000, pp. 23, 25). To prove he means no harm, he shows her his penis.
The Western reader is tempted to read the episode as a cultural misunderstanding (an instance of cultural untranslatability) but in fact T’kama
is not surprised with her terror; he knew his penis could be scary (2000,
p. 28). This is, therefore, the exhibition of a peacock. We gather then that
T’kama is an undependable narrator insofar as he embodies a specific male
black type whose viewpoint is not extended to every member of his community, especially as far as women are concerned.[5] His interaction with
the woman he craves is highly aggressive and totally dismissing of her as a
human being. As he laid his eyes on her he knew his penis was made for her
vagina (2000, p. 28). She has absolutely no saying in the process and if she
is frightened by his big penis, she will learn how to enjoy it (like Camões)
if she is patient (2000, p. 28). The second time around T’kama commits
sacrilege, takes back the offerings made to Heitsi-Eibib to give them to the
woman and approaches her while she bathes. Again she reacts in shock
and he hits her because, after all, he knew what the “remedy” was for a
“woman in that state” (2000, pp. 31-32). Not knowing her, it is evident that
5 There are further examples of the postmodern technique of unreliable narration for instance
when T’kama cannot identify the navigators; they could be Bartolomeu Dias or Vasco da
Gama’s men, or indeed others that came subsequently (2000, p. 13). In other instances he refers
to the inherent unreliable nature of historic memory: “Looking back across five centuries it is
hard to recall one particular morning, and I cannot guarantee that it was then like I’m telling
it now” (2000, p. 43); “In that year, if that was the year – the year Da Gama discovered the sea
route round the Cape of Storms” (2000, p. 69); and when trying to recall the language he spoke
with the woman he adds a note: “Portuguese? For the life of me I can’t remember” (2000, p. 87).
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the male narrator has the belief that he knows what is best for any woman,
all women in fact. And that is the privilege of his sexual attention. His ego is
unable to register he is being rejected, though for imperialistically created
patterns of beauty, sexuality and morals. Because she is ‘only’ the object of
desire, T’kama wishes to negotiate her with the white men whose relation
to this woman is never known. Her desirability is men’s business. Himself a
tribe leader, T’kama wants to show his respect for the other people’s (men’s)
honor and to offer a bride-price. Unfortunately, as they do not possess the
power of speech (2000, pp. 18, 31) he has to communicate with them (not
with her) by demonstrating his intentions. To that purpose he shows the
Portuguese his erection over the woman’s naked body. He is predictably
met with their bullets.
Having failed to conquer the woman on the best terms (by ‘best terms’
we mean a negotiation with other males), T’kama takes her by force.[6] His
reasons indicate primarily a need to possess rather than an interracial attraction: “I want her. […] I must have her” (2000, p. 35), “You’re mine now”
(2000, p. 41), “She is mine. […] It is my woman” (2000, p. 49). Evoking the
arrogance and irresponsibility of Paris when he takes Helen, T’kama initiates a war with this kidnapping. The consequences will be devastating for
his people who are massacred and starve but he remains inflexible. She is
his, and as such he names her; being nothing else but a woman, that is how
she is called, khois, in the process therefore losing her individuality. She is
now part of the world he has the authority to bring into existence and over
which he rules:
I accept my land, I sing my land, in my tongue and throat I give it sound, I
name it. I say: wood, and turn to wood. I say, mountain, hill, rock, river, sea,
and become each of them in turn. […]. I say creature, I say man, I say woman.
[…] I fill the day with names, I inscribe the plains like a sheet of paper, […] I say
everything which is still to happen and everything no one has ever thought up,
I say a terrible I and a fearsome you, and in the sound of my own shout I walk
6 In this respect I have to disagree with critics who disregard the abuse reinterpreting it as a love
affair resisting the disapproval of the communities of both parties (Sandra Chait) or even more
puzzlingly as Luc Renders who seems to believe T’kama abducted the woman “by accident”
(2000); eventually, argues Renders, they “develop a mutual understanding which blossoms into
love” (2000). My position is akin to Lipking’s; he maintains that only “an unsympathetic listener
might find comedy [or love] in the tale of a giant who pursues a beautiful young nymph and
tries to win her by force” (1996, p. 218) whereas Kossew provocatively posits that T’kama’s
disability is either threatening or amusing depending on the gender of the reader (1996, p. 56).
Mario Vargas Llosa stresses the humorous aspect while dismissing the feminine controversy as
irrelevant (1993).
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into the day that breaks open before me like an egg from which impossible new
words are hatched. (2000, p. 45. Italics added)

In this originally much longer passage[7], one sees a hybrid T’kama
manifesting his power. At the same time that his being cannot be extricated
from the natural world around him and from the mythologies which define
him, he proclaims his right to possess it because he is its creator. Moreover,
he conquers it via the spoken word whilst anticipating the power of the
written word (“I inscribe the plains like a sheet of paper”), in the manner
of the anthropocentrically ‘illuminated’ conquerors (recall he is scribbling
as he watches the woman come to shore). As such, T’kama uses the same
method of mapping (2000, p. 53) and renaming which displays their colonialist impulse. The Portuguese even rename what they had already stripped
of their native name: from Cape of Storms to Cape of Good Hope, in both
having as a referent the imperial self as Bartolomeu Dias’s achievement
could hardly be said to represent good hope for the African peoples. As part
of the ex(a)propriation process, the Portuguese also claimed ownership over
the land they ‘found’, ignoring the people to whom it already ‘belonged’, by
sticking it with their penis-like padrão, and the same is done by T’kama[8]:
“This rearing mamba in my loins – erect like the tall cross now planted in
Heitsi-Eibib’s sacred cairn – would not know any peace again before it had
come to rest deep in the kloof [ravine] made for it” (2000, p. 28). Therefore
he feels entitled to rename her – the way he had seen the beard-men do too
before having sex with the native women they took (2000, p. 48) – and take
her body (that is, displacing her geographically and forcing her into sexual
intercourse).
The woman is therefore before impending rape in a context where for
both white and black men there is no such concept. T’kama insists that the
consummation follows the tribe’s rituals. To that effect, he covers his body
in flowers and ties his penis to the biggest ostrich feather he could find.
Besides the immediate phallic symbolism, the connection with the first
human, Ostrich Feather, should not go unnoticed. Like Adam, it is up to
7 Notice the reference to Adamastor’s metamorphosis.
8 Oliveira e Silva posits that in The Lusiads blacks are conveyed as absence (which invites very
interesting Lacanian readings concerning “lack”) and therefore the cultural chaos of the “black
man” justifies the imperial endeavour whose mission is to replace it with Order (1999, p. 248).
Because of their “absence”, the black natives are fused with nature, entangled into historic
invisibility (1999, p. 249). In a similar vein, Quint claims that the epic dehumanizes foreign and
subject peoples, asserting the imperial victory as a symbol of the triumph of culture over nature
(1989, p. 132).
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him to populate the earth [and name things! cf. quotation, the “impossible
egg” when he referes to naming], thus emphasizing the breeding responsibility of ‘man’ even over anyone else’s right to sexual autonomy. But besides
his people’s ritualistic attire, T’kama is also using a hat he has taken from
one of the Portuguese after the battle on the beach, confirming the transformation of this colonized / colonizer hybrid. He hopes to put on a bird-look,
resembling that of her people. But the preparation is in reality a celebration
of his irrepressible masculinity:
You should have seen that feather quivering with every step I took. […] What
woman could refuse a man like that? Look at the birds, […] it is always the
male that is most brightly plumed.
Behold the man: here I come. (2000, pp. 50-51)

The stealing of the hat after T’kama had forbidden his people to take
any of the Europeans’ belongings for fear of their magical effect (like he had
seen happening with the burning water given as a gift, probably aguardente),
the sacrilege of taking Heitsi-Eibib’s gift to impress the white woman (mirroring the sacrilege the Portuguese committed) and the non-compliance
with the proper procedures regarding the woman’s ‘acquisition’, will have a
negative effect on what T’kama holds most dear. His penis fails him and he
will not come, as the double entendre predicted. To that, has also contributed the woman who, having been denied humanness, speech (“the woman
could not speak”, 2000, p. 48)[9], and bodily integrity has only two weapons: silence and laughter. It is precisely laughter she uses and with it ‘castrates’ T’kama. The non-event is catastrophic. The fate of the tribe changes
and they are forced to begin a long and deadly voyage into the desert land.
The woman is blamed as she is not khoikhoin; she “was carrying disaster
9 The treatment of language as a political tool in The First Life exemplifies the contradiction
critics find in Brink’s work. It is beyond any question that Brink was profoundly committed
to the anti-apartheidist cause which is evident from his fiction, his collection of political and
literary essays, Mapmakers: Writing in a State of Siege (1983) and his autobiography, A Fork
in the Road (2009). White writing – writing by white South Africans – served to fight the
apartheid discourse, its terminology and ideologies, while asserting a right to an English or
Afrikaans South Africanness and raising awareness among the white audience to the injustice
of the political system. To that effect Brink has resorted to the voice of the black person in his
writing, though the narrative appropriation raises issues regarding authorship and authority.
For further discussion on this topic see Kossew, 1-31. It is intriguing then, also considering the
very purposes he sets out to achieve with this short novel, that he denies the female character
a voice. Ironically, he has quoted Wittgenstein to illustrate his understanding of the politics of
language: “The limits of my language, are the limits of my world” (Wood, 1999, p. 117). As I
demonstrate, language becomes a problem which limits his novel.
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with her”, realizes T’kama (2000, p. 72), still firm in his resolution despite
Khamab’s pleas that they should not “wittingly carry death with [them]”
(2000, p. 72). She roams like Pandora amongst them, causing the revenge of
the land in magical and tremendous proportion. The tribe sustains floods,
extreme heat and cold, attacks by wild animals on them and their cattle,
disease, myriad deaths of children, women and warriors, and finally the
haunting of the People of the Shadows, the spirit of the dead. Such are the
consequences of a woman not being penetrated and inseminated; “all we
need”, argues Khamab, “is for you to succeed with the woman. […] Then
the tribe can prosper again” (2000, p. 84). Problematically, while displacing
the native peoples, the text also displaces the blame onto the female figure.
What in reality are in display are the diasporic consequences of colonialism which turned the people into refugees in their own nation. They were
escaping the Portuguese fire power, they were dying of new forms of disease
brought by the white people, they were roaming the territory unprepared.
In an effort to avoid the historic perspective – so as to repudiate Western
rationalism – the author finds a scapegoat, the woman, to explain the Afrodiasporic body. Brink’s re-creation of women’s role in his literary representation of the imperialist experience thus raises serious concerns regarding
misogynist views.
Regarding the effect of T’kama’s psycho-castration – reinterpreted as its
opposite, gigantism – , the author resorts to the carnivalesque-grotesque, to
both laughter and tragedy. The longer it passes without performing his duty
to his manhood and to the tribe, the bigger his penis gets:
But succeed I didn’t. No matter how wiry and thin I had become from all our
wanderings and suffering, that bird in my loins continued to grow. For a while
I kept it tied to my knee with a leather thong to keep it from swinging and slapping about; then to my calf; but still it went on growing, until I was getting worried it would get trampled underfoot or trip me up while walking. So I made
a loop and tied the end to my waist with a riem [thong]. Bigger than the cobra
that had attacked Khusab. And all for nothing; a useless – in fact obnoxious –
appendage. (2000, p. 84. Italics in the text)

The element not only has a Rabelaisian quality, it is very literally
Rabelaisian, though Brink, from his introduction, appears strangely oblivious to this fact and is only aware the name ‘Adamastor’ appears in a list
of giants in Pantagruel (2000, p. 1). In the Second Book of Gargantua
and Pantagruel François Rabelais describes how after the blood of Abel
had soaked the earth, it became exceedingly fertile. That year nature was
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generous, particularly in producing medlars which everyone ate heartily.
However, people suffered some strange side effects regarding proportion.
Some men undergo a peculiar transformation:
some other puffes [penises] did swell in length by the member, which they call
the Labourer of nature, in such sort that it grew marvellous long, fat great,
lustie, stirring and Crest-risen, in the Antick fashion, so that they made use of
it as of a girdle, winding it five or six times around the waste: but if it happened
the foresaid member to be in good case, spooming with a full saile, bunt faire
before the winde, then to have seen those strouting Champions, you would
have taken then for men that had their lances setled on their Rest, to run at the
ring. (1994, p. 170. Italics in the text)

