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 1. Metamorfoses 
  

Para as duas séries de poemas que intitulou Metamorfoses e Arte de música1, 

Jorge de Sena escreveu dois posfácios onde aflorou a questão da legitimidade da 

meditação em poesia sobre algumas formas de arte – a pintura e a escultura, em relação 

a Metamorfoses, e a música,  em função dos poemas que compõem  Arte de Música. 

Estes dois conjuntos de meditações poéticas (Metamorfoses e Arte de Música) 

constituem, em rigor, verdadeiras meditações aplicadas, como o autor adverte, uma vez 

que a palavra poética parece querer constituir-se como signo último dessa metamorfose 

artística que transmuta a pintura em verbo (como nos textos «A cadeira amarela de Van 

Gogh» ou «O balouço de Fragonard»), e à música associa uma outra cadência rítmica – 

a da palavra (lembremos, por exemplo, os poemas «Requiem, de Mozart» e «La 

Bohème, de Puccini»).   

Em muitos outros escritores podemos ainda surpreender este processo de 

translação artística verificado em Jorge de Sena, estabelecendo muitas vezes as palavras 

um curiosíssimo paralelo com planos e sequências normalmente alheios ao seu existir 

silabado e linear. Refiro-me, num gesto de exemplificação, ao conjunto de poemas que 

Fernando Pinto do Amaral reuniu sob a designação comum de Planos e sequências e 

que recupera, descrevendo, um tipo de texto bem diferente daquele que apenas se diz 

através da palavra escrita, porque feito de imagem e som, palavra e movimento – o 

cinema. É assim com «Bess McNeill» (sobre Ondas de Paixão de Lars von Trier), com 

um outro poema intitulado «Ao rever um filme de há vinte anos» (sobre Cinema 

Paraíso de Tornatore) ou ainda com «Ordet» (sobre A palavra de Dreyer)2. 

                                                 
1In  Jorge de Sena, Poesia II, Lisboa, Edições 70, 1988. 
2 In Fernando Pinto do Amaral, Poesia Reunida 1990-2000, Lisboa, Dom Quixote, 2000. 
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Mas a verdade é que os poemas de Jorge de Sena ou Fernando Pinto do Amaral 

são poemas sobre ou a partir de, e por isso neles a pintura ou o cinema actuam 

preferencialmente como objectos indutores da meditação poética, como motivo ou 

pretexto da palavra que os recupera e não como signo metafórico de um determinado 

universo de sentido. Porém, outros autores há em que o referido processo de 

transmutação artística parece desenvolver-se não por sobre mas por entre as fibras do 

texto literário, o que dá origem à disseminação do potencial simbólico desse acto de 

translação pelas costuras interiores do texto que, desse modo, passa a constituir-se como 

cena oblíqua de onde dimanam, em plena harmonia significativa, discursos artísticos de 

índole muito diversa.  

Ao ler um artigo de Eduardo Prado Coelho, no suplemento «Mil Folhas» do 

Público de 8 de Setembro último, leio com um outro título que não o verdadeiro o nome 

do último livro de Manuel Gusmão: Teatros do Tempo. Ou Teatros do Poema, como 

sugerem as páginas do jornal, e este é certamente um daqueles casos em que o erro, 

longe de obscurecer, ilumina o objecto do equívoco, porque a verdade é que o leitor se 

acomoda em Teatros do Tempo como numa cena teatral aberta que, de um modo bem 

peculiar, convoca outros mundos para além dos da palavra escrita. E a expressão é do 

próprio Gusmão quando afirma, numa recente entrevista ao Expresso, que não pretende 

«citar ou recitar a cultura, mas sim convocar mundos», gerando assim um recíproco 

movimento de influências em interacção no imenso teatro da palavra. É deste modo que 

o mundo da música e o mundo do cinema (sobretudo este último, através de Lynch, 

Dreyer ou Minnelli, por exemplo), intervêm na palavra poética.3 Adensar-se na página 

do poema é assim, para o leitor destes teatros (do tempo? do poema?), iniciar uma 

travessia ao longo do ecrã, ou voltar «para trás no verso como se subisse até à nascença 

/ do canto».4 

 

 

2. A casa do ser 

 

                                                 
3 Cf. Manuel Gusmão, Teatros do Tempo, Lisboa, Caminho, 2001. Veja-se, por exemplo, no poema «A 
via láctea» (p.100) as referências a Blue Velvet de Lynch  e no «Poema sem fim» (p.91) as referências ao 
Deus sabe quanto amei de Minnelli e ao filme A Palavra de Dreyer (p.92).   
4 Idem, Ibidem, p.35. 
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Na globalidade dos textos de Vergílio Ferreira, a arte ocupa uma posição toda 

ela espessa de significação, não só porque, à semelhança do que faz Gusmão na sua 

poesia, os romances do autor de Aparição acolhem um sem número de incisões oblíquas 

cuja origem excede o campo estritamente literário, mas também porque o próprio 

fenómeno da arte acaba por ser, tanto no seu romance como nos ensaios que igualmente 

escreveu, objecto de uma constante especulação de índole epistemológica e 

fenomenológica.    

