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O primeiro número de forma breve, publicado em 2003, é de dicado 
ao «conto». Na presente edição, destaca-se um conjunto de ensaios 
sobre o «poema em prosa», reservando-se, no entan to, um espaço 
destinado à publicação de estudos acerca de outras formas curtas: 
o conto, a novela, o fragmento. Será esta a estru tura da revista. 
Com uma periodicidade anual, forma breve procurará dar visi bilidade 
crítica a géneros que nem sempre têm merecido a devida atenção. 
A «fábula» será o tema do próximo número.
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Rosa Maria Goulart
Universidade dos Açores

Escritas Breves: 
 O Poema em Prosa

Palavras-chave: poema em prosa, conto, escritas breves, verso, 

prosa, géneros literários, modernidade literária.

Keywords: prose poem, short story, short writing, verse, prose, 

literary genres, literary modernity.

Nascido, segundo os autores que ao res-
pectivo estudo se dedicaram, da crise do verso, 
entendido este como uma limitação à cria-
tividade, na sequência dos constrangimentos 
impostos pelas poéticas clássicas, o poema em 

prosa terá igualmente benefi ciado do crescente relevo adquirido pela prosa romanesca 
no pré-romantismo e pelo romantismo1. Inserido, pois, numa estética da modernidade, 
este género é susceptível de reunir elementos (semântico-pragmáticos e técnico-composi-
tivos) mais conformes aos géneros prosaicos e procedimentos mais comuns à lírica em 
verso, pese embora a opinião daqueles autores segundo as quais o poema em prosa 
só emprega a estrutura semântica, mas não a estrutura fónica do poema. Refi ra-se, em 
abono da posição contrária, um acentuado recurso, naquele tipo de poema, ao ritmo, às 
redundâncias fónico-rítmicas e semânticas e, consequentemente, a determinação de uma 
distinta atitude no processo de leitura, dado que «el lector se anticipa a la repetición 
de ciertos intervalos, marcados por la segmentación tipográfi ca»2, processos que podem 
ir muito para além das estruturas semânticas.

Segundo María Victoria Utrera Torremocha, no seguimento de Suzanne Bernard, auto-
ra de um extenso e fundamental estudo sobre o género em causa, revelam-se nele duas 
atitudes básicas, dominando uma ou outra, segundo os autores e as épocas: a organização 
artística e a anarquia destrutiva, ligada a primeira à disciplina do verso e a segunda à 
liberdade da prosa, essencialmente conquistada nos períodos acima apontados.

Esta liberdade formal propicia, com extrema facilidade, diversas modulações, no que 
respeita às interferências de lírica e narrativa bem como aos diversos graus de presença 
de cada um destes modos literários. Assim sendo, liberto dos constrangimentos do verso, 
o poema em prosa frequentemente acolhe, na sua fechada e unitária arquitectura, frag-
mentos narrativos, quando não mesmo pequenas histórias. E se, à partida, se poderia 

1       Cf., a propósito, Maria Victoria Utrera Torremocha, Teoría del poema en prosa, Sevilha, Universidade de Sevilha, 
1999.

2       Id., ibid., p. 13.
3       Essa é, entre outras, a posição de Mariano Baquero Goyanes: «un cuento no se lo imagina uno sin compo-
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colocar o problema da, geralmente curta, extensão deste tipo de composição lírica, não 
é menos certo que a brevíssima narrativa ostentada por muitos contos da actualidade 
constitui mais um argumento em favor da aproximação destes dois géneros, porquanto 
as formas condensadas do conto brevíssimo também parecem encontrar no poema em 
prosa um lugar adequado à necessidade de, como diria Borges, «cantar o conto».

Quanto à liberdade, resta dizer ainda que também ela não se pode dizer hostil a 
qualquer norma dada, porquanto, a partir do momento em que o investimento lírico 
da prosa se não exerce apenas a nível da enunciação, a distância entre verso e prosa 
pode fi car bastante atenuada. Basta recordar aqueles poemas em prosa que recorrem 
às referidas repetições fónico-linguístico, às redundâncias de carácter anafórico, aos 
paralelismos, etc.

Se a grande maioria dos estudiosos vê no conto uma modalidade de escrita breve 
caracterizada pela sua, às vezes extrema, contenção temática e estrutural, assente numa 
estética mais da sugestão do que da explicitação ou mais cristalizada3, em oposição ao 
romance, o poema em prosa tem com ele grandes afi nidades nalguns dos aspectos 
mencionados, apesar da sua diferente integração genológica e modal. Sendo o conto, 
na sua forma mais difundida, um género narrativo em prosa, pode reconhecer-se, sem 
grande esforço, que o poema em prosa constitui um espaço favorável à aliança de lírica 
e narrativa, necessariamente breve. Daí que nos «géneros próximos» do conto Mariano 
Baquero Goyanes inclua precisamente este género lírico4. Percebemos, efectivamente, 
com frequência, como que uma vontade de narrar concisamente, apanágio do conto, 
nessa forma de poesia lírica. Encontramos, aliás, por vezes, nas formas narrativas breves 
da actualidade, uma tal condensação discursiva (ocupando uma página, ou menos do 
que isso) muito próxima do poema.

Empenhado em ligar de forma inequívoca conto e lírica, Julio Cortázar, no que é 
seguido por outros, defi ne-o, na sua relação com o leitor, mas também pela sua estrutura 
formal, anulando, deste modo, a tradicional distinção poesia/prosa. Segundo este autor 
(opinião que pode não ser consensual), não é o poema em prosa que, narrativizando-   
-se, se aproxima do conto, mas o contrário: é o conto que perde a «estrutura da prosa» 
para adquirir cadências e ritmos líricos. Reconhece, num e noutro destes géneros, afi ni-
dades genéticas e ontológicas, atravessados ambos por uma espécie de magia que coloca, 
no caso do conto, propósitos indagativos ou informativos em segundo plano5.

sición; una novela es posible sin argumento, sin arquitectura y sin composición» (Mariano Baquero Goyanes, 
Qué es la novela, qué es el cuento?, 3ª ed, Murcia, Universidade de Murcia, 1998, p. 54).

4       Segundo este autor (posição que agora não se discutirá aqui), a «fórmula simplista» para distinguir um e 
outro consiste no seguinte: quando o assunto se deixa resumir, estaríamos em face de um conto; quando 
tal não é possível, ou não seja fácil, é de supor que se trate de um poema em prosa (cf. op. cit., p. 130. 
Sublinhado do autor).

5       Cf. Julio Cortázar, «Del cuento breve y sus alrededores», in Carlos Pacheco e Luis Barrera Linares (ed.), Del 
cuento y sus alrededores, Monte Ávila Editores, 1997, p. 405: «La génesis del cuento y del poema es sin 
embargo la misma, nace de un repentino extrañamiento, de un desplazarse que altera el régimen “normal” 
de la conciencia; en un tiempo en que las etiquetas y los géneros ceden a una estrepitosa bancarrota, 
no es inútil insistir en esta afi nidad que muchos encontrarían fantasiosa. Mi experiencia me dice que, 
de alguna manera, un cuento breve como los que he tratado de caracterizar, no tiene una estructura de 
prosa.» A estrutura de verso, acrescenta o autor, é dada pela tensão, pelo ritmo, pela pulsação terna, pelo 
imprevisto.

6       João Camilo, A Ambição Sublime, Lisboa, Fenda, 2001.
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Poderíamos retomar, embora com ligeiros acertos, para o poema em prosa alguns 
dos preceitos expressos no «decálogo» de David Mourão-Ferreira, onde o autor expressa 
as suas regras do conto. Isto é, vale para o género a recomendação de «não explicar» 
e de «nunca dizer em duas frases o que pode ser dito apenas numa», se bem que este 
segundo preceito também não possa ser generalizado, pois é sabido o quanto a lírica 
pode viver da redundância fónico-rítmica e semântica. Já quanto ao «antes narrar que 
descrever», tal não se aplicará de igual modo ao género em causa, sendo mais válido 
o inverso, porquanto, como lírica que é, o poema em prosa recebe, mais naturalmente, 
a des crição, tanto pelo estatismo temporal que à primeira está associado como pelo 
investimento subjectivo que lhe está inerente e ainda pelo labor textual a que ela 
geralmente apela.

Nesse aspecto se distinguiria o poema em prosa do conto, porquanto naquele a 
dominância da descrição sobre a narração é bem evidente, enquanto neste, sobretudo 
no conto tradicional, porque o moderno já assume outros modelos, a narração prossegue 
geralmente sem desvios. Todavia, mesmo quando se verifi ca a presença da descrição ou 
de elementos narrativos, eles participam de uma característica geral da lírica, já bem 
sublinhada por Aguiar e Silva, a saber: funcionam como pretexto para a expressão de 
sensações, de sentimentos e, enfi m, como motivação para a contemplação poética ou 
para refl exões de carácter fi losófi co ou existencial, às vezes até desencadeadas a partir 
de uma parcela da realidade que se descobre fascinante ou perturbante e que é poeti-
camente transformada em canto do mundo.

O poema em prosa tanto pode integrar fragmentos narrativos, ou constituir mes-
mo, na totalidade, uma breve narrativa, como pode, ao invés, e com excepção da sua 
estrutura em prosa, revelar traços essenciais da lírica, nomeadamente a ausência de 
narratividade (e bem assim de dinâmica temporal) e a consequente instauração de uma 
presença enunciativa que «esquece» passado e futuro ou que, como escreve Pozuelo 
Yvancos – na linha do afi rmado por Ana Arendt –, abre «uma brecha no coração do 
tempo», expres são artística de uma visão subjectiva do mundo, não raro metaforizada 
em canto ou em expressão musical.

Assim, umas vezes mais próximo da narrativa breve, sobretudo quando constrói uma 
pequena narrativa, outras situando-se, pelos traços enunciativos e formais, em exclusivo 
no campo da lírica, sendo, então, todo o propósito narrativo deliberadamente arredado, 
o poema em prosa continua a ser objecto, nas teorias que o abordam, de consensos e 
dissensos, consoante a perspectiva adoptada, havendo mesmo quem chegue a colocar 
como critério de classifi cação a intenção autoral, o que não deixa de ser signifi cativo, 
após as venturas e desventuras com que as poéticas da modernidade atingiram a noção 
de autor. Persiste, todavia, como aceitação unânime a ideia de brevidade, de unidade 
estrutural, de concentração e de intensidade, traços igualmente destacados como próprios 
da narrativa breve, o que o aproxima desta, nos casos em que se decide contar algo.

Não é raro encontrarmos poetas que encontram na prosa a forma mais adequada à 
expressão lírica, enquanto para outros a forma versifi cada parece ter recebido as prefe-
rências como receptáculo de embriões narrativos, reservando-se a prosa para o registo 
exclusivamente lírico, sem outras interferências modais. Noutros ainda, verifi ca-se um 
cultivo tanto de uma como de outra daquelas formas poéticas. É o caso de João Camilo, 
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poeta agora convocado pelo carácter modelar da sua escrita poética. Nesta entrelaçam-
se ritmos da poesia e ritmos da prosa, com frequência invertendo os seus usos mais 
comuns, ou seja, há neste autor uma peculiar utilização de verso e prosa, de modo a 
que esta sirva essencialmente a subjectividade, a não-narratividade e a atemporalidade 
da lírica, opostas ao carácter eminentemente narrativo dos seus poemas em verso, por 
onde circula, sem que o lirismo nelas se perca, um considerável número de pequenas 
histórias.

Mais signifi cativas são, porém, as diferenças entre a lírica e a narrativa no que à 
temporalidade diz respeito, pelo que têm de ser lidas de modo diverso as «histórias» 
que uma e outra integram. No caso da lírica (e reportando-nos ainda ao texto de João 
Camilo), parece ser de uma atracção, não totalmente assumida, pela narração de pe-
quenas histórias que se trata. Mesmo sabendo-se da possibilidade de integração de 
micro narrativas como motivação para a expansão lírica, geralmente se reconhece que os 
seres aí referidos não têm realmente o estatuto de personagens. Todavia, em A Ambição 
Subli me, a colectânea de poemas que serve de base a estas refl exões6, eles adquirem o 
estatuto, se não de autênticas personagens, ao menos de «quase-personagens». Há, aliás, 
uma espécie de personagem central, recorrente, de que a voz lírico-narrativa vai contando 
fragmentariamente a história, tendo-se, portanto, o seguimento de uma trajectória que 
parece orientar-se para o traçado de um percurso no tempo.

A leitura daquele texto obriga-nos, porém, a uma atenção que tem de exercer-se 
em dois sentidos, porque o mesmo surge todo ele marcado por essa hesitação entre 
a narração e a representação lírica, muito embora seja esta, como seria de esperar, a 
absorver, reordenando-as, recontextualizando-as e ressemantizando-as, todas as histórias 
contadas. É, assim, por um lado, de registar que o poeta nunca perde de vista um certo 
horizonte narrativo ao longo do traçado do seu percurso lírico, quer pela introdução 
de agentes que se assemelham a personagens, quer pelo recurso a acções (signifi cativa-
mente representadas por verbos no pretérito perfeito, indicando movimento e trans-
curso do tempo) seja pela referência a géneros (literários ou outros) que se defi nem 
essen cialmente pela narratividade. Assim, logo no poema de abertura, a propósito de 
K., há uma voz (narrativa ou quase narrativa) a afi rmar que ele «também não aspirava 
a escrever a sua biografi a, nem a contar a história em que se revelaria a verdade sobre 
aquelas que um dia teria amado» (p. 11); em «Quase triste» (p. 27), entra a epistolari-
dade, género de feição dialogal que não exclui liminarmente a narração; «Cães» (p. 35) 
é um poema em prosa que narra uma pequena história; «Instantâneos» (p. 51) fala de 
poemas como «histórias, fi cções», reconhecendo, no fi m, o poeta que escreve «histórias, 
fragmentos» (p.52); em «O paraíso perdido», é recordado um dia no passado e num 
«tempo desapa recido», em que todos teriam sido felizes («Foi tranquilo o dia»; «[…] as 
crianças riam e corriam» – p. 89) e os termos para sugerir que esse é verdadeiramente 
um tempo irre versível são igualmente tomados de empréstimo ao campo da narrativa 
(«Foi noutro país, noutra vida, noutro continente. Noutra história, noutro romance, noutra 
intriga. Noutra fi cção» (p. 89); o início de «Um cão ou um lobo» (p. 92), poema narrativo 

7       Cf. p. 92: «Comecei a caminhar, afastando-me. Ele observava-me de longe, foi fi cando cada vez mais distante, 
até que o perdi de vista».

8       Cf p. 94: «Episódio//de um sonho adolescente,//tantos anos depois da//adolescência. Tive de partir,//aban-
donei o lugar do devaneio.//Mas como esquecer? Como?»
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também em prosa, cria a expectativa de nos encontrarmos perante uma fábula – sem 
conclusão moral explícita, é certo, mas que, mesmo assim, pode ser vislumbrada naquele 
fi nal semi-aberto7; «Episódio de um sonho» (p. 94) é verdadeiramente constituído pela 
narração de um evento singular, sequencialmente desenrolado no tempo, com sucessivos 
«antes» e «depois» e com um desfecho. Um desfecho a que os versos fi nais8 vêm dar 
sentido, mostrando que o episódio narrado é mero ponto de passagem, ou pretexto, para 
a interrogação fi nal, esta sim, fundamental, pela carga subjectiva e pela veemência que 
se adivinha nesta enfática (ênfase sublinhada na reiteração) pergunta; em «Para fazer rir» 
(pp. 102-103) escreve o poeta que «inventámos tantas histórias» para concluir da respec-
tiva nulidade quando tudo morre («[…] tudo desaparece//quando morrem aqueles//que 
foram vítimas do amor//e do ódio» (p. 102). E é também ao campo da narrativa que vai 
buscar as metáforas para dizer a inutilidade das glórias desta vida e da presunção de 
imortalidade bem como a necessidade de se não correr atrás de quimeras ou de falsas 
esperanças, porque «a história está escrita há tanto tempo, já//não há enigmas na intri-
ga» (pp. 102-103). Estando a história já escrita, resta, pois, a cada qual ocupar a página 
que lhe está destinada, sem possibilidade de a refazer. São estes, entre vários outros, 
exemplos de narratividade em A Ambição Sublime, sufi cientemente elucidativos do que 
tem vindo a ser dito sobre a poesia de João Camilo e da sua apetência pela inclusão 
de pequenas histórias nos seus poemas líricos, tendência tanto visível nos poemas em 
verso como nos escritos em prosa.

Para além das micronarrativas que têm vindo a ser referidas, surge a simulação de 
um discurso epistolar em «Nas suas teias» (p. 87), tendo o poeta igualmente escolhido 
para ele, como em muitos outros casos, a forma do poema em prosa, talvez por este 
facultar uma expansão discursiva mais compatível com o pretendido desabafo, a simu-
lar uma consulta médica (psicanalítica), fugindo da contenção expressiva que se lhe 
nota em vários dos seus poemas em verso. Em forma de diálogo, como é próprio do 
género epistolar, mas que é também recorrente, inclusivamente nos poemas em forma 
versi fi cada, lamenta-se ao «doutor» pelas difi culdades enfrentadas no acto de escrita. 
Não é a mera relação entre as palavras e as coisas que o inquieta, inquietação que 
muitos outros poetas têm manifestado; é uma inquietação que passa pela auscultação 
de uma verdade profunda (apenas pressentida, mas que se não conhece) e pelo sonho 
de enten der, que parece estar intimamente ligado ao desejo de sabedoria. Daí o lamento: 
«Doutor, se eu conseguisse escrever. Mas as palavras são apenas palavras, a realidade 
que elas nomeiam provavelmente não existe independentemente do meu sonho de 
entender. Que fazer? Como salvar-me ainda agora que pressenti a verdade?» (p. 87). 
E como aqui, ao contrário de muitos outros poemas, não se conta, havendo antes um 
lamento, a conclusão não se reporta a nenhum episódico desfecho, mas à sabedoria de 
vida e às crenças do próprio poeta – sabedoria e crenças, tudo o faz pensar, aprendidas 
em deam bulação pelo mundo e em trânsito pela vida.

Muitas dessas histórias breves, com indicação de tempo e lugar, se encontram, com 
efeito (embora não exclusivamente), nos seus poemas em prosa. «O que era» (p. 70), por 
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exemplo, inclui logo no fi m do primeiro parágrafo uma informação que parece abrir 
um espaço narrativo, novamente pela indicação de um verbo de valor singulativo (o 
pretérito perfeito, como sempre). Todavia, este episódio como que prometido perde-se 
no meio de outros anotações mais relevantes, dado que a situação daquela que se nos 
apre sentava como eventual personagem interessa como pretexto para um mergulho na 
interioridade e para a sondagem de um conhecimento que, ainda difuso no presente, 
espera vir a clarifi car no futuro.

No fundo, as micro-histórias desta poesia de João Camilo constituem, somadas, a 
história de um trajecto poético (e aqui não curamos de saber em que em que circuns-
tâncias, ou em que medida, ele é K., o poeta-enunciador, ou ele-mesmo, como projecção 
autobiográfi ca), como se todos estes poemas visassem a construção de uma história da 
existência e do processo de aprendizagem do mundo e dos espaços percorridos – assim 
se justifi cando a temporalidade narrativa que os atravessa. Uma história, diga-se também, 
que representa, enfi m, uma escalada de resistência na «elevada montanha da existência», 
desafi o que o poeta se propõe («Resistir, não deixar a outra metade//de nós mesmos 
desmoralizada no sopé//da elevada montanha da existência» (p. 89).

A poesia, em suma, escreve o poeta, «é o modelo de que [se] inspir[a] para tentar 
ordenar a [sua] existência e atingir a paz da própria morte ainda em vida» («Nada de 
grave», p. 84). E a poesia, escreve ainda, «necessita de tempo e de tranquilidade interior» 
(ibid.), o mesmo é dizer, exerce-se na duração refl exiva e contemplativa que, em última 
instância, a narrativa recusa. Por isso, esta poesia de João Camilo revela simultaneamente 
um certo fascínio pela narração de histórias, constituindo estas episódios intermédios da 
história total de quem se busca, procurando conhecer-se através do conhecimento do história total de quem se busca, procurando conhecer-se através do conhecimento do história total
mundo. E essa caminhada vai-se processando em diferentes espaços (América, França, 
Inglaterra), não muito ditos, mas sempre pressupostos. Não há, propriamente, um lugar 
defi nido onde toda esta «acção» se centre, sendo antes de todos os lugares e bem as-
sim de lugar nenhum. Como se a dizer-nos também que o sublime aqui ambicionado 
e indiciado no título não tem lugar certo, podendo existir em qualquer tempo e em 
qual quer lugar.

Se em João Camilo o pendor narrativizante se reparte indistintamente pelo poema 
versifi cado e pelo poema em prosa (talvez até mais naquele do que neste), tal signifi ca 
que o seu gosto por contar histórias, como é próprio do conto, não encontrou obstácu-
los de monta nesse género não narrativo por defi nição. Porém, se essas «histórias» que 
foram sendo rastreadas são, em última instância, histórias de lugar nenhum, tal pode 
ler-se então como sendo visível a dominância da lírica sobre a narrativa, sobretudo 
na medida em que os mesmo lugares se assumem fundamentalmente como espaços 
simbólicos que não se resumem ao normal enquadramento de uma acção. Assim sendo, 
como também é próprio do modo lírico, tempo e espaço acabam por ser absorvidos e 
rein tegrados na interioridade do sujeito lírico que os reconstrói numa unidade íntima 
onde aquelas categorias perdem, no todo ou em parte, a referencialidade tomada como 
moti vação ou ponto de partida.

Uma conclusão sobre a teoria do poema em prosa irá, necessariamente, encontrar-se 
com defi nições que relevam traços igualmente aplicáveis a outros géneros modernos. 
Não têm, aliás, faltado teorizadores ou ensaístas, que se têm referido a outros géneros 
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em moldes muito semelhantes, destacando, nomeadamente, o carácter dialógico, a 
rebeldia à codifi cação, a confi guração proteiforme. Traços estes que temos visto serem 
atribuídos ao poema em prosa, ao romance, considerado por vários autores a mais 
aberta das formas, e ainda ao ensaio, cuja liberdade temática e formal tem sido por 
demais subli nhada. Todos eles tidos, portanto, como abertos, receptivos a interferências 
de outros modos ou géneros, e de vários tipos de discurso. Em suma, o género aqui 
abordado constitui, a par de outros, mais um exemplo da nossa modernidade literária, 
prolongada na pós-modernidade. Ressalve-se, contudo, que, apesar da liberdade que lhe 
tem sido reconhecida, o poema em prosa não perdeu as características essenciais que 
fazem dele um género lírico por excelência.

Resumo

Tendo benefi ciado da fl exibilidade trazida pelas poéticas do Romantismo e do Pré-
Romantismo, que terão libertado a lírica dos constrangimentos impostos pelo verso, o 
poema em prosa conheceu a partir daí um notável desenvolvimento. Na sua fechada e 
unitária arquitectura chega a aproximar-se de outras formas de escrita breve, como o 
conto; outras vezes, situa-se nitidamente no campo da lírica, excluindo qualquer interven-
ção narrativa. Em qualquer dos casos, revela-se como um género que é bem o exemplo 
da nossa modernidade literária.

Abstract

Having benefi ted from the fl exibility that emerged with Romantic and Pre-Romantic 
poetics, which released lyrical poetry from the constraints of verse, the prose poem 
has ever since been subject to remarkable development. In its closed and unitary ar-
chitecture it resembles other short writing genres such as the short story. On other 
occasions, howe ver, it appears to be clearly embedded in the realm of lyrical poetry, 
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O título deste artigo pretende, desde logo, 
sinalizar a necessidade de reunir, sob o signo 

de uma designação sintética, os dois géneros 
lite rários aqui aproximados. Tendo em mente 
que tanto o poema em prosa como o conto 

literário, em particular nas suas variantes mais recentes, têm como sustentáculo uma tal 
poética, a da brevidade, propomo-nos tornar tanto quanto possível claro os contornos 
de que se reveste a sua dependência deste princípio máximo do texto breve, nas suas 
diversas modalidades: poética, narrativa, ou poético-narrativa. A aproximação decorrente 
do factor aqui mencionado vem afi nal retomar o fi o deixado em suspenso por Poe, re-
cuperado por outros contistas, tais como Cortázar, Ana María Matute e ainda por grande 
parte dos estudiosos que a eles se associam na aceitação de que a brevidade é tão 
essencial para o poema como para o conto, nascendo daqui a sua forte ligação.

Necessário se torna esclarecer que poema em prosa e conto literário são designações 
genológicas que não se confundem em termos estritos. O conto literário, mesmo em 
algumas das formas menos ortodoxas que a contemporaneidade lhe reconhece – caso 
do conto breve, conto muito breve, e conto brevíssimo, seguindo a classifi cação avançada 
pelo estudioso mexicano Lauro Zavala1 –, jamais deixará de ser um género pertencente 
ao modo narrativo2. Do mesmo modo, não podemos senão remeter o poema em prosa 
para aquele que é o seu modo específi co: o lírico. Tanto um como outro, no entanto, 
mostram-se vulneráveis à incursão da lírica e da narrativa, transformando-se, assim, em 
géneros híbridos de difícil classifi cação. É por essa razão que apontamos a qualidade 
1       Veja-se um dos muitos trabalhos escritos por este crítico, responsável pela revista electrónica inteiramente 

dedicada ao estudo da narrativa breve, El Cuento en Red, cujo título é «El cuento ultracorto: hacia un nuevo Cuento en Red, cujo título é «El cuento ultracorto: hacia un nuevo Cuento en Red
canon literário», no endereço electrónico http://www.fl .ulaval.ca/cuentos/lzcorto.htm.

2       Joaquín M. Aguirre Romero, no seu artigo «Por qué, como y para qué: una (breve, modesta y particular) 
Teoría General del Cuento», faz a seguinte afi rmação: «Son frecuentes las discusiones, para mí – debo de-
cirlo- bizantinas, sobre la extensión que el cuento debe tener, sobre los límites para pasar de una categoría debe tener, sobre los límites para pasar de una categoría debe tener
a otra. Hemos inventando un suerte de unidades métricas con las que pretendemos fi jar los límites del 
cuento respecto a otras formas narrativas. Estas unidades métricas son, como decimos, fruto de una visión 
extensiva, material del relato. Así, se trata de distinguir tradicionalmente entre cuento, novela corta y novela. 
Ahora la cuestión se complica con la aparición de nuevas unidades métricas: microrrelato, hiperbreves, etc. 
Parece como si se tratara de imitar el desarrollo de la Física buscando unidades cada vez más pequeñas, 
partículas, hasta llegar al cuento-frase, la unidad más pequeña con la que es posible predicar-contar algo.» 
(http://www.ucm.es/info/especulo/numero25/tcuento.html).

3       Diz o autor: «Confundido inicialmente con el mito, con las viejas creencias y las seculares tradiciones, el 
cuento alcanza confi guración literaria en el XIX, y se convierte así en el más paradójico e extraño de los 19cuento alcanza confi guración literaria en el XIX, y se convierte así en el más paradójico e extraño de los 19Noélia Duartecuento alcanza confi guración literaria en el XIX, y se convierte así en el más paradójico e extraño de los Noélia Duarte, Poéticas da Brevidade: o poema em prosa e o conto literário | cuento alcanza confi guración literaria en el XIX, y se convierte así en el más paradójico e extraño de los , Poéticas da Brevidade: o poema em prosa e o conto literário | forma breve 2cuento alcanza confi guración literaria en el XIX, y se convierte así en el más paradójico e extraño de los forma breve 2, 2004, p. 19-25cuento alcanza confi guración literaria en el XIX, y se convierte así en el más paradójico e extraño de los , 2004, p. 19-25
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lírica evidenciada por um determinado tipo de conto, que, não se colocando à margem 
daquele que é o seu modo aglutinador, o narrativo, chega até a alcançar um outro 
modo, o lírico, permitindo assim que falemos em conto poético ou conto lírico como 
variante específi ca do género.