Not only is Pantagruel one of the sources of Adamastor but it is also interesting to notice that in Rabelais there is a nautical allusion.[10] But if Rabelais
believes women are disappointed the race of men with such extraordinary
appendages is extinct, the same is not felt by the white woman. As it grows
increasingly bigger, T’kama’s penis becomes dangerous to live with. When
it is big enough to be wound twice around the waist, it hits him “like a lethal
club between the eyes” whenever it becomes hard (2000, p. 88). The repeated
attempts to have sex with the woman result in making the penis bigger so
that it becomes a hazardous element for him and others. Eventually he has
to wrap it four or five times around the waist (2000, p. 102). The woman is,
understandably, afraid of him. Daily it would smash their belongings in the
hut and endanger her life. The hyper-sexualization he invested himself with
before the woman’s arrival, which made “giggling girls […] stretch […] the
inner lips of their entrances to form lobes as long and red as the gills of a
wild cock”, is materialized and shown to be lethal after all (2000, p. 33).[11]
Male sexual hard line thrust is initially used as a self-glorifying activity but
gradually it has to be read as damaging and potentially lethal, especially for
women who are the targets of that impetus. The exaggeration put forth in
the scene is invested with ridicule though not to the point that it invalidates
misogynistic concerns before the woman’s manifest despair. We thus come
to André Brink’s point; Thetis is afraid of Adamastor’s specific gigantic pro10 Pantagruel is not strictly speaking the birthplace of Adamastor, contrarily to Brink’s belief.
Adamastor’s birth, at least as a word, goes back to the classics, to Claudianus Pelorus’s
Gigantomachia (4th century), Sidonius Apollinaris’s Gai Sollii Apollinaris Sidonii Epistulae et
Carmina (5th century) and Ravisius Textor’s Officina (16th century). See Rodrigues (1979, pp.
59-60) and Moniz, Moniz and Paz (2001, p. 13).
11 Notice the sexual innuendo of the term ‘cock’.
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portion not, as The Lusiads portray, of a giant. What Brink seems oblivious
to is that any woman would be afraid of being penetrated and ripped by
a gigantic penis (as indeed a nymph would be, Figueiredo, 2003, p. 66).
And being ripped is precisely the psychological and somatic effect of a rape
which also has a place in his novel not only eventually by T‘kama but also
by the Xhosa witch-doctor with the excuse, of all possible excuses, that it is
to cure T’kama of his incapacitating sexual condition. But raped she must
be because the land is angry at her being untouched.
The point of matter is that while T’kama does not have intercourse with
the woman, he will remain deformed and his people on the brink of death.
The chain of events is reversed when T’kama, who had stubbornly kept the
white woman with his people (victims like the Trojans when Helen is within
the city walls) despite their recurring pleas, puts their well-being before his
own.[12] A long way and time into their voyage, the khoikhoin find a river
where to kill their thirst. They are attacked by a crocodile and T’kama, for
the first time since the woman made her appearance in their lives, reacts by
seeing to their safety as is his responsibility as a leader. Not only that but he
also saves the woman with his penis, which she grabs to pull herself to land.
But the crocodile catches the fleshy limb, turning the river red as described
in the Exodus, where the Ur-diaspora is described. T’kama’s second castration is therefore a shift from gigantism to nothingness, but this time around
prompted by a sense of self-sacrifice for his people as well as the woman,
not for his primal sexual urges. It is therefore, unlike the previous castration, a new beginning, as the birth imagery of the hut he wakes up in suggests (2000, p. 111). But he has lost “the greater part of [his] body” (2000,
p. 111), that is, because his penis was bigger than the rest of his anatomy
and also because it is the centre of male identity. This is the part of the novel
that cannot do without the feminist approach. According to the khoikhoin
foundational myth of the first man created by the god Tsui-Goab, woman
was given to him (hence also T’kama’s certainty that the god had given the
12 According to Greek mythology, Leda is raped by Zeus in the form of a bird, a swan. The result of
it is none other but Helen who hatches from an egg. The recurrent use of western mythologies
and canonical texts combined with African folklore contribute, in my view, to the richness
and tightness of the novel. The reader feels they work complementarily. With the buffalo
story (2000, pp. 62-66) Brink introduces African oral folklore while with T’kama’s tortoises
tale (2000, pp. 95-96) the author resorts to an important ethnographic animal. These are yet
other tales involving women’s kidnap and rape. Of the female tortoise which tried to escape
the male T’kama recognizes her efforts are useless for there was “no way out for her” (2000,
p. 95). This literary practice is characteristically postmodern. For more on André Brink’s use
of postmodern fiction see the introduction to Pen and Power: A Post-Colonial Reading of J. M.
Coetzee and André Brink (Kossew, 1996, pp. 1-31).
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white woman to him) to be cured of the “gaping “wound” between her legs
(2000, p. 85). So since his debilitating misadventure began T’kama was worried about “his” woman’s wound which his phallus could not heal. But now
T’kama has a wound like hers and has been womanized (2000, p. 112). It is
in fact a return to the origins but also a move forward for, as old Khamab
reminds him, it is not everyman who has the opportunity to choose his
future (2000, p. 112); new beginnings, clean breaks, wiped slates seem possible after all. Moreover, as humans were created out of stone, so T’kama’s
new penis is made out of clay.[13] It puts however, an end to T’kama’s fleeting
feminine state. It is nevertheless of crucial importance to notice that the
penis is casted to fit the woman’s vagina. His anatomy and hence his sexuality aim to complete hers. In one of the very few times the woman speaks,
she tells him: “There’s only the two of us, T’kama. It’s up to us” (2000, p.
115). They are Ostrich Feather and Haunamaos, Adam and Eve[14]; the myth
of origins is renewed through them. Hence that we have no description of
the pair’s first sexual encounter but an eroticized passage on rain fertilizing
the earth and the incredible ability of nature to renew itself:
The rain that rained: every crack and crevice in the parched earth overflowed
with wetness, and from deep tunnels emerged snakes and meerkats. Where
there had been only death, new life broke out, dry beds of marshes were
squelched with moisture, every hollow filled up heavily with water. […] A
flood washing away all that had been, cleansing utterly what remained, glistening with wetness and birth, until a new sun broke through to bellow over all
that lives. I am! (2000, p. 116-117. Italics in the text)

No mention is made of the woman “being!” because it is T’kama who
names and owns the land (it comes to mind that Camões’s Adamastor
named himself as well; that is unambiguous in the Portuguese version,
“Chamei-me Adamastor”, but unclear in Atkinson’s translation which
reads “I am called Adamastor”. See Canto V, stanza 51). Nonetheless, it is
the archaic connection with a woman’s body and the land which offers the
final element of interpretation; she is raped like the African continent by
13 When the woman steps on a praying mantis, considered a sacred animal by the tribe, they
decide to leave her behind. Thus rejected a second time by the people she lives with and
devastated for the harsh punishment for a fault she did not know she was committing, it is said
“she would like to return to stone, growing back into the earth” (2000, p. 74).
14 The two tortoises whose tragic tale serves to illustrate how the female cannot escape her
“natural” destiny are made into soup but to everyone’s amazement at the bottom of the pot
they do not find the shells but two stones. Throughout the text Brink purposefully renews and
rewrites the same pattern.
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European imperialism. Towards the end that is made explicit when a new
cycle of explorers arrive and T’kama realizes their “shore was exposed and
open, like a woman already taken” (2000, p. 120), echoing his own words
at the time of the first encounter with the Europeans (2000, p. 44). Aptly
Oliveira e Silva has also written that Africa is presented in The Lusiads as a
political, human and culturally empty continent, res nullius, open to colonization (1999, p. 252). Brink aims to dispute the idea but only as far as
the male presence is concerned since women in his novel hold insufficient
credence.
During the process of rebuilding the penis, T’kama sees in her face that
she has resigned to the inevitability of circumstances and did not care any
more about what could happen to her (2000, p. 113). If T’kama could put
himself in her shoes, he would have felt her experience: she was abandoned
by her own people, she was taken against her will, she lived in terror of
immediate rape, the khoikhoin’s diaspora had been hers too, she had been
on the verge of death and had to endure with their outspoken hate. All that
he knows but he still cannot understand her fear. The panic he is invaded
with as consummation draws near he sees in her too, though one cannot
be sure whether it is a projection. Terrified with the prospect of failing and
traumatized by his castration, T’kama asks the woman, whom he intended
to rape, to help him carry out his plan (2000, p. 114). As before, when she
literally handled his penis to relieve the tension, she resigns. No amount of
patience can ever lead to pleasure. Accordingly Sue Kossew has said: “By
couching their unfulfilled sexual encounter in natural terms (the snake and
the ravine), Brink seems to be validating precisely that colonial stereotyping of the rampaging black man which his text seeks to undermine, while
simultaneously turning the woman into an object without agency” (1996,
p. 57). Adamastor’s cruel requests that the woman participates in her own
degradation are not actual requests for the woman has, in fact, no room for
choice.
The main focus of the protagonist’s action is throughout the text the
colonization of the white woman’s body and not only through sex. From an
early moment he strives to “tame” the woman (2000, p. 47) and gradually
she is made to look like a khoi woman (2000, pp. 50, 74).[15] But despite all
efforts, she escapes several times. What T’kama has no doubt about, her
inability to speak, is in reality the last form of control she can still exert.
Most of the time she ignores him, either out of being in a state of shock
15 The name Adamastor in its turn is probably a corrupted form from the Greek meaning “the
untamed one” (Brink, 2000, p. 1 and Quint, 1989, p. 128).
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(2000, pp. 41-42) or as a form of silent resistance. As T’kama himself writes:
once he made an effort to understand her “before returning (characteristically) to a preoccupation with himself ” (2000, p. 122. Italics added). It is
extremely ironic then that he speaks of choice and of his inability to free
himself from her, immediately following her abduction. “We”, he said, had
passed that moment when choice was possible (2000, p. 44).
As he puts it, inside her lives “a pool of silence” but that can hardly be
akin to human emptiness, one gathers (2000, p. 122). Only once do her
words interrupt the male (narrator’s) voice, proffered with an intensity
which is magnified precisely because it happens only that time, expressing
the angst of the white woman displaced by European colonialism. It is when
T’kama finds her after she had run off following the killing of a rabbit, the
messenger of death in khoi tradition:
‘Don’t you understand? I couldn’t bear it any longer. I can’t do anything right.
I understand nothing about you or your people or this god-damned country.
There’s nowhere I can go to. My own people abandoned me a long time ago.
Everything is impossible. I have nothing left, no possessions, no future, no
hope, no faith, not even clothes. What am I doing here?’
Behind her: the earth falling away into the abyss. […]
‘I wanted to die,’ she said. […] Please won’t you kill me, T’kama?’
‘I’ve come for you. You must live with me.’ [he replied ] (2000, pp. 99-100.
Italics in the text)