Assume desta forma uma ressonância muito particular a expressão que Vergílio 

Ferreira utiliza para designar o artista - «o pastor do mundo»5 – e que o autor adapta 

daquela outra imagem de Heidegger que definia o poeta como o pastor do ser. Através 

de um processo de expansão metonímica que o próprio Vergílio Ferreira não 

desdenharia, parece-me podermos atribuir à arte e não apenas ao artista a tarefa de guiar 

o ser pelo mundo, já que ela, a arte, existe para nos ajudar a ver, «para não sermos cegos 

ou não estarmos mortos»6, como sugere o autor: «como um filtro – direi agora – a arte 

apura a água turva que o homem depois há-de beber»7.  Efectivamente, a arte parece 

apurar no homem o sentido da visão como sentido nuclear do seu estar no mundo e 

sugere, por isso, em jeito de metáfora, o movimento que o sujeito empreende em 

direcção ao mundo e em direcção a si próprio. Porque, em última instância, «a arte 

reflui-nos ao ser»8, uma vez que é, nas próprias palavras do autor, «flagrância de 

aparição, comunhão absoluta, plenitude de vivência».9 Para a  personagem Guida de 

Cântico Final, também ela autora de livros e que é em muitos aspectos a guardiã dos 

ensinamentos de Vergílio Ferreira sobre a arte,  «uma obra de arte era ainda o modo de 

comunhão profunda, maior talvez do que na fraternidade da morte, ou do que no 

amor».10 Assim sendo, comunhão e comunicação aparecem como expressões correlatas 

uma da outra, uma vez que o mundo parece comunicar connosco e nós com ele por 

meio de um acto de profunda comunhão no qual a arte adquire o poder de uma 

verdadeira sagração.  «A arte é uma sagração sem liturgia visível», sublinha Vergílio 

                                                 
5 Cf. Vergílio Ferreira, «Vida, arte», in Espaço do Invisível 1, 3ª ed., Lisboa, 1990, p.45: «Adaptando 
uma imagem de Heidegger, direi que o artista é o «pastor» do mundo. Ele converte-o à sua humanidade, 
submete-o ao nosso sonho de compreensão, de comunicabilidade».  
6 Idem, Ibidem, p.38. 
7 Idem, Ibidem, p.45. 
8 Vergílio Ferreira, Pensar, 2ª ed., Lisboa, Bertrand, 1982, p. 173. Cf. Espaço do Invisível Invocação ao 
meu corpo, 3ª ed., Lisboa, Bertrand, 1984, p.199: «a arte é uma das formas de mais profundamente 
estarmos unidos a nós próprios». 
9 Vergílio Ferreira, «Arte grande, arte medíocre», in Espaço do Invisível 1, ed. cit., p.33.  
10 Vergílio Ferreira, Cântico Final, 3ª ed., Lisboa, Portugália, 1972, p.142. 
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Ferreira. «O artista diz a sua palavra e, no desconhecimento dele, ela alastra pelos que 

nela se reconhecem e se desconhecem uns aos outros»11; e estas palavras são, por sua 

vez,  corroboradas pelo narrador de Cântico Final  quando a personagem define a arte 

como «a sagração do próprio acto criador»12.   

Porém, se a arte é uma sagração, seria talvez lícito interrogarmo-nos sobre a 

eventual existência de uma transubstanciação eucarística, o que fatalmente nos levaria a 

reflectirmos sobre o extraordinário poder da palavra em arte (mesmo que se trate de um 

quadro ou de uma sinfonia) para, uma vez consagrada, dar forma ao que é informe e 

visibilidade ao que é por natureza invisível. A arte permite iluminar o que sem ela 

permanece mais obscuro e por esse motivo se compreende que a personagem Ângela de 

Na tua face não lhe seja  particularmente  sensível, à arte: nem à música, nem aos 

quadros de Daniel, nem às fotografias da filha Luz e não porque ame a escuridão por 

sobre a luz, mas porque, sabendo-a a ela, à luz, inacessível para o entendimento 

humano, tenta defender-se das suas inconstantes cintilações através de um outro tipo de 

escuridão que não me parece dever confundir-se com ignorância e muito menos com 

insensibilidade – a obsessão pela ordem. «Tu eras como uma regra de sintaxe»13, lembra 

Daniel. Tal como Luc, Ângela sabia que a resposta para a mais radical das interrogações 

é sempre o eco dela, mas, ao contrário do filho, sabia bem que apenas a experiência da 

arte nos permite absorver em lucidez o silêncio que esse eco nos devolve. Mas Ângela 

vai ainda mais além, ao perceber que, para o Homem, sucumbir ao fascínio da arte 

significa, em última instância, recusar para si próprio uma qualquer posição de domínio, 

embora relativamente artificial. Talvez Lucrécio, o poeta que Ângela estudou durante 

toda a vida, lhe tenha transmitido uma lição muito mais profunda do que poderia 

pensar-se à primeira vista, ao ponto da personagem procurar submeter ao seu impulso 

ordenador a irrefreável desordem do mundo, mesmo depois da sua cegueira se ter 

mostrado irreversível: «Às vezes, já a cegueira lhe velava o Mundo. Eu entrava no seu 