O século XIX é um período da maior importância para os dois géneros aqui em 
análise. Se, por um lado, o conto «alcança», como aponta Baquero Goyanes, «confi guração 
literária», neste mesmo século3, o poema em prosa adquire, como género, um estatuto 
que será defi nitivo. Muito embora a história do conto venha de mais remota origem 
que a do poema em prosa, indiscutivelmente ligado à modernidade4, a sua teorização 
de maior relevo vem a situar-se neste mesmo século a que nos referimos. Edgar Allan 
Poe, no seu artigo «Review of Review of Review Twice-Told Tales», fornece-nos um dos mais importantes 
textos teóricos sobre a matéria. O poeta e contista norte-americano, que tanta infl uência 
exerceu sobre Baudelaire, tece algumas conside rações acerca do texto breve, nas suas 
vertentes poética e narrativa.

Desde logo, devemos realçar o facto de Poe acreditar que o «verdadeiro génio», para 
que extraia um aproveitamento total da sua arte, deva empregar as suas capacidades 
na criação de um poema cuja leitura ou apreensão não ultrapasse o período máximo 
de uma hora5. É esse o limite para que a grande poesia devenha realidade. Isto é, para 
Poe, o que interessa verdadeiramente é o que intitula de «unity of effect or impression», 
conseguida nomeadamente em obras literárias que sejam apreendidas «de uma assen-
tada só». O leitor não pode ser desviado do seu objecto de fruição estética, dispersando 
a sua atenção pelo que está à sua volta, e para isso contribui a organicidade, a unidade, 
do texto. Repare-se que, quando se propõe colocar, ao lado do poema, uma outra classe 

géneros: aquel que, a la vez, era el más antiguo del mundo y que más tardó en adquirir forma literaria.» 
(Baquero Goyanes, Qué es el cuento, Buenos Aires, Editorial Columbia, 1967, p.22-23).

4       María Victoria Utrera Torremocha escreve, a propósito do conceito de modernidade, ligado à poesia de 
Baudelaire, o seguinte: «Desde el distanciamiento irónico y burlesco, Baudelaire inaugura la poética de la 
modernidad expresada en una poesía urbana que rompe los moldes del verso para adaptar el nuevo espíritu 
lírico contradictorio a las variadas impresiones y los pensamientos del poeta. […] La prosa se convierte en 
el único medio expresivo capaz de refl ejar el sistema estético que se asienta en un contradictorio concepto 
de la belleza cuyo mejor símbolo es la gran ciudad, donde es fácil encontrar el tipo de vida moderna que 
Baudelaire desea retratar: una vida marcada por la deformidad urbana, las inquietantes contradicciones, 
la estridencia monstruosa y amenazante de sus ruidos.» (Teoría del Poema en Prosa,, Sevilha, Universidade 
de Sevilha-Secretariado de Publicaciones, 1999, p.88-89). Para um maior aprofundamento do assunto aqui 
referido, consulte-se, por exemplo, o trabalho de Maria Hermínia Amado Laurel, Itinerários da Modernidade 
– Paris, Espaço e Tempo da Modernidade Poética em Charles Baudelaire, Coimbra, Minerva, 2001.

5       Poe afi rma: «[…] Were we bidden to say how the highest genius could be most advantageously employed 
for the best display of its own powers, we should answer, without hesitation – in the composition of a 
rhymed poem, not to exceed in length what might be perused in an hour. Within this limit alone can the 
highest order of true poetry exist. We need only here say, upon this topic, that, in almost all classes of 
composition, the unity of effect or impression is a point of the greatest importance. It is clear, moreover, 
that this unity cannot be thoroughly preserved in productions whose perusal cannot be completed at 
one sitting. […] All high excitements are necessarily transient. […] And without unity of impression, the 
deepest effects cannot be brought about. […] Were we called upon, however, to designate that class of 
composition which, next to such a poem […] should best fulfi l the demands of high genius […] we should 
unhesitatingly speak of the prose tale […].» (Edgar Allan Poe, «Review Of Twice-Told Tales», in Review Of Twice-Told Tales», in Review The New Short 
Story Theories, Athens, Ohio University Press, 1994, p.60-61).

6       Compare-se com a seguinte afi rmação de Ana Matute: «Entre los cuentos de todos los tiempos, para adultos, 
mis preferidos son los de Chéjov. Fue un gran escritor, un gran autor de teatro, pero lo que más me gusta 
de su obra son sus cuentos. Fue un cuentista extraordinario, de una precisión impresionante. Creo que me 
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de textos igualmente capaz de tornar real a já referida capacidade do «verdadeiro génio», 
escolhe o conto («prose tale»). Refere, deste modo, a narrativa breve que sugere o mesmo 
tempo de leitura e, assim, consegue, como o poema, «the immense force derivable from 
totality», excluindo a paragem perturba dora da leitura, responsável pela destruição da 
verdadeira unidade. O contista deve conceber o efeito que pretende alcançar e depois 
construir os acontecimentos que melhor sirvam este mesmo efeito. Mais importante que 
tudo, salienta Poe: «In the whole composition there should be no word written, of which 
the tendency, direct or indirect, is not to be the one prees tablished design»6. Poe carac-
teriza o conto não pelo lado da sua extensão material, mas sim pelo da sua brevidade 
interna. Como um todo orgânico que pretende ser, o conto deve seguir uma direcção 
pré-estabelecida. Assim, a narrativa breve surge, tal como o poema, como uma unidade 
estética, coerente e harmónica, daí que nenhuma palavra possa ser excedente7.

A contenção discursiva, o espírito de síntese que exclui tudo o que contribui para 
fragi lizar a unidade e, assim, o efeito pretendido, são componentes do discurso poético e 
narrativo que nos reenviam para o tal conceito orquestrador: o da brevidade. Poe valoriza, 
nestas duas classes de texto, este elemento comum, e acima de tudo as conse quências 
que dele decorrem. Aliás, os moldes em que se confi gura a sua teorização são análogos 
a grande parte da teorização mais recente. Lembrava apenas dois casos de autores con-
temporâneos, como Quiroga ou David Mourão-Ferreira, cujas poéticas são «decálogos», 
que, para além da sua formulação original, enunciam um conjunto de princípios que 
não podiam senão ser seme lhantes àqueles de falava o autor norte-americano.

Por seu turno, Baudelaire esboça, na carta dirigida a Arsène Houssaye, posteriormente 
prefácio à recolha Petits Poèmes en Prose, aquela que continuará sendo, mesmo depois 
do seu desaparecimento, a primeira teoria do poema em prosa. Foi o primeiro a ter 
consciência de que estava perante uma arte diferente e uma nova forma de expressão 
poética. Baudelaire designa o poema em prosa de forma metafórica, como «morce-
au», um pedaço, um naco, designação que nos reenvia para o princípio basilar acima 
men cionado8. A sua obra é vista por si como «petit ouvrage»9, determinando assim a 
intencionalidade de realçar aspectos específi cos e caracterizadores. Aliás, Baudelaire, aqui, 

gustan tanto los cuentos porque son en prosa lo que más se parece a la poesía. El cuento es en prosa el 
equivalente de la poesía, es decir, lo máximo a través de lo mínimo, que no falte una coma, pero que no 
sobre un punto.» (Ana María Matute, entrevista de J.F. Ruiz Casanova, http://www.elpais.es/suplementos/
babelia/20010818/b2.html). A própria Suzanne Bernard dirá, a propósito da estética de Bertrand, que ela 
consiste em «faire tenir le maximum de pouvoir évocateur dans le minimum de mots.» (Le Poème en Prose 
– De Baudelaire Jusqu’à Nous Jours, Paris, Librairie Nizet, 1959, p. 70.).

7       Romero sintetiza o que se pode depreender das palabras de Poe: «Creo, con Poe, que lo que caracteriza al 
cuento no es la brevedad, es decir, su longitud, sino las consecuencias de ella: la unidad de efecto. Para Poe, 
el texto mantiene una relación de tensión entre la tendencia a la expansión y la tendencia a la concisión. 
Esta tensión es el resultado del confl icto establecido entre la extensión necesaria para alcanzar el efecto 
y los límites para no perderlo. Si un texto es demasiado extenso, el efecto se diluye; por el contrario, si un 
texto es demasiado breve, pierde la capacidad de alcanzarlo. Esta consideración de Poe es revolucionaria 
en su planteamiento ya que desplaza el énfasis de lo externo, la extensión, a lo interno: la tensión. La 
extensión, como elemento externo y objetivo, la longitud del texto, se contrapone a un elemento que es, 
a la vez, objetivo y subjetivo: el efecto. […] En la narración breve, todos sus elementos están trabajando 
solidariamente para alcanzar un objetivo único fi nal: la unidad de efecto» (Romero, op.cit.).

8       Baudelaire não é um caso singular, pois são muitos os autores que tendem a optar por uma titulação que 
reenvie ora para o conceito de brevidade, ora para denominações mais próximas daquela que pretende 
ser a orientação da obra. Por exemplo, João Barreira subintitula a sua obra, Gouaches, de «Estudos e Fan-
tasias», querendo sublinhar a ausência de regras e evocar a arte pictural. Outros autores optam por dar 
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reporta-se ao que havia sido dito anterior mente por Edgar Allan Poe, já que reconhece 
que criou uma «petit ouvrage», também ela organicamente concebida, de modo a que 
o leitor, neste caso em particular, possa desviar a sua atenção da leitura, sem que fi que 
a sua fruição comprometida. Diz o autor: «Nous pouvons coupez où nous voulons, moi 
ma rêverie, vous le manuscrit, le lecteur sa lecture, car je ne suspends pas la volonté 
rétive de celui-ci au fi l interminable d’une intrigue superfl ue»10. Da mesma forma que 
Poe escrevia que nenhuma palavra poderia ser tida como remanescente, sob pena de 
prejudicar a unidade do texto, Baudelaire também aqui refere que o supérfl uo não teve 
lugar na sua obra. Para além disso, a existência do poema em prosa como todo orgâ-
nico – factor, aliás, que o diferencia da prosa poética –, é asseverada pelo facto de que 
«chacun peut exister à part». O poeta acaba por fazer ver que o poema em prosa é um 
símbolo da modernidade, posição potenciada pela sua ligação à contemporaneidade, 
ao que faz parte do quotidiano citadino, factor alheio à obra de Bertrand. Liberto da 
rima, o novo género realça a mais que possível existência da poesia sem verso. Note-
se que também os termos nos quais Baudelaire se refere ao poema, «petit ouvrage», 
«morceaux», «fragments», «tronçons» (restos) são eles próprios signifi cativos no que se 
refere ao princípio com base no qual estabelecemos aqui esta analogia.

A aproximação do conto ao poema em prosa, aqui ensaiada através de uma carac-
terística preponderante que não se resume aquilo que signifi ca, mas que funciona como 
princípio activo no texto, faz-se mais particularmente por intermédio daquelas que são 
as suas variantes mais recentes. Muito embora o chamado conto clássico esteja mais pró-
ximo da refl exão de Poe, os sub-géneros mais recentes, resultantes da evolução própria 
do género literário, tornam ainda mais difícil a separação de fronteiras. O texto híbrido 
é, como sinónimo da modernidade, propício a criar este tipo de difi culdades.

Anteriormente tido como fase preparatória para alcançar a escrita do romance, o 
conto tendia para uma extensão muito maior do que aquela que hoje apresenta. É o 
caso do conto oitocentista. Contudo, a sua progressiva metamorfose em formas ainda 
mais breves, muito afi ns da tensão criada pelo texto poético, conduziu ao que hoje 
se denomina de «minifi cção», englobando o conto muito breve ou mesmo brevíssimo. 
Lauro Zavala contrapõe-no justa mente ao conto de extensão convencional, realçando a 
sua próxima relação com o poema em prosa11. O campo da «minifi cção» tem sido mui-
to explorado, nomeadamente no universo dos escritores da América Latina, onde este 
conhece uma prática com raízes já bem assentes. Muitos são igualmente, na sequência 
deste interesse manifestado pelo lado da praxis literária, os trabalhos críticos dedicados 

mais ênfase à possível componente narrativa dos poemas, quando os denominam de «crónicas». Há ainda 
denominações conotadas com um determinado aspecto fragmentário, como «Notas», «Impressões», como 
acontece com «Notas Marginais», de Eça de Queirós. Daqui se pode concluir que também as indicações 
paratextuais são auxiliares que apontam algumas características do género.

9       Logo no início do seu texto, afi rma Baudelaire: «Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on 
ne pourrait pas dire, au contraire, y est à la fois tête et queue, alternativement et réciproquement» (Charles 
Baudelaire, Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, 1975, p.275).

10     ibid.
11     Lauro Zavala, op.cit.
12     «En el minicuento los hechos narrados, más o menos realistas, llegan a un situación que se resuelve por 

medio de un acontecimiento o acción concreta. Por el contrario, el verdadero desenlace del micro-relato no 
se basa en una acción sino en una idea, un pensamiento. Esto es, el desenlace de un minicuento depende 
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aos chamados «microrelatos» e «minicontos», subgéneros da «minifi cção». Dolores M. 
Koch, por exemplo, distingue-os com base na acção, sendo que, no conto breve, o que é 
narrado é resolvido por meio de um acontecimento ou acção concreta, dependendo de 
algo que sucede no universo narrativo, enquanto que, no conto brevíssimo, o desen lace 
baseia-se numa ideia, num pensamento, fi cando este dependente de algo que ocorre ao 
seu autor. Será este último que, mantendo embora alguns dos elementos que o aproxi-
mam do conto convencional, nomeadamente os elementos narrativo e fi ccional, se irá 
afastar dos mesmos para se aproximar do poema em prosa, valorizando o mesmo tipo 
de cuidado com a linguagem tão próprio deste último12. O que o singulariza en quanto 
género é essa permeabilidade relativamente a outros géneros.

No que diz respeito ao «miniconto», Raúl Brasca descreve-o de uma forma abran-
gente: «es una forma muy breve que posee sufi ciencia narrativa y cuyas principales carac-
terísticas son la concisión y la intensidad expresiva»13. Esta «sufi ciência narrativa» refere-se 
à autonomia do que é narrado, à «independência relativamente ao dado ex terno»14. Pelo 
seu aspecto conciso e preciso, que de imediato nos recorda o conceito de brevidade 
sobre que assenta também este género, o conto breve, tal como o poema em prosa, 
socorre-se de uma estética específi ca: «a estética da sugestão». O sugerir, mais do que 
dizer, requer acima de tudo a participação activa de um leitor atento e disponível para 
atender às exigências do género, preenchendo os «espaços em branco» deixados pelo 
«dado escondido». Seja como for, a estrutura mínima, básica, do conto não se alterou, 
porque, por mais breve que este se apre sente, terá sempre algo a contar15.

Aliás, Baquero Goyanes, ao escrever acerca dos géneros que mais se aproximam do 
conto16, alude à confusão que se gera perante a difi culdade em distinguir entre conto e 
poema em prosa. Chega até a afi rmar que esta mesma afi nidade entre poesia e conto 
concre tiza-se através da «zona intermédia e vinculadora» que é o poema em prosa17. A 
exclusão de momentos digressivos, mesmo no caso do conto de extensão convencional, 
é um elemento fulcral na apreensão unitária do texto, daí que tenda a aproximar-se da 

de algo que ocurre en el mundo narrativo, mientras que en el micro-relato el desenlace depende de algo 
que se le ocurre al autor. […] Otra característica esencial del micro-relato es la fusión de géneros. Algunos 
elementos narrativos lo acercan al cuento convencional, pero el micro-relato se aleja de los parámetros 
del cuento y del minicuento porque participa de algunas de las características del ensayo y del poema 
en prosa». (Dolores M. Koch, «Diez recursos para lograr la brevedad en el micro-relato», in Cuento en Red, Cuento en Red, Cuento en Red
2, Outono, 2000).

13     Raúl Brasca, «Los mecanismos de la brevedad: constantes, variables y tendencias en el minicuento», in El 
Cuento en Red, 1, Primavera, 2000.Cuento en Red, 1, Primavera, 2000.Cuento en Red

14     Ibid.
15     Dolores M. Koch refere, indo mesmo de encontro ao ponto de vista aqui por nós desenvolvido, que «sus 

estructuras abreviadas parecen responder a las defi niciones ya establecidas par el cuento que nos han 
provido, hace ya mucho tiempo, maestros del cuento como Edgar Allan Poe, y para nuestras literaturas, 
Horacio Quiroga, y Julio Cortázar. […] Cada época lo colore según su visión del mundo y la arma de los 
recursos literarios en voga. Pero su estructura básica no ha cambiado». (Dolores M. Koch, «Retorno al micro-
relato: algunas consideraciones», in El Cuento en Red, 1, Primavera, 2000).El Cuento en Red, 1, Primavera, 2000).El Cuento en Red

16     Op. cit., p.39 e ss.
17     Escreve o autor: «Ahora interesa más establecer una nueva confrontación del cuento con otra expresión 

literaria, en aparencia bastante alejada de él y no incluible entre los géneros próximos. Me refi ero a la 
expresión poética. Y antes se ha dicho algo relativo al acercamiento de cuento y poesía, a través de la 
zona intermedia y vinculadota que vendría a ser el poema en prosa.» (Goyanes, op. cit., p.48).
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poesia, ela própria regida pela obrigatoriedade de se submeter à concisão. Aliás, conden-
sação, intensifi cação, compressão fazem do conto, como já Cortázar o havia realçado, na 
sua metáfora da fotografi a, um género com tendência a aproximar-se da poesia, mais 
até do que do próprio romance, tantas vezes convocado quando se escreve sobre o 
conto. Para comprovar esta tendência, basta que nos detenhamos sobre algumas das 
características essenciais do poema em prosa.

A designação oximórica do próprio género é, desde logo, sufi cientemente escla-
recedora no que concerne à sua natureza híbrida ou polimorfa. Como género de poesia 
que se serve da prosa como meio de expressão, o poema em prosa faz uso da brevidade 
que é essencial à poesia, mas possui uma determinada tendência para se aproximar 
dos discursos dramático e narrativo, submetendo-os embora ao poder condicionador 
da expressão poética. Se o poema em prosa assume muitas vezes a estratégia narrativa, 
nunca perdendo a sua condição de texto poético, o conto assume, em algumas das suas 
modalidades, a sua condição de texto poético sem que abdique do seu estatuto de 
texto do modo narrativo. Digamos que o poema em prosa resgata da poesia em verso 
a contenção que lhe é própria e absorve da prosa alguma libertação discursiva que lhe 
possibilita uma expansão mínima relativamente aos moldes em que se apresenta a po-
esia tradicional, desde logo por abdicar do verso. Alguns dos elementos que o defi nem, 
como a brevidade, a intensidade, a gratuidade, a intemporalidade (incorre mais na narra-
tivização de sentimentos do que na de acções), a estreiteza/compressão, e o facto de se 
apresentar como uma unidade orgânica, poderiam ser aplicáveis ao conto, quase que na 
sua totalidade. A intensidade de efeito, de que, aliás, falava Poe, é resultante desta sua 
concisão. Tal como a poesia em verso, demora-se na atenção que dedica à lingua gem, 
à imagística poética. Não deixa, no entanto, de ser um género subversivo, quer pela 
já mencionada disjunção da versifi cação, quer pela sua permissividade relativamente a 
certos tons (satírico, irónico, grotesco), normalmente alheios à lírica convencional. A sua 
necessária contenção discursiva obriga-o a existir em permanente tensão entre o querer 
quase tudo exprimir e o exprimir tudo quase. Se, no caso do conto, a componente lírica 
não chega a desvirtuar o elemento narrativo que lhe é essencial, no caso do poema em 
prosa, a compo nente narrativa não compromete a sua condição lírica.

Pelo que daqui se depreende, justifi car a menos valia do conto literário, independen-
temente da forma por ele assumida – menos breve, mais breve, ou mesmo brevíssima 
–, contrapondo-a à mais valia do romance, com base na equivalência brevidade/medio-
cridade, é um argumento cuja falibilidade está mais que comprovada. Nesta perspectiva, 
talvez devês semos seguir o trilho de Poe e abandonar o enaltecimento falível de uma 
forma literária face a outra. Se a brevidade é, de facto, critério sufi ciente para diminuir 
a imagem do conto enquanto género, então que dizer da brevidade máxima requerida 
pelo poema em prosa, ou pelas novas modalidades do conto a que já nos referimos? 
Deixá-los-emos desvanecerem--se no demérito dos seus processos? Repare-se que o 
mesmo tipo de preconceito esteve na base da relutância em aceitar o poema em prosa 
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como género literário, pois que a sua valorização foi sempre contraposta àquela que era 
considerada a verdadeira poesia e se apresentava em moldes clássicos, profunda mente 
codifi cados. É hoje, contudo, inegável a aceitação do poema em prosa e do conto literá-
rio, com a confi guração específi ca que os caracteriza, como géneros literários de grande 
valia, e como propulsionadores de uma refl exão teórica cada vez mais enriquecida.

Resumo

Os dois géneros literários aqui em análise, o poema em prosa e o conto literário, 
surgem como um par cuja relação intrínseca já foi, desde há muito, notada, nomea-
damente em teorizações vindas da parte de escritores que cultivaram ambas as for-
mas. Podemos falar no escritor norte-americano Edgar Allan Poe, de início, para depois 
recolher  mos outros tantos exemplos posteriores a ele, como Cortázar e tantos mais. O 
presente artigo visa examinar de perto, e em termos teoréticos mais abrangentes, as 
propriedades que fazem com que estas duas formas genéricas se irmanem através de 
um conjunto de características que as tornam tão afi ns uma da outra. A brevidade, com 
as conse quências dela advenientes, é uma destas propriedades.

Abstract

The two literary genres under analysis here, the prose poem and the short story, 
surface as a pair whose intrinsic connection has for long been noticed, namely in theo-
rizations coming from writers who have written in both forms. To begin with, we can 
mention such names as that of the North-American writer Edgar Allan Poe, and proceed 
to gather many other exam ples that came after his own, like that of Cortázar and so 
many others more. The purpose of the present article is to examine up-close, and in 
broad theoretical terms, the set of properties that allow for these generic forms to join 
together through a set of characteristics. Brevity with all the consequences that arise 
from it is one such property.
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Gouaches: 
 picturalismo e poema em prosa

Qu’ é dos Pintores do meu país estranho,

Onde estão eles que não vêm pintar? 

              António Nobre

Um prosador qualquer desfruta fama honrosa,

Obtém dinheiro, arranja a sua cotterie;

E a mim, não há questão que mais me contrarie

Do que escrever em prosa.

              Cesário Verde

Palavras-chave: poema em prosa, Simbolismo, Decadentismo, 

João Barreira, Gouaches, literatura e outras artes, pintura.

Keywords: prose poem, Symbolism, Decadence, João Barreira, 

Gouaches, literature and the other arts, painting.

1. Em 1943, no termo da sua vida literária, confi denciava Eugénio de Castro, em 
entre vista ao jornal Acção:

Fui um revolucionário e, pela ordem natural das coisas, estou reaccionário. Disso 

que para aí chamam poesia, entendo muito pouco. Na minha obra, a partir de 

certo momento, parti para o rumo da poesia clássica e nesse rumo morrerei. 

Entendo – esta é que é a verdade – que pode haver pequenas mudanças, mas 

o que é essencial em poesia, mesmo sob o ponto de vista formal, é o ritmo. 

Agora só se respeita a disposição tipográfi ca… A ondulação rítmica dos poemas 

cha mados modernos foge-me, não a apreendo…1

Este pronunciamento retrospectivo em torno da substância do poético, que desqua-
lifi ca, na essencialização do lírico, a tirania da «disposição tipográfi ca» em verso, para 
repisar a absoluta precedência desse quid pré-poético que é aquid pré-poético que é aquid «ondulação rítmica», 
não des mente, na ênfase que concede à eufonia e à similicadência, a sua linhagem 
simbolista. E, por isso, não pode, subscrito como foi por um dos seus mais diligentes 
cultores, deixar de sugerir matéria de refl exão à hora de aclarar as fronteiras do género 

1       Apud Aníbal Pinto de Castro, «Tradição e renovação na poesia de Eugénio de Castro», Apud Aníbal Pinto de Castro, «Tradição e renovação na poesia de Eugénio de Castro», Apud Arquivo Coimbrão, 
vol. XXIV, 1969, p. 30.

2       Massaud Moisés, A Criação Literária. Poesia, São Paulo, Editora Cultrix, 1987, p. 129.
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do poema em prosa.
É certamente verdade que a disjunção entre poesia e versifi cação, prerrogativa na 

qual aparece alicerçada a forma do poema em prosa, é ponto indisputado, pelo menos 
desde que Aristóteles argumentou que «nenhum elo de necessidade liga a poesia ao 
poema, e vice-versa»2. A circunstância de a forma eclodir a par da moderna crise de vers 
de raiz romântica, de que falava Mallarmé – dando voz ao desconforto de todo o génio 
artístico insubmisso em face do atavismo mecanicista do metro e da rima –, conjugada 
com o enlace oximórico dos dois termos que coexistem no nome de baptismo consa-
grado por Baudelaire (poemagrado por Baudelaire (poemagrado por Baudelaire (  e prosa), constituem, desde logo, sintomas de uma condição 
genológica que se diria intervalar. Será ela, aliás, a ditar aquela que constituirá a inscrição 
problemática desta «poesia mutilada»3 no seio da instituição literária4. Com efeito, desde 
uma ainda tacteante erosão estrófi ca com Gaspard de la nuit (1842), de Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit (1842), de Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit
passando pela plenitude madura dos mais controversos atentados à versifi cação perpe-
trados por Baudelaire e Rimbaud, a forma do poema em prosa parece ter reivindicado 
para si própria um espaço intersticial que se, a espaços, a tem degredado, por reaccio-
nária subvaloração, para as margens do sistema literário, não deixa, ainda assim, de lhe 
conferir uma plasticidade dúctil, bem mais afeiçoada ao ecumenismo inter-artístico que 
é pedra angular da «estética contradictoria y agónica de la modernidad»5. Comungando, 
pois, desse clima de ruptura estética e de indeterminação tipo lógica, que já foi descrito 
como «un spleen de la poésie à l’image d’une poétique moderne»6, o poema em prosa 
vai, desde cedo, hospedar formatos poéticos de vária índole, numa cabal demonstração 
de abertura genológica à qual, em rigor, se manterá indefectivelmente fi el. Aliás, esta 
displi cência crítica, que reconhece nos poemas em prosa carmina repousantes ou bibelots 
inconsequentes (e que, de certo modo, Baudelaire não deixa de referendar com o título 
Petits Poèmes en prose), irá marcá-los com o estigma de menoridade artística que ainda 

3       A expressão, usada por Jean Cohen para descrever o poema em prosa, é tradutora do mais ou menos latente 
enviesamento crítico que tem predominado nas abordagens de uma forma que, desde a sua génese, tem 
sabido resistir ao imobilismo da regra. Cf. Jean Cohen, Estrutura da linguagem poética, Lisboa, Publicações 
Dom Quixote, 1976, p. 62.

4       A tematização de uma marginalidade social estetizada, tão cara a Aloysius Bertrand e aos primeiros autores 
de poemas em prosa, traduz justamente a consciência de que essa forma inédita, surgida na primeira me-
tade do século XIX, era, nas palavras de Nathalie Vincent Munnia, uma «arte da margem». Explica a autora: 
«En effet, Bertrand – et les premiers poètes en prose en général – occupent une situation particulière: en 
tant qu’artistes et poètes, ils se trouvent déjà hors du réel, en nécessaire inadéquation par rapport aux 
valeurs de la société bourgeoise de leur époque. Mais, leur insignifi ance littéraire, les classant parmi les 
romantiques marginaux, rend leur marginalité plus probante encore que celle des “grands” romantiques. 
Et surtout, leurs choix poétiques – la pratique d’un genre poétique non reconnu, encore inexistant même 
avant Baudelaire – rendent d’emblée impossible toute consécration littéraire immédiate (…). Le poème en 
prose prend donc naissance dans ces marges, de la société et de la littérature. Introduisant une certaine 
marginalité en poésie, il se présente de plus comme un art de la marge: un type de poésie qui inscrit la 
marginalité poétique – des sujets et des formes d’expression traditionnellement exclus comme apoétiques 
– dans son espace textuel et qui, par là, se situe en marge des genres littéraires reconnus, dans l’espace 
encore vide d’un genre en train de se construire, dans la marge blanche et indéterminée d’une généricité 
encore indéfi nie». Cf. Nathalie Vincent Munnia, «Du poème en prose comme art de la marge chez Aloysius 
Bertrand», Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, 19, 1998, p. 45.

5       María Victoria Utrera Torremocha, Teoría del Poema en Prosa, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999, p. 20.
6       Nathalie Vincent-Munnia, «Premiers poèmes en prose: le spleen de la poésie», Littérature, octobre 1993, p. 