Despite the years the woman spends among the khoikhoin, the communication between and T’kama will always remain poor both in linguistic
and human terms. As she well knows, there is no use in crying tears or words
out. She stays with T’kama simply because dying is impossible. T’kama is
indisputably the sole producer of meaning. At the end, when Europeans
come back, T’kama still believes that negotiating the woman’s value with the
white men will guarantee the right course of events (when the Portuguese
first arrived, T’kama was shocked not that his men sold the women of their
tribe but that they were given away). Even after years of being together,
he does not accept that femininity and feminine sexuality exist autonomously. Regardless of his constant verbal affirmation of possession over her,
she will escape appropriation through aloofness and silence. It is unclear
whether she leaves voluntarily or is taken back (kidnapped a second time)
by the white newcomers. Cyril Coetzee, for instance, in the painting T’kama
Adamastor (1999) inspired in Brink’s novel, seems to favor the version given
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to T’kama to ease his pain.[16] Considering the woman’s consistent behaviour
and even T’kama’s open fears, it seems more likely the woman just left him
behind. This interpretation is also in accordance with Thetis’s ‘betrayal’ in
The Lusiads and is the only that makes sense given Brink’s political motivations, to show the betrayal of all whites (see title of chapter XXIV).
Mario Vargas Llosa has drawn attention to the polemical aspect of The
First Life on representing interracial and intercultural relationships operating along with the mechanics of domination and power which perpetuate
the binary winner / loser or conqueror / conquered, one might add (1993).
I suggest that the postcolonial preoccupations that André Brink presents in
the introduction concerning racist premises are controversially debated in
his fiction as the stereotypical fear of black sexuality is confirmed. It is no
coincidence that the novel ends with T’kama being beaten to death for the
“audacity to consort with a white woman”, caught when he runs towards the
ship’s feminine figurehead mistaking it for the woman, like Adamastor had
Thetis (2000, p. 132). Furthermore, the fear I mentioned is realised in a context where a white woman is raped so that the colonial anxiety of inferior
white masculinity can be exposed. The text is therefore also inadequately
read if disregarding feminine implications. A feminist-informed reading
has into account the pivotal factors of first person narration and male pride
which put masculinity at the centre of the text. T’kama’s immortality – his
innumerous lives – is after all his progeny, life through a male child. Women
revolve silently around the psychological, emotional and political male axis;
a white woman is abused and black women are almost shoved out of the
text, hovering almost beyond its margins. Undoubtedly, The First Life of
Adamastor is history, written by nowadays Adamastor so as to denounce
the imperial experiences of the past as the root of present evil. But Brink
is unable to carry out the same exercise of re-interpretation when it comes
to women, a fault he is to redeem himself of in other works, such as The
Other Side of Silence (2003). So this is as much Brink’s story as The Lusiads
was Camões’s. The Xhosa doctor had told T’kama that any problem in the
world could be solved with words (2000, p. 62); maybe that could be so but
André Brink, as the hero created out of his pen, has difficulty in communicating his intentions to his audience, accentuating at points some of those
problems. In that regard, T’kama still mimics his “Father”, Adamastor, an
inherently contradictory figure at once, as George Monteiro noted, a symbol of European menace to Africa, of the dangers Africa poses to Europeans
16 Curiously, T’kama himself asks us in the novel, “can one trust a painting?” (2000, p. 13).
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in its turn and ultimately of African exploitation (1996, p. 121). Adamastor
is bound to remain neurotic, to use Oliveira e Silva’s humorous image, his
(pre / post) colonial malaises still in need of a good therapist and, no doubt,
more critical attention.
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“A TERRA ESTÁ FICANDO TODA DE SANGUE”:
POESIA E GUERRA EM MOÇAMBIQUE
“THE ENTIRE LAND IS BECOMING BLOOD-SOAKED”:
POETRY AND WAR IN MOZAMBIQUE
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O objecto de estudo deste ensaio é a temática da guerra na produção poética de
Glória de Sant’Anna, autora de origem portuguesa que viveu durante a época
colonial em Moçambique. Os textos analisados, que constituem um exemplo da
memória poética da Guerra Colonial (Ribeiro & Vecchi, 2011a), apresentam uma
perspectiva feminina sobre o conflito e testemunham a partilha, por parte do
sujeito poético, do drama dos portugueses, bem como da população local. Assim,
demonstraremos que estes poemas, escritos numa fase tardia do colonialismo,
entre 1961 e 1972, remetem para uma visão multifacetada do conflito. Na parte
final do ensaio, iremos comparar um dos textos de Glória de Sant’Anna com um
poema de Eduardo White, para demonstrar que os dois poetas, apesar de representarem conflitos diferentes, utilizam a mesma linguagem de indignação e dor
perante o horror da guerra.
Palavras-chave: Poesia, guerra, Moçambique, Glória de Sant’Anna, Eduardo White
The aim of this essay is to study the theme of war in the poetic production of Gloria
de Sant’Anna, an author of Portuguese origin who lived during the colonial era in
Mozambique. The texts that provide an example of poetic memory of Colonial War
(Ribeiro & Vecchi, 2011a) offer a feminine perspective on the conflict and show a
poetic subject sharing the tragedy of the Portuguese and the local population. We
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will demonstrate that these poems, written during the final period of colonial era
between 1961 and 1972, refer to a multifaceted view of the conflict. In the final part
of the article we will compare one of the texts by Glória de Sant’Anna with a poem
by Eduardo White to demonstrate that, despite relating to different conflicts, the
two poets use the same language of indignation and sorrow at the horror of war.
Keywords: Poetry, War, Mozambique, Glória de Sant’Anna, Eduardo White

Glória de Sant’Anna, autora de origem portuguesa que viveu entre 1951 e
1974 em Moçambique, escreveu vários poemas sobre a Guerra Colonial,
acompanhando o desenvolvimento de um conflito cada vez mais dramático.
O corpus poético que será objecto da nossa análise abrange uma época que
vai de 1961 a 1972, dois anos antes da partida da escritora para Portugal,
e – como veremos – reflecte uma perspectiva multifacetada desse período.
A sua escrita, que se enquadra na vertente lírica intimista, não revela
apenas uma visão do mundo moçambicano anterior à independência, mas
representa também um testemunho importante da escrita feminina no contexto colonial. Na verdade, muitos dos seus textos reevocam uma memória
que levanta várias problemáticas relacionadas com o período tardo-colonial
(Castelo, Thomaz, Nascimento & Cruz e Silva, 2012), mas, infelizmente, a
sua obra foi pouco estudada até ao momento.[1]
Neste sentido, devemos ter em conta que os poemas sobre a Guerra
Colonial são, de certa forma, ‘incómodos’. De facto, um dos aspectos problemáticos da fase posterior ao 25 de Abril foi a ‘perda’ da memória. Como
explica Cláudia Castelo (2006), em Portugal a tendência institucional foi a
do esquecimento porque:
No caso português, os agentes da ruptura revolucionária do 25 de Abril de 1974
– os militares – foram, simultaneamente, os principais agentes da repressão
colonial. Este facto conduziu a um silenciamento ou, pelos menos, a uma ocultação das circunstâncias em que ocorreram alguns dos episódios mais cruéis
da guerra colonial. Os massacres de Moçambique (Wiryamu e Mocumbura,
distrito de Tete, Dezembro de 1972) são um exemplo paradigmático dessa
amnésia deliberada. (2006, p. 18).

1

Salientamos, a esse propósito, os ensaios sobre a poesia de Glória de Sant’Anna escritos por
Eugénio Lisboa e Carmen Lucia Tindó Secco, para além da dissertação de mestrado defendida
na Universidade Federal de Rio de Janeiro por Guilherme de Sousa Bezerra Gonçalves (2013).
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Também Margarida Calafate Ribeiro (2004a, p. 26) demonstra que o
pós-25 de Abril não soube lidar com a herança da Guerra Colonial. A principal consequência desta tendência é a dificuldade em adaptar as memórias
coloniais ao contexto pós-colonial. E, nesse sentido, a poesia de Glória de
Sant’Anna sobre a guerra pode ser considerada duplamente ‘incómoda’: por
um lado, Portugal não tem interesse em recuperar as memórias dos retornados, preferindo a sua integração anónima na nova sociedade; por outro, do
ponto de vista moçambicano, os textos da autora que relatam os horrores da
guerra não assumem um discurso explicitamente anticolonial. Mas, como
escreveu Eugénio Lisboa (2010) no prefácio a Gritoacanto 1970-74[2], “falar
pouco para dizer muito foi sempre o lema desta excelsa poetisa” (p. 7) que
deixou um visível legado poético em terras (e águas) moçambicanas. Como
é o caso, por exemplo, do poeta Eduardo White que, para além de retomar
a semântica aérea e aquática da poesia de Glória de Sant’Anna integrando-a
no universo onírico, sensorial e erótico definido pelo Índico e pelo Oriente,
reelabora o imaginário e os versos da escritora relacionados com o horror da
guerra, que serão objecto da nossa análise.
Tendo em conta essas questões, interessa-nos evidenciar os diferentes
matizes e perspectivas sobre a Guerra Colonial que os textos de Glória de
Sant’Anna oferecem. Nesse sentido, é importante considerar dois factores:
em primeiro lugar, a origem e vivência da autora nascida em Portugal, mas
radicada em Moçambique durante 23 anos e, em segundo lugar, a importância do olhar feminino sobre um fenómeno protagonizado maioritariamente
por homens. Este último elemento é tido em conta, como veremos, na organização da Antologia da memória poética da Guerra Colonial (Ribeiro &
Vecchi, 2011a), que inclui alguns poemas de Glória de Sant’Anna.
Margarida Calafate Ribeiro (2004a), ao analisar as experiências das
mulheres que acompanhavam os maridos em missão militar (que não é,
todavia, o caso da escritora[3]), reconhece que o seu testemunho pode oferecer um “olhar-outro” sobre o conflito bélico (p. 24). Também Roberto
Vecchi (2004) questiona a existência não só de uma literatura da Guerra
Colonial, mas também de uma “literatura feminina da Guerra Colonial”
(p. 85). O crítico acrescenta que a escrita da mulher sobre a guerra é uma
escrita duplamente silenciada, porque exprime uma “dupla impossibili2 O longo poema foi publicado em 1988 na antologia Amaranto (Sant’Anna, 1988) e em 2010,
após a morte da autora, foi editado em livro pelos filhos (Sant’Anna, 2010).
3 Glória de Sant’Anna mudou-se para Moçambique com o marido, que era arquiteto, e aí foi
professora. Ao longo da sua estadia viveu em Nampula, Porto Amélia (Pemba) e Vila Pery
(Chimoio).
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dade”: “como é que uma figura silenciosa e silenciada, a mulher perante a
guerra, pode contribuir para representar um tema, silencioso e silenciado,
como a representação da Guerra Colonial?” (Vecchi, 2004, pp. 88, 86).
Por essas razões pensamos que a perspectiva que oferecem os poemas
de Glória de Sant’Anna pode ser particularmente interessante. Então, o
nosso objectivo será analisar a representação da guerra num percurso de
escrita que procura equilibrar o drama pessoal com o colectivo, evidenciando a perspectiva do sujeito poético em relação a esse conflito.
A autora viveu durante muitos anos no norte de Moçambique, bastante
perto de um conflito que só chegou à capital, a então Lourenço Marques,
algum tempo mais tarde. Na verdade, já nos primeiros anos da década de
60 alguns dos textos de Glória de Sant’Anna referem o drama da guerra ou
uma atmosfera de tensão, enquanto na capital moçambicana as mulheres
portuguesas nem se apercebiam do conflito em curso. Como atesta Ângela
Conceição (2004): “a Guerra Colonial passava quase despercebida para
estas senhoras brancas que viviam na cidade de Lourenço Marques; apenas
era notada quando se via chegar ‘gente ferida, estropiada’” (p. 104).
Para além de viver geograficamente na zona onde se desenvolveu a
resistência da Frelimo, devemos ter em conta que o ensino punha em contacto directo Glória de Sant’Anna com a população local. Podemos ler, por
exemplo, alguns versos do poema “Aula”, no qual se preanuncia a inevitável
partida: “Turvos meninos/ se me apresentam/ dentro do tempo/ que vou
deixar” (Sant’Anna, 1972, p. 43). Como afirma Margarida Calafate Ribeiro
(2004b) ao analisar o percurso de muitas mulheres que iam para África[4],
a experiência do ensino podia fornecer “uma visão-outra sobre as várias
populações locais que na escola se juntavam” (p. 24). A esse propósito, pensamos que o ensino pode ter aproximado Glória de Sant’Anna de um conflito que oficialmente ‘não existia’.
Devemos referir que os textos sobre a guerra foram escritos (e, em
algum caso, publicados[5]) antes do 25 de Abril, ou seja, num período em
que o estado português negava a existência da Guerra Colonial. Leia-se
a este propósito o depoimento de Marcello Caetano, em 1972, citado
por Margarida Calafate Ribeiro (2004a): “Guerra colonial? As Províncias
Ultramarinas estão em paz e ninguém nelas contesta a sua integração na
Nação Portuguesa” (p. 26). Desse modo, podemos dizer que a poesia exerce
4 A autora concentra-se sobretudo nos casos de mulheres que acompanhavam os maridos em
missão militar.
5 Como é o caso do livro Poemas do tempo agreste, publicado por Glória de Sant’Anna em 1964,
e de Desde que o mundo e 32 Poemas de intervalo, publicado em 1972.
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uma acção contrária aos múltiplos silenciamentos associados à Guerra
Colonial porque, como explica Margarida Calafate Ribeiro (2004a, p. 26):
à ocultação da guerra feita pelo antigo regime, (...), seguia-se a ocultação da
guerra como se fosse possível fazê-la desacontecer, como se tudo tivesse sido
um engano, ou, como aliás veio a dizer o próprio ‘inimigo’, Samora Machel, um
equívoco, uma história de mal-entendidos.

Nesse sentido, pensamos que a obra poética de Glória de Sant’Anna,
ao representar a vivência da Guerra Colonial em Moçambique através dos
seus poemas, reconverte a tendência geral para o esquecimento. O corpus poético que iremos analisar compreende textos de Poemas do tempo
agreste (Sant’Anna, 1964), do Cancioneiro incompleto (temas da guerra em
Moçambique) 1961-1971 (Sant’Anna, 1988) e de Desde que o mundo e 32
Poemas de intervalo (Sant’Anna, 1972). As temáticas recorrentes desses
textos são o prenúncio de tempos difíceis, a morte, a dor e a lamentação.
A atmosfera de desassossego que envolve essa escrita angustiada torna-se
cada vez mais dramática e intensa; assim, afirma-se gradualmente o horror
de uma tragédia anunciada. Tendo em conta essa questão, podemos subdividir os poemas analisados em duas grandes linhas temáticas: a primeira
inclui os poemas que preanunciam o drama e a segunda compreende os
poemas que reflectem de forma mais imediata o conflito em curso.
O corpus seleccionado compreende, como vimos, textos escritos em
Moçambique num período histórico que vai de 1961 a 1972, dois anos antes
da viagem de volta de Glória de Sant’Anna para Portugal. A este propósito,
notamos que nos textos escritos depois dessa data a temática de guerra e
o sofrimento relacionado ao conflito colonial aparecem apenas de forma
esporádica. Como é o caso, por exemplo, do primeiro poema de Trinando
para a noite que avança, publicado em 2009, no qual a autora relembra a
angústia do tempo que viveu: “Eu naveguei pelo interior de um longo rio
humano/ de tempos diversos onde também há sangue vegetal,/ buscando o
que acabei por encontrar – a imensa/ angustia que se reparte” (Sant’Anna,
2009, p. 8).
Voltando aos textos escritos durante a época colonial, verificamos que
em Poemas do tempo agreste (Sant’Anna, 1964) a escrita poética adquire
uma função catártica: “Um poema é sempre/ como uma lágrima que se
solta” (p. 7). Perante a dor e a tristeza de acontecimentos que parecem
esmagar as vidas humanas, as palavras só podem ser concisas: “Não sei
por que buscas palavras longas/ para as coisas breves que nos assombram”

208

GIULIA SPINUZZA

(Sant’Anna, 1964, p. 67). Nestes versos a autora questiona a possibilidade
de comunicar e exprimir o que não se pode dizer. Na verdade, a poesia
mais intimista de Glória de Sant’Anna é uma poesia que evita as palavras
gritantes e procura alcançar no horizonte do Índico, no céu, nas estrelas, na
solidão e no silêncio a pureza poética.
Poemas do tempo agreste, publicado em 1964, preanuncia a tragédia que
se concretizará numa longa e dolorosa guerra. No poema “Lamento”, por
exemplo, vislumbra-se um porvir difícil, no qual a esperança e o amor dão
lugar à dor.
Cada minuto parece perdido
no duro tempo que se escoa,
e as preces são amargas
em nossa boca.
Talvez a esperança tenha morrido
na vida à toa
que agora prende nossas amarras
em cada hora.
E o amor onde tão sem sentido
pelo mundo fora,
que ninguém saiba onde ir buscá-lo
pra suas mágoas.			