escritório em frente da cozinha, ela ordenava a vida ao fogão e à secretária».14 

                                                 
11 Vergílio Ferreira, Pensar, ed.cit., p.89. 
12 Vergílio Ferreira, Cântico Final, ed. cit., p.222. Vale a pena, pela sua clareza, reproduzir toda a frase: 
«Mas se um filho se reconhecia na perene e oculta elaboração do universo, a arte era a evidência original 
de tudo o que é vivo e verdadeiro, era assim a sagração do próprio acto criador; o que havia num filho, e 
no amor, na promessa e na amargura – a aparição inicial do alarme e do sangue – a arte o evidenciava e 
corporizava e transmitia; mais do que qualquer outra forma de acesso ao profundo frémito da vida, à sua 
última vibração, ela fundia o homem a si próprio, na vivência absoluta dos instantes de privilégio.» 
13 Vergílio Ferreira, Na tua face, Lisboa, Bertrand, 1983,  p.252. 
14 Idem, Ibidem, p.245. 
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Porém, e apesar de constituir a mais visível expressão do invisível, a arte é 

também a expressão por excelência do indizível, daquilo que não pode ou não deixa 

dizer-se e há no seu constituir-se importantes zonas de silêncio que, por sua vez, geram 

a invisibilidade da sua celebração litúrgica. Lembremos de novo o ensinamento de 

Vergílio Ferreira, segundo o qual a sagração em arte não é liturgicamente visível. De 

facto, a sua liturgia não é visível porque se desenvolve no silêncio de nós: no momento 

solitário da aparição, na descoberta póstuma da palavra e no silêncio para que ela depois 

também tende. Numa crónica de José Tolentino Mendonça lemos que os apaixonados, 

assim como os monges ou os artistas, falam a «profunda música do silêncio», porque 

todos trocaram «a fala eloquente dos saberes por um silêncio que o mundo raramente 

conheceu, um silêncio mergulhado noutro silêncio, como nos contam os geólogos ser o 

da pedra há milhões de anos depositada na montanha.»15 A arte surge então como uma 

espécie de contra-poder, contrariando a predisposição do mundo de hoje para ignorar 

«as virtudes milenares do silêncio, do secreto e profundo diálogo com o invisível».16 Ela 

resulta ainda, diz Tolentino citando Balthus, de um «trabalho monástico (...) que acaba 

por não ser uma escolha, mas alguma  coisa de consubstancial: eu comparo-a com a 

doce regularidade da vida monástica, donde se pode tirar, como de uma água viva, a 

profunda música do silêncio.»17  

Deste modo, a arte não se deixa propriamente dizer, «porque não é profana como 

as religiões que profanaram o sagrado»18 e porque intui sabiamente «que só no mistério 

reside a razão maior da nossa fascinação»19. Como lembra o pintor Mário, de Cântico 

Final, «a arte não é apenas o seu sinal sensível, um quadro, um poema»20, há um antes e 

um depois desse seu sinal sensível que é normalmente traduzido pela linguagem do 

silêncio. Um silêncio que ora é defendido pelo adiamento da palavra (como no quadro 

que Daniel de Na tua face não chegou nunca a pintar), ora se projecta para lá dela, 

como quando a personagem Guida, ainda em Cântico Final, contempla o quadro  de 

Mário O Galo: «Fechava os olhos, abria-os de súbito, desmesuradamente, (...) 

aproximava-se, desejava tocar a tela, “saborear a pasta”, afastava-se até muito longe. 

Por fim, tomou uma cadeira e sentou-se à distância normal. Um halo carinhoso aquece-a 

                                                 
15 José Tolentino Mendonça, «Todos os apaixonados cantam», in Público (suplemento «Mil Folhas»), 20 
de Outubro de 2001, p.5. 
16 Idem, Ibidem. 
17 Idem, Ibidem. 
18 Vergílio Ferreira, Pensar, ed. cit., 89. 
19 Idem, Ibidem, p.331. 
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como um afago. Silêncio bom em volta, aberto em diadema como a tarde apaziguada 

que cresce lá fora.»21 

Ao silêncio que coincide com o antes e o depois da palavra artística (o signo 

informulado e o signo inesgotável),  associa-se ainda um outro, que resulta agora do 

perfil fenomenológico do próprio conceito de aparição em Vergílio Ferreira e que 

transforma o conceito num valor por natureza irredutível à (porque intraduzível pela) 

realidade da palavra. Como recorda o autor, «a zona primordial em que nos defrontamos 

com o mistério é uma zona de silêncio. Quando a palavra surge, já estamos longe. Nas 

situações-limite a linguagem é o puro espanto»22. Só no bailado de Elsa parece haver 

alguma coincidência ou simultaneidade entre o acontecer do milagre e a linguagem que 

o diz, e não há na manifestação desta expressão de arte importantes ou significativos 

momentos de silêncio, o que se prende sobretudo com o facto de a dança ser «puro 

movimento» e de se esgotar como objecto artístico no preciso momento em que se diz; 

nada sobra para o depois dela, como opostamente sucede com um quadro ou um poema. 