4.
7       Cf. as seguintes palavras de María Victoria Utrera Torremocha: «Como género que constantemente tiende 
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hoje não se desvaneceu por completo.
Admitindo que o desconcertante polimorfi smo do género – do antigénero, preferem 

alguns7 – não pode senão embargar a cómoda efi cácia dos rótulos, observa Michel San-
dras que «plutôt qu’un genre, le poème en prose gagnerait à être considéré comme un 
ensemble de formes littéraires brèves appartenant à un espace de transition dans lequel 
se redéfi nissent les rapports de la prose et du vers et se forgent d’autres con ceptions 
du poème»8. Propenso a uma elocução metamórfi ca – que, além da dicção lírica, pode 
assimilar os registos descritivo, narrativo, refl exivo, ensaístico, apologal… –, o poema em 
prosa, dando cumprimento ao desti no aporético de veicular a prosa sub speciae poéti-
ca, não pode senão impulsionar uma radical expansão do território lírico, admitindo a 
imiscuição do prosaico, que não se fi ca agora por uma instrumental abolição do verso, 
mas confere efectiva dignidade poética a um reper tório de temas inservível, por defi ni-
ção, para a poesia. Alimentando – e alimentando-se – dessa «tension entre le poétique 
et le prosaïque»9 – concebidos ambos, como salienta T. Todorov, «non plus comme des 
catégories littéraires, mais comme des dimensions de la vie et du monde»10 –, esteando 
o seu arrojo compositivo num entendimento da poesia como efeito e não como forma
contingente, recorrendo à miniloquência como sinal expressivo de uma congénita sus-
peição anti-retoricista, o poema em prosa quer-se, em particular no rescaldo da sua 
codifi cação baudelairiana, um género abertamente dialógico: nas suas fontes de inspi-
ração, como nos módulos discursivos que incorpora; na ampla escala ideotemática que 
percorre, como nos oscilantes parâmetros de composição que patenteia. Se nele deve 
perceber-se ainda uma intenção de dispositio que transforma o poema em prosa num 
fragmento autónomo, assim o afastando da dilação digressiva da prosa poética; se, na 
esteira das refl exões de E. A. Poe, que o poeta de Le spleen de Paris amolda à teorização 
do novo género, unidade de efeito e brevidade11 se consorciam numa geometria rigo-

a la destrucción de cualquier norma dada, el poema en prosa es de naturaleza esencialmente proteica, 
de ahí su polimorfi smo, que hace que algunos lo hayan califi cado, dada su radical deconstrucción de los 
códigos estable cidos e incluso del mismo lenguaje y del referente, como um anti-género». (op. cit., p. 16). 
No recente número da revista Inimigo Rumor, integralmente consagrado à forma do poema em prosa, Inimigo Rumor, integralmente consagrado à forma do poema em prosa, Inimigo Rumor
dando conta da «ampla fenomenologia textual» ilustrada pelos textos coligidos, os editores caracterizam 
o poema em prosa como «forma informe, porque defi nível apenas negativamente» e consideram-na em 
função de um «limite anti-gené rico». («Editorial. Nem pés nem cabeça. A propósito do poema em prosa», 
Inimigo Rumor, 14, 2003, p. 4-5).Inimigo Rumor, 14, 2003, p. 4-5).Inimigo Rumor

8       Michel Sandras, Lire le Poème en prose, Paris, Dunod, 1995, p. 19.
9       Id., ibid., p. 135.
10     T. Todorov, «La poésie sans le vers», in La Notion de littérature, Paris, Seuil, 1987, p. 74.
11     Como refere T. Todorov, «le texte qui, par ailleurs, peut être narratif aussi bien que descriptif, abstrait ou 

concret, doit, pour être poétique, rester court; cette règle de Poe était perçu par Baudelaire comme un 
trait constitutif du genre (…). Le poème est bref; le poétique est aérien». (op. cit., p. 76). Na mesma linha, 
também M. Victoria Torremocha observa que «Baudelaire no hace sino adaptar el pensamiento de Poe 
sobre la lírica – a la que exigía la máxima brevedad – a su propia práctica del poema en prosa, al tiempo 
que relaciona este elemento esencial con la expresión de la subjetividad, de la interioridad del poeta y de 
la visión del mundo externo fi ltrado por su conciencia». (op. cit., p. 79).

12     Ao ponto de, por irónico paradoxo, ser a forma volátil do poema em prosa aparentada, neste particular 
da exigente disciplina formal, à forma fi xa do soneto. A homologia é, por exemplo, sugerida por Xavier 
Place, que, em ambas as formas, destaca a depuração económica de meios colocada ao serviço da intensi-
dade expressiva: «É que o campo de ação do artista ao trabalhar poema em prosa é restrito, não pode

        dispersar-se, salvo se êle, esquecendo para onde ia, se deixa cair na tentação da embaladora prosa poética. 
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rosa12, a verdade é que, no limite, nenhuma destas características – autonomia, brevidade, 
intensidade, gratuitidade ou auto-referencia lidade13, estatismo e intemporalidade, retó-
rica da elipse e da elisão ou laboriosa cooperação hermenêutica do leitor14 – permite, 
na difi cultosa tarefa de distinguo formal, chegar a um consenso pacifi cador. Talvez por 
isso, precisamente depois de esboçar o elenco destes e de outros critérios distintivos, 
Suzanne Bernard seja conduzida a atalhar a sua validade operatória, reconhecendo nas 
irrupções diacrónicas do género um omnipresente princípio de contestação anárquica 
que, por sistema, subverte o quadro normativo da sua morfologia:

Le poème en prose, non seulement dans sa forme, mais aussi dans son essence, 

est fondé sur l’union des contraires: prose et poésie, liberté et rigueur, anarchie 

destructrice et art organisateur (…) de là sa contradiction interne, de là ses anti-

nomies profondes, dangereuses – et fécondes; de là sa tension perpétuelle et 

son dynamisme.15

2. Uma das sendas de renovação formal mais insistentemente prosseguidas pelos 
culto res do poema em prosa, desde a sua mais precoce emergência, consistiu em abrir 
a forma a um fecundante diálogo estético. Assimilando a injunção simbolista da fusão 
das artes e a utopia wagneriana da Gesamtkunstwerk,Gesamtkunstwerk,Gesamtkunstwerk 16 o poema em prosa transmu-

O poema em prosa é, neste aspecto, comparável ao sonêto: uma economia exigente de elementos para 
um fi m alto». (Xavier Place, O poema em prosa, s.l. [Rio de Janeiro], Ministério da Educação e Cultura, 1962, 
p. 10).

13     A “gratuitidade” do poema em prosa «supposerait que le poème en prose ne doive pas contenir des ré-
férences à des circonstances “biographiques” (souvenirs d’enfance, débats intérieurs, fables personnelles)». 
(Michel Sandras, op. cit., p. 20).

14     É este inadiável e mais imperioso investimento interpretativo do leitor que, na óptica de M. Riffaterre, 
distingue o poema em prosa do seu congénere versifi cado. Considerando a forma como «l’exemple d’une 
expansion à l’état pur», Riffaterre observa que, em virtude da sua sobredeterminação semântica e formal, 
«le poème en prose requiert donc une participation considérable de la part du lecteur (il répond donc 
à la défi nition que Barthes a donnée du scriptible). Il y a là une réelle différence avec le poème en vers 
parce que le vers peut se passer de matrice, ou alors la matrice métrique n’est pas conditionnée par celle 
du texte: elle est antérieure au texte, comme n’importe quelle autre convention. Dans le poème en prose, 
la matrice substitue à la forme préfabriquée une forme idiolectique spécifi quement adaptée au poème. 
Puisque le poème en prose naît d’une constante qui le défi nit et lui est consubstantive, celle-ci est toujours 
totale ment et parfaitement adéquate». (M. Riffaterre, «La sémiotique d’un genre: le poème en prose», in 
Sémiotique de la poésie, Paris, Seuil, 1983, p. 158).

15     Suzanne Bernard, Le poème en prose de Baudelaire jusqu’à nos jours, Paris, Nizet, 1959, apud Michel Sandras, 
op. cit., p. 21.

16     Vd., sobre o assunto, Aires Graça, Maria Antónia Amarante, «A estética wagneriana e a miragem oitocentista 
da fusão das artes», Runa. Revista Portuguesa de Estudos Germanísticos, 2, 1984, p. 27-42. Como refere Elizabeth 
Emery, o conceito de obra de arte integral «had been fi ltered, in France, through Baudelaire’s 1861 essay, 
“Richard Wagner et Tannhäuser à Paris”. Baudelaire interpreted Wagner’s theory that different arts working 
in combination could achieve more than the individual arts working alone in light of his own belief in 
synesthesia». (Elizabeth Emery, «The Gothic Cathedral in Fin-de-Siècle France. From Gesamtkunstwerk to 
“French Genius”», in Laura Morowitz, Elizabeth Emery, Consuming the Past: the Medieval Revival in Fin-de-Siècle 
France, Aldershot, Ashgate, 2003, p. 8-9). Sobre a importância do Wagnerismo na desarticulação formal do 
verso e da regularidade prosódica, vd. M. Victoria Torremocha, op. cit., p. 181-182.

17     Cf. T. Todorov, op. cit., p. 83-84.
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da-se em cenário privile giado de confl uência inter-artística de linguagens. Ora, para 
além de evidentes afi nidades com a expressão musical, que, a julgar pelo celebrado 
mot d’ordre que ecoa na arte poética verlainiana – «De la musique avant toute chose» 
– são exten sivas a toda a poesia, no poema em prosa revela-se preponderante, logo a 
partir do seu momento fundacional, uma irreprimível com pulsão pictórica. Conquanto, 
como sustenta T. Todorov, pela opacidade intransitiva do mundo que nele, regra geral, 
se plasma, o poema em prosa exercite o uso apresentativo da linguagem, mais do que 
o seu potencial representativo17, essa contravenção da ordem mimética de modo algum 
cancela uma imaginação intrinsecamente pictórica, remetendo as imagens «a la irrea-
lidad de las visiones interiores, presentándose como iluminación y adquiriendo de este 
modo su cualidad lírica»18.

Com efeito, desde a menção expressa a nomes de pintores, passando pela descri-
ção de cunho ecfrástico (em que a imagem funciona como epígrafe icónica do texto), 
pelo meta forismo pictórico que regularmente comparece na subtitulação das recolhas 
de poemas ou por uma espacialização do texto regulada por princípios importados 
das artes visuais19, são tantos e de tão diverso alcance os encontros entre poema em 
prosa e pintura que não será deslocado conjecturar se nessa íntima congenialidade 
não residirá um dos seus traços idiossin cráticos. A orientação medularmente pictural do 
género merece, de resto, uma ominosa explicitação no subtítulo na obra que averba o 
seu assento de nascimento. De facto, Aloysius Bertrand, ao pospor a Gaspard de la nuit 
a inscrição explicativa Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot – uma sugestão Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot – uma sugestão Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot
prolongada, no corpo da obra, em inúmeras alusões interpoladas a uma plêiade de 
pintores ou gravuristas – dá início à proto-história do poema em prosa de carácter 
pictórico, de consabida fortuna simbolista. Por outro lado, por meio da utilização do 
termo fantaisies, reincidente aliás em múltiplas recolhas posteriores, preludia-se já o 
que nestas pinturas verbais virá a constituir a primazia da distorção subjectiva de uma 
paisa gem íntima, em detrimento do realismo fi gurativo da paisagem contemplada. O 
poema é, pois, um quadro em palavras, que opta por postergar a densidade narrativa e 
a coesão anedótica, privilegiando um estatismo plástico que o aparenta com um tableau 
de genre. A unidade macrotextual do conjunto – assegurada pelo processo reiterativo do 
Leitmotiv – aproxima-o da estrutura serial do retábulo; a vocação analítica, despoletada Leitmotiv – aproxima-o da estrutura serial do retábulo; a vocação analítica, despoletada Leitmotiv
pela con-tem  pla ção do objecto estético, antecipa a prose d’art de factura baudelairiana20; 
a estagnação descritivista das cenas representadas evoca a representação em estampa; 

18     M. Victoria Torremocha, op. cit., p. 15.
19     Sobre a transposição, levada a cabo pelos poemas em prosa de Bertrand e de Rimbaud, dos métodos de 

composição pictórica, veja-se o estudo de David Scott, «La structure spatiale du poème en prose. D’Aloysius 
Bertrand à Rimbaud», Poétique, 59, 1984, p. 295-308. O exemplo de Mallarmé, relatado por Valéry, é, a este 
título, eloquente: «Mallarmé commençait certains de ses poèmes en jetant des mots sur le papier, deçà, 
delà, comme le peintre jette des touches sur la toile, et s’occupait seulement ensuite de les relier pour en 
faire des phrases et des poèmes, suivant les règles de la composition les plus rigoureuses». (Apud faire des phrases et des poèmes, suivant les règles de la composition les plus rigoureuses». (Apud faire des phrases et des poèmes, suivant les règles de la composition les plus rigoureuses». ( David 
Scott, art. cit., p. 295).

20     Como nota Michel Sandras, «la prose d’art entretient des liens étroits, historiques et esthétiques, avec les 
poèmes en prose, dont certains décrivent volontiers des objets, des paysages, souvent déjà constitués 
comme des œuvres d’art». (op. cit., p. 36).

21     Cf. «À Arsène Houssaye», in Charles Baudelaire, Petits Poèmes en prose (Le spleen de Paris), Paris, Garnier-
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a concepção orna mental do poema-bijou lembra a fi ligrana artesanal de um apaixonado 
miniaturista.

Também na célebre carta «À Arsène Houssaye», que serve de nota prefacial a Le 
spleen de Paris, Baudelaire caracteriza os textos informes que dá à estampa como «tortueu-
 se fantaisie»21, desejando-os o traslado moderno daquela «peinture de la vie ancienne, 
si étrangement pitto resque»22, realizada por Aloysius Bertrand. Na realidade, Baudelaire 
dilata a vocação pictórica do poema em prosa, obrigando-o ainda, ocasionalmente, a ab-
dicar do regime narrativo para o qual, por natureza prosística, naturalmente pro penderia, 
para o converter num fragmento de descrição estreme ou num instantâneo citadino. 
Fixados pela retina inquisitiva de um poeta-fl âneur, pintados com o fl âneur, pintados com o fl âneur chiaroscuro do es-
quálido urbano ou com o sfumato do simples mente banal, os quadros baude lairianos 
prenunciam já uma extroversão mundana que se consuma numa perseverante poética 
do olhar. Por isso, como muito bem observou M. Victoria Torremocha, um poema como 
«Un plaisant» «bien podría corresponderse com un croquis de costumbres de Guys o 
com una caricatura de Daumier»23.

A voga do poema em prosa, indesligável da triunfante estesia simbolista-decaden-
tista, vai infl acionar os rótulos de género decalcados do terreno das artes visuais ou, 
talvez mais rigorosamente, decorativas. O título Illuminations, eleito por Rimbaud para 
crismar o «rêve intense et rapide» de que fala em «Veillées»24, preserva, como lembra 
Verlaine, a acepção original de gravuras coloridas, que constituem, a um tempo, ilumi-
nações epifânicas e ilumi nuras imagísticas25. Não será difícil acumular exemplos: para um 
conjunto em poemas em prosa, datado de 1861, escolhe Catulle Mendès a denominação 
genérica de Saguines. Em 1880, Huysmans dá a lume os esquissos fragmentários, entre os 
quais se contam vários poemas em prosa, incluídos em Croquis Parisiens26. Vulgarizam-se 
designações mais ou menos especio sas como idylles27, eaux-fortes, études. Em 1890, Stuart 
Merrill, ao organizar a primeira antologia de poemas em prosa em tradução inglesa, 
e validando aquela que parecia ter-se tornado a face distintiva do género, escolhe o 

Flammarion, 1967, p. 31.
22     Id., ibid., p. 31.
23     M. Victoria Torremocha, op. cit., p. 121.
24     Arthur Rimbaud, «Veillées», in Œuvres poétiques, Paris, Garnier Flammarion, 1964, p. 162.
25     Como observa David Scott, «le mot Illuminations suggère soit éclairs, soit enluminures, le sens du dernier 

étant confi rmé surtout par le sous-titre de “coloured plates”, c’est-à-dire “gravures coloriées”. Concevoir le texte 
comme “gravure coloriée” semble confi rmer que chez Rimbaud, comme chez Bertrand, l’une des ambitions 
du poème en prose au XIXe siècle paraît avoir été celle de l’absorption par le tissu même du poème de 
sa propre illustration». (David Scott, art. cit., p. 202). A propósito da obra de Bertrand, nota Pierre Hourcade 
que «estas iluminuras, na margem de velhos livros ou de velhos quadros, têm tendência para se tornar, 
pelos seus próprios recursos “iluminações” no duplo sentido que Rimbaud deu a esta palavra, de “visão 
intensamente real” do mundo das formas, e também de “revelação sôbre-real”, de intuïção, de sondagem 
lançada ao mais obscuro da consciência». (Pierre Hourcade, «Um precursor romântico do poema em prosa. 
Aloysius Betrand», separata do Boletim do Instituto de Estudos Franceses, tomo I, 1940-1941, p. 19).

26     Cf. as seguintes palavras de Michel Sandras: «Comme le dessinateur de mode ou le caricaturiste qui “croque” 
son modèle, l’auteur de poèmes en prose, dans la grande tradition baudelairienne, réduit les développements 
accessoires pour ne retenir du sujet que les traits par lesquels se manifeste sa vérité». (op. cit., p. 70).

27     O termo, defi nitivamente consagrado pelos Idylls of the King de Tennyson, conserva a acepção arcaizante 
de pequeno quadro, correspondendo, portanto, à estampa. (Michel Sandras, op. cit., p. 51).

28     Fernando Guimarães, Artes Plásticas e Literatura. Do Romantismo ao Surrealismo, Porto, Campo das Letras, 
2003, p. 68.
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sintomático título de Pastels in Prose.
Nas letras portuguesas fi nisseculares, nota Fernando Guimarães em estudo recente, 

é, de igual modo, perceptível o rasto dessa imaginação poético-pictural, estribada na 
«relação entre uma visão cromática e a realização literária»28. São, decerto, os seus con-
tornos que se podem aperceber nas refl exões expendidas por Eugénio de Castro, na 
introdução aos Poemetos em prosa, vindos a lume, em 1887, na Ilustração Portuguesa. 
Num «século de prosa», é no poemeto – cumprindo uma tradição que se inicia com 
Aloysius Bertrand – que se vai acoitar o devaneio mediévico, plasticamente vertido nos 
missais iluminados ou nos pasteis das velhas galerias:

(…) nesse tempo, os Poetas, que, em festins realengos, libavam preciosos vinhos 

de Creta em preciosas taças de ouro esmaltado, os Poetas, sublimes desvairados, 

que se guiam ao longo dos caminhos arrastando as túnicas brancas, costumavam 

principiar os seus poemas com uma invocação à Musa, à grande deusa, (…).

Hoje tudo isso acabou.

Mas eu que, melancólico e saudoso, contemplo de quando em quando essa 

ideia galante e afi dalgada, eu que, neste século de prosa, ainda gosto de ver os 

velhos missais iluminados, as velhas ruínas solarengas e os desbotados pasteis 

das velhas galerias, eu, que agora começo estes Poemetos em prosa, venho ajo-

elhar-me em tua frente, ó doce Musa! e venho pedir-te que desças sobre mim 

os teus grandes olhos cândidos…29

Incontroversamente arrumado no domínio do que classifi ca como prosa poética, 
avulta, entre os discípulos desse picturalismo poético, o nome de João Barreira que, em 
1892, publica Gouaches. Estudos e phantasias30.

3. Inicialmente dados a conhecer nas páginas de O Intermezzo, os «singulares poemas 
em prosa»31 de João Barreira, dando testemunho da cumplicidade estética que ligava o 
autor ao grupo decadentista d’ Os Nefelibatas, explicitam a ligação consanguínea que 
o género estabelece com a imprensa periódica, dando razão a Michel Sandras quando 
sustenta que «le succès du poème en prose est lié en partie à l’inspiration prosaïque 
et contemporaine des journaux, ainsi qu’à l’existence de l’institution jornalistique»32. 
Não é, aliás, surpreendente que imprensa e poema em prosa nasçam conluiados: pela 
noto riedade que, nas suas páginas, adquirem o efémero e o fragmentário, difi cilmente 

29     Apud Maria do Rosário Girão Ribeiro dos Santos, Apud Maria do Rosário Girão Ribeiro dos Santos, Apud À Sombra de Baudelaire. Estudo da recepção de Charles 
Baudelaire na Literatura Portuguesa. De fi nais do Romantismo ao Modernismo, Braga, Universidade do Minho, 
1992, p. 627.

30     Fernando Guimarães aponta ainda, a par de João Barreira, as obras Aguadas (1893), de Ortigão Sampaio, 
e Impressionistas (1896), de José Augusto de Castro.

31     José Carlos Seabra Pereira, Decadentismo e Simbolismo na Poesia Portuguesa, Coimbra, Centro de Estudos 
Românicos, 1975, p. 156.

32     Michel Sandras, op. cit., p. 68.
33     Charles Baudelaire, «À Arsène Houssaye», in Petits Poèmes en prose (le spleen de Paris), p. 31.
34     José Carlos Seabra Pereira, Decadentismo e Simbolismo na Poesia Portuguesa, p. 186.
35     Id., «A evolução da narrativa fi nissecular», in História da Literatura Portuguesa (Do Simbolismo ao Modernismo), 
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se encontraria contexto mais apropriado para albergar uma criação que «n’a ni queue 
ni tête»33 do que jornais ou revistas.

Além destes textos de menor fôlego, aos quais parece relativamente pacífi co atribuir 
a classifi cação de poemas em prosa, a obra de 1892 incluía ainda fragmentos de mais 
ambiciosa extensão – os casos de «Dialogo Outomnal», «Monologo de um craneo» ou 
«A Crucifi cada» –, aos quais, visto frontalmente contrariarem o preceito da brevidade, 
a designação parece não convir. J. C. Seabra Pereira assinala que «pela extensão e ela-
boração, se afastam do poema em prosa, sem que as suas estrutura e intenções os 
identifi quem com o conto ou com a novela»34, embora, em estudo mais recente, não 
enjeite considerá--los como «contos poé ticos»35. Álvaro Cardoso Gomes, por seu turno, 
relembrando a imprudência das asserções defi nitivas quando se trata do «terreno escor-
regadio do poema em prosa ou prosa poética», salienta que vários dos textos coligidos 
em Gouaches se situam «numa fronteira muito tênue, porquanto certos expedientes da 
poesia invadem o terreno da prosa»36.

Com efeito, dando largas a uma irreprimível logolatria – que, em bom estilo deca-
dista, o faz embarcar no fetichismo do vocábulo raro e da imagem inopinada, da torção 
sintáctica e da inventividade verbal –, o narrador poético rende-se, em vários textos de 
Gouaches, ao enleio da distensão descritivista ou refl exiva, segundo uma «progressão de 
enchente de maré, e não um movimento de avalanche ou inundação»37, recuperando 
uma sugestiva imagem que Pierre Hourcade aplica a Bertrand. Como já se observou a 
propósito destes textos, neles «a única realidade válida é a das palavras, destiladas por 
uma voz que perde todo o distanciamento do texto, confundindo-se com a das per-
sonae»38. Escolhido ao acaso, o seguinte fragmento de «Dialogo Outomnal» compendia 
os ademanes estilísticos que conformam o idiolecto – uma prosa «artiste, preciosa, traba-
lhada com requintes de joalheiro», na certeira apreciação de Pedro da Silveira39 – que 
serve essa subjectividade exuberante:

Havia pelo ar, nos longes, entre manchas languidas de folhagem exhausta, pelas 

sombras já humidas de lagrimas outomniças, um esmorecer soluçante de clari-

dades: pelo ar brancas anemias de côr, pelas aleas o cortejo doidejante das folhas 

cadaverisadas, partindo, emigrantes da vida, para a pallida dispersão. A primeira 

friagem corria, n’uma velocidade de má nova, mensageira de ais, postando pelas 

colinas e no angulo dos caminhos, as traiçoeiras vedetas do Inverno, e pelo azul, 

viuvo de azas, passavam nos talgias de Chopin, dolencias de violino, como se a 

alma dos tysicos se diluisse em côr e viesse murmurar, pela vez fi nal, o rondó 

vol. VI, Lisboa, Publicações Alfa, 2003, p. 150.
36     Álvaro Cardoso Gomes, A Literatura Portuguesa em Perspectiva, vol. IV (Simbolismo-Modernismo), São Paulo, 

Editora Atlas, 1994, p. 77.
37     Pierre Hourcade, art. cit., p. 21.
38     Álvaro Cardoso Gomes, op. cit., p. 85.
39     Pedro da Silveira, «João Barreira, prosador-poeta simbolista», Seara Nova, 1455, Janeiro 1967, p. 53.
40     João Barreira, Gouaches (Estudos e Phantasias), Porto, Lugan & Genelioux, Editores, 1892, p. 2. Todas as 

referências se reportam a esta edição. A indicação do número de página será, a partir de agora, feita no 
corpo do texto.

41     José Carlos Seabra Pereira, «A evolução da narrativa fi nissecular», p. 151. Pedro da Silveira inventaria, a par 
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das despedidas supremas.40

Compreende-se, pois, o clin d’oeil a Bertrand e Baudelaire, que se pressente no termo 
phantasias escolhido para crismar o conjunto: são a lógica singular do pensamento e as 
sinuosidades anímicas do sujeito que propulsionam uma escrita que, mesmo quando 
parte da contemplação analítica da paisagem, rapidamente a transfi gura em clave subjectiva, 
dando origem a verdadeiros récits de rêve. Títulos como «Miragem» e «Transfi gurações» 
registam esse carácter instável dos realia, que só consegue encontrar correspondência 
na pesquisa de um idioma fl exuoso, apto a traduzir o inefável. Essa fórmula é a de 
uma écriture artiste, de que aliás o neologismo culturalista goncourisar (p. 11)goncourisar (p. 11)goncourisar se revela 
indicial. Seabra Pereira salienta a «linhagem internacional deste livro (Nerval e Flaubert, 
os Gon court e Huysmans, Aloysius Bertrand e Baudelaire)», lembrando a débil implan-
tação, à época, do poema em prosa, pratica mente limitado ao Eça das Prosas Bárbaras41. 
Talvez esta escassez de precedentes explique que seja a sombra tutelar do autor dos 
Petits Poèmes en prose aquela que, mais assiduamente, é possível detectar. Como nota 
Maria do Rosário Girão, no decurso de um exaustivo estudo consagrado à recepção 
da poética baudelairiana nas letras portuguesas, os Gouaches de João Barreira «dão a 
sensação de pretender, pelo menos à primeira vista, constituir nova e lusa versão dos 
Petits Poèmes en prose»42. Com efeito, logo no frontispício da obra, se inscreve a divisa 
baudelairiana «Spleen et Idéal», num gesto ao qual, seguramente, não é alheia a inten ção 
de apre sentar-se como caudatário de uma genealogia na inspiração e na forma. Mas, não 
menos importante, o lema colhido nas Fleurs du Mal homologa as condições dilaceradas Fleurs du Mal homologa as condições dilaceradas Fleurs du Mal
de dois poetas modernos, cindidos ambos entre um indefi nível ennui – única resposta ennui – única resposta ennui
plausível à confrangedora imperfeição do mundo – e a tentativa da sua superação vital 
pelas panaceias da arte ou do amor. No «Dialogo outomnal», a dívida baude lairiana dá 
mesmo lugar, na voz de uma das personagens, à reverência citacional:

Sabes bem, meu melancholico irmão, que quando se esvasia a herança das sen-

sações, ou se seja moço ou se vá crepusculando, começa a envolver-nos o aroma 

masculo e quieto da viuvez espiritual, que dá ao facias essa tristesse froide et 

railleuse, de que falla o estranho Poeta, amado entre todos. (p. 36)

Se, no caso vertente, a expressão pertence ao poema em prosa «Portraits de Maî-

da evidente presença do Baudelaire dos Petitis Poèmes en prose, outras infl uências de Gouaches: «A propó-
sito das Gouaches já se tem falado dos Poèmes en Prose e Le Spleen de Paris, de Baudelaire. E, na verdade, 
é inegável que Baudelaire infl uenciou João Barreira. No entanto, creio deverem somar-se à de Baudelaire 
outras infl uências, igualmente ou talvez mais importantes: a de J.-K. Huysmans, com À Rebours, e ainda as 
de Flaubert, de cujas obras foi o melhor tradutor português, sem dúvida: o místico Manuel Bernardes, que 
os nossos simbolistas consideraram seu mestre e precursor, talvez ainda antes de através dos franceses e 
belgas descobrirem o estranho místico fl amengo Ruysbroeck, que o infl uenciara, por estes redescoberto e 
pro clamado como um dos seus mais remotos antepassados espirituais». (Pedro da Silveira, art. cit., p. 53).