(Sant’Anna, 1964, p. 51)

A autora refere-se nesse livro à percepção de uma guerra que está prestes a começar; numa contagem decrescente que anula a esperança e o amor,
os textos alimentam-se de retalhos daquela que será uma terrível tragédia e,
ao mesmo tempo, tentam recompor os fragmentos de sentimentos ou visões
sombrias associados às turvas circunstâncias vividas. Num outro poema
do mesmo livro, por exemplo, os mortos de uma guerra que ‘não existe’
são transportados como figuras fantasmagóricas: “Não vale a pensa buscar
passados/ que se perderam nas madrugadas: trazem-se mortas e destroçadas/ apenas sombras desnorteadas” (Sant’Anna, 1964, p. 61). A evocação
da morte, presente nos versos citados, é um dos temas mais recorrentes
nessa linha temática relacionada com a Guerra Colonial. Em Poemas do
tempo agreste (Sant’Anna, 1964) há dois textos, construídos com simetrias e
repetições, dedicados à morte de meninos — o “Primeiro poema do negrinho morto” e o “Segundo poema do negrinho morto” — que podem ser
considerados elegias. A estrutura do segundo poema, constituída por dois
quartetos e um terceto, reproduz semanticamente um discurso circular, que
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começa com a percepção da morte, passa à descrição da dramática cena e
termina com uma lamentação:
Ai, o que dói a chuva
por sobre o rosto do negrinho morto.
Ai, o que me dói a chuva
e o seu abandono.
Ali está só, inerte, conciso,
exacto em todas as verdades,
solto na chuva grave
e tão antigo.
Ai, o que me dói o negrinho morto
estar morto
e sozinho.			
(Sant’Anna, 1964, p. 19; itálico meu)

A nível retórico, o drama da situação apresentada é intensificado pelas
repetições da primeira parte de versos – “Ai, o que me dói” — e palavras —
“morto” e “chuva” — que remetem para a tristeza e a dor, enquanto a nível
imagético, o elo metafórico que se cria entre a chuva e o choro confere mais
tragicidade à cena; dessa forma, o luto não é representado com distanciamento, mas é empaticamente vivido pelo sujeito poético que não se limita
a ver e descrever, mas partilha a dor causada pela morte do menino negro.
Em Poemas do tempo agreste verificamos o impasse da autora perante
uma realidade que, ao preanunciar o sangrento conflito, exige uma tomada
de posição. É o que se intui nestes versos, através dos quais se exprime a
mágoa de quem partilha a dor e as mortes tanto dos portugueses como da
população local: “Venho de longe, do tempo agreste/ (...) Venho de longe,
dos lugares neutros/ em que perdi não sei que irmão./ O que me veste são
negros feltros./ Ou não?/ Venho tomada do desamparo/ das frases densas
dos sem razão./ Não interroguem meu rosto claro./ Não” (Sant’Anna, 1964,
p. 35). Para além disso, notamos que neste livro é evocada uma atmosfera
de guerra sem referir, de forma mais ou menos directa, como é o caso de
alguns dos textos do Cancioneiro incompleto (Sant’Anna, 1988), o conflito
em curso.
O Cancioneiro incompleto (temas da guerra em Moçambique) 19611971, conjunto de textos inéditos da antologia Amaranto (Sant’Anna, 1988),
estende-se temporalmente ao longo de uma época que ficou marcada pelo
drama da Guerra Colonial. Na verdade, este é o único texto inteiramente
dedicado à guerra; é por isso que o título, que evoca os antigos cancioneiros
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da tradição lírica, nos remete para a ideia de um conjunto de composições
poéticas reunidas à volta da temática bélica. Para além disso, “o estatuto de
obra inacabada” (Pitta, 1989, p. 100) deve-se ao facto de a sequência numérica que identifica os títulos dos poemas ser incompleta, porque enquanto
a guerra não parar, a poesia continuará a evocar novos dramas e mortes.
Os textos do Cancioneiro incompleto representam várias perspectivas
sobre o conflito, como é o caso do “Poema Décimo”, dedicado à morte de
um soldado, e do “Poema Décimo Primeiro”, sobre a morte de uma mulher
negra. Os primeiros versos do “Poema Décimo”, “Sobre o esquife do soldado morto/ o dia tomba claro” (Sant’Anna, 1988, p. 174), estabelecem uma
ligação intertextual com os primeiros versos do segundo poema: “A negra
tombou entre os agrestes ramos/ e um súbito espanto” (1988, p. 175). A
solenidade da imagem, bem como a referência à morte enquanto acontecimento súbito e irrevogável, testemunha que, como afirma Eugénio Lisboa
(2010), “de um lado e do outro – a morte não é partidária” (p. 7).
Na realidade, se por um lado a autora apresenta o drama dos soldados
portugueses, por outro mostra também as consequências da guerra para
a população local, como é o caso do “Poema Sexto” e “Décimo Primeiro”
(Sant’Anna, 1988). O “Poema Sexto” relata o êxodo dos macondes, facto
verificado no norte do país, quando muitos deles, por causa do agravamento
do conflito interno com o sistema colonial, abandonaram as próprias terras para se deslocarem para outras regiões ou países confinantes. Enquanto
o “Poema Décimo Terceiro” retrata, com muita dignidade, a morte do
régulo[6] Megama — Abdul Kamal-Me-gama, penúltimo chefe da dinastia
Ekoni Megama e régulo de Chiúre-Velho (1940-65), na província de Cabo
Delgado. Megama foi um régulo inicialmente fiel à administração colonial
(João, 1989 / 2000, p. 85), mas em 1965, poucos anos depois da peregrinação a Meca, a PIDE acusou-o de estar envolvido na luta anticolonial[7] e
transferiu-o de Pemba para a prisão política da ilha de Ibo (na Fortaleza de
São João Baptista), onde pouco tempo depois foi assassinado. O episódio da
prisão e morte do régulo insere-se, assim, no contexto da Guerra Colonial.
Neste poema a autora descreve a grandiosidade de Megama, sublinhando
as qualidades do régulo e a sua triste morte. Nas primeiras estrofes é destacada a influência de Megama na região:
6 Nome com o qual é designado o chefe local em Moçambique.
7 Benedito Brito João contesta esta tese e, baseando-se em testemunhos orais, acredita que
foram “as contradições que opunham Abdul Kamal às autoridades locais e aos colonos ali
estabelecidos” que levaram à sua prisão e morte (João, 1989 / 2000, p. 122).

“A TERRA ESTÁ FICANDO TODA DE SANGUE”: POESIA E GUERRA EM MOÇAMBIQUE

211

Megama régulo grande
anda por cima do tempo
tem longas palavras duras
que lança por muita gente
seus gados pastam por longe
ao lugar onde o sol desce
conta por muitas machambas
seus filhos suas mulheres (...)
Megama é régulo grande
de todo o mato ao redor		

(Sant’Anna, 1988, p. 177)

Sucessivamente, é evocado o pacto de fidelidade entre o régulo e a
administração colonial, a quebra do pacto, a prisão na fortaleza da Ilha do
Ibo e a morte:
ai, Megama régulo grande
repetido entre os ecos do Chiure
quebrou sua medalha
quando o primeiro grito do n’pure[8] se soltava
para um prenúncio de chuva nas altas árvores (...)
Megama régulo grande
quebrou sua medalha
Depois na fortaleza de cinco pontas
copiada de uma estrela no céu de luto
Megama ficou igual a tudo tudo
que fermenta, se decompõe e deteriora
na cúmplice penumbra morna
e mudo
lentamente perdendo sua figura
curvando-se para ser sugado antes da hora
para a terra sem lápide rasa e nua
ele tombou para sempre num tempo sem memória. (Sant’Anna, 1988, p. 179)