A própria Elsa não deixa de sublinhá-lo, quando afirma que «vocês, os das artes, das 

letras, ainda acreditam no futuro. Trabalham com palavras, com as cores que os outros 

hão-de um dia recuperar. Eu salvo-me ou condeno-me só comigo. Jogo tudo nesta coisa 

que há-de  apodrecer amanhã».23 De qualquer modo, e feita esta ressalva da dança, 

somos levados a verificar que a palavra artística não só está aquém e para além do 

momento da aparição e do aflorar do espanto, como se mostra manifestamente 

insuficiente para dizer esse momento, devendo deste modo ser procurada naquela 

instável zona do dizer situada entre o limitado da fala e o ilimitado do silêncio. 

Porém, e apesar dos silêncios que a sua realização comporta, a arte cumpre no 

homem uma importante função de transcendência cujas raízes remontam, no próprio 

dizer de Vergílio Ferreira, ao aristotélico conceito de catarse: «dizer que uma obra de 

arte nos dá «prazer» é equívoco: a palavra «prazer» traz os sinais degradantes da 

distracção, da fuga, do esquecimento; e uma obra de arte é a forma autêntica da 

                                                                                                                                               
20 Vergílio  Ferreira, Cântico Final, ed. cit., p. 210. 
21 Idem, Ibidem, p.105. O itálico é nosso. 
22 Vergílio Ferreira, Invocação ao meu corpo, ed.cit., p.219. Por isso Elsa e Mário, em Cântico Final, 
«caminhavam em silêncio como quem conhece a traição das palavras. Porque haveria palavras para todas 
as situações: não para as da plenitude» (p.67). Neste romance, mesmo a música de Paula reinstalava na 
plenitude «os génios do silêncio» onde, «como num oceano, vogavam os destroços das palavras (p.49). 
Tal como com Cristina, de Aparição: «o que tens a dizer, as palavras não o sabem» ( 7ª ed., Lisboa, 
Portugália, 1971, p.40). 
23 Vergílio Ferreira, Cântico Final, ed.cit., 65. 
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presença à verdade original da vida. E, no entanto, nenhum de nós confunde a emoção 

sentida em face de uma dor real com essa outra emoção que a arte nos reconstitui: 

àquela dor corresponde agora algo de agradável, de plenitude. Eis-nos em face do velho 

problema da catarse aristotélica, como todos sabemos.»24  

Assim, a arte transmuta a dor em plenitude pela superação de uma certa 

qualidade de imediato e de algum modo despersonaliza-a através de uma translação 

para um plano de intemporalidade em que um sofrimento perde a sua forma individual e 

passa a ser apenas o sofrimento. Por isso conclui Vergílio Ferreira que «a transposição 

da beleza ou da alegria de uma dimensão imediata para uma dimensão humana opera 

mais facilmente uma ilusão de plenitude artística (...). O que está para lá dos limites da 

beleza imediata ou da imediata amargura é a mesma dimensão humana em que uma e 

outra se inscrevem.»25 É como quem diz: em arte, ou através dela, alegria e amargura 

são manifestações superficiais do mesmo sentimento e da mesma comoção, porque «nas 

raízes do homem há só a sua comoção. E o riso e o choro moram lá, antes de terem uma 

face em que possamos falsamente identificá-los».26 Por isso, para Rebelo de Cântico 

Final o sentimento que sobrevém à contemplação do quadro O Galo de Mário é um 

sentimento desdobrado em alegria e tristeza, porque fala já a voz dessa plenitude que só 

pela mediação da arte é possível ouvir: «sentiu-se fascinado, por que voz antiga, jamais 

decifrada, por que sinal oculto de misteriosa plenitude? (...) E era assim uma alegria 

solitária e triste como de tudo talvez o que é grande na vida».27   

 

3. A imagem:apelo e transfiguração 

 

A verdade é que o poder de sagração da palavra artística dá igualmente 

ao homem a ilusão de poder imitar a ordem divina e o seu poder de criação - «Deus 

criara o mundo à escala humana, o artista recria-o à escala divina»28, afirma Vergílio 

Ferreira. Apesar disso, este poder de sagração não faz ressoar na arte propriamente um 

qualquer timbre religioso, embora apele directamente ao sagrado que nela habita. 

Apesar de em alguns momentos ela poder parecer pouco clara (porque a verdade é que 

existe a arte profana e a arte religiosa e o sagrado está presente em ambas), a distinção 

                                                 
24 Vergílio Ferreira, «Da plenitude artística», in Espaço do Invisível 1, ed.cit., p.21. 
25 Idem, Ibidem, p. 27. 
26 Vergílio Ferreira, Pensar, ed.cit.,  p. 244. 
27 Vergílio Ferreira, Cântico Final, ed. cit., p.200. 
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entre sagrado e religioso parece-me a todos os títulos fundamental para se perceber o 

estatuto e a função da arte no universo de Vergílio Ferreira. A religião, tal como a arte, 

é uma das expressões possíveis do sagrado, desse «indefinido pressentimento de uma 

presença totalizada»29 que transcende o real e abre em nós o indeterminado da 

interrogação. A arte interpõe um espaço de hesitação na tendência para se associar ao 

sagrado um prolongamento religioso, instituindo-se ela própria, a arte, como elemento 

primordial de religião (re-ligio), que o mesmo é dizer, como elemento primordial de 

religação do sujeito ao domínio do transreal.  A vibração do sagrado, que é 

efectivamente a essência da religião, é em si própria uma vibração artística, mas o seu 

potencial de ressonância permanece actuante mesmo fora da dimensão religiosa, 

porque o sagrado da arte não está no seu carácter virtualmente religioso, mas na sua 

capacidade de sublime fixação do transcendente. A este propósito, lembra Vergílio 

Ferreira que é precisamente «porque a arte abre o acesso à transcendência que nós 

sentimos que as maiores obras de arte são de carácter religioso.30 Mas o apelo do 

transcendente está nas duas, na profana e na religiosa, embora de um modo mais óbvio 

nesta última, pois aqui «Deus é o seu limite»31, ao passo que na arte profana está a voz 

da transcendência sem um nome para ela.  