42     Maria do Rosário Girão Ribeiro dos Santos, op. cit., p. 694.
43     Maria do Rosário Girão Ribeiro dos Santos, op. cit, p. 597.op. cit, p. 597.op. cit
44     A expressão é de Cruz Malpique, «Alberto de Oliveira, Mentor do Neogarrettismo da Geração Literária de 

1890. O Irracionalismo das ‘Palavras Loucas’», Boletim da Câmara Municipal do Porto, vol. XXVI, fasc. 3-4, 1963, 
p. 45.
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tresses», de Le spleen de Paris, em «A Crucifi cada» serão dois os versos das Fleurs du Mal, Fleurs du Mal, Fleurs du Mal
extraídos precisamente de uma composição integrada no ciclo intitulado «Spleen et 
Idéal», a serem destacados como epígrafe: «Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne,/O 
vase de tristesse, ô grande taciturne» (p. 101). Não é, pois, surpreendente que seja a 
sedução forasteira deste mesmo baudelairianismo que o primaz neogarrettista, Alberto 
de Oliveira, vai censurar na sua recensão aos Gouaches, desqualifi cando-a como transi-
tório entusiasmo estético:

Os Gouaches são o documento de um estado de espírito passageiro, de uma 

alma na crise da idade. Barreira não fi cará (e ainda bem) só um revoltado, e o 

seu tempera mento há-de romper as peias da Vida, talvez já nessa História de 

uma conversão que vai escrever agora. Isso virá quando os cuidados do Amanhã 

forem menores, e quando Barreira abusar menos do absinto de Baudelaire e dos 

Gon court. Parecerá mal a um poeta receitar a um Médico, mas eu mandava-lhe 

tirar de ao pé da cama essas Flores do Mal e esses Flores do Mal e esses Flores do Mal Jornais, de uma melancolia 

tão passiva e tão má. Não se deve dormir com fl ores no quarto, diz um preceito 

familiar. Igualmente não se deve escrever com tais excitantes. Se Barreira encontra 

em tão secos livros cura para as suas doenças, creia que o alívio é passageiro, e 

lembre-se que a única cura em termos é a reacção.43

Em João Barreira, são, de facto, indisfarçáveis os sintomas dessa embriaguez induzida 
pelo «absinto de Baudelaire e dos Goncourt», confi rmada tanto pelo recurso à forma 
inédita do poema em prosa, como pela exploração delongada de fi lões isotópicos e 
imagísticos de inequívoca estima simbolista-decadentista, de que o «ceu spleenetico» 
(p. 116), a que se alude em «A Crucifi cada», constitui manifesto indicador. A trajectória 
deceptiva do protagonista de «Dialogo outomnal» – que ele próprio considera o epítome 
da «romagem de um intellectual pela Piedade e de um desabusado pelo Amor» (p. 36) 
– é, a este título, exemplar: descrente dos engodos urbanos da «cathedral gigante e cheia 
de luzes» (p. 10) que era Paris, padecendo as sequelas da ressaca positivista-naturalista, 
decide enveredar, em desespero de causa, por um neo-evangelismo anarquizante, que 
pode, no caso, recobrir tanto o pietismo dos cristãos primitivos (emblematizado no vade 
mecum de Tomás de Kempis), como a utopia socialista dos geniais pensadores russos:

Foi então que se claustrou na humildade renunciadora da Imitação (…).

(…) e uma tarde veio-me elle fallando, n’um extasis, de um novo remidor que 

surgira das bandas da Russia, barbaro e puro como os barbaros, um homem 

chamado Tolstoï que vinha rugindo e vinha cantando, entre ladainhas de párias 

e mulheres desgrenhadas, os psalmos do Novo-Christianismo. (p. 19-20)

A falência deste misticismo – vertido, com frequência, no molde de um liturgismo per-
func tório ou numa apetência monacal e neocenobítica, típicos de uma muito fi nisse cular 
«estética de sacristia»44 –, assim como de uma intentada redenção pelo amor resolvem-
se, enfi m, na entrega a uma ataraxia demissionária, em indubitável pose deca dentista. 
45     O termo foi colhido em Elizabeth Emery, «Bricabracomania: Zola’s Romantic Instinct», Excavatio, vol. XII, 1999, 

p. 107.
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Decaden tistas são ainda o fantástico negro e funéreo (em expresso aceno hamlético) 
de «Monologo de um craneo», assim como a estesia orientalista dos décors, tributária 
da voga das japo naiseries impulsionada pelos Goncourt:

Era na Asia, pairavam visões no ar denso e morno em que palpita e esmorece a 

nostalgia das miragens. Uma poeirada de atomos luminosos, lucilantes de mica 

e oiro como os que põem aureola no olhar dos tigres, parecia evolar-se de uma 

dansa favorita e quente, fazendo pairar na alma da treva um cortejo de inco-

herencias orientaes. (p. 57-58)

Japonismo e bricabracomania45 aliam-se, de novo, em «A Mascara», compondo uma 
ceno grafi a exótica para consumo doméstico, catalisadora da rêverie ociosa:

E enroscado no divan, como na volupia quente de um sonho, cedendo ao afa-

go do silencio, o meu amigo deixava nadar na pupilla absorta, as suas visões 

coloridas de orientalista. Eu olhava, vesanicamente, a decoração japoneza como 

os farrapos estereis de uma vida morta. (p. 82)

De igual modo, um texto como «A rosacea da capella gothica» documenta exemplar-
mente o sortilégio irresistível que, na «tinta parda d’este fi nal de seculo» (p. 39), exercia a 
cor desse «Moyen Âge énorme et délicat» em que confessara refugiar-se Verlaine. Numa 
espécie de antelóquio programático, essa atracção novista pelo melancólico regressivismo 
mediévico (sincreticamente cortês e guerreiro, mourisco e místico), era lembrada logo 
por uma das personagens de «Dialogo outomnal»:

E não vês tu a mesma grata melancholia ir requebrando, na Poesia dos Novos, 

a sua expressão plastica pelo resurgimento d’essas amaveis fórmas da musa 

empoa da e defunta, rimances e solaos, rondalas e vilancetes, ramilhetes de Arte 

em que o Passado enlanguesce tons de sêda côr de pétala murcha, sorrindo e 

meneando--se na graça discreta de um minuete de côrte, polvilhados de simpleza 

tocante? Tilintam armaduras de romanceiro, os ferros da Moirama arroxeiam a 

resignação captiva dos Infantes, phrases historicas de stoicismos fi dalgos engri-

naldam de legenda armorial o portico das dynastias, e os alquebrados regressos 

da Palestina, longos annos volvidos, tangem de dolencias crepusculares a poeira 

das estradas nataes, ás Trindades, quando as barbacans acon chegam a modorra 

do seu ador mecimento e n’um ameaço de torre faisca uma couraça metallica 

de sentinella. (p. 40-41)

Sintomáticas do élan estético alcançado pelo goticismo nas artes e nas letras, revelam-
-se ainda as remissões alusivas à catedral que, enquanto livro de pedra, consubstanciava, -se ainda as remissões alusivas à catedral que, enquanto 
46     Como refere Laura Morowitz, «Of all the tropes and paradigms of French Symbolism in the fi n-de-siècle

perhaps none is more prominent than the constant reference to the medieval world. Symbolist plays, novels, 
poems and paintings abound with enchanted forests, glittering cathedrals and medieval processions. (…) In 
the visual art of the period, medieval infl uence can be detected in Symbolist works that draw on stained 
glass, tapestries, manuscripts and Gothic sculpture». (Laura Morwitz, «Zola’s Le Rêve and Medievalism in the 
Fin-de-Siècle», Excavatio, vol. IX, 1997, p. 95).
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no fi m-de-século, o irrepetível expoente simbólico da medievalidade46. Neste sentido, 
os estudos e phantasias de João Barreira são indiciais daquela que foi a entusiástica 
vitromania fi nisse cular47. Em «Dialogo outomnal», contempla-se uma «uma luz de lenda, 
coada por um vitral da côr da hostia consagrada» (p. 17) e, pouco depois, anota-se «um 
azulamento de vitral» (p. 33). Mas é no trecho intitulado «A rosacea da capella gothica», 
no qual Álvaro Cardoso Gomes diz delinear-se «mais um projeto estético que propria-
mente um projecto narrativo»48, que mais amplamente se desenvolve o motivo poético-
pictural da luz que trespassa os vitrais multicolores das rosáceas, transformando-se no 
correlativo objectivo de uma experiência de iluminação espiritual ou num símbolo de 
secreta comunhão com o domínio da transcendência sobrenatural49:

A impressão colorida da vidraça gothica fi cou-me indelevel no olhar como o 

deslum bra mento fulgente e persistente de um sol. Encheu-me de um fl uido 

lua rento a grata villegiatura, idealisada n’um mysticismo raphaelico de desenho 

ethereal que arrastasse todo um murmurio de anjos que acompanham virgens, 

entre um côro embalado e desfallecido de fi andeiras. Ella viveu, para mim, na 

sua apotheose archangelica de azul e oiro, bebendo as tintas explosivas do sol 

moribundo, como um fóco irradiante de vozes e de cytharas, gemido n’um silencio 

monacal de nave, por gargantas puras de enclau suradas. (p. 91-92)

Como explica Stephanie Moore-Glaser, a vitromania é inseparável de uma sensibili-
dade predisposta a um picturalismo fl uido e à infi xidez de contornos, propiciados pelo 
cromatismo mudável e pela luminosidade deformante de um mundo divisado por 
inter posto vitral:

47     O termo é decalcado da obra de Elizabeth Emery, Romancing the Cathedral. Gothic Architecture in Fin-de-Siècle 
French Culture, Albany, State University of New York Press, p. 4. A autora, que, por seu turno, adopta o termo 
cunhado por L. Ottin na obra Le Vitrail (1896), descreve o fenómeno nos seguintes termos: «The cathedral Le Vitrail (1896), descreve o fenómeno nos seguintes termos: «The cathedral Le Vitrail
was also behind the “vitromanie” – the stained glass craze – that led to the foundation of the Musée du 
Vitrail, and created a passion for placing medieval tapestries and windows in domestic interiors». Na sua 
obra, Ottin observava que «il n’est pas une maison bourgeoise qui se respecte aujourd’hui dans laquelle 
on ne rencontre de haut en bas des vitraux factices». (apud Janine R. Dakyns, apud Janine R. Dakyns, apud The Middle Ages in French 
Literature. 1851-1900, London, Oxford University Press, 1973, p. 238). Uma das fontes poéticas matriciais da 
estesia do vitral terá sido constituída pelos Vitraux de Laurent Tailhade, que, a partir de 1888, vieram a Vitraux de Laurent Tailhade, que, a partir de 1888, vieram a Vitraux
lume em Le Décadent. (Cf. José Carlos Seabra Pereira, Decadentismo e Simbolismo na Poesia Portuguesa, p. 
29-30 e 150).

48     Álvaro Cardoso Gomes, op. cit., p. 87.
49     Sobre as fontes e algumas manifestações literárias do motivo fi nissecular da translucidez do vitral, vd. 

Francisco López Estrada, Los “Primitivos” de Manuel y Antonio Machado, Madrid, Cupsa Editorial, 1977, p. 99-
101. Também a propósito deste texto, assinalou já Álvaro Cardoso Gomes que ele «é a poetização de um 
motivo estético muito comum aos simbolistas, mais especifi camente Mallarmé: a rosácea comporta-se como 
espécie de fi ltro, capaz de excitar o eu-poético, para fazê-lo liberar sensações do inefável ou do sensual, 
conforme seja ele atiçado em sua sensibilidade». (Álvaro Cardoso Gomes, op. cit., p. 87).

50     Cf. Stephanie Moore-Glaser, «“Les vitraux toujours en fl eur”: évolution d’un thème littéraire et artistique de 
Victor Hugo à Robert Delaunay», in Joëlle Prungnaud (ed.), La Cathédrale, Lille, Université Charles-de-Gaulle, 
2001, p. 216. É curioso notar como, anos mais tarde, e no contexto de um ensaio de divulgação intitulado 
História de uma catedral, o historiador de arte João Barreira, adoptando uma tonalidade explicitamente 
valorativa, confi rma a vitromania já expressa em Gouaches, decalcando mesmo imagens já presentes em «A 
rosacea da capella gothica»: «É de um arrôjo de linhas que sobem como um cântico ou como uma prece a 
fachada da catedral gótica. (…) por cima brilha no centro, lembrando um sol resplendente, uma rosácea ou 
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uma enorme janela (…) cujos raios de pedra emmolduram vidraças multicolores, brilhando como mosaicos 
de gemas faïscantes por onde a luz se côa para a nave central (…). Estes janelões enriquecem-se de vitrais 
por onde a luz colorida entra a jorros cantantes para as naves e capellas. A catedral gótica dá-nos assim 
a idea pitoresca de um colossal crustáceo cravejado de pedras preciosas» Quanto aos vitrais, refere-se 
que «encaixilhados por graciosos ornatos de folhagem ou de elegantes desenhos geométricos, lembram 
miniaturas ampliadas ou mosaicos translúcidos onde a intensidade das cores, vivas e francas (…) formam 
belos apainelamentos que o sol atravessa, banhando as fi guras numa claridade celestial. Um côro gótico, 
com os seus vitrais iluminados, é uma visão do Paraíso, um sonho da Bem-aventurança» (João Barreira, 
História de uma catedral, Lisboa, Seara Nova, 1937, p. 16-18; 45-46).História de uma catedral, Lisboa, Seara Nova, 1937, p. 16-18; 45-46).História de uma catedral

51     David Scott, art. cit., p. 308.
52     José Carlos Seabra Pereira, «A evolução da narrativa fi nissecular», p. 152.José Carlos Seabra Pereira, «A evolução da narrativa fi nissecular», p. 152.
53     Trata-se de um artigo vindo a lume, em 1896, na revista Arte. Apud Fernando Cabral Martins,  Apud Fernando Cabral Martins,  Apud Poesia Simbo-

lista Portuguesa, Lisboa, Editorial Comunicação, 1990, p. 214.
54     Alude-se ao gravurista francês Paul Gavarni (1804-1866).
55     O japonesismo torna-se ainda mais óbvio nas constantes referências aos materiais e técnicas utilizados na 

pintura oriental. Cf. os seguintes exemplos: «brilho humido, delicado, transparente de uma velha lacca» (p. 
79); «chuva opaca de nankim», (p. 79); «duas pinceladas de nankim» (p. 111); «contraste bello de nankim e 

Le XIXe siècle éprouve une fascination particulière pour le vitrail. (…) Dans ce 

monde où le regard, la vue et l’optique prenaient une réelle importance, les re-

cherches chro matiques se basèrent sur le vitrail à cause de sa capacité à rendre 

les couleurs dans toute la pureté de leurs nuances au lieu de réfl échir la lumière 

et de fi ger les tons. Par ailleurs, c’est avec le renouvellement des techniques 

médié vales dans le domaine de la peinture sur le verre par Lassus, Didron et 

Viollet-le-Duc vers le milieu du siècle que commence la renaissance de l’art du 

vitrail, entraînant une remise en valeur de cet art. (…) Sensibles aux effets de 

lumière assombrie par le verre coloré qui augmentait les effets fantastiques de 

la cathé drale, les écrivains romantiques s’émerveillent devant les vitraux.50

É justamente essa pintura minudente da nuance – da «impressão tenuissima» (p. 
4), da «meia-tinta das impressões» (p. 29), das «visualidades intimas» (p. 82) – de que 
o vitral pode representar o arquétipo emblemático, que norteia o picturalismo oblíquo 
dos poemas em prosa de Gouaches.

4. Revelando-se familiarizada com uma estirpe que, desde Bertrand, reconhecia no 
poema em prosa uma forma que, por vocação conatural, se prestava, em grau superior a 
qualquer outra, à fantasia pictórica, detecta-se, na obra de João Barreira, a interferência 
recursiva de precedentes fi gurativos, práticas técnico-criativas e critérios de composição 
pedidos de empréstimo ao campo das artes visuais. Como, para os casos de Bertrand ou 
Rimbaud, notou David Scott, também aqui o poema em prosa ambiciona «en quelque 
sorte d’intégrer dans le texte sa propre illustration», desentranhando do signifi cante essa 
capacidade icástica gera dora de um efeito pictural51. Nos Gouaches, esse efeito de ilustra-
ção visual – essa «nostalgia de colorista», como aparece defi nida em «Dialogo outomnal» 
– traduz-se, antes de mais, na inspecção atenta das ínfi mas gradações de cor e luz que 
visam, recorrendo ao evocador neologismo de Barreira, paletar uma paisagem feita de 
palavras. A abundância das sugestões visuais e a expansão verdadeiramente compulsiva 
das notações cromáticas, claramente enfeu dadas à vis poetica da hipotipose, muitas vezes 
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espiritualizando propriedades matéricas, ou explorando improváveis zonas semânticas, 
com vista à especifi cação do intraduzível, dis pensam-me de um elenco exaustivo. É irre-
sistível, em todo o caso, registar alguns exemplos elucidativos dessa «phantasmagoria de 
Côres» (p. 133), entre os quais se contam «brancas anemias de cor» (p. 1), um «fugidio 
verde-esmeralda» (p. 13), um «azul de gangrena» (p. 39), a «terrosa amarellidão descar-
nada, côr indecisa de busto antigo» (p. 49), o «verde-tumba de dois cyprestes como duas 
pinceladas de melancholia» (p. 60), a «côr violacea e arripiada» (p. 70), a «amarelidão 
fumarenta de cadaveres», um «poente verde-esmeralda [que] silhouetava em sepia, a 
gracilidade esguia dos campanarios» (p. 89), a «explosão esfarrapada do rubro» (p. 93), 
uma «ictericia de astros epidemicos» (p. 108), a «brancura violacea de ascetismo» (p. 
118). Sarah, a bizarra protagonista de «A Crucifi cada», corporiza, de modo ímpar, esse 
talento de «nervoso colorista» (p. 30). Como salientou J. C. Seabra Pereira, pela «gestação 
here ditária do seu sadismo amoroso e do seu masoquismo alucinado» e pela «lascívia 
do seu misticismo histérico», esta fi gura «não deve ter disputa como personagem mais 
condensadamente deca dentista de quantas criou a nossa literatura»52. É, ainda outra vez, 
explorando os efeitos de uma ampla tonalização monocromática, que lembra a técnica 
da pintura en camaïeu, que se escolhe traduzir uma malsã nevrose do rubro:

Porque Sarah tinha a nevrose do rubro. Nos seus tedios cinzentos explosia por 

vezes um grito de alegria barbara, um hiato de colera como um gume de na-

valha faiscando, rapido e frio, e que se estrangulava, subito, n’uma embriagante 

nostalgia de côr. (…)

Filha de uma embaixatriz romana que a gerára n’um amor de culpa gemido 

entre apaine lamentos de sangue, a sua pupilla despertou para a sanguinea 

das tiaras, para a mancha vermelha das romeiras, para a decoração hieratica e 

celestial d’esses incendios muraes, em que uma nevoa de incenso, paira, pregui-

çando volupias de mysticismo e desfallecendo, n’um quebranto, o esgotamento 

etherisado das Almas.

Uma aureola de vermelhidão envolvera-lhe confusamente o vacillante despertar 

do cere bro (…). (p. 113-114)

Longe de se esgotar nestas insistentes sugestões cromáticas, aliás cataforicamente 
previs tas no título, o analogon pictural prolonga-se num metaforismo proliferante que, 
ora convoca, irmanando-as, as linguagens da poesia e das artes visuais, ora torna coin-
cidentes, por meio de símiles encadeados, os processos descritivos e as técnicas ou 
materiais de desenho. Parece, pois, inferir-se o projecto de transplantar os procedimentos 
fi gurativos, implicados por distintas artes visuais – a gravura, a aguarela, a água-forte, 
o carvão, a sanguínea ou a sépia, para citar as principais – para o trabalho de joalharia 
verbal dinamizado pelo poema em prosa. Por isso, de tudo encontramos: do esquisso 
breve, mas frisante, da etopeia, passando pelo traço vigoroso e incisivo da caricatura, 
pela iluminura historicista ou por delidos frescos naturalistas, de uma «doce e apagada 
tonalidade de velha tapeçaria», a mesma que elogiava Eugénio de Castro na pintura de 

leite» (p. 120).
56     Segundo Lionel Gossman, essa revalorização parece ter ocorrido sobretudo a partir da publicação, em 1843, 
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Puvis de Chavannes53. Em «Dialogo outomnal», os protagonistas contemplam, inebriados 
pelo frenesi da multidão, «as suas télas monumentaes (…) ennegrecidas de acar voados 
tem pestuosos de agua-forte» (p. 9) e enredam-se nas «brumas aqua-fortistas que amon-
toam essa negridão febricitada de chispas, onde parece fi letearem-se esgares de delirio, 
e que laivam o vago hospitalar dos quadros de Rembrandt (…)» (p. 11). Da paisagem 
diz-se estar «pincelada de arvores de ermiterio» (p. 45), sendo depois comparada a «uma 
téla esba tida em pinceladas languidas» (p. 13), na qual avulta a «tinta glauca d’aquella 
paysagem tumbal» (p. 34) e o «poente outomnal de sanguinea» (p. 43) e confessa-se 
a «nostalgia de colorista por luminosos quadritos dos paizes abandonados pelo sol» 
(p. 16). Traça-se ainda o «esquisso [de uma] mulher rêveuse» (p. 32), aproximando-o de 
«um carvão de Goya» (p. 35). No «Monologo de um craneo», referem-se «dois cyprestes 
como duas pinceladas de melan cholia» (p. 60) e a «sanguinea agonisante do Sol» (p. 60), 
bem como a «meia-tinta d’esse sacrario de estrellas» (p. 64). Em «A rosacea da capella 
gothica», o entardecer é descrito como «uma liquefacção de sanguinea [que] alagava o 
ceu», seme lhante a um «lacre vivo de arteria» (p. 93), no «pincelamento alagado d’esse 
ceu cor de incendio» (p. 95). Em «A Crucifi cada», a fi gura de Sarah vislumbra-se «entre 
manchas revoltas de agua-forte» e aparece desfocada através de «um vidro córado, 
escorrendo sanguinea» (p. 102).

A metamorfose poética da paisagem, resultante de uma preensão única e original – a 
mesma «visão de artista» transfi gurante, de que Cesário falara em «Num Bairro Moderno» 
– evidencia, com notável frequência, o esbatimento de contornos, típico da aguarela ou 
da aguada. Este deslassamento referencial, por meio do qual a distorção induzida pelo 
olhar metamorfoseia os objectos em sombras indefi níveis, deriva, em última análise, da 
fl uidez da própria identidade do observador que impõe a primazia da indeter minação 
e da volubi lidade no real representado. Preponderam, portanto, as «paysa gens aquosas» 
p. 30), a «caricia da sombra, esbatendo a nitidez das fi guras», a «silhouette diffusa» (p. 
70), as «linhas, mais adivinhadas do que vistas, diffusas (…)» (p.85), as «volati lisações 
aquosas» (p. 95), o «esfumado indeciso» (p. 110). A pintura verbal pode ainda, conquanto 
mais raramente, reproduzir «as agonias de luz cheias de tintas violentas» (p. 129) ou 
comunicar o impacto policromático e textural de um «desenho sinistro»:

N’um ceu empastado de manchas em que se esbatiam laivos amarellados como 

n’um fundo agoirento de camara mortuaria, immobilisava-se o riso de uma caveira, 

que era a Lua. As nuvens aureolavam-n’a como se ella nadasse n’uma luz doente, 

e toda esta phantasmagoria de Côres e de Fórmas, contorcia-se, doidamente, 

n’um desenho sinistro. (p. 133)

Se bem que de forma mais avara do que o haviam feito Bertrand ou Baudelaire, o 
autor de Gouaches não se esquiva à convocação ocasional de um pintor particular ou da 
sua obra. São, é certo, citados (em vénia ao criador de Gaspard de la nuit?) os «quadros 

por Artaud de Montor, do estudo intitulado Peintres primitifs: Collection de tableaux rapportée d’Italie. (Cf. 
Lionel Gossman, «Unwilling Moderns: the Nazarene Painters of the Nineteenth Century», Nineteenth-Century 
Art Worldwide. A Journal of Nineteenth-Century Visual Culture, vol. 2, Issue 3, Autumn 2003, p. 22).
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de Rem brandt» (p. 11), um «carvão de Goya» (p. 35), o «perfi l aguçado e sceptico de um 
Van-Dick mephistophelico» (p. 108) ou uma «caricatura gavarniana, de rêpas de clown» 
(p. 109)54. O apreço fi m-de-século pelas artes decorativas – alinhando pela inspiração 
tutelar do movimento inglês das Arts and Crafts – é corroborado pelas alusões aos «apai-
nelamentos decoraes dos Gobelins» (p. 20) ou à «decoração japoneza» (p. 82)55. Mas a 
verdade é que a matriz pictórica de Gouaches – intuída na revivescência de um temário 
de extracção bíblico-hagiográfi ca ou na predilecção por uma cenografi a de medievalismo 
estetizado – parece bastante mais devedora da tradição pictórica dos Primitivos italianos, 
redescoberta, nos seus temas e técnicas, pela escola neocristã dos Nazarenos alemães, 
ou pela Irmandade Pré-Rafaelita inglesa56. No enfático desiderato de uma personagem 
de «Dialogo outomnal», que aspira a evadir-se no fantasioso picturalismo pré-rafaelita, 
pode, segundo julgo, entreouvir-se um desejo com participado pelo autor:

Ah! viver, longamente viver, sob a alva da Chimera, dissertando ao longo das 

arcarias da Meditação, apaineladas por essas fi guras etheraes, idealisadas de graça 

paradisiaca, as Lendas do São-Graal que os Pre-Raphaelitas fazem suavemente 

almejar na leveza das suas tintas – pintura quasi psychica, cheia de repouso, 

fl uidifi cada e branda. (p. 43)

Compreende-se, pois, que o sortilégio pictórico dessa admirável pintura quase psíquica
– que, em dado momento, se defi ne como «mysticismo raphaelico de desenho ethereal» 
(p. 91) ou «raphaelica e precoce melancholia» (p. 110) – tenha sido poeticamente trans-
fundido em vários dos retratos apresentados em Gouaches. É pouco menos que obsessiva 
a compa rência de «fi gura[s] de evangeliario» (p. 33) ou de «fi gura[s] de tryptico» (p. 62). 
A personagem de «Dialogo outomnal», por exemplo, parece ter sido esboçada com um 
fresco de Giotto em mente, ou decalcada de um quadro de Overbeck:

A sua face, imberbe e pallida, quasi adolescente, com afi lamentos angelicaes 

de mode lação romantica, sobre que cahiam, n’uma nonchalance oriental, umas 

bibli cas madeixas de Nazareno, os olhos em bistre largo, repasados de elegias 

como tumulos de chimeras, a bôcca triste, de labios nervosos, pendendo aos 

cantos n’um cansaço precoce, davam á sua cabeça a expressão melancholica, 

langue mente sympathica de um moço celebrante das catacumbas nos primeiros 

tempos christãos. (p. 2-3)

Em versão feminina, não é raro encontrar-se uma «madona dos olhos elegiacos» 

57     Janine Dakyns menciona, a este propósito, o Baudelaire de «Franciscae meae laudes» e de «À une Madone», 
bem como o Mallarmé de «Sainte». (Cf. Janine Dakyns, op. cit., p. 267).

58     Sobre estes versos de «Lusitânia no Bairro Latino» de Nobre, leiam-se, com proveito, as interessantes refl exões 
apresentadas por Fernando Guimarães em «“Os pintores do meu país estranho” e a geração de António 
Nobre», in Paula Morão (org.), António Nobre em contexto, Lisboa, Edições Colibri, 2000, p. 31-37.