8 “É um pássaro preto e branco/ com olhos cor de fogo muito lindos/ mas mais bonito é se canta”
(Sant’Anna, 1995, “O n’pure”).
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Este poema elegíaco enaltece a figura do régulo e a sua trágica morte.
O régulo é descrito com grande dignidade, o que contrasta com a ridicularização, inferiorização e fraqueza de espírito da representação dos locais de
alguns dos textos da Literatura Colonial. O poema refere um ponto de viragem crucial na vida de Megama, marcado pela ruptura do pacto de fidelidade, para responder à chamada do n’pure, pássaro que aqui simboliza,
talvez, a luta anticolonial. Assim, enquanto o começo do poema ressalta a
glória do régulo, as últimas estrofes evidenciam o triste destino na Fortaleza
de São João Baptista no Ibo que, apesar da sua estrutura em estrela, esconde
mágoas e lutos. Embora o último verso remeta para o esquecimento ao qual
Megama é condenado após a sua morte, o poema contribui a manter viva a
sua memória, ao relembrar o grande régulo.
Para além de poemas que representam diferentes temáticas relacionadas com a guerra, no Cancioneiro incompleto há textos que retratam várias
perspectivas sobre o conflito. Como é o caso, por exemplo, da partida do
militar português para a guerra; no primeiro poema, “O cântico da mãe”, a
voz materna, perante a inevitabilidade da guerra, apela para que lhe tragam
de volta os filhos: “Homens,/ esses meninos/ foram colhidos fundo no meu
ventre/ (...) (e se é tempo de ser gume e de ser espada,/ estilhaço, ferro, lança
bronze e ouro)/ amaldiçoo aquele que não mos traga” (Sant’Anna, 1988, pp.
158-159). Paralelamente, em “O Poema Segundo”, apresenta-se o triste percurso cíclico do soldado, marcado pela partida, pelo combate, pela morte e
pelo regresso do corpo ao país natal: “O soldadinho partiu/ dentro dum fato
de pano./ (...) o seu rosto era desfeito/ por rudes golpes e tantos, (...) que jorrava do seu rosto/ um rio de puro sangue (o soldadinho voltou/ dentro de um
fato de pano,/ apagada a sua sede/ por outra sede de sangue)” (1988, p. 161).
Os dois poemas relatam dois momentos distintos de um percurso
comum a muitos militares portugueses, o primeiro, que apresenta uma
perspectiva do ponto de vista feminino e materno, muito dramática e sentimental, põe em evidência um tema frequente na literatura sobre a guerra,
ou seja, a angústia de uma mãe que vê os próprios filhos partirem. Evoca,
então, uma situação individual que interessa a todas as mulheres no seu
papel de mãe, esposa ou irmã de quem vai combater. Enquanto o segundo
poema, mais descritivo, porque segue o percurso de um dos muitos soldados que parte para a guerra e volta num esquife, apresenta o destino que
encontrarão aqueles que partem para a guerra. Assim, os dois poemas apresentam, do ponto de vista português, duas perspectivas complementares
sobre o conflito: o drama dos que ficam, as mulheres, e o drama dos que vão
para a guerra, os homens.
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Para além de ter em conta a perspectiva feminina sobre o conflito, a
escrita poética de Glória de Sant’Anna sobre a Guerra Colonial é sensível
quer ao drama dos portugueses envolvidos nessa guerra, quer ao drama
da população local. Essa dupla perspectiva é particularmente evidente no
Cancioneiro incompleto, através da justaposição de poemas que dialogam
entre si. No “Poema Nono”, por exemplo, dedicado a um fuzileiro, a autora
descreve a acção do soldado com palavras incisivas: “Ao ritmo do pulso/
palpita o gatilho/ nas mãos apertadas/ as botas esmagam/ formas e palavras/ caminham com eles a dor e a raiva” (1988, pp. 172-173). E no “Poema
Sétimo” é apresentada a morte de três raparigas cruelmente fuziladas: “São
três raparigas iguais/ vestidas de duro silêncio/ (em frente está o pelotão/
de fuzilamento) / (...) São todos soldados iguais/ atados a um só juramento”
(1988, pp. 169-170). O texto acentua a contraposição dicotómica entre
as raparigas e o pelotão de fuzilamento, entidade uniformizada com um
objectivo comum. Na verdade, neste poema as raparigas são inicialmente
“iguais” e, depois da morte, adquirem a própria individualidade: “as raparigas tombadas/ já cada uma é diferente” (1988, p. 170).
Enquanto as vítimas são diferentes uma das outras, a autora salienta,
num outro poema, a uniformização dos esquives dos soldados que a morte
uniu num efémero hino de glória: “São oito esquifes iguais/ lado a lado./ Sem
diferenças traçadas/ assim rasos,/ pela mesma terra tragados,/ pelo mesmo
grito elevados/ ao topo da mesma glória/ de soldados” (1988, p. 176).
Esses poemas criam um jogo de espelhos entre vítimas e verdugos
e manifestam a dificuldade poética de revelar verbalmente o indizível, o
horror da guerra. Os textos testemunham a partilha, por parte do sujeito
poético, da dor e da mágoa quer dos portugueses, quer da população
local, que sofre as consequências da guerra. Relativamente a esse aspecto,
Isabel Allegro Magalhães (1995), tendo em conta três romances escritos
por mulheres sobre a Guerra Colonial (Corpo Colonial, Percursos e A costa
dos murmúrios), afirma que estes demonstram uma preocupação com o
sofrimento tanto dos portugueses como dos nativos (p. 29). Apesar de existirem, como é evidente, vários textos de autoria masculina que criticam a
guerra, Magalhães (1995) chega à conclusão de que a escrita feminina sobre
a Guerra Colonial se distancia, de uma forma geral, da escrita masculina,
por ser mais “ousadamente” crítica em relação à guerra (p. 29). A escrita
feminina reflectiria, assim, uma percepção distinta do conflito e um ponto
de vista inevitavelmente diferente, ligado a uma experiência da guerra que
difere da dos homens, já que as mulheres não participaram nas batalhas,
mas sim na atmosfera de guerra (Magalhães, 1995, p. 30).
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Nesse sentido, devemos ter em conta também que uma grande parte
dos poetas que escrevem sobre a Guerra Colonial participaram nela como
militares, de acordo com o que verificamos na recolha poética apresentada
na Antologia da memória poética da Guerra Colonial (Ribeiro & Vecchi,
2011a). Essa antologia, que constitui uma das mais recentes e completas
recolhas poéticas sobre a Guerra Colonial, abrangendo um período que vai
de 1961 até 1974, tem o intuito de recolher e sistematizar a herança poética
portuguesa da Guerra Colonial, como afirmam os organizadores: “até hoje,
esse imenso material do imaginário poético português não tinha ainda sido
recolhido e sistematizado” (Ribeiro & Vecchi, 2011c, p. 554). Relativamente
ao corpus apresentado notamos que a maioria dos autores são homens que
participaram como militares na Guerra Colonial (num total de 177 poetas;
há 20 mulheres e mais de metade dos poetas incluídos cumpriu o serviço
militar ou comissões militares nas então colónias). A aprofundada pesquisa
que foi feita para incluir poetas menos canónicos e um número considerável de mulheres demonstra que a selecção dos autores é heterogénea e que
nem todos os textos são fruto de uma participação activa na experiência
bélica. Então, a importância desta antologia deriva do facto de recolher e
seleccionar textos pertencentes não só aos autores do cânone da poesia da
Guerra Colonial, mas também aos autores “que à guerra dedicaram alguns
poemas” (Ribeiro & Vecchi, 2011c, p. 555).
Para além disso, a antologia, ao encarar a produção poética da Guerra
Colonial como uma reelaboração individual da memória colectiva sobre
aquele conflito, contraria a tendência generalizada ao esquecimento, propondo um tema ainda actual na sociedade portuguesa. Assim, os organizadores recuperam, através dos textos poéticos, uma parte da memória da
Guerra Colonial, porque “foi, sem dúvida, na literatura que este registo de
reelaboração colectiva e individual do evento se tornou mais marcante”
(Ribeiro & Vecchi, 2011b, p. 21).
A antologia organiza-se por eixos temáticos que compõem uma
“espécie de macro-tema” (2011b, p. 29) identificado com a dor indizível da guerra; os textos de Glória de Sant’Anna são incluídos na secção
“Partidas e Regressos” (“Poema Segundo” do Cancioneiro incompleto)
e “Morte” (“Poema Décimo” e “Poema Décimo Segundo” retirados do
mesmo livro). O “Poema Segundo” aborda, como vimos anteriormente,
a partida do soldado, enquanto os outros dois têm como tema central
a morte dos soldados portugueses. Como referem os organizadores no
Posfácio da antologia, há textos que representam um reflexo imediato
da guerra, enquanto outros são “textos-consequências” (Ribeiro &
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Vecchi, 2011c, p. 556), elaborados posteriormente a partir da experiência
testemunhal.
Tendo em conta essas questões, verificamos que a maioria dos poemas
de Glória de Sant’Anna (e não só os incluídos nesta antologia) são textos-reflexo, impressões quase imediatas do conflito em curso. Os poemas seleccionados são coerentes com a linha temática da antologia, mas, como tivemos
a oportunidade de constatar, há outros textos de Glória de Sant’Anna que, ao
apresentarem as consequências da Guerra Colonial para a população local,
complementam o ponto de vista exclusivamente ‘português’ do conflito. Se
por um lado os textos desta autora sobre a guerra não são, de facto, textos
anticoloniais, por outro evidenciam o sofrimento dos nativos, bem como
dos portugueses que iam combater nas antigas colónias. Assim, é importante ter presente que a recolha de textos de Glória de Sant’Anna incluída
na Antologia da memória poética da Guerra Colonial apresenta uma visão
parcial da sua produção poética sobre a guerra. Na verdade, como tentámos
demonstrar, a poesia de Glória de Sant’Anna possui um carácter multifacetado, o que a coloca numa zona de ‘sombra’ entre as linhas de combate, de
onde observa e retrata o drama da guerra. A sua posição é inevitavelmente
problemática, quer pela origem portuguesa, quer por representar uma perspectiva feminina sobre o conflito. Porém, pensamos que o interesse na poesia dessa autora se fique a dever, em parte, a essa sua complexidade.
Podemos dizer, então, que a escrita de Glória de Sant’Anna, ao problematizar a relação unívoca entre os portugueses na então colónia moçambicana e a população local, sugere uma leitura que ultrapassa as dicotomias e
questiona a homogeneidade dos dois grupos, como escreve Cláudia Castelo
(2007), “a situação colonial comportava diversos matizes. Uma interpretação linear – do estilo: de um lado os colonos, a autoridade, o poder e a prosperidade; do outro, os africanos, a obediência, o trabalho e as dificuldades
– será sempre redutora” (p. 208). A nosso ver, é com base nessa constatação
que devem ser lidos os textos de Glória de Sant’Anna.
Antes de concluir, falta mencionar o último texto escrito em
Moçambique, Desde que o mundo e 32 poemas de intervalo (Sant’Anna,
1972). O livro divide-se em duas partes: na primeira é apresentado o poema
“Desde que o mundo” e na segunda, que reúne os 32 poemas de intervalo,
a temática da guerra e da morte é abordada desde uma perspectiva pessoal
e íntima; o poema “Epitáfio”, por exemplo, incluído nessa segunda parte,
relembra, como o memento homo dos versos bíblicos, a efemeridade e vanitas da vida: “Eu um dia serei uma poalha de vento/ pousando inadvertidamente em tua face/ e me sacudirás” (1972, p. 93).
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Ao contrário dos poemas analisados até agora, que referem situações
dramáticas específicas relacionadas com a guerra, o poema “Desde que o
mundo” ergue-se como porta-voz da guerra enquanto drama universal:
A terra está ficando toda de sangue
toda de sangue
e mil olhos nos olham de lá do fundo
Cada corola que rompe vem cheia de sangue
cheia de sangue
e traz no centro um olho duro
As faces, as faces, as faces quietas
que eram de carne e são de terra
e os dentes, os dentes, os dentes dispersos
por entre de dentro no meio das pedras
E orelhas, orelhas deitadas escutando
escutando esperando escutando esperando
os passos e o pulso e as vozes e o fumo
e o vento e a chuva e o rodar do mundo
E comendo a fome de sangue da terra
entre ossos e pele
entre ossos e pele
gusanos, gusanos, gusanos, gusanos
repartindo tudo.			

(Sant’Anna, 1972, p. 19)

No primeiro verso desse poema, a autora evoca o sangrento período
vivido em solo moçambicano e, ao fazer convergir a imagem de sangue com a terra, enraíza a sua dor e a dor de todos os que sofrem com
esta guerra, nesse espaço. As palavras que se referem às partes do rosto
(dentes, orelhas, faces, olhos) e do corpo humano, repetidas ao longo do
texto, sobretudo na terceira e quarta estrofes, funcionam como imagens
de horror que se afirmam insistentemente na memória; destroços de corpos compõem esta paisagem sombria, em que, à maneira do Guernica de
Picasso, os corpos perdem a sua unidade. Muitos poetas e artistas moçambicanos representaram o drama da Guerra Colonial e da guerra do pós-independência, como os pintores Malangatana Valente e Sansão Cossa,
cujas telas, com dentes, caveiras, corpos entrelaçados e olhos que mostram
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o desespero da guerra, lembram a imagem de morte e horror do poema de
Glória de Sant’Anna.
O poema citado constitui, como vimos, a primeira parte do livro Desde
que o mundo e 32 poemas de intervalo, publicado em 1972, apenas dois anos
antes da partida da autora para Portugal e numa altura em que o eclodir
do conflito se torna extremamente opressivo, como podemos verificar ao
ler os versos que remetem para o seu desassossego perante a difícil realidade: “não volto as costas/ à hora exígua/ só me pergunto que faço aqui”
(1972, p. 67). Esses versos preanunciam a imanente ida da escritora para
Portugal, seguindo assim os passos dos filhos, como podemos ler no poema
“Partindo-se”:
E eis que vos ausentais teimosamente
de todas estas lágrimas vestidos
E eis que vos vejo ir e não vos digo
ficai ainda porque sois precisos
E eis que partis mesmo estando presentes
ao lado destes mortos consentidos
Eis que vos vejo e os vejo e não vos digo
ficai ainda um pouco, olhai e crede
Eis que sereis (seremos) esquecidos
mesmo por estas fímbrias de arvoredos
que foram sombra dos nossos caminhos
Eis que sereis (seremos) repartidos
por (talvez) uma próxima memória
com sentinelas de perfis delidos.		

(Sant’Anna, 1972, p. 95)