É por isso que Vergílio Ferreira não deixa de lembrar que os pintores são 

fascinados por capelas, mesmo quando são ateus, porque nelas habita ainda um rasto 

de sagrado e a decoração delas é assim «o sinal sensível, corrente, de um apelo que 

não findara, de uma surpresa que se não esgotou»32, como afirma Mário em Cântico 

Final. «Porque é que Matisse e Chagal realizaram capelas? E Braque decorou outra? E 

Picasso pensa ou vai decorar? (...) Goya é o mestre da aflição moderna. Pois bem: já 

pintou uma capela, ele, o quase ateu.»33 A resposta de Mário a esta interrogação 

formulada por um dos seus amigos está mais uma vez na palavra da arte, quer dizer, na 

recuperação e decoração da Capela da Senhora da Noite onde o pintor instalou a 

imagem de Elsa, a «Nossa Senhora das cousas impossíveis que procuramos em vão»34, 

                                                                                                                                               
28 Vergílio Ferreira, Invocação ao meu corpo, ed. cit., p. 186. 
29 Idem, Ibidem,  p.236. 
30 Idem, Ibidem, p.195. 
31 Idem, Ibidem, p.195. 
32 Vergílio Ferreira, Cântico Final, ed.cit., p. 171. 
33 Idem, Ibidem, p.116. 
34 In Fernando Pessoa, Poemas de Álvaro de Campos, Ed. Crítica de Cleonice Berardinelli, Lisboa, 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1992, p.42.  



 9

como diz o verso de Álvaro de Campos que Mário talvez tenha chegado a escrever, 

«numa linha ondeada ao longo dos muros brancos laterais»35.  

Mas cumpre ainda dizer que, em Vergílio Ferreira, a palavra artística, em 

particular aquela que se revela através da imagem, adquire no romance Na tua face, 

talvez como em nenhum outro romance do autor, uma presença a todos os títulos 

marcante. Partindo da vocação juvenil de Daniel para a caricatura, passando pelos 

retratos que ele pintou da família (sobretudo de Ângela e do filho Luc) ou mesmo 

pelas exposições fotográficas de Luzia, e terminando no quadro que Daniel buscou 

durante toda a vida mas cuja textualização nunca chegou a concretizar, este romance 

de Vergílio Ferreira desenvolve em registo ficcional um dizer artístico que vai muito 

para além da eventual presença nele desta ou daquela forma de arte,  porquanto tudo 

nele parece querer ser outra coisa para lá de si próprio - um verdadeiro ensaio sobre a 

imagem e a arte ou, porque não dizê-lo, sobre a arte da imagem.  

Todas estas formas  de construção ou composição da imagem - o retrato, 

a caricatura, a fotografia e a pintura – que surpreendemos neste texto de Vergílio 

Ferreira ocorrem nele sobretudo como expressões  diversas e todavia reincidentes de 

algo que transcende o domínio da arte e atinge o mais vasto domínio do ser: fala-se do 

valor da beleza e da legitimidade do feio a propósito de pintura e de fotografia, mas 

também a propósito do campeonato nacional de deficientes em que participa Serpa 

Sapo ou da deformação física do filho de Bárbara, porque efectivamente o belo e o 

feio não são apenas pertença da arte. Na realidade, eles não são pertença de nada do 

que existe e esta é talvez a verdade maior de Na tua face. Como tantas vezes salienta 

Daniel, a beleza, tal como a cultura, é «elitista e artificial»36 e «o feio não existe» 

(p.20); «O feio. O horrível. Onde é que estão? Porque são uma invenção nossa, a 

Natureza está-se perfeitamente nas tintas. (...) A estética do que existe é só existir» 

(p.35), «tudo existe e pronto, existe e é só» (p.75): «a água, a terra, as plantas e os 

animais» (p.75). Por detrás da voz de Daniel parece escutarmos uma outra, aquela que 

                                                 
35 Vergílio Ferreira, Cântico Final, ed.cit., p.227. Na crónica supra citada, José Tolentino Mendonça 
recorda, citando ainda as memórias de Balthus, que «a pintura é uma forma de aceder ao mistério de 
Deus. De extrair alguns lampejos do seu Reino. Não há nenhuma vaidade, antes humildade, neste desejo 
de capturar um lampejo de luz... Insisto muito sobre a necessidade da oração. Pintar como se reza. Pela 
oração acede-se ao silêncio e ao invisível do mundo... Começo sempre um quadro rezando... Estou 
convencido que a pintura é uma forma de oração, uma via de acesso a Deus». 
36 Vergílio Ferreira, Na tua face, ed. cit., p.56.  A partir de agora, a fim de não sobrecarregar em demasia 
o texto das notas, todas as indicações de páginas relativas a este romance serão feitas no corpo do texto, 
reenviando todas elas para a edição citada. 