59     Álvaro Cardoso Gomes, op. cit., p. 88.
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(p. 34) ou uma «dôce martyr christã» (p. 79), emulando, nesta reconversão litúrgica do 
erotismo profano, os exemplos de Baudelaire ou de Mallarmé57. Ainda aqui, a protago-
nista de «A Crucifi cada» oferece ilustração modelar: o martírio histérico de Sarah, num 
mais que ambíguo arroubo místico, situa-se a meio caminho entre a placidez beatífi ca 
de uma Madonna rafaelita e a dissimulada, mas inestancável, sensualidade da Beata 
Beatrix de Dante Gabriel Rossetti. Ostentando o distinto «palor [d]as virgens christãs» 
(p. 102), adoptando uma pose «resignada de prece como as adorações anhelantes dos 
trypticos» (p. 103), a sua fi guração é trans parentemente moldada à imagem e semelhança 
do arcaísmo estilístico dos Primitivos:

A sua silhouette arquejante de volupias mysticas, etherisava-se na linha de inno-

cencia que alonga de graça suprasensivel as Madonas dos Primitivos, affl orando 

da treva que a circumdava, quasi impalpavel, na transparencia seraphica de uma 

Virgem de Bre viario. (p. 102)

As dilecções pré-rafaelitas, no tocante à fi guração do feminino, tornam-se, aliás, 
conspícuas, não só na insistência alusiva nestes «rostos pallidos e serenos como santas 
medievaes» (p. 134), como também na remissão para o mito fi nissecular de Ofélia, eleito 
como súmula alegórica do dolente outonismo da raça:

Ceifeiros do Ideal, vão colher as pétalas tisnadas que amarelleceram n’este fune-

rario outomno do Seculo, roidas de febre e requeimadas de lagrimas, para as 

espargirem, como as virgens de Elseneur sobre o cadaver de Ophelia, ante duas 

fi guras de sorriso triste, que são a Resignação e a Nostalgia. (p. 40)

Em 1892, nesse «funerário outono do século», saía dos prelos de Léon Vanier a 
primeira edição do Só, onde António Nobre exortava os pintores lusíadas a fi xarem em 
telas um país estranho58. Precisamente no mesmo ano, viam a luz os imponderáveis 
estudos e phantasias de Gouaches. Saberia o seu autor que, com esta «prosa alucinada»59, 
correspondia ao insti gante repto que Anto lançava da Paris de Baudelaire?

Resumo

Por meio da análise dos textos coligidos em Gouaches de João Barreira (1892), generi-
camente rotulados como poemas em prosa, pretende-se, neste estudo, esclarecer um 
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traço distintivo de um género intrinsecamente híbrido e problemático: a sua inclinação 
pictórica. De facto, desde as incursões pioneiras de Aloysius Bertrand às mais arrojadas 
tentativas subsequentes, o poema em prosa simbolista defi niu-se através da instabilidade 
inter-artística, dialogando com a pintura, escultura ou artes decorativas.

Abstract

Through a close reading of the texts collected in João Barreira’s Gouaches (1892), 
broadly classifi ed as prose poems, this study aims to shed some light on a key feature 
of this hybrid and problematic genre: its pictorial inclination. In reality, from the pio-
neering attempts of Aloysius Bertrand up to the more challenging later endeavours, 
the symbolist prose poem de fi ned itself through inter-artistic instability, drawing upon 
pain ting, sculpture or decorative arts.
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1. É facto que várias lacunas e defi ciên cias 
prejudicam ainda a dilucidação conceptual e 
a subsequente operatividade histórico-literária 
e hermenêutica de categorias estilístico-perio-

dológicas atinentes ao devir da narrativa no trânsito do século XIX para o século XX. 
Assim acontece com a noção de Impressio nismo, que se vê ainda enredada entre a 
extrapolação de meios perceptivos e expressivos (de boa serventia tanto para a evolu-
ção de realistas e naturalistas quanto para a divergente orientação de decadentistas e 
neo-românticos, ou de simbolistas e modernistas) e a insufi ciente defi nição como sistema 
alternativo de valores estético-literários.

Por outro lado, a poesia lírica tem merecido justifi cada primazia nos estudos consa-
grados a outros estilos epocais (Decadentismo, Simbolismo, Neo-Romantismo e, até, 
Modernismo) dominantes nos períodos em causa.

Apesar disso, porém, é hoje mais notório que o fi m-de-século e os alvores do sé-
culo XX se constituíram em tempos de fecunda crise dos modelos de fi cção narrativa e 
em tempos de emergência não só de uma nova importância da narrativa breve, como 
também de uma busca de novas formas de actualização das potencialidades dessa 
narrativa breve.

2. O papel que o Decadentismo jogou na narrativa do fi m-de-século (e diferen-
temente, por derivas epigonais ou miscigenantes, na das primeiras décadas do século 
XX) tem de compreender-se como efeito da sua integração na recente cadeia pós-bau-
delairiana da modernidade estética e da inerente assumpção do princípio de primazia 
endógena do novo, de acordo com a sua confi guração global como estilo epocal que, 
apontando o seu potencial de desagregação e de túrbida remodelação, assim pudemos 
já sintetizar: «Sob o signo da reacção irracionalista e espiritualista contra o Positivis-
mo e o Cientismo, e no quadro de uma mais lata renovação estética antinaturalista e 
antipar nasiana, o Decadentismo distingue-se pela simbiose da retoma artifi cialista de 
pendores românticos, do pessimismo agónico e do esteticismo mórbido, numa poética 
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da sugestão verbo-musical de matizes perceptivos, oposta à tradição arquitectural do 
discurso literário e afecta ao princípio temático-formal da decomposição»1.

No Decadentismo, a narrativa sofrerá, pois, as descontínuas ou mesmo confusas in-
junções dessas características sistémicas, ao mesmo tempo que se ressente da primazia 
modal da lírica que coevamente a estética do Simbolismo estabelecia. Mas, se é inegável 
esse ascendente em favor da liricização da fi cção narrativa, também é verdade que em 
muitos textos poéticos hegemonizados pelo Decadentismo se foge à lição verlainiana 
e se acolhe a narratividade (em Portugal, bem dotada em Eugénio de Castro e frustre 
noutros autores), por vezes de índole torrencial (vg. em D. João de Castro).

É talvez por idênticas razões que o Decadentismo se realiza menos do que o 
Simbo lismo no poema em prosa, encontrando a sua mais complexa e marcante reali-
zação estético-literária em textos de Fialho de Almeida, no Raul Brandão nefelibata e 
nos «estudos» e «fantasias», «conceitos» e «alegorias» de João Barreira. As designações 
destas ténues sequências diegéticas logo indiciam a subsistência de alguma discursivi-
dade narrativa e, ao mesmo tempo, a contaminação do enredo fi ccional por digressões 
entre fantasistas e refl exivas – mais próximas, em todo o caso, do conto simbólico em 
prosa poética do que, por um lado, da narrativa-ensaio e, por outro lado, do genuíno 
poema em prosa.

Mas a progénie dos Gouaches de João Barreira, tão celebrados em Portugal e no 
Brasil, denuncia que os frutos da estesia de crise decadentista nesta área da narrativa 
não chegarão a consubstanciar uma nova alternativa genológica (que as meras reorien-
tações ideotemáticas, bem patentes, não chegam para constituir). Em todo o caso, é na 
sequência dos Gouaches que colocaríamos as tentativas mais fortes de alteração formal, 
isto é, um novo tipo de textos breves com pretensões simbólico-poéticas, mas que se 
quedam pelo afectado impressionismo, pendente à estruturação iterativa e ao estilo 
anafórico e metafórico: Tristia e Além de Antero de Figueiredo, Alva de Alberto Pinheiro 
Torres, Aguadas de V. Ortigão Sampaio, etc.

A pressão dos motivos e temas paradigmáticos na estesia de crise é o que, em 
contrapartida, mais se faz notar na restante narrativa decadentista. Mas é relevante que 
ela não seja correspondida no romance – o único romance importante nas hostes nefe-
libatas (Os Malditos, de D. João de Castro) tem muito a ver com a evocação das condições 
e dos protagonistas do movimento literário fi nissecular, sobretudo na área portuense, 
mas tem pouco de estética decadentista sob o ponto de vista técnico-compositivo. É 
antes na novela e sobretudo no conto, por vezes já conto breve entre o episódio e o 
aforisma, que se refracta a inspiração decadentista.. Evidenciam-se assim contos ora de 
índole agónica e ocultista (v.g. João da Rocha, Angústias), ora de ostentação mórbida 
(v.g. Júlio Dantas e Manuel Penteado, Doentes), ora de culturalismo mundano (v.g. Hen-
rique de Vasconcelos, A Mentira Vital, Flirts, etc.) – com tendências temático-formais que 
se prolongam no século XX através de autores como Vila-Moura ou Albino Forjaz de 
Sampaio e, de outro modo, através da novelística de Mário de Sá-Carneiro.

1       José Carlos Seabra Pereira, História Crítica da Literatura Portuguesa (Do Fim-de-século ao Modernismo), vol. 
VII, Lisboa, Editorial Verbo, 1995, p. 22.
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3. Mais programático, e mais marcante até no devir da modernidade literária pela 
deslocação do acento para a consciência artística e o fazer da obra na e pela lingua-
gem (situando a exigência endógena do novo preferencialmente aí, e não no carácter 
insólito das realidades empíricas ou das idealidades constituídas em referentes textuais), 
o Simbo lismo leva a que sejam as suas orientações estéticas – mesmo quando objecto 
apenas de difusa problematização ou proposição, como acontece em Portugal – que 
não só potenciem na criação e na crítica certas outras novidades relativas à narrativa 
da viragem do século, mas também coonestem as injunções decadentistas na evolução 
epocal do discurso fi ccional.

Se é incontestável que, considerado em desencontro com a confi guração complexa 
e requintada do homem fi nissecular, com a nova mundividência idealista e intuicionista, 
com a nova prioridade de captação da durée, dos matizes e fl uidescências percepcionais, 
o modelo realista e naturalista do romance entra em crise, é facto também que, sem 
embargo dos contributos convergentes do Decadentismo e das correntes neo-român-
ticas, é a doutrina de orientação simbolista que inspira, alenta e legitima não só essa 
alteração abrangente no sentido da crise do modelo até aí consagrado do romance, mas 
também a derrogação da própria primazia do romance e o encaminhamento da fi cção 
para o gosto da narrativa breve ou fragmentária, para o predomínio do conto sobre 
a novela, enfi m para a reelaboração da novela ou do conto e para a experimentação 
de outros tipos de narrativa breve à imagem das concretizações (então triunfantes) 
do modo lírico. Tudo isso ressalta, aliás, graças à consciência metaliterária, genológica, 
experimentadora, de verdadeiros fi ccionistas como Trindade Coelho (mestre de contos e 
«baladas», e autor de vários textos refl exivos e experimentais), de poetas como Eugénio 
de Castro e de escritores polivalentes, semimalogrados criadores mas valiosos teórico-
críticos, como Carlos de Mesquita.

As novas exigências do Simbolismo euro-americano em relação à narrativa não 
implicavam só objecção às opções temáticas da fi cção realista e naturalista. Também 
provocavam: desvalorização da estrutura discursiva do romance (e, nele, da intriga); 
subalternização da própria novela (mesmo a meio do seu período áureo em França, 
entre 1870 e 1925) à preexcelência do conto (para Villiers de I’Isle-Adam e para Marcel 
Schwob, como para os outros discípulos esteticistas de Poe e Baudelaire, ao contrário do 
romance o conto possibilita a evocação de entidades remotas e a sugestão dum mundo 
eva nescente, desprovido de signifi cado explícito mas prenhe de sugestões simbólicas); 
sondagem de soluções de compromisso através das potencialidades de micronarrativas 
(«Études», «Proses», «Minutes»…) cuja inspiração impressionista se afastava da estrutura 
e da intencionalidade do fait-divers e surgia como ponte óbvia para aquela novelística 
de «retention of the moi» que, segundo estudiosos como Karl D. Uitti2, toda a renovação 
fi nissecular visa.

Porém, impunha-se sobretudo um espírito global de reconversão liricizante – para 
que o Simbolismo recebia incitamentos de vários lados: do Idealismo hegeliano de 
Villiers de l’Isle-Adam ao wagnerismo, da fi losofi a do Inconsciente de Hartmann às re-
fl exões sobre a linguagem que, por 1887, Édouard Dujardin faz na Revue Wagnérienne, 

2       Karl D. Uitti, The Concept of Self in the Symbolist Novel, The Hague, Mouton, 1961.The Concept of Self in the Symbolist Novel, The Hague, Mouton, 1961.The Concept of Self in the Symbolist Novel
3       Édouard Dujardin, Le monologue intérieur. Son apparition. Ses origines. Sa place dans l’oeuvre de James Joyce 
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dos textos programáticos de G. Katui (que nas revistas La Vogue e L’Événement parece 
anunciar La soirée avec Monsieur Teste de Valéry) e de Théodor de Wyzewa (que na Revue 
Wagnérienne parece anunciar o Ulysses de James Joyce).

O modo lírico é promovido pelo Simbolismo a presidir à movência discursiva dos 
textos na surpreendente diluição das fronteiras entre os géneros e subgéneros literários. 
Declara-se então uma crise da narrativa (e do drama, aliás) enquanto forma natural da 
literatura, refl ectida nas tentativas de reelaboração dos seus géneros ou de descoberta 
de alternativas segundo as injunções do paradigma lírico. Isso mesmo anunciava em 
Portugal, no ano de 1889, nos prolegómenos da “revolução” literária sob o signo dos 
esteticismos decadentista e simbolista, um dos principais textos doutrinários das confl i-
tuantes revistas coimbrãs – a «Palestra com o Dr. Topsius» que Alberto Osório de Castro 
(decerto ainda demasiado condicionado pelo prestígio da fi cção de Paul Bourget) encena 
na Boémia Nova: «Século de análise dissolvente, de crise social, de crise fi losófi ca, que 
forma de arte pode melhor condená-lo que a poesia e o romance psicológico, duas 
formas idênticas e iguais do mesmo desdobramento estranho e pungente sobre nós 
mesmos e sobre as almas dos outros? (…) Apenas a poesia vencerá o romance, verá 
você, quando ela se tomar menos precisa, mais estranha e subtil, mais doente e menos 
lúcida, como que uma melodia e como que um nevoeiro pacifi cante e vago…».

Com plena congruência logo sobressaem, nesse fenómeno sobredeterminado que 
foi a metamorfose simbolista da fi cção narrativa, a tentação e a tentativa de aproximá-la 
da poesia, na senda de grandes decadentistas como D’Annunzio ou Valle-IncIán.

É certo que, quase por todo o lado e também em Portugal, o Simbolismo falhou 
em encontrar estremes concretizações numa narrativa que fosse peculiar da sua estética 
de estilo epocal hegemónico; e que, mais do que o Decadentismo e o Neo-Romantismo, 
promoveu muitas vezes a alternativa do poema em prosa preterindo novas confi gura-
ções da narrativa breve ou confundindo estas com a fusão da digressão impressionista 
com a prosa poética.

Mas têm vindo a ser valorizados por estudiosos do Modernismo os caminhos que 
a tacteante narrativa simbolista lhe foi rasgando no devir do regime metonímico para 
o regime metafórico (na acepção jakobsoniana) e, portanto, não só no processo de 
esbatimen to da estrutura dos acontecimentos externos em favor da introspecção e da 
refl exão, da «rêverie» e da análise psicológica ou ontológica, mas também no ânimo de 
experimen tação e inovação que toma viável esse processo e nos procedimentos técni-
co-formais que lhe são correlatos. São-lhe, com efeito, tributários a organização estética 
da narrativa por alusão ou imitação de modelos literários e/ou arquétipos míticos, o 
tratamento do espaço e do tempo segundo a técnica de «repetição com variação» de 
motivos, símbolos ou imagens, etc. Tudo isso implicava uma nova narrativa perspectivada 
a partir da cons ciência dos protagonistas doravante concebida como instância a partir 
da qual o real aparece; e implicava ainda, para a narrativa (como Julia Kristeva viu para 
a poesia simbo lista), uma nova situação dialéctica do sujeito na linguagem.

Antes disso mesmo, porém, o Simbolismo marcara indelevelmente o devir de toda 
a fi cção narrativa moderna (e, por isso, também o da narrativa breve) ao impor a refl e-
xão crítica sobre o ponto de vista e ao associar às alterações da perspectiva narrativa a 
importante inovação técnica constituída pelo monólogo interior. Se a problematização 
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metaliterária do ponto de vista ainda se propunha como pertinente para hipotéticas 
metamorfoses do romance – faz parte, nomeadamente, da concepção de romance wag-
neriano em Wyzewa –, é sobretudo na narrativa breve que se evidenciam os processos 
técnicos da sua actualização, nomeadamente nos contos do Marcel Schwob da «des-
cription progressive» ou nos contos Les hantises de Édouard Dujardin. No superador 
prolongamento dos «romanciers de l’instantané» e dos seus discípulos fi nisseculares 
(Jean Lorrain, E Poictevin, Paul Adam), é esse mesmo Dujardin que teoriza o monólogo 
interior na novela (?) Les lauriers sont coupés (1887), para mais tarde o historiar, já com 
recuo perante as múltiplas narrativas da corrente da consciência e o caso singular de 
J. Joyce.

Embora, graças às suas características de técnica adequada à apresentação ou su-
gestão dos conteúdos e processos psíquicos no seu estado incoativo e transiente, o 
monólogo interior se tenha tomado nuclear em grandes e alentados romances – como 
o próprio E. Dujardin mostrava bem o saber ao rever, por 1931, Son apparition. Ses ori-
gines. Sa place dans l’oeuvre de James Joyce et dans le roman contemporain –, o certo é 
que confere com as motivações do surto fi nissecular das formas de narrativa breve a 
maneira como Dujardin (e com ele os simbolistas euro-americanos) o concebia: «(…) 
et ainsi répond-il essentiellement à la conception que nous faisons aujourd’-hui de Ia 
poésie»3.

Sublinhe-se que a emergência do inédito processo do monólogo interior – alheio 
à disciplina esclarecedora do narrador, irrompendo sem ser pronunciado no íntimo da 
personagem e apenas para ela fl uindo consoante vão correndo imagens e ideias – se 
integra numa mais lata novidade de estruturação formal e de reconversão elíptica da 
prosa poética que toma Les Lauriers sont coupés uma narrativa especifi camente simbolista 
e inconfundível com outras fi cções fi nisseculares paralelamente insólitas, mas de índole 
decadentista – maxime, por exemplo, o A Rebours de J. K. Huysmans. A novela (?) Les 
Lauriers sont coupés distinguia-se sem dúvida por um labirinto temático que, sabemo-lo 
hoje, antecipava Joyce; mas a obra de E. Dujardin não menos se distinguia pela introdu-
ção de uma nova forma – uma forma, diríamos, para suscitar sintomas, uma forma não 
de desenrolar de eventos ou de desenvolução de caracteres, mas sim de circularidade 
ou acumulação de indícios imagísticos e simbólicos.

Ora, se pensarmos que Ortega y Gasset caracterizará a narrativa modernista como 
aquela que deixa de ser um relato de aventuras para se tomar um jogo de fi guras, e, 
por outro lado, que o «easy rhythm» teorizado retrospectivamente por E. M. Forster em 
Aspects of the Novel é o da forma «repetition plus variation»4, constatamos que a novela 
(?) de Dujardin e quantas dela se aproximam na viragem do século (inclusive em Por-
tugal) não só relevam do marco histórico-literário constituído pela narrativa breve do 
Simbo lismo, como fazem caminho para a narrativa modernista.

Em Portugal, o abalo desestruturante e o impulso prospectivo, trazidos pela difusa 
doutrinação simbolista a um mitigado lastro de inovação oferecido pelas Prosas Simples 

et dans le roman contemporain, Paris, Albert Messein, 1931, p. 59.
4       E. M. Forster, Aspects of the Novel, London, Edward Arnold Publishers, 1960, p. 154.  Aspects of the Novel, London, Edward Arnold Publishers, 1960, p. 154.  Aspects of the Novel
5       Maria Celeste dos Santos Januário, Marques. História d’um perseguido de Afonso Lopes Vieira. As ambiguidades 

do discurso carnavalesco. Ruptura, vida e morte, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-Universidade 
Nova de Lisboa, 1994.Rumos de Narrativa Pré-modernistaNova de Lisboa, 1994.Rumos de Narrativa Pré-modernista | José Carlos Seabra PereiraNova de Lisboa, 1994. | José Carlos Seabra Pereira
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(1886) de Guilherme Gama, levam em certos momentos ao limiar de uma nova solução. 
Assim, Trindade Coelho, que no conto poético «Maria – Monólogo dum sonâmbulo» de 
1893 subvertia o bucolismo e o lusitanismo literário numa insólita decomposição da 
frase e do texto, chega a conceber o conto como «a forma intermédia da arte literária 
(…) entre a prosa e o verso» e qualifi ca metaliterariamente Os Meus Amores (1891) 
como colectânea de Contos e Baladas. João Barreira, por seu turno, aproxima-se por 
vezes daquela renovação requintada e musical que o Eugénio de Castro das «Prosas 
deco rativas» projectava em 1892 para a prosa literária na modernidade anti-naturalista 
da «Advertência» à série de poemas em prosa «Safi ra» («uma prosa onde a música das 
palavras se case com a tendência musical das ideias, uma prosa requintada e singular 
como certas estufas de Nice onde se violenta a natureza»). E Carlos de Mesquita atribui 
ao para-heterónimo Bartolomeu de Frágua, na «Notícia dum Romancista Inédito» (1900), 
uma narrativa que desloca a leitura para «indecisos fantasmas que se movem sobre uma 
tenebrosa imensidade povoada de entidades metafísicas».

A tudo o que aí houve de incipiente, mas também de fecundas intuições e incoativa 
actualização de ricas virtualidades, juntam-se os traços indeléveis que a estética simbo-
lista imprime aos contos excelentes de António Patrício: na prosódia palimpsesticamente 
versifi catória (parágrafos e parágrafos de «Diálogo com uma Águia», de «Suze» e de «O 
Veiga» correspondem à distribuição linear de estrofes de decassílabos ou alexandrinos), 
na versatilidade alusiva e nos recursos formais de estranhamento perceptivo. Assim se 
redimensionam, aliás, as também insofi smáveis componentes decadentistas e neo-român-
ticas dessas poliédricas narrativas breves.

Note-se, en passant, que Serão Inquieto remata por um texto de aparência não 
fi ccional, mas duplamente signifi cativo no devir primonovecentista da narrativa breve. 
Por um lado, a sequência de refl exões fulgurantes com o título «Words…» relevam de 
um pendor para a indistinção do relato com o aforisma, sendo que este se alargará em 
voga (com Albino Forjaz de Sampaio e outros) num período onde podemos dizer que 
se acentuam as características destacadas por historiadores e teorizadores do chamado 
micro-relato, como Irene Andres-Suárez (nomeadamente o reforço dos valores conota tivos, 
do efeito projec tivo do título, da concentração numa situação simbólica ou na metafori-
zação dum estado de ânimo); por outro lado, os fragmentos cintilantes ou lapida res de 
«Words…» são dados como extractos de um caderno de notas de C. F., ex-condiscípulo 
do autor que, talvez entre Heine e Nietzsche como certo Fradique Mendes, compusera 
também «uma obra de humorismo lírico, de ironia comovida e fi losófi ca: – A Metafl sica 
de uma borboleta».

4. São ainda parcialmente tributários do impacto do Simbolismo no modo narrativo 
os processos que potenciam a exploração reversa da técnica impressionista e a sua in-
tegração superadora nos rumos expressionistas em Fialho de Almeida, em Raul Brandão 
e no Marques de Afonso Lopes Vieira.

Desde os estudos pioneiros de Costa Pimpão foi-se reconhecendo todo esse processo 
em Fialho de Almeida, que ao mesmo tempo promovia a emancipação dos caracteres 
temáticos e estilísticos afectos à bizarria «artiste» e confortava a opção pelo conto no 
romancista fracassado que Fialho também se julgava.

Quanto a Afonso Lopes Vieira, a novela «Marques» (História dum perseguido), tão 
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contrastante pela faceta de intervenção ideológica com as visões estereotipadas da 
trajectória do autor, revela-se bem insólita pela personalidade do protagonista, vivendo 
no patético e no grotesco a luta inglória pela identidade pessoal, pelo reconhecimento 
do nome e de si mesmo; e revela-se ainda mais interessante na desconstrução e experi-
mentação do discurso narrativo.

De facto, «Marques» impressiona como novela (des)estruturada em congruência 
com o regime alucinatório e onírico, esquizofrénico e fantástico em que vive o seu 
prota gonista. A sua história é narrada descontinuamente, com uma justeza afi nal que 
os modelos do Realismo e do Naturalismo não propiciavam: episódios fl agrantes, ana-
lepses, monólogos interiores, efabulações em jeito de parábola pelo “poeta” Benvindo, 
falas de profetismo irónico pelo escriturário e “fi lósofo” Roldão, inadvertidos relatos de 
intros pecção fantasmática e de pesadelos pelo anti-herói Marcos – tudo se emalheta 
com efi caz estranhamento nesta narrativa pioneiramente desalinhada.

Mas já no I Ciclo de Conferências sobre a Narrativa Breve, em boa hora concebidas e 
promovidas pelo Centro de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, aquela nossa 
leitura dos inovadores aspectos técnico-compositivos da novela de Afonso Lopes Vieira 
e o seu posterior estudo sob a óptica de As ambiguidades do discurso carnavalesco. 
Ruptura, vida e morte (levado a cabo por Maria Celeste dos Santos Januário)5, encontra-
ram excelente prossecução na análise de Marques que Paulo Alexandre Pereira então 
apre sentou6, modulando o esquema de traços distintivos da moderna narrativa breve 
de matriz impressionista proposto por Suzanne C. Ferguson7.

Agora, gostaríamos de sublinhar que, em nosso entender, no Marques de Afonso 
Lopes Vieira como no Raul Brandão de que iremos falar, se verifi ca que o Impressionismo 
literário – irredutível às técnicas de estilo e linguagem de uma estética do momento 
(sem dúvida importantes para fazer do texto o acto mesmo de percepção) enquanto 
estilo epocal que dá expressão sintética e irónica a uma visão do mundo marcada pela 
relatividade (e tentada ou traída pela atomização do mundo mental e objectal) – se 
gera nas entra nhas do Naturalismo para, podendo correr ainda paralelo a ele (como 
no Arno Holz do «Impressionismo sensacionista»), abrir afi nal para o Expressionismo 
e para o Futurismo enquanto manifestações literárias de Consciência explodida num 
universo fragmentado.

Em Raul Brandão, declarando-a após a comparticipação n’ Os Nefelibatas (1891),
subscritos pelo pseudónimo colectivo Luís de Borja, a crise do romance em favor das 
formas várias de narrativa breve tomou outras feições, embora passasse no fi m-de-século 
pelo fascínio do conto fantástico e do folhetim alegórico e, posteriormente, pela integra-
ção de similares sintagmáticas narrativas em discursos com heterogénea composição 
de mais longo curso.

6       Paulo Alexandre Pereira, «Aspectos da modernidade em Marques (Historia d’um perseguido) de Afonso Lopes 
Vieira», in Maria Saraiva de Jesus (coord.), I Ciclo de Conferências sobre a Narrativa Breve, Aveiro, Centro de 
Línguas e Culturas-Universidade de Aveiro, 2001, p. 45-54.

7       Suzanne C. Ferguson, «Defi ning the Short Story. Impressionism and Form», in  Michael J. Hoffman, Patrick 
D. Murphy (eds.), Essentials of the Theory of Fiction, London, Leicester University Press, 1996, p.287-300.
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Toda a obra novecentista de Raul Brandão se distingue pela (des)estruturação frag-
mentária e reiterante, porque toda ela vive em regime paroxístico e contrapolar ou 
ambivalente; e isso provocou no primeiro quartel do século XX um efeito desconcertante 
que motivou, primeiro, reacções críticas incompreensivas, depois valorizações reticentes, 
enfi m reconhecimento do alto valor pioneiro.