Nesse poema é referida a partida de alguns dos filhos que, por diferentes motivos[9], deixaram o país natal para viver em Portugal ou no exílio.
Glória de Sant’Anna (2010) dedica também à partida dos filhos algumas
estrofes do poema-livro Gritoacanto 1970-74: “de sangue salgado se vestem/
estas minhas palavras/ e é sangue e sal o que escrevo/ e mágoa/ da verdadeira impossibilidade de lágrimas/ (...) ausentes ainda vos vejo moldados/
ao que já é uma lembrança errada/ porque ides/ (...) ai ide ninguém saberá/
9 Relacionados também com a dramática situação vivida então em Moçambique, com a pressão
política e com a necessidade de fugir à obrigação militar. Na verdade, os filhos de Glória de
Sant’Anna, nascidos em Moçambique, tiveram que tomar decisões muito duras sobretudo no
período final do conflito colonial (Laban, 1998 a, pp. 197-168).
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que estais ausentes/ porque tem que ser que ninguém saiba (ou suspeite)”
(p. 16). Esses versos representam também o clima de intimidação e perigo
vivido então em Moçambique. Pouco tempo depois da partida dos filhos,
em 1974, também Glória de Sant’Anna deixará para sempre Moçambique.
Em suma, a poesia de Glória de Sant’Anna problematiza várias questões, que remetem para a relação entre os portugueses que viviam nas
então colónias e os nativos e para o ponto de vista feminino sobre a Guerra
Colonial em Moçambique, entre outras. Para além disso, a sua importância no âmbito literário moçambicano deriva também de uma linha poética
comum, a do lirismo intimista, que reúne vários poetas do período colonial
com outros do pós-independência.
Eduardo White, por exemplo, reelabora poeticamente alguns imaginários poéticos de Glória de Sant’Anna. A obra poética de White acompanha
momentos históricos fundamentais para Moçambique: a euforia do pós-independência, a guerra civil, o acordo de paz de 1992 e a nova e longa
fase de construção democrática, dominada pela Frelimo. Ao mesmo tempo,
a sua obra, ao retomar temáticas e recursos poéticos de alguns dos autores
do passado, como Glória de Sant’Anna, estabelece uma intertextualidade
que redefine, em parte, os valores culturais e estéticos do sistema literário
no pós-independência. A sua poesia intimista, mais veiculada à expressão e
reflexão do eu lírico do que à poesia de combate que exalta o nós colectivo,
reivindica o direito à liberdade criativa, ao sonho e ao amor.
Na obra poética de White o drama da guerra, da miséria e da fome não
é, à excepção de Homoíne (1987), o tema central. Isto porque a sua poesia
tenta exorcizar os fantasmas do passado e do presente alimentando outros
horizontes poéticos. Como evidencia Jessica Falconi (2011), o poeta reconfigura o “heroísmo nacionalista” como “heroísmo do amor, derradeiro espaço
de vitalidade onde se recuperar uma dimensão humana para o dia-a-dia” (p.
119). Como afirma Eduardo White referindo-se às trágicas dinâmicas do
próprio país, apesar do passado sangrento é preciso sonhar com um futuro
melhor: “eles passam-nos um testemunho pesado porque nos passam um
passado de sangue e um presente de sangue. Resta saber se somos uma geração capaz de fazer um futuro sem sangue, isso é que é importante. Eu espero
que sim. Com amor fazemos” (Laban, 1998b, p. 1193).
Podemos dizer, então, que no contexto da poesia de White, Homoíne
constitui uma excepção, por ser o texto poético que mais reflecte o drama
da guerra. Homoíne é um poema-livro publicado em 1987, centrado no
massacre que teve lugar a 18 de Julho de 1987 na vila homónima, situada
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na província de Inhambane. O assassínio de cerca de 400 civis, maioritariamente mulheres e crianças, por parte da Renamo, com o apoio da África do
Sul (Springer, Keast & Therrien, 1987, p. 4), foi perpetuado com o objectivo
de semear o terror entre a população civil. O Diário de Moçambique, a 7 de
Novembro de 1987, dedicou à tragédia de Homoíne uma secção cultural
do jornal, no qual foram publicados poemas de vários autores, incluindo o
texto de White.
Gerado a partir das dramáticas consequências de um massacre que realmente aconteceu, Homoíne eleva-se, como o poema “Desde que o mundo”
de Glória de Sant’Anna, a canto universal. Neste sentido, o longo poema de
White (1987) torna-se numa condenação à insensatez da guerra, que tira ao
homem qualquer sentido de humanidade: “Ai, quem matou estes mortos?/
Ai, quem celebrou com fogo suas vidas?/ Ai, quem os calou no silêncio definitivo?/ Deuses, homens ou bichos?/ Bichos certamente” (IV).
No longo poema, que é dividido em oito partes, são descritas as consequências imediatas da terrível chacina e constrói-se com repetições e
quiasmos num ritmo em crescendo de imagens aterradoras que reproduzem a ânsia e o desespero da cena do massacre. Leiam-se a esse propósito
as seguintes estrofes:
Os nossos mortos são muitos,
são muitos os nossos mortos
dentro das valas comuns
e a terra está sangrando de repente,
tem sede e sangra lentamente (...)
os nossos mortos são muitos,
são muitos os nossos mortos
dentro das valas comuns (...)		

(White, 1987, I; itálico meu)

Oh, os nossos mortos são muitos,
nem se os pode ver,
são muitos os nossos mortos
dentro das valas comuns,
e são cidades de sangue; são cidades sem luz
e são moscas verdes e cheias de pus,
que estão inchando e zunindo,
que estão zunindo e inchando,
inchando e zunindo nos seus corpos nus (White, 1987, V; itálico meu)
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Os quiasmos presentes nessas estrofes, bem como a repetição com
ligeiras variações do verso ‘os nossos mortos são muitos’[10] intensificam a
imagem de morte, que se torna obsessiva e aterradora, contribuindo para
a partilha da dor e do sentimento de indignação perante tal chacina. O
poema desenvolve a descrição do massacre com detalhes bastante pormenorizados, como podemos ler nos seguintes versos:
e há também uma criança nua, sobrevivente,
é a única criança que vive e que não tem parentes
e que está bebendo,
e que está sorvendo
dos seios tenros dos cadáveres,
dos duros sexos dos falecidos,
os leites espessos e amarelecidos,
os gordurosos leites apodrecidos
que a estão matando de sede		
(White, 1987, II)

Esta terrível imagem da criança que amamenta dos cadáveres coincide
com o testemunho de um sobrevivente referido num dos muitos artigos
dedicados ao massacre: ‘Disseram-me (...) que, depois do massacre, fora do
hospital, estava uma mulher morta e uma criança, de leite, tentando mamar
nos seios da mãe’ (Santos, 1987, p. 24). Na verdade, o massacre de Homoíne
foi uma carnificina de civis, muitos dos quais mulheres, idosos, crianças e
doentes internados no hospital local. No texto de White (1987), nem os
animais escaparam ao massacre: “homens, mulheres, crianças,/ gado, cães,
serpentes,/ que dentro do fogo estão nascendo,/ que dentro do fogo estão
crescendo,/ que dentro do fogo se vão erguendo,/ com a morte correndo
como um grito/ com a morte explodindo como um tiro” (III).
O ritmo em crescendo do poema alcança o seu ponto máximo no final
da última parte, a VIII, na qual os mortos reivindicam o direito à própria
vida: “e gritam os mortos, ai, e gritam desolados/ à vida e aos vivos que
lhes acenam distantes/ e batem no corpo e arranham o rosto/ e insuflam
os olhos numa aflição incontida/ e não tardam se aperceber em derradeiro
desgosto/ que a terra já desce com a morte vestida” (White, 1987, VIII).
Homoíne demonstra que perante o horror da guerra o poeta tem o
dever de reivindicar os sonhos e os amores dos que foram impiedosamente
mortos, porque é ainda possível acreditar no futuro e manter viva a esperança: “e há dentro deles imagens e pensamentos,/ há sonhos por acabar,
10 Este verso repete-se também na primeira estrofe de cada parte do poema, à exceção da III e
VIII.
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mulheres por amar/ (...) e há borboletas pousando por sobre o sangue/ e
há pássaros alegres que o estão limpando/ e há uma cigarra vermelha/ uma
cigarra de sangue/ que do coração dos mortos os está contando” (White,
1987, VI).
Esse longo poema dialoga com o texto “Desde que o mundo” de Glória
de Sant’Anna (1972). Embora tenham sido escritos em contextos históricos
diferentes (o primeiro insere-se no conflito que deflagrou após a independência do país e que durou até 1992, enquanto o segundo foi escrito durante
a Guerra Colonial), os dois textos têm muitos elementos comuns. Partindo
do pressuposto de que “todo texto se constrói como mosaico de citações,
todo texto é absorção e transformação de um outro texto”, segundo a noção
de “intertextualidade” elaborada por Julia Kristeva (1969/1974, p. 64) com
base nos estudos de Bakhtine, podemos evidenciar os elementos reelaborados por Eduardo White a partir do poema “Desde que o mundo” de Glória
de Sant’Anna (1972, p. 19).
No processo de releitura intertextual notamos que o que une os dois
poemas é o ritmo e o imaginário terrífico que se vai construindo aos poucos. Podemos fazer uma leitura do poema de White em dois níveis: por um
lado, a nível imagético, há uma série de elementos-chave que são reelaborados pelo poeta e por outro lado, a nível retórico, White utiliza frequentemente, como Glória de Sant’Anna, as figuras de repetição.
As primeiras imagens de sangue caracterizam o começo dos dois textos,
a esse propósito leiam-se os versos das duas primeiras estrofes de “Desde
que o mundo”: “A terra está ficando toda de sangue/ toda de sangue/ (...)
Cada corola que rompe vem cheia de sangue/ cheia de sangue” (Sant’Anna,
1972, p. 19). White (1987) recupera esse elemento temático ao escrever os
seguintes versos: “e a terra está sangrando de repente,/ tem sede e sangra
lentamente” (I). Também a imagem dos vermes que corroem os corpos dos
mortos na última estrofe do poema de Glória de Sant’Anna (1972) – “E
comendo a fome de sangue da terra/ entre ossos e pele/ entre ossos e pele/
gusanos, gusanos, gusanos, gusanos/ repartindo tudo” (p. 19) – está presente em Homoíne: “e há um enorme pássaro que se encanta,/ é o pássaro
lento do esquecimento,/ pássaro de sangue, pássaro que se levanta/ dos vermes que estão comendo os nossos mortos por dentro” (White, 1987, I).
Apesar de o poema de Glória de Sant’Anna ser mais breve do longo texto
de White, verificamos que, do ponto de vista retórico, a autora utiliza frequentemente a figura da repetição para acentuar de forma quase obsessiva
o drama representado. Por exemplo, nas duas primeiras estrofes de “Desde
que o mundo” citadas precedentemente, são referidas as últimas palavras
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do verso (anadiplose) – “toda de sangue” e “cheia de sangue” (1972, p. 19)
– para realçar a imagem sangrenta da cena representada. De notar, para
além disso, que a repetição dos substantivos que remetem para as partes
do corpo têm o efeito de reforçar o sofrimento das vítimas: “As faces, as
faces, as faces quietas/ (...) e os dentes, os dentes, os dentes dispersos/ (...)
E orelhas, orelhas deitadas escutando/ (...) entre ossos e pele/ entre ossos e
pele” (1972, p. 19). A evocação das diferentes partes do corpo remete ainda
para a imagem de seccionamento cruel do corpo martirizado. Assinalamos,
por último, a presença da assonância, que vem contribuir, juntamente com
outras figuras de repetição, para a intensificação do drama. Leiam-se, por
exemplo, os seguintes versos: “e os dentes, os dentes, os dentes dispersos/
por entre de dentro no meio das pedras” (1972, p. 19).
Em conclusão, reparamos que no texto de Glória de Sant’Anna as
repetições de palavras ou sons criam um efeito rítmico que reproduz uma
intensidade dramática em crescendo associada à angústia e ao desespero.
Também Eduardo White, em Homoíne (1987), utiliza com o mesmo objectivo a repetição de palavras ou versos, como é o caso do seguinte quiasmo:
“Os nossos mortos são muitos, / são muitos os nossos mortos” (I).
Tendo em conta os elementos retóricos evidenciados, bem como as
imagens representadas, comparem-se alguns versos dos dois poetas para
compreender de que forma o ritmo da morte em crescendo avança impiedosamente ao longo dos textos:
E orelhas, orelhas deitadas escutando
escutando esperando escutando esperando
os passos e o pulso e as vozes e o fumo
e o vento e a chuva e o rodar do mundo
E comendo a fome de sangue da terra
entre ossos e pele
entre ossos e pele
gusanos, gusanos, gusanos, gusanos
repartindo tudo. 			

(Sant’Anna, 1972, p. 19)

são muitos os nossos mortos
dentro das valas comuns (...)
e são cidades de sangue, são cidades sem luz
e são moscas verdes e cheias de pus,
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que estão inchando e zunindo,
que estão zunindo e inchando,
inchando e zunindo nos seus corpos nus.		

(White 1987, IV, V)

Os dois textos, que representam duas guerras, duas épocas e contextos políticos distintos, testemunham o mesmo drama. Perante o horror da
guerra a atitude dos poetas é a mesma: a de denunciar através da linguagem
poética a ‘desumanização’ do homem. Se Eduardo White procura exorcizar
os medos, o horror da guerra e da pobreza através do amor e abrindo novos
horizontes territoriais e poéticos, também a poesia intimista de Glória de
Sant’Anna, embora de forma diferente, procura no mundo do silêncio e da
solidão uma forma de (r)existir, como lembram os seus versos: “Serei tão
secreta como o tecido da água” (1972, p. 47).
Enquanto os dois autores reivindicam a própria liberdade poética, os
seus textos demonstram que o drama da guerra é um drama comum e que
a linguagem para exprimir a dor associada às carnificinas que esta provoca
é universal. Perante a morte causada pelas guerras, independentemente do
tempo e do lugar, a indignação do homem (e do poeta) é a mesma.
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Desde a sua fundação que a área
conhecida por ‘Estudos do Trauma’
(Trauma Studies) tem sido não apenas alvo de expansões sucessivas
como cada um desses passos tem
sido recebido com alguma controvérsia. O problema reside no próprio termo, elástico o suficiente para
ter transitado da esfera física para a
psicológica e, mais tarde, para a cultural. O seu desdobramento interno
tem sido contínuo, sucessivo, tornando a própria condição do que se
constitui enquanto traumatogénico
mais inclusiva, não num sentido de
inclusão passiva ou automática, mas
numa problematização política de
agência, atenção crítica dos mecanismos conducentes ao trauma e
ainda ao próprio quadro de sintomas analisáveis.
*