 10

de modo desarmante defende em relação às coisas do mundo a evidência absoluta de 

elas  existirem sem mais: Alberto Caeiro. «As coisas não têm significação: têm 

existência.»37, escreve o heterónimo de Pessoa. E exemplifica: 

 

Às vezes, em dias de luz perfeita e exacta, 
Em que as coisas têm toda a realidade que podem ter, 
Pergunto a mim próprio devagar 
Porque sequer atribuo eu 
Beleza às coisas. 
Uma flor acaso tem beleza? 
Tem beleza acaso um fruto? 
Não: têm cor e forma 
E existência apenas. 
A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe 
Que eu dou às coisas em troca do agrado que me dão38 
 

Deste modo, o universo da mutilação e da deformidade adquire uma 

espécie de verdade natural de ser e essa sua incontornável evidência como que 

suspende a parte de desvio ou erro que, instintivamente, somos levados a encontrar no 

feio: «Graças a Deus que há imperfeição no Mundo»39, diz ainda Caeiro. Todo o 

discurso sobre a arte no romance Na tua face é elaborado em nome desta crença, a de 

que mesmo as coisas feias são belas na verdade suprema da sua fealdade40 e seria esta 

certamente a mensagem que Daniel deixaria gravada no seu quadro se tivesse 

conseguido pintá-lo. «Tudo são tentativas para o grande quadro futuro» (p.186), diz 

ele, mas mais tarde confessa «achar natural jamais chegar a pintá-lo» (p.233), como 

                                                 
37 In Fernando Pessoa, Poemas de Alberto Caeiro, Lisboa, Ática, 1978, p. 61. 
38 Idem, Ibidem, pp. 49-50. 
39 Idem, Ibidem, p. 63. 
40 Clara Ferreira Alves, na já habitual coluna do Expresso, escreveu uma crónica a que chamou «O 
deficiente». E nela reflecte sobre a beleza intrínseca de coisas e corpos a propósito de um espectáculo de 
ballet  a que assistiu - o Psicoballet – feito integralmente por deficientes e onde descobriu a comovedora 
beleza que Daniel encontrava igualmente nas figuras femininas que compõem o quadro de Picasso Les 
demoiselles d’Avignon: «Se olharmos atentamente, o resultado é de uma beleza comovente. Não por 
causa do sentimentalismo piegas de acharmos que a deficiência deve provocar a nossa lágrima fácil, por 
causa da beleza intrínseca daqueles corpos menos perfeitos, com olhos e ombros e braços e pernas e 
troncos e mãos e pés que dançam como se tivessem o movimento dentro de si em vez de o terem 
aprendido. (...) Não existe ali a harmonia musculada, a integridade de uma linha curva ou recta que 
encontramos num corpo de ballet domesticado para a forma e o movimento. Aqueles bailarinos têm o 
ombro descaído, a barriga protuberante, o passo menos afirmativo, o olhar mais vacilante. E são 
belíssimos.» (in O Expresso – Revista, 27 de Outubro de 2001, p.160). Cf. Na tua face, ed. cit., p.110: 
«Mas o que sobretudo me comove neste feio espectacular é uma oculta mão de ternura. Passa leve por 
toda a tela, transfigura a fealdade na beleza de ser. São mulheres não caídas no lado do animal ainda 
visível, exibem-se na verdade de serem assim. As que estão mais perto de serem humanas têm uma face 
doce de estupidez.» 
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efectivamente ocorre41. Deixou apenas alguns esboços dele, nas caricaturas da 

juventude e nos retratos disformes que pintou de Luc e Ângela, porque a verdade é 

que não poderia ele pintar de novo um quadro que leva já algumas décadas de vida: 

Les demoiselles d’Avignon de Picasso. Seria este o quadro que Daniel pintaria se 

Picasso não o tivesse já feito e torna-se cada vez mais claro para a personagem que 

refazer o gesto do pintor espanhol simplesmente não lhe é possível a ele, igualmente 

pintor, porém imobilizado entre a necessidade da fala e o confronto com a palavra já 

expressa. Daniel vai conservando ao longo dos anos a reprodução do famoso quadro 

de Picasso nas paredes por onde vai passando - pelo menos nas da casa do Campo 

Grande e nas da casa da praia -, e ocasionalmente  refere-se-lhe, ao quadro, de um 

modo vagamente oblíquo, como procurando nele uma ponte de equilíbrio com o seu: 

«Queria também falar de um quadro, de que se calhar já falei. Mas não tudo, suponho. 