Com força e originalidade que parecem potenciadas pelos próprios constrangi-
mentos que para a composição narrativa provinham das facetas principais de inquirição 
metafísica, efabulações da «dor» e atmosfera poética, a obra de Raul Brandão é a que 
na viragem do século mais põe em causa o paradigma naturalista e mais desagrega o 
modelo realista. Sem embargo de algumas inadvertidas afi nidades com o Modernismo 
nas rupturas técnico-compositivas da narrativa e em acenos à soberania da linguagem (e, 
portanto, à precedência do trabalho literário na e pela linguagem), o que Raul Brandão 
melhor antecipa, a nível semântico-pragmático e a nível técnico-compositivo, é a litera-
tura de inspiração existencialista, a narrativa do absurdo e a requestionação formal do 
nouveau roman. Entre as heranças fi nisseculares e esses rasgos precursores afi rmam-se 
os parentescos com o Neo-Romantismo saudosista; mas a mais congruente integração 
sistémica do universo fi ccional e do discurso narrativo de Raul Brandão, da sua surrea-
lizante subversão do real pelo «sonho» e do seu idiolecto literário, parece sem dúvida 
a da sua leitura à luz do Expressionismo. No contexto desta conferência essa índole 
expres sionista, tão singular em Portugal, não é sáfara em consequências; mas convirá 
decerto destacar mais outros aspectos.

O trajecto fi nissecular de maturação do escritor é ponteado por contos (e crónicas) 
cada vez mais singularizadores da sua integração decadentista. Num momento relevante 
desse trajecto – aquele em que Raul Brandão se toma um dos directores da Revista 
d’Hoje, «Publicação de Arte e do Sobrenatural» –, a sua especial atracção pela temática 
de «O anarquismo», isto é, a ponte para a recreação estética do mundo do vício e da 
miséria, para o gosto da observação do sofrimento e a sua consagração dolorista como 
fatalidade positiva, e a captação na experiência acrata de uma excitada convicção de 
sonhadores em avatar do imorredoiro sentimento religioso, manifesta-se não apenas 
em divagações refl exivas, mas também em pequenos quadros efabulados que lhes 
sucedem. Logo depois, enquanto na Revista d’Hoje insere excertos do «Diário» de K. 
Maurício (perso nagem fi cta que d’Os Nefelibatas passará à História dum Palhaço, 1896), 
Raul Brandão desdobra-se em colaborações na imprensa, entre as quais se destacam 
algumas «Sextas-feiras» no Correio da Manhã – textos extraordinários com evocações 
impressionistas do noctívago baudelairiano e com alegorias ou contos fantásticos de 
motivações deca dentistas; corporizações do profundo pessimismo em inimitáveis fi guras 
de loucos, de anarquistas, de clowns, de seres disformes ou misteriosamente doentes.

Na História dum Palhaço, o fragmentarismo estrutural, o difuso especular sob o signo 
do niilismo moral, a prosa sacudida, de curtos períodos e nominais, por vezes reduzidos 
a uma única palavra, justifi cam-se pela íntima ligação à índole fantástica e nevrótica de 
fi guras e ambientes, e constituem insólitos factores de requestionação e de renovação 
da novelística.

N’Os Pobres (redigidos em 1899-1900, embora só publicados em 1906), Gabiru, 
ema na ção fantástica do autor-narrador e fi lósofo orgânico dos miserandos, leva o seu 
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desarticulado e complexo esforço de emancipação humana até «inventar uma língua 
nova», com que pudesse cabalmente dizer-se e denunciar a vida social como violen-
tação organizada, a educação como instrumento de normalização esterilizadora, etc.; 
e ao mesmo tempo, Os Pobres prosseguiam a tentativa (oriunda do Simbolismo) de 
sín tese entre modos literários sob primazia dos valores da lírica e nos meios estilísticos 
próprios da prosa poética (sobretudo as fi guras de reiteração e a estruturação triádica 
dos sintagmas).

Finalmente, sublinhe-se que o remate da trajectória literária de Raul Brandão se 
realiza num notável O Pobre de Pedir tão ambivalente na condição semântico-pragmática 
– entre a fi ccionalidade e a referencialidade imediata à realidade empírica da experiência 
pessoal do autor e do seu contexto existencial – quão ambíguo na estruturação formal 
– só predominantemente narrativa autodiegética de forma diarística. A efabulação, com 
sua insólita sucessão de acontecimentos (revolta milenarista de camponeses, fuga do pro-
tagonista para a cidade, noite apocalíptica, fuga de Stela com os revoltosos, re gresso do 
protagonista à aldeia…) serve de esquema de sustentação ao discurso interior; e, sendo 
«Confessionalismo na voz do outro, que sou também eu», O Pobre de Pedir realiza pelo 
monólogo interior «a contradição que há entre mim e mim», num dialogismo em que 
o sujeito se vai confrontando consigo mesmo (ou com o seu «fantasma») na alteridade 
da natureza instintiva, da máscara social, da transcendência sagrada, da humanidade que 
se afi rma outra no feminino (Sílvia, Stela) e na classe social (camponeses pobres).

5. No interlúdio, tão compósito e oscilante, que a narrativa conhece entre o Natura-
lismo e o Modernismo, assinalemos a crescente preocupação psicologista que, entre 
outras vias, experimenta uma poética de fi cto memorialismo e de fi cta epistolografi a. 
Exemplifi cativo das aspirações e potencialidades dessa tendência, mas também das limi-
tações de execução que ainda marcam essa fase, é o livro Prosas e Versos de Belchior da 
Nóbrega que Henrique Trindade Coelho lança entre a equívoca vertigem proto-hetero-
nímica que, na senda de Fradique Mendes, tentara Carlos de Mesquita com Jerónimo 
Freire ou Raul Brandão com K. Maurício, e a estratégia neo-romântica de autentifi cação 
vivencial do discurso literário que, por muitos outros, Júlio Brandão tomara recorrente 
(endossando a uma personagem fi cta a autoria de textos de que o escritor seria apenas 
o transmissor). Trata-se de obra morfologicamente compósita: primeiro, narração ana-
léptica da vida do herói senhorial, levada a cabo por um sobrinho (que remonta a eras 
revolvidas da crónica familiar); seguem-se as «Cartas» de Belchior da Nóbrega que, sem 
verdadeira autonomização do discurso, complementam o retrato do herói e o traçado 
da sua deriva, sublinhando a sua fradiquiana componente cosmopolita e até exótica; por 
último, sequência de 29 sonetos também atribuídos a Belchior da Nóbrega. No fundo, 
visa-se uma réplica neo-romântica e lusitanista do Afonso da Maia queirosiano, mas a 
inovação formal ensaiada para a consumar pouco além foi da justaposição de discursos 
relevando da actualização de códigos de géneros diversos.

Complementarmente, em relação aos dois principais candidatos primonovecentistas 
à sucessão queirosiana – Manuel da Silva Gaio e Carlos Malheiro Dias –, assinalemos 
que o primeiro afaz repetidamente a mão para o romance construído à maneira de Eça 
(Torturados, 1911) através de novelas curtas (Pecado Antigo, 1893) e longas (A Dama de e longas (A Dama de e longas (
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Ribadalva, 1901, Últimos Crentes, 1904, 1904, 1904 irónica revisitação em prosa quase poética do 
visionarismo sebástico) e através de contos (outra Dama de Ribadalva, 1903), enquanto 
Malheiro Dias faz o percurso inverso, abandonando as grandes construções romanes-
cas a partir de 1902 (com a «novela romântica» A Paixão de Maria do Céu, historicista, 
passio nal e alegórica), para se destacar inovadoramente «nos moldes breves» quer do 
dito «romance de magazine» – O grande Cagliostro (1905), novela de aventuras em mo-
derna feição policial, com inegável vigor folhetinesco –, quer de contos (A Vencida,1907)
que por vezes se revelam narrativas breves quase sem história (que, no dizer de Óscar 
Lopes, prenunciam Torga).

A outra fi gura que – além do já focado Raul Brandão e omitindo agora, por razões 
diferentes, Aquilino e Manuel Ribeiro – se evidencia na audiência pública durante os 
primeiros decénios do século XX, é Antero de Figueiredo, que faz um trajecto de gra-
dativo apego (mais sob signo camiliano do que queirosiano) a longas narrativas, aliás 
de inspiração variada e de idêntico sucesso epocal. Parte, porém, de experiências diver-
gentes, mais prometedoras do que plenamente conseguidas. Após as já referidas no fi m 
de século, destacam-se a «Novela de Teatro» Cómicos (1908) e a novela de epistolografi a 
unidireccional Doida de amor (1910). Sobretudo a primeira surpreende pela sintagmática 
assumidamente desconexa, fazendo passar por entre observações marginais do narrador 
homodiegético (Manuel do Monte) a expressão da crise do protagonista seu amigo 
(João Eduardo) e do desfecho trágico dos seus amores com Regina através de páginas 
de diário fragmentado, cartas, relatos de episódios…

6. De vários casos de miscigenação do esteticismo fi nissecular (mormente de índole 
decadentista) com tendências neo-românticas da viragem do século e dos primeiros 
decénios do século XX ressalta uma comum opção fi ccional (por vezes doutrinária e 
até metanarrativa): a preferência ou a atracção exclusiva pela narrativa breve, isto é, 
pela novela e sobretudo pelo conto e seus avatares minimalistas (contarelo, episódio 
efa bulado, etc.).

O caso mais notável neste âmbito é, sem dúvida, o de M. Teixeira-Gomes, que – pela 
fundamentação teórica, pela consciência artística, pelos gostos temáticos, pelo apuro 
escritural, pelo prazer verbal – atinge culminâncias daquele esteticismo e, ao mesmo 
tempo, rompe com o seu convencionalismo sociocultural ao insufl á-lo, de assumido in-
dividualismo epicúreo e amoral, sob o ascendente predilecto de Nietzsche. No discurso 
misto da narrativa breve de M. Teixeira-Gomes, que por vezes se arrisca até à aparência 
inorgânica, a valorização dos poderes genésicos da própria linguagem (na sequência 
da lição simbolista de poli valência e sugestão) e até a convicção de que é o estilo que 
imortaliza as obras-primas (na sequência de Flaubert, dos Goncourt, do Decadentismo) 
associa-se ao desígnio de afi rmação vital na própria experiência textual, enquanto legí-
tima transfusão de uma individualidade excepcional (em sintonia com as aspirações 
epocais do Neo-Romantismo vitalista).

Adentro da subalternização dos modos e géneros tradicionalmente preponderantes 
e de uma estética de fl uidez das fronteiras dos géneros e subgéneros que lhes servem 
de alternativa, através da exploração em narrativas breves dos códigos da novela e do 
conto, da carta e da crónica (impressões, digressões), M. Teixeira-Gomes distingue-se por 
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defender e efectivamente cultivar o rigoroso acabamento estrutural e estilístico. Assim, 
busca a «acabada perfeição» (com que no Carnaval Literário defende a dignidade das 
criações «curtas») mas preserva em simultâneo, sem defectividade fragmentária, o gosto 
digressivo e multipolar em infracção à necessidade diegética (veja-se, por exemplo, «Mar-
gareta», no seio da colectânea Novelas Eróticas, toda dominada pelo infl uxo do acaso e 
pelo gosto do imprevisível ou do fantasista). Como assinalou Urbano Tavares Rodrigues, 
nos contos de Teixeira-Gomes quanto mais esse tipo de empreendimento narrativo se 
toma subjectivo e/ou fantástico mais ganha em originalidade e força de comunicação.

Quanto a Justino de Montalvão, membro do grupo dos nefelibatas portuenses, muito 
chegado quer a Raul Brandão quer a António Nobre, teve sem dúvida uma participação 
na dinâmica grupal mais relevante do que a parca criação literária fi nissecular deixaria 
perceber, mas que os artigos dispersos por periódicos do último decénio do século XIX 
refl ectem. Com um intercadente trajecto de escritor, diplomata e memorialista, típico 
da época (de António Patrício a Alberto d’Oliveira e tantos outros), Justino de Montal-
vão exemplifi ca bem a eleição da narrativa breve em autores formados no «novismo» 
esteti cista (ou no seu epigonismo primonovecentista, como é o caso de Veiga Simões, 
também diplomata e autor dos contos wagnerianos de Nitockris, 1908, e das rêveries 
de Elegia da Lenda), mas que tendem a, com velada tensão ideológica, congraçar nos 
inícios do século XX um substrato decadentista com novas tendências neo-românticas 
– neste caso, ora de maiores afi nidades com a corrente vitalista e emancipalista, ora 
mais consonantes com a corrente saudosista.

Por fi ns de 1891, o opúsculo colectivo Os Nefelibatas (em cuja redacção reivindi-
cou ter comparticipado) esboça-lhe um perfi l de «organização oriental de artista (…) 
enca rando a Arte com o delicado egoísmo dum sibarita (…), indagando na velha Alma 
Humana fi lões ainda inexplorados, cinzelando o seu Sadismo (…)». Por essa altura, dele 
se anunciavam nada menos que três obras: Arte decadente (Perfi s literários – Crítica), Vi-
trais e Sadismo; e se a primeira deveria recolher as crónicas de intervenção «novista», 
com orientadas impressões de leitura ou evocações empáticas de nefelibatas – como 
as que então dispersava pela imprensa, antes de as metamorfosear no cosmopolitismo 
vivido de Poeira de Paris (1908) ou nos celebrados diários de viagem de Itália Coroada 
de Rosas (1910, (1910, (1910 4ª ed. 1928) 4ª ed. 1928) 4ª ed. 1928 –, as outras duas obras deveriam confi gurar-se ora como 
breves efabu lações ao jeito de João Barreira, ora como fugazes assomos discursivos a 
pender para o poema em prosa – tal como na Revista d’Hoje, por 1895-96, por 1895-96, por 1895-96 indiciara a 
publicação de «O jardim encantado (Pequena alegoria)» e «Balada de quem esperta».

Quando nos alvores do século XX Montalvão decide publicar contos, na colectânea 
Os Destinos (1904, (1904, (1904 reed. 1928) deparam-se-nos maioritariamente breves narrativas que 
ora parecem transpor para a prosa variações parafrásticas de poemas do Só, ora soam 
como antecipações brandonianas da fantasia macabra das Prosas Bárbaras editadas 
postu mamente no ano seguinte ao de Destinos. Entretanto, contos como «A Estátua» 
sintonizam, mercê da sensualidade jubilosa e da erótica hedonista, as manifestações 
críticas em que Justino de Montalvão converge com o “progressismo” ideológico dos 
neo-românticos vitalistas (mormente em certa palinódia na Seara Nova, onde o antigo 
nefelibata pro pugna a erradicação do esteticismo mórbido). Já em 1906, num opúsculo 
colectivo consagrado por Tomás da Fonseca e outros a O poeta cavador Manuel Alves, 
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Justino de Montalvão parcialmente se retracta, visto que, pelo entreposto neo-român-
tico do Volks geist, transitava do artifi cioso esteticismo fi nissecular para o consolador 
expressivismo; depois, enquanto Pascoaes o incluía nos sucessivos ensaios de cânone 
literário «lusíada», Montalvão chegará em 1924 à proposta seareira da «Nova Estética» 
de intervenção ético--social, que no seu caso só a narrativa breve poderia actualizar.

Não menos polígrafo e bem mais prolífi co, Vila-Moura ilustra uma variante destas 
combinatórias, mas num processo evolutivo que arranca das ambiguidades entre a óp-
tica naturalista e a óptica decadentista (no tratamento chocante de bizarrias mórbidas 
e eróticas) e que aporta à reconversão católica e nacional-corporativista da sentimentali-
dade e do heterotelismo neo-românticos (cujos mitos amorosos lusitanistas ecoam na 
duriense Raiz em Flor de 1931). De permeio fi ca um trajecto de fi cção narrativa que opta 
pelas formas da novela e do conto, e que, em rigor, desde o sucesso de escândalo com 
a inicial Nova Safo (1912) já se deixava intuir por detrás de «o vício iluminando a Arte» 
em torno da protagonista Maria Peregrina (efectivamente “rara” na excentricidade de 
atitudes e “errante” no cosmopolitismo das relações). Os volumes seguintes de «Contos 
e Novelas» (os Doentes de Beleza de 1913, os Boémios de 1914, de 1914, de 1914 os Obstinados de 1921) 
recom põem idêntica matriz com infl uxos do saudosismo irradiante de Pascoaes e do 
núcleo da Renascença Portuguesa, em que entretanto Vila-Moura se integra e em cuja 
A Águia colabora assiduamente – o que muito se refl ectirá também nos Novos Mitos de 
1934. De Almas do Mar (1924) para Piedade (1934) acentua-se a atracção pelos híbridos 
trechos de impressões e de ténue efabulação, num registo sob o ascendente de Raul 
Brandão.

Abdicando neste momento da análise, interpretação e valoração da obra fi ccional 
de Vila-Moura, importa sublinhar a candência da opção pela narrativa breve em autor 
tão produtivo e de tal notoriedade epocal – pendor que se assinala sobretudo quando 
em 1924 se lança na publicação da série «Novela Mensal» que, em sucessivos episódios 
de tese, ilustram a referida evolução ideológica desde Pão Vermelho até Palma Mater.

7. Já nestes (e noutros) exemplos de narrativa breve que releva da miscigenação 
de tendências estético-literárias se detecta esta relação do Neo-Romantismo com a 
narratividade: ao invés do que ocorre nos autores ou textos mais estrememente marca-
dos pelas estéticas decadentista e simbolista, não se pode afi rmar que na narrativa 
neo-romântica (ou de dominante neo-romântica, em casos de desdobramento fi ccional 
de poetas em verso, como a Florbela Espanca já por nós estudada, ou em prosa lírica, 
como o Pina de Morais vindo da leonardina Ânfora Partida, 1917) se esbate o apelo de 
contar em favor da sondagem poética da «retention of the moi» e dos arcanos simbó-
licos da condição humana.

Em contrapartida, o refl exo de contar resolve-se numa deriva narrativa em torno 
dos motivos emocionais do eu (e, por isso, às vezes também se aproxima da modulação 
lírica). Com essa deriva se conecta a preferência pelo conto e pela novela – curiosamente 
parecendo reverter às formas compositivas que a emergência da sensibilidade elegera no 
Pré-Romantismo: novela epistolar, novela diarística, ou memorialística, ou testamen tária… 
E, se deixarmos agora de remissa a consideração da novelística em Teixeira de Pascoaes 
e no núcleo saudosista, importa destacar que aquela deriva narrativa se conecta também 
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com a inspiração dos motivos e personagens na constelação ideotemática tradicionalista, 
pelas vias, paralelas ou interseccionadas, da retoma ruralista e da intenção psicologista, 
padronizadas por Trindade Coelho (pai) e por Júlio Brandão.

Lembremos, de novo, que são «Contos e Baladas» que n’Os Meus Amores, por vezes 
já com estrutura e estilo de fi cção psicologista, se narrativiza a análise diversifi cada da 
afectividade humana, ao mesmo tempo que superiormente se concilia a representa-
ção empática do meio com a superação da mimese na intencionalidade simbólica, a 
vero similhança dos retratos e a genuinidade da linguagem com a idealização e com a 
depuração estilística.

Por seu turno, Júlio Brandão concretiza a sua evolução, desde os textos decaden-
tistas e simbolistas do fi m-de-século até à integração no Neo-Romantismo do primeiro 
quartel do século XX, na novela (sentimental e epistolar) e sobretudo nos contos afi ns 
ou no apólogo espirituoso (que sobejamente já estudámos noutro ensejo e onde pu-
demos destacar o processo de encaixe de recontos atribuídos às personagens, numa 
espécie de metamorfose – cônscia? intencional? – da «alma oral» que parece marcar os 
primór dios do conto). E se no centro desse universo cordial que é a fi cção em narrativa 
breve de Júlio Brandão está o amor idealizado, o esquema passional de enamoramento 
e suas consequências, os embates extremos da paixão com o destino ou os obstáculos 
humanos e as reacções extremas que lhe correspondem na acção ou na cisma dos 
amantes, nele comparecem também, em alternância com a evasão pelo histórico, pelo 
lendário, pelo maravilhoso, a evasão ruralista (ou a variante conventual da metamorfose 
bucólica) e a evasão folclórica.

Por isso, de Júlio Brandão não fi cam longe contistas que se distinguem pela rege-
neração rústico-tradicionalista, quer se trate de autores cuja juvenilia decadentista se 
deixa sanear – como é o caso do Antero de Figueiredo de Partindo da Terra (1897)
– quer se trate de autores sob marcada infl uência de Trindade Coelho: escritores menores 
mas com lances estimáveis, que convivem com o mestre de Os Meus Amores – caso do 
Santos Melo de Telas Vivas (1885) – ou se consideram seus discípulos – caso de Júlio de 
Lemos –, ou se arvoram em seus émulos – caso de Eduardo Perez –, ou desaparecem 
prematuramente – caso sobretudo de Alfredo Serrano.

8. Persistem, todavia, os rumos contrastivos no relançamento da narrativa breve a 
caminho do Modernismo.

O caso de Carlos Parreira exemplifi ca bem o tipo de narrativa preferível ou possível 
para certa linha de esteticismo túrbido e afectado que singra desde o fi m-de-século 
até aos arredores históricos do Modernismo: para além do epigonismo temático emble-
matizado pelos títulos das suas colectâneas (A Esmeralda de Nero, matizado pelos títulos das suas colectâneas (A Esmeralda de Nero, matizado pelos títulos das suas colectâneas ( 1915; Bizâncio, 1920;
Ex-Votos, 1924), essa exemplaridade implica também, como notou Fernando Guimarães, 
o cultivo da «écriture artiste» numa estruturação mais de «folhetim novelado» do que 
propriamente de conto – tal como indiciavam, aliás, o terceiro título e o subtítulo do 
livro de estreia: «Rezas d’espuma e sarcasmo…».

Por seu turno, o caso de António Ferro exemplifi ca bem o misto de continuidade 
esteticista e de contágio iconoclasta que marca boa parte da narrativa gerada já pela 
integração circunstancial no movimento de Orpheu: a versão frívola do humor niilista 
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e do discurso paradoxal próprios do genuíno Modernismo transvasa do relato apoteg-
mático e do comentário elegante para os contos de A Amadora dos Fenómenos (1925) e
para a «novela em fragmentos» Leviana (1921), fundamentada no prólogo antinaturalista 
da 3ª ed. (1927), que se coaduna com a efectiva montagem da novela: como diria Óscar 
Lopes, a «justaposição de impressões do amante da Leviana, frases desta última, um seu 
diário, breves episódios anedóticos a seu respeito, cartas inteiras ou fragmentárias, ou 
bilhetes, e algumas cenas picantes».

Resumo

De modo a mapear os rumos da narrativa breve pré-modernista, examinam-se, no 
presente estudo, autores e obras de inscrição decadentista, simbolista e neo-romântica, 
que, na sua variedade poliédrica, não deixam de ser emblemáticos de uma mesma de-
manda, fi nissecular e primonovecentista, de formatos literários novos (aforisma, poema 
em prosa) ou renovados (conto, novela), bem como de expedientes técnico-narrativos 
inéditos (monólogo interior). Tirando, regra geral, vantagem de rendosas estratégias de 
miscigenação genológica e de uma notável ductilidade que lhe permite amoldar-se a 
distintos estilos epocais, a proliferação da narrativa breve pré-modernista constitui um 
sintoma eloquente da fecundidade da crise dos modelos narrativos que marcou o fi m-
de-século e os alvores do século XX. 

Abstract

So as to map the course of pre-modernist short narrative, we seek to examine 
decadent, symbolist and neo-romantic authors and works, which, though displaying 
undeniable diversity, are nevertheless emblematic of a similar quest for new (aphorism, 
prose poem) or renewed (short story, novella) literary formats and for innovative narrative 
techniques (interior monologue). Taking advantage of successful strategies of genre com-



59António Manuel Ferreira, Os poemas em prosa de Eugénio de Andrade | forma breve 2, 2004, p. 59-70

António Manuel Ferreira
Universidade de Aveiro

1       Eugénio de Andrade, À Sombra da Memória, Porto, Fundação Eugénio de Andrade, 1993, p. 159.
2       Luiz Pacheco, «Excelente Eugénio, em prosa», in Raio de Luar, Lisboa, Ofi cina do Livro, 2003, p. 67.Raio de Luar, Lisboa, Ofi cina do Livro, 2003, p. 67.Raio de Luar
3       Id., ibid., p. 67-68.

Os poemas em prosa 
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Na nota explicativa com que termina o 
livro À Sombra da Memória (1993), Eugénio de 
An drade diz o seguinte: «Terei de reconhecer 

que falo de mim mais do que devia mas, em prosa, ninguém me voltará a encontrar 
noutro sítio – prometo»1. Na verdade, À Sombra da Memória é um volume constituído 
por peque nos textos em prosa, ditados por motivações muito variadas e que, segundo 
a mesma nota, continua Os Afl uentes do Silêncio (1968). Nos dois livros, o poeta fala 
de escritores e pintores; recorda episódios da infância; expõe algumas considerações 
sobre música, poesia e pintura. Ao falar de temas que lhe são tão caros, Eugénio de 
Andrade vai, de facto, desenhando as linhas do seu próprio rosto, não apenas através 
dos apontamentos de carácter mais abertamente autobiográfi co, mas também por via 
de referências que permitem confi gurar um perfi l estético, político e ético. Mas, como se 
depreende da citação transcrita, a associação entre a escrita em prosa e os temas de teor 
autobiográfi co parece não agradar ao poeta. E, com efeito, Eugénio de Andrade não é, 
normalmente, associado à literatura em prosa; o seu nome é, pelo contrário, uma espécie 
de símbolo da poesia portuguesa contemporânea. Sophia de Mello Breyner Andresen, 
por exemplo, é a poetisa, mas também é a contista; Eugénio de Andrade é apenas o 
poeta. No entanto, a sua obra em prosa é considerável. Além dos dois livros já referidos 
– À Sombra da Memória e Os Afl uentes do Silêncio – há que ter em conta o volume Rosto 
Precário (1979) e o conto para crianças História da Égua Branca (1977).

Luiz Pacheco, num artigo intitulado «Excelente Eugénio, em prosa», declara não apre-
ciar o «tipo de poeta remastigador, repetitivo, charneco de si mesmo»2, surpreen dendo-se, 
no entanto, com os «textos de excepção»3 coligidos nos volumes Os Afl uentes do Silêncio
e Rosto Precário. O autor parece, porém, não compartilhar a apreciação entu siástica do 
crítico, por quanto coloca no pórtico de Os Afl uentes do Silêncio a seguinte advertência:

Como Mallarmé, também eu poderia dizer: Eis um livro como aqueles de que não 
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gosto. E não só pelas razões que o poeta refere à frente das suas Divagations

para não gostar de livros assim, esparsos e privados de arquitectura, mas por 

outra ainda, não menos grave a meus olhos: a de não ter sabido distinguir, na 

maioria destes escritos, a fronteira entre prosa e poesia.4

Alguns dos temas que atravessam a poesia de Eugénio de Andrade estão também 
na sua prosa, nomeadamente a memória do mundo da infância e a presença modeladora 
da pintura e da música. Mesmo ao nível do vocabulário essencial, o poeta e o prosador 
encon tram-se muitas vezes; as diferenças residem sobretudo na articulação discursiva e 
no pressuposto teórico segundo o qual «a poesia é a fi cção da verdade», como diz no 
poema «São Coisas Assim», do livro O Sal da Língua:

Quem dividiu comigo a alegria

merecia ao menos

que o trouxesse à orvalhada

e limpa terra do pema. Mas também

o poeta escreve direito por linhas

tortas: a poesia é a fi cção

da verdade.(…)5

Sendo «fi cção da verdade», a poesia é um trabalho de construção que não elidindo 
os dados da experiência do sujeito, os transforma e amplifi ca, num processo de ima-
ginação de que as palavras são, ao mesmo tempo, factor e resultado. Ora, o que parece 
desagradar a Eugénio de Andrade nos seus textos em prosa é precisamente o facto de 
a sua presença ser aí demasiado nítida, excessivamente visível; falta aquele trabalho de 
amplifi cação de sentidos que está bem explicado no poema «Ocorre-me tropeçar», inserto 
em O Sal da Língua:

Ocorre-me tropeçar em ti num linha

que escrevi noutra idade – tão discreta

é a tua presença que ninguém

a não ser eu te poderá descobrir.