O presente volume reúne
ensaios produzidos no seio de um
projeto do Centre for Literature and
Trauma da Universidade de Ghent
(LITRA), o qual tem tido um nível
de produção intenso e interpelante
no questionamento e nesta expansão teórica e metodológica dos
Estudos do Trauma. Encontraremos
aqui textos quer de nomes já clássicos e recorrentes nesta linha de
inquirição, sobretudo no seu cruzamento com os estudos literários,
como Dominick LaCapra e Robert
Eaglestone, e alguns dos autores
contemporâneos que mais têm procurado fazer infleti-la com os estudos pós-coloniais, caso de um dos
editores, Gert Beulens, e um dos
contribuidores, Stef Craps (diretor
do LITRA). Aliás, Beulens e Craps
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foram co-editores de um número
especial de Studies in the Novel (vol.
40, no. 1 & 2, Primavera-Verão de
2008), dedicado aos “Postcolonial
Trauma Novels”. Na introdução a
essa revista académica, os editores alertavam precisamente para
o afunilamento metodológico dos
Estudos do Trauma na “psicologia individual” (2008, p. 4), e quão
necessária era uma refocalização
mais abrangente em termos de
agência, sujeito e disciplinas para
que se corrigisse, escrevem eles, “as
tendências individualizantes, psicologizantes e, em última instância,
des-politicizantes, características
dos modelos de terapia do trauma
no Ocidente” (2008, p. 4). Michael
Rothberg, no prefácio a este volume,
apresenta também a necessidade de
ir além dos meros papéis de “vítima
e perpetrante”, não para os eliminar,
mas antes para “recalibrar a compreensão da história e da subjetividade humanistas” (2014, p. xvi),
levando assim a um “sujeito implicado” (p. xv).
Se as metodologias, objetos de
estudo e mesmo posicionamentos
teóricos são distintos entre estes
autores, o que os une nestas novas
pesquisas do trauma poderia ser
embandeirado pela questão da subjetivização. Que sujeito é passível do
trauma? Que sujeito é criado pelo
trauma? Que tipo de subjetivização
está implicada pela emergência do
trauma ou pela sua resolução?
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Desde o primeiro momento da
cunhagem deste território metodológico que é possível identificar
algumas vozes dissonantes em relação àquilo a que alguns críticos já
chamaram de ‘Cânone do Trauma’.
Afinal, se aceitarmos que a fundação oficial desta área de trabalho é
a coleção editada por Cathy Caruth,
Trauma: Explorations in Memory
(1995), é já nessas páginas que
encontraremos um decisivo ensaio
que contribui para a expansão do
conceito. Laura S. Brown, polinizando o conceito de trauma com o
seu trabalho de terapeuta profissional, infletido pelo feminismo, encaminha a uma moldagem do trauma
para uma esfera do quotidiano, do
‘pervasivo’ na vida das mulheres nas
sociedades ocidentais urbanas contemporâneas (mormente a americana, palco do trabalho de Brown).
Com Worlds of Hurt, Kali Tal (também de 1995), desviava, por assim
dizer, o óculo dos Trauma Studies
para outros palcos que não o do
mundo usualmente tornado objeto
de estudo. É no seguimento desses
esforços, e também nos das críticas endereçadas pelo trabalho de
Susannah Radstone ou Ruth Leys,
por exemplo, que os Estudos do
Trauma têm aberto a sua atenção
não apenas para com as questões
morais, éticas e culturais, como
também a necessidade de assegurar
a justiça económica, social e política
das situações passíveis de descrição
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sob a palavra ‘trauma’, que pode
ser empregue no ‘Primeiro’ e no
‘Terceiro Mundo’, a nível individual
e coletivo, em relação a acontecimentos históricos pontuais ou processos prolongados ainda em curso
na contemporaneidade.
A necessidade de ir para além
de um Americano-Eurocentrismo
é imperativa. A ideia de que existem locais, sociedades ou culturas
que não são permeáveis ao trauma
‘porque estão habituadas’ (à guerra,
à miséria, à fome, aos conflitos, etc.)
não pode ser uma desculpa para
com um desequilíbrio de análises
e estudos. Como reflete uma das
personagens de The Memory of Love
de Aminatta Forma (citada por Stef
Craps no seu texto), ao responder a um forasteiro, “Tu chamas-lhe distúrbio [disorder], meu caro.
Nós chamamos-lhe vida.” E não foi
necessário que o conceito de biopolítica emergisse para nos inteirarmos que ‘vida’ não é um sinónimo
para quem a vive e para quem a
controla e dispõe. Assim como para
quem a poderá analisar em termos
culturais.
A banalização estrutural dessas ‘outras’ vidas, num hábito ao
trauma, é uma dupla violência exercida sobre essas populações, cujas
consequências são gravosas em
vários planos. Nouri Gana, num
ensaio interpelante e que esperamos
seja influente no alerta e na correção
dessa banalização, explicita essas
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consequências como sendo “a marginalização das próprias noções de
justiça, reparação política e perdão,
sem as quais nenhum sentido significativo de subjetividade, comunidade e solidariedade transnacional,
por mais precárias que sejam, possam ser incutidas e alimentadas nos
sobreviventes de violência extrema e
na geração que se segue” (2014, p. 8).
Uma das outras consequências é
a perda da voz, da própria possibilidade de expressão natural, caminho
certeiro que levaria não só à justiça
social, mas igualmente política e
económica. Lyndsey Stonebridge,
estudando o papel dos refugiados à
luz dos escritos de Hannah Arendt,
explicita: “Perder a própria língua
não é apenas ser-se negado de uma
ancoragem linguística à nação e tradição, mas também significa perder
‘a naturalidade das reações, a simplicidade dos gestos, a expressão
sem obstáculos dos sentimentos’”
(2014, p. 115, citando Arendt).
Se o conceito de biopolítica não
foi necessário para o entendimento
do problema, ele é instrumental
para a recalibração mais cuidada
da agência e objeto de atenção do
trauma. E está no centro deste projeto de re-subjetivização do sujeito
do trauma que se encontra no
âmago deste textos. Possivelmente
os três ensaios mais teóricos da
coleção são os de Jenny Edkins,
Lyndsey Stonebridge e de Pieter
Vermeulen. A primeira endereça a
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sua discussão em torno da distinção entre um tempo “cronológico”
e um tempo “messiânico”, entrando
num diálogo direto com Agamben
e Benjamin. O trauma, de acordo
com Edkins, permite a introdução
de um espaço de resistência contra
a hegemonia do poder soberano, já
que o “tempo do trauma e as práticas de memória são um local fulcral
do enfraquecimento do poder soberano” (2014, p. 128). A ordem social
e simbólica pretende elidir a própria
possibilidade do trauma. Edkins
inscreve-se plenamente na teoria de
Caruth de que o trauma é absolutamente inenarrável, indizível e irrepresentável.
Independentemente
de o trauma poder ser visto de
outra perspetiva, que o subtraia ao
evento-em-si (isto é, à confusão
entre trauma e evento, o pomo de
discórdia das duas grandes escolas
dos Estudos do Trauma), a ensaísta
pretende sublinhar que é na identificação ou na visibilidade da falha,
da ferida, que emerge uma subjetividade, a que chama de “o próximo”
[neighbour] que se escapa do poder
soberano. E o esforço político dessa
subjetividade independente é uma
realidade, cujo nome é “vida quotidiana” (2014, p. 138). Contrária,
mas não paradoxalmente, em “The
Biopolitics of Trauma”, Vermeulen
discute a obra de Foucault e as respostas de Roberto Esposito para
sublinhar como essa vida quotidiana é já um palco de um “poder
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capilar, o qual se dissimula como
mera gestão ou burocracia, e regula
populações através de uma saturação impercetível” (2014, p. 144). É
a consciência e análise desse poder
pervasivo e contínuo, que nos fará
entender a presença de um “trauma
estrutural na vida metropolitana
contemporânea” (2014, p. 145) que
permitirá, por sua vez, um esforço
de ‘descolonização’, projeto maximal e último, afinal, do volume
como um todo.
Stonebridge, como vimos, parte
da obra de Arendt para estudar o
papel dos refugiados, os quais criam
um paradoxo na medida em que
os “direitos humanos” implicam a
transformação de uma pessoa (indivíduo) num “ser humano em geral”.
O conjunto dos ensaios, para
além de alguns casos de estudo já
vistos como basilares (o Holocausto
ou o 11 de Setembro) apresentam
vários outros sobre locais usualmente fora da consideração ‘automática’. Encontraremos como
objeto de análise a poesia talibã,
a Partição da Índia, o Museu do
Genocídio Tuol Sleng em Phnom
Penh, o kuduro de Angola, a literatura da Guerra Civil do Líbano, a
literatura pós-Apartheid da África
do Sul, as atividades de expressão dos refugiados num campo
da Austrália, e ainda, no ensaio
final de Roger Luckhurst (autor do
introdutório mas fundamental The
Trauma Question), a ficção cientí-
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fica. A consideração de géneros ou
de formas de expressão usualmente
entendidas como ‘populares’ é uma
das linhas ainda sub-desenvolvida
nos Estudos do Trauma (se bem
que existam variadíssimos artigos
nesse sentido). Luckhurst, partindo
de Alvin Toffler, clássicos da ficção
científica e obras contemporâneas,
encerra a questão no seu ponto mais
premente, de novo em relação aos
contornos do sujeito e a sua relação
com a noção de trauma. Pergunta o
autor, “se o choque do futuro acaba
por reconfigurar a individualidade
[selfhood] e os limites do humano,
não teriam igualmente os modelos do trauma de mudar?” (2014,
p. 161). Esta é a questão central:
menos do que importar modelos
criados numa determinada circunstância e procurar como é que
sujeitos de outro enquadramento
cultural ou político se encaixam
nele – ao ponto de não serem sequer
elegíveis – importa antes reconsiderar as limitações e configurações do
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próprio modelo (os seus elementos
constitutivos, os sintomas, as metodologias de deteção, resolução e
integração) às circunstâncias específicas e expressivas do sujeito.
A abertura do campo dos
Estudos do Trauma tem sido feita
em várias frentes. Apenas a título de
exemplo, em 2007 Karyn Ball editou uma outra coleção cruzando a
Teoria do Afeto com os Estudos do
Trauma, levando a uma expansão
significativa de ambos os campos
(Traumatizing Theory. The Cultural
Politics of Affect In and Beyond
Psychoanalysis). A abordagem interdisciplinar de The Future of Trauma
Theory é o único caminho possível
para a criação de uma rede de solidariedade metodológica e de objetos, a qual necessariamente refletirá
ou conduzirá a uma solidariedade
entre sujeitos e à emergência de
respostas que, se jamais completas
e definitivas, serão mais integrantes e abrangentes, assim como mais
informadas pela empatia.
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Virgínia Soares Pereira*

virginia.soarespereira@gmail.com

O volume em apreço – de título
aliciante – consta de um conjunto
de estudos inovadores no âmbito
da literatura portuguesa (sobretudo
açoriana) e lusófona, sendo aqui
evocados “vários Escritores que nasceram e viveram no Arquipélago,
em Macau e na Austrália”, nomeadamente os açorianos Vitorino
Nemésio, Natália Correia, Cristóvão
de Aguiar, Dias de Melo, Vasco
Pereira da Costa, Álamo Oliveira,
Onésimo
Teotónio
Almeida,
o macaense Henrique Senna
Fernandes, e J. Chrys Chrystello.
De acordo com o prefaciador, Chrys Christello, presidente
da AICL, – que abraçou desde
logo (e incentivou) o projeto –,
os textos recolhidos neste livro
tiveram na sua génese o aprofundamento de um “Curso Breve de
*

açorianidade(s) e insularidade(s)
ministrado pela Maria do Rosário
Girão na Universidade do Minho,
entre setembro de 2010 e fevereiro
de 2011”, bem como das “notáveis
apresentações, ao longo de seis
anos, nos Colóquios da Lusofonia”
(p. 12). De facto, o objetivo dos
autores foi o de “compilar, após subsequente ampliação e expansão, os
textos apresentados desde 2008 no
âmbito da Associação Internacional
dos Colóquios da Lusofonia (AICL)”,
como se diz na introdução. Estamos,
portanto, na presença de um livro
de gestação lenta, resultado de um
constante e incansável labor, desenvolvido ao longo de seis anos e
dedicado a percorrer sendas desconhecidas que foram pesquisadas até
o mais ínfimo pormenor, no intuito
de caracterizar, com base em obras
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que o leitor comum geralmente desconhece, a açorianidade literária.
Dado que, na sua grande maioria,
os ensaios versam sobre escritores
de origem açoriana, compreende-se
que os autores comecem logo, na
introdução, por tecer considerações
teóricas em torno de uma questão
essencial: “a existência ou não de
uma literatura açoriana” (p. 20).
Diga-se, desde já, que não é
fácil proceder a uma apresentação linear deste livro invulgar, que
reúne ensaios de grande independência mútua – por ser constituído
em grande parte por conferências
ou comunicações que, pelo tempo
e pelo contexto em que ocorreram,
constituem unidades em si, sem
correlação necessária entre elas. Em
todo o caso, é evidente a existência
de um traço de união a conferir uma
indiscutível unidade intrínseca ao
conjunto, e esse traço de união consiste no facto de os escritores apresentados pertencerem ao espaço
comum da língua portuguesa. Uma
frase talvez sirva de guia na leitura
deste livro feito de muita indagação
teórica, de muitas análises e, mais
ainda, de muitas leituras: a leitura
crítica apresentada é sinónima de
“discurso sobre as obras literárias
que põe a tónica sobre a experiência
da leitura” (citando A. Compagnon;
p. 110). Esta afirmação, pertencente ao cap. IV, surge a encabeçar
(e a justificar) a análise feita a quatro personagens (Abílio, Fernando,