Não é meu e tenho dele aqui na praia apenas uma grande reprodução na parede. Ou 

falar dele e olhar o mar na oblíqua, na procura talvez do que equilibre o meu próprio 

quadro com o outro. Porque deve haver uma ponte de equilíbrio.» (p.108). Essa ponte 

de equilíbrio entre os dois quadros reside na perfeita coincidência entre as mensagens 

de ambos: «o feio como pertença da essencialidade do homem» (p.108). Porque «é um 

quadro cheio de alucinação», diz Daniel referindo-se ao Les demoiselles d’Avignon. E 

prossegue: «é um quadro todo espatifado de uma rajada eléctrica. E há nele cinco 

mulheres que ficaram escacadas com o acidente. E o desastre deixou-lhes à mostra a 

sua verdade. (...) E então eu disse sede belas no lado de trás da fealdade.» (p.110).    

O eterno quadro em branco de Daniel veio finalmente a tomar forma nas 

exposições fotográficas da filha Luz, que habitualmente apresentavam galerias de 

rostos em processo de deformação, também elas de uma beleza sustentada pela 

verdade da transfiguração e do horror. Luz é a voz actuante da pintura do pai, o que é 

sublinhado também pelo facto de ela não ser propriamente uma fotógrafa, mas uma 

pintora que não usa a cor e não necessita da tela como suporte material da imagem: «a 

cor distrai-nos do que está por baixo. (...) Um mundo a cor já está feito, na foto 

invento-o eu» (p.256), afirma Luz. Isto apesar de que, como lembra Daniel, o preto e 

                                                 
41 Ao contrário do mutismo de Daniel, no pintor do conto «O Fresco» (in Contos, 5ªed., Lisboa, Bertrand, 
1993) havia o excesso da palavra, ao ponto da personagem ter pintado, em pleno estado de delírio 
criativo, as paredes de toda a casa. Apesar disso, a exuberância das suas tintas tinha a mesma voz do 
silêncio de Daniel, uma vez que ambos perseguiam, sem o conseguirem encontrar, O quadro definitivo, o 
tal que, ao contrário de Daniel,  Roberto vem finalmente a encontrar e aos pés do qual se deixa depois 
morrer. 
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branco imita a cor e, assim, na fotografia a cor fica ainda mais visível na sua 

invisibilidade de luz e sombra. Tal como a pintura de Daniel, as fotografias de Luzia 

não sustentam «a carga do real mas a sua sobrecarga de transreal» (p.263) e perdem 

também elas o peso do seu suporte referencial: a exposição intitulada «O Morto» e que 

reúne as fotografias que ela tirou ao cadáver do irmão não dá a conhecer Luc por 

detrás delas, porque aos poucos os seus retratos passaram a viver quase só por si 

próprios e menos pelo motivo deles.42 Luc é e não é, nas fotografias de Luzia, a 

imagem do irmão morto, porque a sombra que o revelava era em simultâneo um 

elemento da sua dissolução: «o “morto” de Luzia não pertence à terra cimeterial mas a 

um forte imaginário em que a vida e a morte jogam uma com a outra para serem 

ambas uma ficção» (p.263). Porque, como sublinhou W. Benjamin, «a natureza que 

fala à câmara não é a mesma que fala ao olhar; é outra, especialmente porque substitui 

a um espaço trabalhado conscientemente pelo homem, um espaço que ele percorre 

inconscientemente».43 E assim Luzia refaz, em trabalho de luz e sombra, esse percurso 

inconsciente do olhar a que a câmara vem a dar uma súbita consciência, 

transfigurando-o no instante exacto em que parece captar a verdade do seu acontecer. 

Por isso a personagem afirma ao pai, a propósito de uma outra fotografia sua, a das 

mãos de uma velha entrelaçadas e pousadas no colo: «nunca verias estas mãos, mesmo 

que as visses ao natural» (p.257). As mãos da fotografia de Luz adquirem através da 

lente e da câmara uma verdade que, para existir como tal, de certo modo anula essa 

sua outra  realidade de dedos e unhas. «Já li uma vez que a palavra mata o real. Fica a 

palavra, o real morreu» (p.118), diz Luzia. Fotografar é, pois, o mesmo que matar o 

objecto fotografado ou esvaziá-lo do seu ser, como ocorria aos amantes de Luzia 

depois de captados pela sua câmara: «Quero só saber porque é que nunca mais 

telefonaste, nunca mais atendeste, porque é que cortaste comigo», pergunta um deles. 

«E Luz disse-lhe muito calma a zero graus estás morto. – Estás morto e é só» (p.117). 

E assim Daniel se demorou em cada uma das fotografias da última exposição de 

Luz, contemplando o perfil do filho morto nas imagens que simultaneamente o 

                                                 
42 Sobre a relação entre o objecto de arte e o seu motivo, digamos, referencial, questiona-se Fernando 
Guimarães, no seu poema «Escultura» (in As mãos inteiras, V. Nova de Famalicão, Ed. Quasi, 2001, 
p.17): «Era das veias o traço que percorre / a mão de pedra? O tacto não distingue / senão um peso, 
interior, por onde corre / o gesto desprendido. Já não finge / saber. Tudo se apaga ou está ausente / no 
brilho desse calmo olhar desperto / apenas para a noite, em que se sente / um contorno que permanece 
incerto».  
43 Walter Benjamin, Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura, 3ª 
ed., S.Paulo, Ed. Brasiliense, 1987, p.94. 
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retratavam e lhe dissolviam a identidade: Luc era agora apenas o suporte de um jogo, 

«uma figuração inocente» ou «um entretenimento leve do imaginário» (p.259) e essa 

dimensão anónima que passa a envolver a imagem do seu rosto sem vida abre em 

Daniel o espaço necessário à superação do imediato da sua dor, através dessa liturgia 

silenciosa que é imposta pela contemplação de toda a obra de arte: «E eu comecei a ver 

as fotografias. Não me dava jeito vê-las assim em corrida, precisava de me demorar em 

frente de cada uma até que ela me entrasse dentro e alastrasse e coalhasse» (p.258).   