(…)

“É o seu peito, a sua boca” digo então,

e na penumbra do quarto por instantes

brilha de novo o corpo do desejo.6

Há um tipo de texto em que confl uem harmoniosamente a vontade de contar e 
a neces sidade de elaboração semântica e estilística: o poema em prosa. Eugénio de 
An drade também tem escrito poemas deste género, com alguma regularidade. Assim, 
é um poema em prosa a longa dedicatória do livro Os Amantes sem Dinheiro (1950); 
4       Eugénio de Andrade, Os Afl uentes do Silêncio, 4.ª ed., Porto, Limiar, 1979, p. 11.
5       Id., Poesia, Porto, Fundação Eugénio de Andrade, 2000, p. 518.
6       Id., ibid., p. 522.
7       Joaquim Manuel Magalhães, Os Dois Crepúsculos – Sobre poesia portuguesa actual e outras crónicas, Lisboa, 

A Regra do Jogo, 1981, p. 91
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em As Palavras Interditas (1951) é também em prosa o poema inaugural que, a partir 
do título – «Primeiramente» – institui o amor como tema central do livro; há em Limiar 
dos Pássaros (1976) um conjunto de textos subordinados ao título interno «Verão so-
bre o corpo», que constitui uma sequência de poemas em prosa, em estreita ligação, 
mesmo sintáctica, com o poema inicial7; e há, sobretudo, dois livros maiores do autor, 
totalmente compostos por poemas em prosa: Memória doutro Rio (1978) e Vertentes do 
Olhar (1987).Olhar (1987).Olhar

Numa entrevista, Eugénio de Andrade fala da «afasia» provocada por Limiar dos 
Pássaros, e alude a um novo livro composto por «poesia em prosa» – trata-se de Me-
mória doutro Rio8. Esta referência é relevante, porque o poeta refl ecte sobre os motivos 
que o levaram a enveredar por um tipo de escrita que, aparentemente, se afasta dos 
preceitos mais exigentes da sua poética. O poema em prosa surge como um meio efi -
caz de contornar a «afasia», funcionando a dois níveis de libertação complementares: o 
escritor retoma o controlo da sua “voz” e a poesia ensaia novos caminhos, adquirindo, 
através da prosa, uma respiração diferente: «A mim, a mudança de clave, como diz uma 
amiga minha, permitiu-me uma respiração mais ampla, um ritmo mais próximo do falar 
materno (…)»9. Considerando que o poema em prosa «não tem entre nós tradição nem 
pres tígio»10, Eugénio de Andrade acaba por concluir que «a fronteira entre poesia e 
prosa, quando a invenção verbal não tem outra fi nalidade que não seja ela própria, é 
pura mente formal; em literaturas adultas, não é raro ambas juntarem as suas águas e o 
resultado podem ser coisas esplendorosas, quando assinadas por esses homens “que dão 
corpo à alma da sua língua”»11. Memória doutro Rio e Vertentes do Olhar exemplifi cam, Vertentes do Olhar exemplifi cam, Vertentes do Olhar
com abundância, a justeza destas considerações.

Nestes dois livros, são glosados os temas que caracterizam de forma muito vincada 
o universo literário de Eugénio de Andrade, e que, por conseguinte, os ligam ao resto 
da obra, mas, por defl uência natural da tipologia textual adoptada, há nestes poemas 
uma dinâmica narrativa que propicia ao poeta a possibilidade de contar e de se contar12, 
sem, no entanto, ter de enveredar por um tipo de discurso que reduza a experiência 
pessoal a uma dimensão simplesmente autobiográfi ca. A diferença entre estes dois tipos 
de discurso é muito clara em textos que abordam o mesmo tema, mas adoptam pro-
cessos discursivos diferentes e, eviden temente, conseguem resultados também muito 
diferenciados. Num texto em prosa intitulado «Como Longa Despedida» e inserto no 
livro À Sombra da Memória, Eugénio de Andrade recorda, a certa altura, que o seu avô 
cons truía casas; e considera então que ele, como poeta, é também um construtor:

Meu avô, aquele que construía casas, era de Castelo Branco. Fez habitações para 

toda a gente menos para ele. Não sei se alguma vez lhe passou pela cabeça que 

8       Eugénio de Andrade, Rosto Precário, Porto, Limiar, 1979, p. 89.
9       Id., ibid., p. 91.
10     Id., ibid.,p. 89.
11     Id., ibid., p. 90.
12     Carlo Vittorio Cattaneo, «Eugénio de Andrade: do “corpo” ao “tempo”», Cadernos de Serrúbia, n.º 1, 1996, p. 

37.
13     Eugénio de Andrade, À Sombra da Memória, p. 112.
14     Em Memória doutro Rio, há no poema «As Nuvens» outra referência à arte de pedreiro: «Hei-de aprender 
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viria a ter um neto também construtor, construtor de coisas pequenas, frágeis, 

leves. Ele usava o granito como material, as suas casas estão ainda de pé; o neto 

trabalha com poeira, sem nenhuma pretensão de desafi ar o tempo13.

Estes dados de natureza autobiográfi ca, bem como a associação estabelecida pelo 
escritor entre o ofício de pedreiro e o de poeta14, haviam sido elaborados no livro Ver-
tentes do Olhar, no poema «Pedras», de uma forma que ultrapassa a mera referência tentes do Olhar, no poema «Pedras», de uma forma que ultrapassa a mera referência tentes do Olhar
biográfi ca, sem contudo, perder o tom de narrativa brevíssima, dominada pelo propósito 
de reconstruir um evento guar dado na memória. O tempo referido é o mesmo, as fi guras 
humanas envolvidas são do mesmo género, a questão tratada é também a mesma; o 
texto é, todavia, muito diferente: a mistura de elementos narrativos e líricos e mesmo 
o tom algo ensaístico de teor auto-interpretativo revelam uma “vontade de fi cção” que 
não rasurando a presença do poeta, lhe atribui contornos que o transformam numa 
persona gem, cuja espessura se vai defi nindo ao longo de todos os poemas. E é essa 
personagem que se defi ne como pedreiro: «A pele rugosa da sua mão ainda a sinto na 
minha. Era pedreiro, como eu – haverá nome mais exacto para o meu ofício?»15.

A dinâmica narrativa inerente aos poemas em prosa de Eugénio de Andrade é 
sinalizada não só pela tendência para a criação de personagens, mas também pela 
existência de indicadores espaciotemporais que permitem, por vezes, delinear traços 
diegéticos propiciadores de pequenos contos16, anunciados, em alguns casos, pelos tí-
tulos que prefi guram uma determinada opção genológica, como acontece, por exemplo, 
nos seguintes textos de Vertentes do Olhar: «Fábula», «Curta-Metragem», «História do 
Sul», «Conto de Inverno»17. Normalmente, esses contos brevíssimos recuperam, de forma 
directa ou indirecta, o tempo e o espaço da infância18, o que explica a proliferação de 
animais e a presença da natureza. Mas, à semelhança do que acontece no conto para 
crianças História da Égua Branca, os animais estão em relação directa com os homens: 
no caso do conto, o velho Cristóvão e os seus três fi lhos herdeiros; no caso dos poemas 
em prosa, a fi gura do poeta.

um ofício de que goste, há tão poucos, talvez carpinteiro, ou pedreiro» (Poemas, p. 288). Miguel Torga, com 
quem Eugénio de Andrade manteve uma privilegiada relação de amizade, também associa a arte de fazer 
versos e o ofício de pedreiro, por exemplo no poema «Cantilena da Pedra», inscrito no Diário em 30 de 
Julho de 1968: «Sem musa que me inspire,/Canto como um pedreiro/Que, de forma singela,/Embala a sua 
pedra pela serra fora… (….)» (Miguel Torga, Poesia Completa, 2.ª ed., Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2000, 
p. 769). Sobre a amizade com Torga, veja-se o testemunho de Eugénio de Andrade: «Quando o Adolescente
saiu enviei-o ao Torga, com palavras calorosas, que ele agradeceu também com um livro. Resolvi visitá-lo e 
fui a Coimbra. Começou então uma das mais belas amizades da minha vida» (Rosto Precário, Porto, Limiar, 
1979, p. 59).

15     Eugénio de Andrade, Poesia, p. 401.
16     Maria de Fátima Marinho, «A (Re)Construção do Tempo Perdido em Memória Doutro Rio de Eugénio de 

Andrade», Cadernos de Serrúbia, n.º 1, 1996, p. 117.
17     Eugénio de Andrade, Poesia, p. 394, 402, 403, 414. Em Memória doutro Rio, encontra-se também o título 

«História de Verão» (Id., ibid., p. 285).
18     Carlo Vittorio Cattaneo, art. cit., p. 37: «Em Eugénio de Andrade é quase automático o recurso ao ambiente 

camponês onde cresceu, até porque isso lhe permite recuperar na poesia o que é o momento mitopoético 
por excelência na vida de cada indivíduo: a infância».

19     Eugénio de Andrade, À Sombra da Memória, p. 15.
20     Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Dicionário dos Símbolos, Lisboa, Teorema, 1994, p.140.
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Da colorida fauna que habita os livros Memória Doutro Rio e Vertentes do Olhar, Vertentes do Olhar, Vertentes do Olhar
gostaria de destacar três bichos: a cabra, o cavalo e o sapo. Estes três animais estão, 
naturalmente, ligados ao mundo da infância rural do poeta, mas estão também, talvez 
por isso mesmo, associados a dois temas essenciais do mundo transfi gurado por Eugénio 
de Andrade: o erotismo e a refl exão sobre a poesia.

Num dos excertos de «Dunas», o primeiro texto de À Sombra da Memória, a cabra 
é considerada «um animal solar»19, sendo, assim, integrada num contexto semântico 
dupla mente signifi cativo. Por um lado, assume o carácter de animal sagrado que defi -
ne Amalteia, a cabra que foi transformada em ninfa, «depois em deusa alimentadora, e 
por fi m em fi lha do sol»20; por outro lado, participa das características consubstanciadas 
em «Maltesa», o animal que representa a «infância na Beira Baixa» e «sustentou com as 
tetas macias»21 a meninice do poeta. A cabra surge como «símbolo da ama-de-leite e da 
iniciadora, tanto no sentido físico como no sentido místico dos termos»22: sinalizando a 
ruralidade e a infância, é igualmente portadora das marcas do desejo, como reconhece 
Carlos Mendes de Sousa23; e é uma palavra cuja importância lhe confere o estatuto de 
«signo carregado», uma expressão proposta por Luís Miguel Nava para designar os termos 
axiais da poesia eugeniana24.

Estas dimensões são reforçadas pela referência ao pastor, uma das fi guras centrais 
da galeria humana que povoa a poesia de Eugénio de Andrade, e aquela que melhor 
corporiza a aura de júbilo inerente à recuperação das experiências infantis em ambiente 
rural25. No texto «Elegia com pastores ao fundo», de À Sombra da Memória, o poeta, ao 
recordar os tempos infantis passados em Póvoa da Atalaia, faz a seguinte advertência:

Mesmo os que folhearam os meus livros com mão distraída, sabem da presença 

poética de minha mãe. Mas destas terras, eu levei para a minha poesia outra fi gura 

em que se tem reparado pouco, e que seria a terceira de um tríptico, cujo centro 

fosse ocupado tutelarmente pela Mãe, tendo à sua direita a Criança, e à esquerda 

o Pastor – com perfi l assim nítido, não há mais ninguém na minha poesia26.

E a presença do pastor é associada ao despertar da sexualidade, quando no texto 

21     Eugénio de Andrade, À Sombra da Memória, p. 15.
22     Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, op. cit., p. 140.
23     Carlos Mendes de Sousa, O Nascimento da Música – A Metáfora em Eugénio de Andrade, Coimbra, Almedina, 

1992, p.84: «Mas são as cabras os animais que mais directamente reenviam à infância e ao desejo, enquanto 
reportados a um universo de ruralidade».

24     Luís Miguel Nava, O essencial sobre Eugénio de Andrade, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987, 
p. 22-23: «Acontece que na poesia de Eugénio de Andrade, surgem com frequência algumas palavras a 
que, à falta de melhor termo, poderíamos chamar “signos carregados”, dado que parecem transportar em 
si uma forte carga, geralmente positiva, que lhes confere um estatuto especial e lhes permite ocuparem, 
em determinadas circunstâncias, o lugar das outras».

25     Quanto à importância da infância em meio rural, recordem-se as seguintes palavras de Eugénio de Andrade: 
«Das coisas melhores que me aconteceram na vida foi ter nascido numa aldeia da Beira Baixa, e aí ter 
passado toda a minha infância» (Rosto Precário, p. 54).

26     Eugénio de Andrade, À Sombra da Memória, p. 132.
27     Id., Rosto Precário, p. 116-117.
28     Id., Poesia, p. 282-283.
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«Poesia: terra de minha mãe», o espaço físico da infância é igualmente o lugar de nasci-
mento da poesia e da consciência do corpo erotizado:

Porque esta é a poesia que sempre foi a minha: uma poesia que no corpo se faz 

alma para que noutras almas regresse ao corpo. Essa poesia teve origem nestas 

terras, entre a luz esfarelada e a poeira levantada por cabras e ovelhas, rompeu 

na boca e nos olhos daquela gente, despertou com o calor doutros corpos em 

enxergas de folhedo ou sobre a palha rala de alguma choça de pastor, quando 

eu, anos mais tarde, ali vinha ritualmente passar as férias grandes – grandes, 

grandes, grandes, porque então nem os dias nem as noites tinham fi m. Será 

preciso dizer que foi também nestas terras que os sentidos despertaram e se 

abando naram ao desejo doutro corpo?27

Nos poemas em prosa – especialmente em Memória doutro Rio – a cabra e o pas-
tor funcionam, portanto, como sinais que recuperam a descoberta do erotismo e da 
sexua lidade. No poema intitulado «As cabras»28, a referência erótica começa na descri-
ção antropomorfi zada dos animais («negras, muito femininas nos seus saltos miúdos»), 
con tinuando no leite derramando-se «pelo rosto», «pelo pescoço», «pelo peito até», e 
terminando na nomeação do animal oferecido pelo avô: «Chamava-se Maltesa, foi o meu 
cavalo, e não sei se a minha primeira mulher». Em «Outras Tardes»29, a enumeração de 
elementos confi guradores do mundo da infância («palha», «terra», «maçãs») contextualiza 
a pertinência da simbologia contida nas frases fi nais: «Era no tempo em que as cabras 
subiam às falésias. Talvez algum pastor lhes seguisse o rasto. E cantasse então».

Fazem também parte deste conjunto o cavalo, a égua e o potro, cabendo ao cão a 
tarefa de materializar o desejo, num registo acentuadamente disfórico, quando a velhice 
surge como ameaça iminente: «Vou fazer-te uma confi dência, talvez tenha já começado a 
envelhecer e o desejo, esse cão, ladra-me agora menos à porta»30. A elaboração literária 
das recordações depositárias da intrusão da sexualidade no mundo infantil é, tanto em 
História da Égua Branca como nos poemas em prosa, marcada por imagens de violência e 
de um excesso de vitalidade que se exprime, de forma plasticamente impressiva, através 
da musculada elasticidade do cavalo. No poema preambular de Memória de outro Rio, 
«o cavalo de fogo escouceia, relincha no pátio» em acção simultânea com o vento, na 
presença do rapazito que, «ao fundo do horizonte» se afasta «ao abrigo de injúrias»31. 
Vento, rapaz e cavalo são referentes enformadores da representação erótica. O cavalo 
surge, plenamente signifi cativo, num texto de Vertentes do Olhar, datado de 1946, e que Vertentes do Olhar, datado de 1946, e que Vertentes do Olhar
será retomado de forma narrativamente simplifi cada em Memória doutro Rio32. Trata-se do 
poema intitulado «Fábula» – um título cataforicamente relevante no plano genológico 

29     Id., ibid., p. 284.
30     Id., Poesia, p. 301.
31     Id., ibid., p. 281.
32     Id., ibid., p. 283.
33     A propósito do nome das personagens, Paula Morão chama a atenção para a «espessura paradoxal, no 

limite do blasfemo». (Paula Morão, «A infância na obra de Eugénio de Andrade», Cadernos de Serrúbia, n.º 
1, 1996, p. 152).
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e na consequente implicação textual. O núcleo diegético pressuposto pelo título é asse-
gurado por três personagens: Maria, o carpinteiro33 e o observador muito jovem que, 
como “voyeur” desprevenido e deslumbrado, assiste a uma cena de amor «terrível e ao 
mesmo tempo fascinante»34. Num primeiro momento, o inusitado da situação provoca 
no observador receio e medo («Ao princípio, pensei que ele a estava a matar, logo a 
seguir percebi que não, que talvez ambos estivessem a morrer»), para em seguida, por 
um entendimento que passa pelo corpo – «qualquer apelo distante se fez carne em 
mim» – tudo se tornar claro.

É particularmente importante a referência directa à somatização do apelo erótico, 
porquanto Eugénio de Andrade, que tão bem escreveu sobre a poesia de Fernando 
Pessoa, sempre fez questão de demonstrar quanto a sua relação com a corporeidade 
dos afectos se afastava do pavor que o corpo erotizado provocava ao autor de Antinous. 
Pessoa sempre temeu que o amor, tornado desejo, lhe baixasse ao corpo, e esse receio 
é bem aproveitado por Eugénio de Andrade no poema em prosa «O Rapazito de York», 
quando fala do encontro entre Álvaro de Campos e Frederik, o seu misterioso amado: 
«Apesar da casa estar deserta a essas horas, o medo quase impedia que o amor lhe 
baixasse ao corpo»35. No mesmo poema, confl uem, num espaço textual reduzido, as pre-
senças tutelares de Walt Whitman e de Shakespeare, e, numa outra esfera, a de Fer nando 
Pessoa. A referência aos três poetas propicia o reconhecimento de uma intenção autoral 
bem explícita: a afi rmação de um determinado tipo de erotismo, inscrito nos «segredos 
dos versos de Shakespeare e Walt Whitman»36, e a recusa do medo que trans forma o 
apelo erótico em sensação incorporal37. Eugénio de Andrade sabe que «é no centro do 
nosso corpo que nos sentimos religados ou separados do espírito, não direi da terra 
mas do mundo»38; por conseguinte, é muito relevante o facto de o jovem obser vador 
do poema «Fábula» ter o primeiro contacto com o erotismo através do corpo – da 
observação dos corpos alheios e, sobretudo, da sensação física sentida no momento da 
revelação. E é também muito signifi cativo o remate do poema na versão coligida em 
Memória doutro Rio, porque o pastor é associado à cena, funcionando como o portador 
do conhecimento e de uma revelação essencial: «Contei o que vira a um pastor que 
encontrei mais abaixo. Pouco mais velho era do que eu, mas mostrou-me como o prazer 
não tem forçosamente que ver com a culpa. Quem não sabe que os corpos também 
podem ser conjunção de águas felizes?»39. Na versão de «Fábula» falta este tom fi nal 
de serenidade feliz proporcionada pela sabedoria natural do pastor. Com efeito, a posi-

34     Eugénio de Andrade, Poemas, p. 394. O poema encontra-se nas páginas 394-395.
35     Id., ibid., p. 409.
36     Id., ibid., p. 408.
37     Carlos Mendes de Sousa, comentando a maneira como Eugénio de Andrade se relaciona com Fernando 

Pessoa, diz o seguinte: «Na justifi cação do trajecto estético do precursor se inscreve e legitima a oposi-
tividade dos sentidos que irão contribuir para a afi rmação do seu próprio trajecto. Afi rmação de uma 
poesia do corpo, poesia do desejo – um dos caminhos para encontrar o rosto» (op. cit., p. 185).

38     Eugénio de Andrade, Poesia e Prosa, Lisboa, Círculo de Leitores, 1987, p. 37.
39     Id., Poesia, p. 283.
40     Luís Miguel Nava, ao interpretar este texto, chama a atenção para a pertinência de uma leitura baseada 

no conceito freudiano de «cena originária ou primitiva»: «Refere-se Freud, sob esta designação, à cena da 
relação sexual entre os pais que a criança observa ou imagina, segundo determinados índices, interpre-
tando-a geralmente como um acto de violência por parte do pai» (op. cit., p. 42).
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tividade geral do quadro, ancorada na valorização do corpo, não elide a imagem de 
violência40, bem materializada na infrene impetuosidade do cavalo:

Os seios de Maria caíam nus da blusa. Uma das mãos do carpinteiro perdia-se 

nos seus cabelos emaranhados, a outra parecia ter-se enterrado na areia. O resto 

era aquele corpo todo de homem: rígido e fremente ao mesmo tempo, à força 

de concentrar todo o ímpeto nas nádegas, arco de onde a fl echa partia, para se 

cravar exasperada nas entranhas da rapariga. Parecia um cavalo ofegante – os 

olhos cerrados, o suor escorrendo da raiz dos cabelos, espalhando-se pelas costas, 

pelos fl ancos, pelas pernas, quase todas descobertas. Um cavalo cego mordendo 

o céu branco de agosto41.

E a representação orgástica prolonga, de forma plasticamente expressiva, o tero-
morfi smo do acto sexual: «um relincho prolongado encheu o leito do ribeiro, morreu no 
alto dos amieiros. Por fi m, a paz desceu ao mundo»42. A animalização do desejo convoca 
o conto infantil História da Égua Branca, pois também aí a aprendizagem da sexualidade 
é feita de forma desabrida, e a rudeza da descoberta atinge não só a fi gura humana, 
mas também a personagem animal:

Numa manhã em que penava sobre uma ode de Horácio, ouviu uns relinchos 

desa costumados. Parecia que a alma do animalzinho lhe saía pela boca. A pobre 

tremia toda, e tinha razões para isso – o bruto do macho do moleiro trepara-

lhe para cima, e havia-a fi lado pelo cachaço. João quando viu aquilo, fi cou cego 

de raiva. Procurou um pau, mas não viu nenhum. Deu por um sacho perto do 

lagar, correu a buscá-lo e atirou duas sacholadas à cabeça do macho, que o 

estendeu43.

Faltando ao remate de «Fábula» a experiência tranquilizadora do pastor, o poema 
termina de forma agreste: o jovem observador animaliza-se, contribuindo assim para o 
tom de desconforto e agressividade que atravessa o texto todo: «De um salto, atirei-me 
à cama que os seus corpos haviam feito na areia, respirando avidamente, como se o ar 
pudesse trazer-me mais do que o cheiro morno e acidulado da urina». Perante todas 
as interrogações que então surgem, há apenas uma resposta: o silêncio, «o doloroso, 
insu portável silêncio».

A exasperação da urgência erótica surge em vários poemas de Eugénio de Andrade, 
e, de forma ora explícita ora meramente alusiva, é recorrente a associação entre as exi-
gências da libido e as fi gurações zoomórfi cas, não havendo, no entanto, uma acen tuação 

41     Eugénio de Andrade, Poesia, p. 394-395.
42     Id., ibid., p. 395.
43     Id., História da Égua Branca, Porto, Edições Asa, 1977, p. 24.
44     Id., Poemas, p. 571-572, v. 7-13.
45     Id., ibid., p. 365-366.
46     Id., ibid., p. 268-269.
47     Joaquim Manuel Magalhães, «António Botto», in Um Pouco da Morte, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 
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dos traços grotescos. Há, todavia, a reiteração de uma imagística exacerbada, como se 
pode ver no poema intitulado «Sul», do livro Os Lugares do Lume:

Eram dois cães raivosos, eram duas

cobras enroscadas, eram dois rapazes

rolando pelo chão; lutavam,

mordiam-se, abraçavam-se.

Deviam amar-se muito, para se baterem

com tal ardor. Um sol verde

lambia agora a terra.44

E em Branco no Branco, o poema XXV exprime a mesma agressividade, reforçando 
ainda o cariz sexual da cena descrita:

Raivosos, atiraram-se contra a sombra

de umas acácias que por ali havia,

o corpo dorido de tanto desejar.

Olharam em redor, ninguém os vira,

a terra era de areia, a sombra dura,

também a carne endurecera

e secara a boca, só os olhos

tinham ainda alguma água fresca

Os dedos cegos foram os primeiros

a rasgar, ferir, e logo os dentes

morderam, nem sequer

ao sexo deram tempo de penetrar.

Eram muito jovens; a terra não,

a terra estava exausta,

o coração mordido pelas vespas,

só queria morrer.45

Os animais, signifi cando a urgência e a naturalidade, surgem também em ambientes 
mais amenos, propícios à expansão livre dos sentidos, sem as amarras das convenções 
limitadoras, como se vê no seguinte fragmento de «Verão sobre o corpo», do livro Limiar 
dos Pássaros: «Entre os amieiros escondíamos a roupa e nus os olhos caíam sobre a tímida 
erecção o sexo ladeado já por uma sombra leve e crespa diáfano labirinto dos dedos 
corríamos pela relva assim os cães se perseguiam se lambem uns aos outros caíamos 
sobre a boca entre as pernas um rumor de saliva uma áspera doçura pois era o tempo 
dos medronhos»46. A naturalidade dos animais é, em contextos como este, transponível 
para o domínio do humano, confi gurando, no conjunto das referências, a defesa de uma 

19.
48     Vd. Eduardo Pitta, Fractura – A condição homossexual na literatura portuguesa contemporânea, Coimbra, 

Angelus Novus, 2003, passim.
49     Id., ibid., p. 10.
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ars erotica homossexual que exalta a corporalidade dos afectos, sem restrições de teor 
moralizante. Na poesia portuguesa, a afi rmação do desejo homoerótico, formulada nas 
Canções, de António Botto, através da «coragem gramatical do género do enviado»47, 
tem continuidade consistente em poetas contemporâneos de grande relevo48, mas passa 
também pela poesia de Eugénio de Andrade, pois nem sempre a «passarada» – para 
usar uma expressão de Eduardo Pitta49 – transforma o metaforismo em fugidia alusão 
críptica, pese embora a «linguagem cifrada»50, cuja musicalidade e poder encantatório 
podem funcionar como factor distractivo. No entanto, o processo de reiteração de vocá-
bulos e estilemas acaba por inscrever no texto os sinais de decifração, como acontece, 
por exemplo, com a palavra «potro».

No bestiário particular da poesia eugeniana, o potro ocupa um lugar de grande re-
levo. Nos poemas em prosa de Vertentes do Olhar, o potro está associado ao adoles cente, Vertentes do Olhar, o potro está associado ao adoles cente, Vertentes do Olhar
num processo de metaforização recorrente em vários outros livros do autor. Assim, no 
texto intitulado «Arioso», a esperança materializa-se na representação poética do ado-
lescente: «Mas a poesia é o inferno, e bem sabemos como são estreitas as suas portas. 
Hoje dará abrigo a um adolescente que a chuva trouxe, de crina fulva e esses olhos de 
animal de outra estrela, onde em surdina canta o deserto. Com ele, fi nalmente, o sol faz 
a sua aparição»51. Em «O rapazito de York», Frederik, que tinha «dezasseis ou dezassete 
anos» quando Álvaro de Campos o encontrou em Londres, é também associado à pre-
sença simbólica do potro, pois ele e o autor da «Ode Marítima» passavam «algumas 
tardes estendidos na relva de Hampstead, mas não iam além de algumas carícias, com 
receio de serem surpreendidos. Freddie falava do feno e dos potros de Yorkshire como 
se neles começasse o paraíso»52. E em «Praça da Alegria», surge um «rapazito, com olhos 
de potro manso»53.

Embora as referências ao potro nem sempre tenham um carácter ostensivamente 
erótico, é, no entanto, essa dimensão a mais preponderante, no seguimento de uma longa 
tradição que vem, pelo menos, da poesia grega, exemplarmente representada pelo céle-
bre poema de Anacreonte, no qual a «amada» assume a zoografi a de uma «poldra da 
Trácia» que olha o poeta com um olhar de «soslaio, fugindo impiedosa»54. No universo 
erótico eugeniano, a descrição agreste e disfémica – simbolizada pelo cavalo – tem 
como contraponto a referência alusiva veiculada pela menção ao potro. Neste contex-
to, são particularmente relevantes alguns poemas, cuja densidade metafórica confere 
ao termo «potro» uma pluralidade signifi cativa propiciadora de isotopias diferenciadas 

50     Id., ibid., p. 25.
51     Eugénio de Andrade, Poemas, p. 410.
52     Id., ibid., p. 408.
53     Id., ibid., p. 419.
54     Maria Helena da Rocha Pereira, Hélade – Antologia da Cultura Grega, 4.ª ed., Coimbra, 1982, p. 118. Da autoria 

de Anacreonte é também muito signifi cativo o poema seguinte: «Ó jovem de olhar virginal,/eu te busco, 
mas tu não atendes,/sem saberes que da minha alma/deténs as rédeas» (ibid., p. 117).