VIRGÍNIA SOARES PEREIRA

Gibicas e Adriano), criadas por quatro escritores açorianos (Vitorino
Nemésio, Cristóvão de Aguiar,
Vasco Pereira da Costa e Onésimo
Teotónio Almeida), e perspectivadas sob o manto teórico que distingue entre romance de formação ou
romance de aprendizagem, romance
de iniciação, romance de educação,
romance pedagógico, romance de
desenvolvimento e outros tipos
afins de romance.
Entre o prefácio, de Chrys
Chrystello, e a introdução, dos próprios autores, surge uma página singela, intitulada “Homenagem a José
Martins Garcia”, preenchida com um
comentário de Urbano Bettencourt
referente à escrita do autor homenageado. Diz-se, na introdução, que
pode parecer estranha uma página
de homenagem a um escritor “a
quem nenhum Capítulo é particularmente consagrado” (p. 20). Mas só
aparentemente a homenagem parece
escassa. Na verdade, todos os capítulos são emoldurados, por assim
dizer, por (duas) citações do referido
autor. Compreende-se, assim, que,
referindo-se a esta particularidade
e originalidade, se fale, na mesma
introdução, de um preito prestado
mediante a “‘cercadura’ citacional”.
Seguem-se os ensaios, em
número de nove: o primeiro (pp.
28-55) é dedicado à evocação plural
(sic) de Vitorino Nemésio, considerado o criador do conceito de açorianidade, e do qual se rememora
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– era inevitável fazê-lo – o memorável “Se bem me lembro…” televisivo; o cap. II (pp. 56-78) desenvolve
o tema “Natália Correia e Carlos
Wallenstein: o tema da metamorfose”; o cap. III (pp. 80-107), “A Terra
Permitida, Prometida ou Proibida?
No centenário da República e da
Primeira Guerra Mundial”, gira em
torno do referido romance de fundo
histórico; o cap. IV (pp. 108-131)
disserta sobre “Abílio, Fernando,
Gibicas e Adriano: A Açorianidade
no entre cá e lá”, criaturas de quatro
escritores; o cap. V (pp. 132-153),
“Em demanda de uma Pastelaria em
Angra…”, incide sobre a açorianidade de Vasco Pereira da Costa, que
assume vários registos devidamente
explorados: essa açorianidade é
ora geográfica, ora etnográfica, ora
gastronómica, ora linguística; o
cap. VI (pp. 154-183), “O poeta do
banco verde”, com uma epígrafe de
Álamo de Oliveira, apresenta este
escritor; o cap. VII (pp. 184-229)
é dedicado a Cristóvão de Aguiar,
escritor micaelense, e ao seu último
livro, Catarse; a escrita como terapia, a escritoterapia, é o tema; a este
propósito, são desenvolvidas distinções entre géneros literários afins,
como as memórias, a autobiografia,
o jornal íntimo, a autoficção; segue-se o cap. VIII (pp. 230-254), dedicado a dois escritores: “Cristóvão
de Aguiar e Dias de Melo: Silêncio,
Memória e Palavra”; o último capítulo, o cap. IX, “Assim vivia Macau”
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é o mais longo (pp. 256-334); aqui
se recorda o testemunho literário de três escritores, Rodrigo Leal
de Carvalho (escritor açoriano),
Henrique de Senna Fernandes
(escritor macaense) e Deolinda da
Conceição (escritora macaense),
que espelham na sua obra as suas
mundividências relativas a Macau.
A finalizar, uma conclusão,
que se transforma num verdadeiro
roteiro de como ler este livro… Em
boa verdade, a conclusão substituiria, muito bem, qualquer recensão. O essencial está lá, em versão
condensada.
A bibliografia encontra-se no
final de cada capítulo. A opção é justificada pelos autores “com o intuito
de facilitar um percurso de leitura”,
correndo embora o risco, assumido,
“de eventuais e reais repetições de
livros consultados”. Seja como for,
a bibliografia compulsada é extensa
e muito diversificada, como são as
obras e os temas tratados. O livro
termina – importa sublinhá-lo –
com um índice onomástico, um
‘utensílio’ que muito o enriquece,
por ser de extrema utilidade para
qualquer aluno ou investigador.
Vale a pena registar ainda uma
virtude deste livro: o cuidado posto
na sua revisão final, pois raríssimas são as gralhas e estas de pouca
monta. Apenas um reparo: sendo
que na sua maioria os trabalhos
aqui reunidos tiveram origem em
textos de comunicações, posterior-
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mente retomados e reelaborados
para publicação conjunta, talvez
tivesse tido interesse, pelo menos
para memória futura, situá-los no
tempo, numa breve nota de rodapé.
*
Apresentada uma visão global
da obra em apreço e na impossibilidade de falar de todos os ensaios
com o merecido pormenor, referirei
alguns aspectos dignos de especial
sublinhado.
Conforme foi já dado ver, estamos na presença de estudos no
âmbito da literatura comparada.
Assim acontece no ensaio dedicado a
Natália Correia e Carlos Wallenstein
sobre o tema da metamorfose.
Trata-se de um ensaio particularmente rico, por trazer à colação
inúmeras obras (literárias e pictóricas – retratos) que, nessa análise
intertextual e comparativa, contribuem para a descoberta de sentidos
insuspeitos nas obras analisadas.
A explanação teórica que serve de
pano de fundo ao comentário de
várias obras dos referidos autores
disserta sobre o fantástico europeu
(pp. 60 seg.) associado ao tema da
metamorfose, com fundas raízes nas
Metamorfoses dos romanos Ovídio
e Apuleio, ou, mais modernamente,
ao tema do duplo ou do outro. Sob
este ponto de vista, são comentadas uma obra de Natália Correia
(a novela O aplaudido dramaturgo

curado pelas pílulas pink), outras de
Carlos Wallenstein (Metamorfoses,
O segundo da Esquerda, O Sr.
Venâncio não quer táxi?). De realçar
a acribia da escalpelização de possíveis sentidos ou de “significâncias
escondidas” para o mundo fantástico criado, que termina com uma
conclusão inconclusa, melhor, plural, por concluir com uma série de
interrogações a que não é possível
responder de forma inequívoca (vd.
pp. 73-75 e a extensa nota 84). Ou,
como dizem os autores (p. 75): “uma
produção indefinida de sentidos,
susceptível de dar um sentido qualquer à existência”.
Muito frutífero e clarificador,
e sinal de uma análise funda, é o
estudo comparado de escritores feito
a duas colunas, a que se seguem conclusões elucidativas, como ocorre
com o cotejo entre A casa fechada
de Vitorino Nemésio e O pastor das
Casas Mortas de Daniel de Sá (pp.
45-47) – uma “incursão pela domoanálise ditada pela evocação plural de
Vitorino Nemésio”, nas palavras dos
autores (p. 50) –, e entre a obra de
José Dias de Melo e a de Cristóvão
de Aguiar (pp. 246-248), revisitadas
no campo das memórias, da revivescência da meninice, das leituras, dos
afectos, dos sonhos, dos hábitos de
escrita e da sua função terapêutica,
da relação com a Ilha, etc..
Entre outros exemplos de reflexões aprofundadas em torno de uma
dada obra, refiram-se as linhas de
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leitura ou a “leitura plural ou múltipla” a propósito de Passageiro em
Trânsito de Cristóvão de Aguiar,
explorado sob diversificadas perspetivas, a saber, a psicanalítica
(sobre o tema da Ilha), a temática e
sociológica (em torno do fenómeno
da emigração), a estilística (o uso
lúdico das palavras, os “diminutivos
não hipocorísticos”, a “profusão de
asteísmos e truísmos”, o “recurso à
antífrase”, etc.), bem como a ocorrência irónica da “intrusão de um
intertexto descontextualizado, mas
inserido num re-contexto lúdico” (p.
219). As análises de teor estilístico
são feitas com profundidade e rigor,
alicerçadas num domínio extraordinário da nomenclatura retórico-estilística, de figuras e tropos, a cada
passo comentados; neste campo,
deparamos mesmo com uma análise
pormenorizada das várias e inéditas
funções dos parênteses na prosa de
Dias de Melo (pp. 241-242).
Assistimos, assim, a uma panóplia de motivos exploratórios, a que
os autores do volume se entregam
com manifesto prazer ou enorme
paixão. Do tema maior ao pormenor mais pequeno, tudo serve de
ponte para mais um alvo a explorar.
De “biscate” analítico fala-se mesmo
na p. 203, ao anunciar uma particularidade que vai ser explorada, sob
o subtítulo “Rumo a uma tipologia
canídea…”, a saber, os mais diversos
tipos de cães, mais e menos letrados,
de uma obra de Cristóvão de Aguiar.
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Sirva também de exemplo deste
gosto pela pesquisa e abordagem
interrogativa das matérias, a nota
38 (p. 41), que começa com uma
interrogação motivada pelo título
da obra O pastor das casas mortas,
de Daniel de Sá: “Poderá um título
ser inocente?”. Tudo neste livro de
ensaios é questionado. Neste sentido, os ensaios reservam-nos, muitas vezes, interessantes surpresas.
Note-se, ainda, que os artigos
ensaísticos constitutivos do presente volume se caracterizam por
uma escrita densa, por vezes vazada
em longos períodos de catorze
linhas ou mais (fazendo lembrar o
clássico estilo periodal de Cícero),
mas também e sobretudo pela densidade informativa de cada frase ou
período. Para esta densidade concorrem: um domínio invulgar da
variedade lexical, que traz de novo
à memória velhos lexemas ou põe
a circular termos da mais moderna
crítica retórico-literária; o enquadramento do(s) escritor(es) e da(s)
obra(s), alicerçado em referências
sócio-históricas de grande valor
evocativo; a fundamentação teórica dos diversificados tipos de análise, que tanto pode dizer respeito a
teorias e categorias da narrativa, a
géneros e subgéneros narrativos, à
intertextualidade ou ao macrotexto,
como à domoanálise ou como à
mitocrítica; a mobilização oportuna
de um elevado número de textos e
obras, desde revistas e jornais con-
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temporâneos das épocas em estudo,
a obras dos mais diversos escritores (franceses, espanhóis, italianos,
ingleses, romenos), com os quais
estabelece relações no domínio da
literatura comparada, ou ainda a
ensaístas e investigadores que têm
contribuído para o estudo da açorianidade, etc.. E tudo isto com uma
particularidade digna de registo: é
que não há afirmação que não seja
devidamente comprovada com uma
citação. Daí que certos artigos abundem em extensas notas de rodapé
que permitem ao leitor saborear um
pouco mais os textos de que se fala.
Antes de concluir, apraz-me
registar ou insistir num outro aspecto
digno de nota. Os autores deste livro,
Maria do Rosário Girão e Manuel
Silva, revelam-se profundos conhecedores e amantes da língua portuguesa, que renovam a cada página,
graças ao uso ou à recuperação de
termos que os tempos, ou a incultura, deixaram cair ou apagaram da
memória. Este livro é também isso:
um repositório de termos que muitas vezes nos esquecemos de recordar, a fim de lhes dar uso e de lhes
influir uma nova vida, pois, já dizia
o velho Horácio (Arte Poética, vv.
70-71): “Muitos vocábulos, já desaparecidos, voltarão à vida, e muitos
outros, agora em moda, desaparecerão, se o uso assim quiser”.

*
Concluindo:
Estamos perante um trabalho
de excepcional riqueza informativa
e crítica, perante uma obra feita de
muitas obras, de inúmeras leituras e
de múltiplas análises de extraordinária acribia crítica. Os seus autores
não se furtaram nunca ao trabalho,
duro mas reconfortante, de quem
percorre caminhos pouco trilhados,
enveredando por trazer ao conhecimento de muitos leitores obras e
autores menos conhecidos da nossa
literatura portuguesa e lusófona. É
este o fruto de um projeto de vários
anos, que reuniu informação da
mais elevada qualidade, levado a
cabo com muito entusiasmo e persistência. Assim se compreende
que o último capítulo, intitulado
“Navegar e Circum-navegar: Um
verbo a conjugar”, tenha como epígrafe, perfeitamente ajustada, o
aforismo latino “Absque sudore et
labore nullum opus perfectum est”
(p. 320).
Estamos, – sublinhe-se uma vez
mais – perante uma obra de grande
envergadura, e uma obra de referência para jovens investigadores que
queiram trabalhar nesta área da literatura de raiz açoriana, desbravar
outros caminhos e dar a conhecer
outras obras e outros autores.
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