O tratamento da imagem na ficção de Vergílio Ferreira mereceria , apesar do que 

ficou dito, um estudo muito mais detalhado, que fosse mais além daquilo que é visível 

em Na tua face: neste romance a linguagem da fotografia efectivamente substitui o traço 

ausente de Daniel e é, também talvez por isso, concebida como se de um quadro se 

tratasse, pictorializada, portanto. O próprio Daniel se encarrega de assinalar a 

pictorialização das fotografias da filha ao afirmar que «Luz fotografou o Luc de lado e o 

seu perfil desenhava-se entre as flores que o rodeavam. Mas era só o corpo e as flores. 

Luz apagara em sombra o caixão e eu pensei num quadro de Ofélia, de quem era? de 

um pré-rafaelita, não me ocorre o nome. E Ofélia deslizava morta nas águas cercada de 

flores, arrastada na corrente vagarosa do seu sono» (p.259). Mas existe ainda aquela 

fotografia fabulosa dos pais de Daniel, que reproduz em perfeito decalque a dos pais de 

Vergílio Ferreira divulgada na Fotobiografia do escritor44, e que ambos, pai e filha, 

comentam como se analisassem o traço invisível de um pintor que não houve:  

 

             Estão ambos perfilados e tristes mas minha mãe tem no rosto uma certa cólera 
por sobre a gravidade que trouxe para a fotografia. Estão perfilados mas não 
hirtos, com a alma visível. Meu pai tem os braços caídos ao longo do corpo, 
minha mãe enfia um dela num do meu pai em posição matrimonial. Estão ambos 
de escuro e vêem-se-lhe assim em contraste as quatro mãos decepadas. 
Trouxeram o luxo todo que tinham em colar broche alfinete corrente de 
trespasse. E um lenço de elegância ao peito de meu pai. E meia franja na testa de 
minha mãe. (...) Porque é que gostas? (...) São os teus pais, mas não é por isso. 
Há a mão direita da tua mãe e as duas do teu pai todas três em linha. E fazem um  

trapézio com as duas cabeças em cima. Se tapares a mão esquerda da tua mãe enfiada 
no braço do teu pai, vês o trapézio ou se quiseres, uma constelação. Depois 
destapas a mão que tapaste e ouves nessa mão um ruído. É desagradável esse 
ruído, mas é o melhor do retrato.(pp.119-120) 

 

                                                 
44 Cf. Helder Godinho e Serafim Ferreira, Vergílio Ferreira. Fotobiografia,  Lisboa, Bertrand, 1993, p. 
20. 
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Por oposição ao tratamento plástico da fotografia, que tantas vezes adquire no 

romance de Vergílio Ferreira o estatuto de um quadro, as várias imagens  do passado 

que muitos dos seus narradores retêm na memória afluem ao presente em que se 

deixam dizer através do registo imóvel da  pose e do instantâneo do seu aceno, como 

se a memória narradora pudesse imobilizar, como uma lente atravessando o tempo, o 

movimento do tempo no tempo do seu acontecer para poder perpetuá-lo depois, no 

depois de ter acontecido. Em Para Sempre, por exemplo, Paulo é frequentemente 

revisitado por imagens que, como dizia o poeta que guardava rebanhos, são sonhos 

como fotografias, nítidas estas como os girassóis de que também falava: «transponho a 

porta e subitamente vejo a tia Joana sentada num banco raso ao pé da janela. Está 

imóvel, tem no colo um alguidar, com a mão direita segura uma faca, com a esquerda 

segura um molho de couves. Deve estar a migar o caldo-verde. Mas não se move. Tem 

a cabeça inclinada para o trabalho das mãos, a faca meia enterrada no molho das 

couves, paralisada como num instantâneo fotográfico.»45 Deste modo, recuperando as 

palavras de Benjamin em relação ao labor do fotógrafo, poderíamos igualmente dizer 

que, para o narrador vergiliano, a presentificação fotográfica de algumas imagens 

corresponde ao acto de «procurar o lugar imperceptível em que o futuro se aninha 

ainda hoje em minutos únicos, há muito extintos, e com tanta eloquência que podemos 

descobri-lo, olhando para trás.»46  

 

 Coimbra, Outubro de 2001 

 

In Vária Escrita. Cadernos de estudos arquivísticos, históricos e documentais 

(Actas do Encontro Internacional Vergílio Ferreira), Sintra, Câmara Municipal de 

Sintra, 2002, pp.171-186. 

                                                 
45 Vergílio Ferreira, Para Sempre, 2ª ed., Lisboa, Bertrand, 1984, p.250. O itálico é meu. 
46 Walter Benjamin, Op. cit., p.94. 