55     Eugénio de Andrade, Poesia, p. 117.
56     Id., Rosto Precário, p. 37: «Todos os meus versos são um apaixonado desejo de ver claro mesmo nos labirintos 

da própria noite».
57     Id., Poemas, p. 284.
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mas con fl uentes. Veja-se, por exemplo, o texto «Soneto menor à chegada do Verão»55, 
de Ostinato Rigore, com os «potros fulvos» que reifi cam os raios solares do verão que 
«chega de súbito», ao mesmo tempo que, em conjunto com «dentes miúdos», «dardo 
mais puro/cravado na terra», associam ao verão a irrupção do desejo. O carácter me-
tapoético do dístico fi nal – «eis como o verão/entra no poema» – permite ainda uma 
outra derivação isotópica que consubstancia um tema central da obra de Eugénio de 
Andrade: a refl exão sobre a natureza da poesia. E também neste domínio, a infância e os 
animais surgem como elementos propulsores do exercício de indagação sobre a poesia 
como «desejo de ver claro», cabendo ao sapo um papel de relevo56.

Em Memória doutro Rio, no poema «A visita do príncipe», as palavras surpreendem o 
poeta, trazendo-lhe um espaço construtor da memória afectiva: «Hoje, ao levantar da né-
voa trouxeram-me a casa sobre o rio, o terraço escassamente iluminado por um lam pião 
que balançava ao vento»57. E, juntamente com o espaço, vem o sapo, «pequeno príncipe 
da vadiagem», que não tinha «outro ofício que não fosse o de receber alguma carícia», e 
que regressava «aos pântanos da sombra», com «a noite inteira nos olhos desmedidos». 
Em Ofício de Paciência, o poema «Às portas do sol» recupera o lar da infância («A casa é 
térrea, prolonga a eira,/o olival»58), misturando alguns dos elementos sacrais do mundo 
poético eugeniano: a casa, as sílabas, as aves e, no mesmo conjunto, a «pulsação de 
sapo» escutada pelo ouvido apurado do menino atraído pelos rumores da natureza. A 
importância do sapo como símbolo do “poético”, nas dimensões existencial e ofi cinal, é 
bem explicitada no poema «Teoria do verso», do livro Ofício de Paciência:

De rojo não há poesia;

não há verso

por mais rasteiro

que não aspire ao alto: estrela

ou farol iluminando o ser

da palavra.

Assim o sapo:

no vagaroso e inocente

e desmedido olhar do sapo

as águas são de vidro.59

O sapo, como «pequeno príncipe da vadiagem», representa o lado mais profundo 
da vida: o essencial. Daí a sua relação com a poesia como forma de «ver claro». É tam-
bém essa dimensão que se encontra em «Bambo», o conto de Miguel Torga inserto em 
Bichos. O apreço que Eugénio de Andrade manifesta por Torga radica na partilha de 
uma sensi bilidade similar perante as coisas da natureza, e há entre os dois poetas uma 

58     Id., ibid., p. 504.
59     Id., ibid, p. 494.ibid, p. 494.ibid
60     Sobre a sintonia existente entre os dois poetas, recorde-se esta passagem do Diário, de Miguel Torga, citada 

por Eugénio de Andrade: «Passou hoje por Coimbra para me ver. Temos o mesmo comprimento de onda, 
e é uma maravilha de sintonização poética. (…) Agora estou sozinho no consultório a tentar reviver as 
duas horas que estivemos juntos. Inútil. Falta o magnetismo humano dos dois pólos do diálogo» (Rosto 
Precário, p. 59).
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sintonia ética e estética que se manifesta em diversos pormenores60. O sapo, enquanto 
símbolo da comunhão mais profunda com a vida, é apenas um dos muitos elementos 
dessa confl uência. Com efeito, Bambo, a personagem torguiana, aparece ao Tio Arruda, 
a fi gura humana do conto, «reluzente de luar e alheado como um poeta»61; e é através 
de Bambo que Tio Arruda percebe que andava «há sessenta anos no mundo, e ceguinho 
como uma toupeira»62. O desprendimento do sapo e a sua atenção apenas ao essencial 
cons tituem para a personagem humana uma lição de vida que lhe proporciona um 
novo nascimento; através do «mestre»63, o camponês descobre «com espanto que, além 
da fome, havia outras verdades»64, aquelas verdades que conduzem «ao coração das 
coisas»65. Assim é a poesia de Eugénio de Andrade: em verso ou em prosa.

Resumo

Nos poemas em prosa de Eugénio de Andrade estão presentes os temas axiais do 
autor, assumindo particular importância a memória dos tempos infantis. Através da re-
cordação da infância rural, o poeta vai construindo um mapa de descobertas essenciais, 
destacando-se a poesia e a sexualidade.

Abstract

In Eugénio de Andrade’s prose poems one reencounters the author’s focal the-
mes, special emphasis being placed on childhood memories. By recollecting his rural 
upbrin ging, the poet draws a map of crucial discoveries, among them being poetry 

61     Miguel Torga, Bichos, 19.ª ed., Coimbra, 1995, p. 63.
62     Id., ibid., p. 63.
63     Id., ibid., p. 67.
64     Id., ibid., p. 66.
65     Id., ibid., p. 67.
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Poem, Book of Disquietude

Tenho gasto a [vida] fazendo versos em prosa às 

sensa ções intransmissíveis com que torno meu o uni-

verso incógnito.

              (Pessoa/Soares Livro do Desassossego)

Poema en prosa o prosa poética son ró-
tulos que varían, pero que se apoyan – a su 
vez – en una comodidad estética. No siempre 
la prosa de carácter artístico alcanza categoría 

poética, pues aquella puede lograrse solamente por medio de simples ele mentos formales 
y decorativos y hasta cierto punto artifi ciosos. Esta característica la hace muchas veces 
insoportable a la sensibilidad cibernética y visual del mundo actual. El poema en prosa 
es un término a veces arbitrario, inconsistente y por veces ilusorio que se concentra en 
la exigencia básica de la brevedad denotada perspicazmente como un momento de 
iluminación, y que se observa irrefutablemente en esa epiphaneia de reve lación íntima 
que inundaba los textos de creadores tan disímiles como Santa Teresa y James Joyce.

El poema en prosa es una manifestación de este momento individual de lirismo 
que no respeta las formas tradicionales y convencionales del verso. El poema en prosa 
es subversivo por naturaleza. Es irreverente, iconoclasta y es, sobretodo, una experiencia 
profundamente personal. No acepta las fronteras represivas de la gramática tradicional, 
juega con la retórica y se divierte con los temas que muchas veces no pueden ser 
descubiertos en una primera lectura2.

Textos narrativos de carácter poético hay muchos, por ejemplo, À la recherche du 
temps perdu de Proust, Iracema de José de Alencar, Eurico de Alexandre Herculano, Ste-
phen Hero (esbozo para Portrait of an Artist as a Young Man) y Giacomo Joyce de James 
Joyce3, por mencionar los casos más evidentes y en cierto modo “populares” y hay esos 
otros textos a los cuales se les denomina poesía pura, pero también tenemos ese híbrido 
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        often rather sporadic history of the contemporary prose poem in English. Besides a general tendency 
to destabilize traditional generic boundaries, these recurrent features include a taste for (self-)parody, an 
awareness of the necessity to reinscribe the lyric self into a network of personal or public narratives, and 
a desire to turn the act of writing and the workings of consciousness itself into objects of investigation». 
(Michel Delville, The American Prose Poem. Poetic Form and the Boundaries of Genre, Gainesville, University 
of Florida, 1998, p. 14).

3       En un encuentro de 1902 entre Joyce y William Butler Yeats se presenta, por primera vez, este asunto: 
«According to Yeats’ own account of the interview, Joyce, then a twenty-year-old undergraduate, claimed 
to have ‘thrown over metrical form’ and succeded in creating ‘a form so fl uent that it would respond to 
the motions of the spirit» (Michel Delville, op. cit., p. 19). Es curioso como esta aseveración joyceana refl eja 
la idea sobre el poema en prosa originada por Charles Baudelaire: «Be that as it may, Joyce’s description of 
the ‘epiphany’, despite its claim to novelty, reads like a quasi-verbatim rerun of Charles Baudelaire’s famous 
defi nition of the genre as ‘the miracle of a poetic prose … fl exible yet rugged enough to identify with the 
lyrical impulses of the soul». (Michel Delville, op. cit., p. 19).

4       Guillermo Diaz-Plaja, en su libro El poema en prosa en España, anota que «el mayor acontecimiento estético 
de nuestro tiempo es el de la creación de un lenguaje capaz de alcanzar – sin los elementos propios del 
verso – la tensión y el ‘clima’ propios de la poesía» (p. 25). Leonor Gale, por su parte, observa que el poema 
en prosa, por su exigente brevedad, se esboza más nítidamente como «un momento autónomo de lirismo, 
no logrado precisamente a través de los cánones tradicionales y formales del verso» (p. 175). Fernando 
Pessoa reconoce esta doblez teórica del poema en prosa, al proponer una solución al problema de su

que se sitúa entre estos textos narrativos y esa poesía pura que se pueden considerar 
de forma total como poema en prosa. El poema en prosa podría defi nirse como una 
visión ilusoria y sutil de una realidad, el primer adjetivo sirve para caracterizar el conte-sutil de una realidad, el primer adjetivo sirve para caracterizar el conte-sutil
nido, su fi losofía de estilo, su fi losofía temática (ontología) y en cierto modo su ideolo-
gía literaria puesto que entre aquellos que se dedican al poema en prosa se exige un 
estado de disponibilidad, una entrega, una sublimación donde todas las percepciones 
son sub jetivas. El poema en prosa es todo alma, es una ilusión que escapa de la dura 
realidad imposible de ser descrita de una forma narrativa convencional y que sólo a 
través de los mecanismos ambiguos de la poesía podría describirse. El otro objetivo, el 
de la sutileza, sirve para marcar las cualidades formales de este género, su síntesis, su 
brevedad y sus juegos retóricos. El poema en prosa, en ese aspecto, es comparable al 
soneto, posee una economía de elementos con el objetivo de alcanzar un fi n supremo. 
Sin embargo, no todos los poemas en prosa tienen este carácter espiritualista de la poesía 
simbolista, muchos poemas en prosa recurren como parte de su estrategia ideológica a 
temas y propuestas más mundanos, más abarcadores, polifonías, como en el caso de la 
greguería de Gómez de la Serna donde el poeta afi rma que «el soneto es el chaleco de 
seda de la poesía». En la civilización occidental son dos franceses los que pusieron de 
moda el poema en prosa: Aloysius Bertrand con su Gaspard de la Nuit escrito en 1836 Gaspard de la Nuit escrito en 1836 Gaspard de la Nuit
y publicado póstumamente y Charles Baudelaire con su Spleen de Paris. Otros ejemplos 
fundamentales incluyen las Memorable fancies de William Blake, los Cantos de Maldoror
del famoso conde Lautreamont, los poemas en prosa de Stéphane Mallarmé, De Profundis
de Oscar Wilde y Edgar Allan Poe con su cosmogónica Eureka.

Entonces ¿cuál es el enigma de este subgénero literario? ¿Cuál sería la defi nición más 
exacta? La más corta es casi tautológica. Es un poema escrito en prosa y no en verso, 
puede parecer un párrafo o un cuento corto fragmentado4. El poema en prosa actúa 
como un poema en el sentido de que se vale de las estrategias y tácticas de la poesía, 
de la misma manera que el verso libre lo hace con la métrica y la rima, pero éste lo 
hace con la línea como unidad de composición. El subgénero se vale de los medios e 
instrumentos de la prosa con los objetivos de la poesía, entendiéndose – como lo hace instrumentos de la prosa con los objetivos de la poesía, entendiéndose – como lo hace 
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Pessoa/Soares – que «a gramática é um instrumento e não uma lei»5.
Se podría decir que el poema en prosa es poesía que esconde su verdadera natu-

raleza. En este, el poeta puede apropiarse de modelos como un artículo periodístico, un 
memorandum, una lista, una parábola, un discurso, o un diálogo6. Es una forma poética 
con un uso más vernáculo que, según algunos críticos, reproduce la relación de adver sario 
entre el discurso de la literatura burguesa y el de clase obrera7 que va eliminando el 
poder absoluto de las estructuras líricas de la clase letrada. Pero la única generalización 
segura que se puede hacer sobre el poema en prosa es que se resiste a una gene-
ralización ya que es una forma híbrida, una anomalía, una paradoja o, según Michael 
Riffaterre, un oxímoron, i.e., «el género literario con un oxímoron por nombre»8.

El poema en prosa ofrece la posibilidad de escapar de las invisibles cadenas del 
superego, ofrece la alternativa de huir del reino opresivo de la métrica tradicional, como 
Charles Baudelaire lo hace en “petits poèmes en prose”, donde se deshacen las fronteras 
genéricas del discurso tradicional. Se puede decir que es un género que nace de una 
rebelión contra el canon, pero, que al paso del tiempo, se ha convertido en un sistema 
canónico.9

El poema en prosa es un antigénero, oximorónico por excelencia y totalmente 
pene trado por el concepto curiosamente subversivo de epifanía. El estilo de un artista 
es determinado por la forma en que usa los instrumentos de la escritura. En muchos 
casos estos instrumentos no son originales o nuevos; sin embargo, sus usos pueden 
serlo y es esta originalidad la que los hace únicos. Estos instrumentos le dan al artista 
una identidad estilística peculiar. Separan cada esfuerzo creativo y al mismo tiempo le 
ofrecen un sentido de unidad.

Fernando Pessoa en su intensa preocupación con la esencia del ser intentó des-
cubrirla a través de ese peculiar mecanismo literario conocido como la epifanía. La 
idea de la epifanía no es nueva, pero se ha usado de una manera extremadamente 
frecuente en la literatura moderna. La epifanía (i.e., epiphaneia) en el mundo occiden-
tal se remonta, en sus orígenes, a la tradición cristiana: la experiencia de Pablo en su 

        clasifi cación genérica. Al explicar el «progreso» de los «rês estádios» de la poesía – quantitativo, silábico, 
rítmico – Pessoa subrayó la importancia de la más reciente evolución en la poesía contemporánea: «… o 
estádio rítmico, em que se não cura de quanto seja regra, ou o pareça, mas se reduz a poesia, tão-somente, 
a uma prosa com pausas artifi ciais, isto é, independentes das que são naturais em todo o discurso e nele 
se indicam pela pontuação» (Fernando Pesssoa, «Textos de Crítica e de Intervenção», in Obras Completas 
de Fernando Pessoa, Lisboa, Edições Ática, 1993, p. 195; nuestro itálico).

5       Fernando Pessoa, Livro do desassossego. Composto por Bernardo Soares, Ajudante de Guarda-Livros na Cidade 
de Lisboa, Edição de Richard Zenith, São Paulo, Companhia das Letras, 1999, p. 113).

6       Algunas de estas formas subversivas fueron recogidas en Great American Prose Poems de David Lehman, 
en el cual aparecen algunos ejemplos de poemas en prosa que rompen la estética literaria tradicional: 
«Triptych» de Paul Violi es una guía de televisión norteamericana, «Cold Calls» de Tryrone Williams, escrito 
como notas al pie y al fi nal del texto (sin cuerpo textual), y «Twelve Epistles from Letters to Wendy’s”de Joe 
Wenderoth, escrito en forma de diario epistolar, entre otros.

7       David Lehman, ed., Great American Prose Poems. From Poe to the Present, New York, Scribner Poetry, 2003, p. Great American Prose Poems. From Poe to the Present, New York, Scribner Poetry, 2003, p. Great American Prose Poems. From Poe to the Present
13.

8       Michael Riffaterre, «On the Prose Poem’s Formal Features» in Mary Ann Caws and Hermine Rifaterre, eds., 
The Prose Poem in France, New York, Columbia UP, 1983, 117.

9       «The relationship between class (or norm) and the system to which it belongs is one of the conditions 
for the continuity of both … [on some] occasions, a system will absorb a new work and legitimate it as a 
normative model, as a genre, on the strength of some structural connection between the model and the 
existing classes» (Claudio Guillén, «Poetics as System», Comparative Literature, 22:3, 1970, p. 200).
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camino a Damasco, las visiones de Dios de los profetas, los encuentros de los místicos 
españoles y las numerosas experiencias de conversión en la historia de la hegemonía 
cristiana (e.g., in hoc signo vinces de Constantino I, el Grande). Todos estos momentos 
de iluminación o revelación son una experiencia mística religiosa que tiene mucho en 
común con la epifanía literaria, especialmente su aspecto trascendental. En ambos casos 
tenemos unos momentos individuales, repentinos, cortos, intensos, los cuales producen 
una nueva conciencia que puede ser dolorosa o excitante. Sin embargo, las antiguas 
revelaciones son religiosas por naturaleza y poseen una negación del ser, lo que las 
hace tremen damente impersonales.

 La epifanía literaria, en cambio, es intensamente personal y por ende potencial-
mente trivial. Tiene una esencia generalizadora y produce una concientización separada 
del ser, normalmente un vis-à-vis entre la vida y el mundo circundante10. Este cambio 
de foca lización quizá se deba a la pérdida de fe en el mundo moderno, en el cual se 
sustituye la religión como fuente de conocimiento por la experiencia del individuo y su 
con frontación con la vida cotidiana. El vivir es mucho más importante ya que la vida 
es una consecución de experiencias, las cuales tienen signifi cación para un individuo y 
que aparentemente son triviales para otros, las banalidades adquieren importancia, la 
res puesta personal a estas trivialidades se convierte en una fuente potencial para una 
conciencia instantánea de la esencia del ser. La experiencia de iluminación es más que 
una experiencia mística ya que es una experiencia individual mucho más cercana a la 
epifanía literaria que a la revelación mística de la experiencia religiosa. La preocupación 
fi losófi ca del hombre moderno con la naturaleza y el sentido de la experiencia son 
refl ejadas en la literatura11.

En el uso de la epifanía literaria existe una explicación más técnica que fi losófi ca, 
la cual explica el por qué del incremento de su uso por escritores modernos; que es 
la invasión de la prosa de fi cción por los recursos y procedimientos de la poesía. Las 
preocupaciones fi losófi cas de los escritores existencialistas se combinan con las técnicas 
de los poetas y de ahí emerge una nueva forma de prosa fi ccional; una en la cual la 

10     La historia de esta trascendente revelación íntima (i.e., la epifanía literaria) sería análoga a la revolución 
poética de Safo (VI a.C.) que desafíaba el discurso ético-patriarcal de su momento: «Sappho and the poets 
who are her near contemporaries are among the fi rst to inhabit fully the fi rst person singular, to use the 
word ‘I’ to anchor their poetic speech, to hollow out for their listeners and readers the cultural space for 
individual subjectivity. For us the existence of a self with interiority, with a silent, private consciousness, 
harboring secrets of fantasy, imagination, sexuality, may seem perfectly inevitable. But this, like other 
assum ptions of twentieth-century [and twenty-fi rst century] culture, is a construction, the result of a 
centuries-long process, of many transformations, accretions, and losses. We see in the work of Sappho the 
very beginnings of this process, the construction of selfhood, of the fi ction of subjectivity at its origins». 
(Page Dubois, Sappho is Burning, Chicago, University of Chicago Press, 1995, p. 6-7). Esta coincidencia entre 
Pessoa y Safo la sugiere Maria Teresa Schiappa de Azevedo: «[S]e os indícios não iludem, é exactamente 
na sua feição mais moderna, embora menos conhecida, que Pessoa reencontra, em toda a sua frescura, a 
poesia de Safo». (Maria Teresa Schiappa de Azevedo, «Uma réplica a Safo em Fernando Pessoa», in Actas 
do I Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Brasília Editora, 1978, p. 569).

11     Octavio Paz esclarece la relación entre estos momentos epifánicos de revelación íntima y la experiencia 
religiosa: «[L]a palabra poética se pasa de la autoridad divina. La imagen se sustenta en sí misma, sin que 
le sea necesario recurrir ni a la demostración racional ni a la instancia de un poder sobrenatural: es la 
revelación de sí mismo que el hombre se hace a sí mismo. La palabra religiosa, por el contrario, pretende 
revelarnos un misterio que es, por defi nición, ajeno a nosotros». (Octavio Paz, El Arco y la lira. El poema. La 
revelación poética. Poesía e Historia, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1967, 137).
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compleja naturaleza de la existencia humana es sutilmente explorada a través de técnicas 
que se concentran en la internalización de la realidad externa y su subsiguiente externa-
lización en la forma de una realidad enteramente nueva. La destilación de ambas en un 
intento de refl ejar esa naturaleza del ser. También los escritores muestran un interés en 
objetos aparentemente insignifi cantes y en eventos banales – y no de la manera en que 
los autores realistas y psicológicos hicieron en la prosa de fi cción decimonónica – ya 
que sus preocupaciones son completamente diferentes, y es aquí donde básicamente 
radica la importancia de la epifanía como técnica literaria central en la fi cción moderna. 
James Joyce usa el término epiphany por primera vez para referirse a un tipo específi co epiphany por primera vez para referirse a un tipo específi co epiphany
de género prosístico que se defi ne en Stephen Hero.12

Nuestro poeta en cuestión, Fernando Pessoa, híbrido por naturaleza, multipersonal y, 
si nos aventuramos y somos – a su vez – consecuentes con la experiencia heteronímica 
del escritor, multiepifánico. Es un autor para el cual no existen absolutismos literarios, ni 
clasifi caciones herméticas que dividirían prosa, lírica o ensayística ya que el sentimien-
to poético impregna todo lo que escribió. El sentido poético es inherente a la escrita 
pessoana, su obra es capaz de comunicar, explicar, argumentar y analizar en una forma 
repleta de poesía y este espíritu literario es transmitido  – sin discriminar – a todos los 
heterónimos, desde los más políticos hasta los más líricos.

El sentimiento epifánico invade a cada una de estas extensiones de la persona Pessoa, 
en cada uno de sus heterónimos existe una inaudita manifestación espiritual, una libe-
ración dramática del yo, la obra poética pessoana posee una extraordinaria signifi cación 
estética y espiritual y cada palabra escrita ya sea por Caeiro, Soares, o Pessoa ortónimo 
poseen esta trascendencia temática que redefi ne el concepto estático de géneros litera-
rios. El carácter epifánico de la obra del escritor portugués posee una excéntrica armonía 
que se relaciona con la meditación y le da un rasgo visionario aún cuando escribe sobre 
temas mundanos, vulgares o cotidianos. El caso del Fernando Pessoa travestido en el 
semi-heterónimo Bernardo Soares, es el más notable desde el punto de vista epifánico, 
en el Livro do Desassossego el poeta-narrador-cronista-fi lósofo expresa sus ideas de una 
manera que la hacen parecer como una revelación divina. Como se dijo anteriormente 
esto no tiene específi camente que ver con las ideas expresadas en el texto de Soares 
sino con la opción literaria elegida por el autor, la prosa de carácter poético, lo que le 
otorga una vez más a este sub-género una identidad completamente epifánica.

Adelto Gonçalves en su ensayo «Prosa Poética e Poema em Prosa no Livro do Desas-
sos sego», nos explica esta habilidad pessoana. El crítico brasileño analiza varios fragmentos 
del texto escrito por el semi-heterónimo Bernardo Soares. Gonçalves asevera que en 
el fragmento donde Pessoa “conoce” a su semi-heterónimo utiliza equilibradamente el 
lenguaje simbólico y el subjetivo, como se puede observar a continuación:

12     «Stephen … received an impresion keen enough to affl ict his sensitiveness very severely. … This triviality 
made him think of collecting many such moments together in a book of epiphanies. By epiphany he meant 
a suden spiritual manifestation, whether in vulgarity or speech or gesture or in a memorable phase of the 
mind itself. He believed that it was for the man of letters to record these epiphanies with extreme care, 
seeing that they themselves are the most delicate and evanescent of moments». (James Joyce, Stephen 
Hero, London, New Directions, 1944, 188).
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(…) Um dia houve um acontecimento na rua, por baixo das ja nellas – uma scena 

de pugilato entre dois indivíduos. Os que estavam na sobreloja correram às ja-

nellas, e eu também, e tam bém o indivíduo de quem fallo. Troquei com elle uma 

phrase casual, e elle respondeu no mesmo tom. A sua voz era baça e trêmula, 

como a das creaturas que não esperam nada, porque é perfeitamente inútil es-

perar. Mas era por  ventura absur do dar esse relevo ao meu collega vespertino 

de restaurante. (p. 32)

En este contexto, es interesante la propuesta de Gonçalves quien asegura que «Há 
ritmo nas palavras, o que é uma condição inata do poema, mas não essencial à prosa. 
Como prosador, aqui o autor busca a coerência e a claridade conceitual e resiste à 
corrente rítmica que fatalmente tende a se manifestar em imagens e não em conceitos, 
como no trecho em que volta à realidade ao dizer: ‘Mas era porventura absurdo dar esse 
relevo ao meu collega vespertino de restaurante’». En todo caso, lo poético domina el 
texto de Fernando Pessoa borrando las barreras entre prosa pura y prosa de carácter 
lírico que en la defi nición de Octavio Paz es poesía en estado amorfo. Para Gonçalves 
este fragmento está lejos de ser un poema en prosa porque es:

uma expressão do ‘não-eu’: quem e o escreve está dirigido para for a do seu 

mundo, observando a realidade exterior. Mas a sua ação é interna, passa-se na 

consciência da personagem, como numa fi cção instrospectiva. O escritor está para 

o ‘não-eu’, descre vendo com pormenores o momento de su primeiro encontro 

com alguém que se supõe tenha se tornado seu amigo. O seu tempo é psico-

lógico, interior. E o espaço não assume maior importância como cenário. Aqui há 

um arremedo de enredo, uma breve intriga fi ccional, e uma outra personagem 

além de quem escreve. São esse ser vivo e as coisas ao redor dele e do autor 

que constituem a massa de sua prosa poética.

Para muchos, un poema en prosa es un sinnúmero de pequeñas piezas líricas en las 
que prepondera el uso del «yo», o sea: el poeta volviéndose para dentro de sí mismo 
o, recordando las palabras de Massaud Moisés, el poeta haciéndose al mismo tiempo 
espectáculo y espectador. Las ideas de Gonçalves y Moisés son constatables en el siguien-
te fragmento del Livro do Desassossego: «Eu nunca fi z senão sonhar. Tem sido esse, e 
esse apenas, o sentido da minha vida. Nunca tive outra preocupação verdadeira senão 
a minha vida interior. As maiores dores de minha vida esbatem-de-me quando, abrindo 
a janella para dentro de mim, pude esquecer-me na visão do seu movimento».

Gonçalves inclusive sugiere que éste pudiera dividirse en segmentos versifi cados a 
semejanza de tantos versos libres escritos por el poeta, lo que hoy ya es una realidad 
si tomamos el ejemplo de otro fragmento llamado «Nuvens» en su variación versifi cada 
en una página cibernética donde los creadores de la misma “violan” o re-interpretan la 
escritura pessoana, despojándola de su naturaleza prosística para ofrecerle una total 
identidad poética, convirtiéndolo en un largo poema:

Libro del desasosiego (fragmento)

Nubes… Hoy tengo conciencia del cielo, pues hace días que
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no lo miro pero lo siento, viviendo en la ciudad y no en la

naturaleza que la incluye. Nubes… Son ellas hoy la principal

realidad, y me preocupan como si el velarse del cielo fuese uno

de los grandes peligros de mi destino. Nubes… Pasan desde la

barra hacia el Castillo, de Occidente a Oriente, en un tumulto

disperso y desnudo, blanco a veces, se ven desharrapadas en la

vanguardia de no sé qué; medio-negro otras, si, más lentas, tar-

dan en ser barridas por el viento audible; negras de un blanco

sucio, si, como si quisiesen quedarse, ennegrecen más de la

venida que de la sombra lo que las calles abren de falso espacio

entre las líneas cerradas de las casas.

Nubes… Existo sin saberlo y moriré, sin quererlo. Soy el

intervalo entre lo que soy y lo que no soy, entre el sueño y lo

que la vida ha hecho de mí, la medida abstracta y carnal entre

cosas que no son nada, siendo yo también nada. Nubes… ¡Qué

desasosiego si siento, qué desconsuelo si pienso, qué inutilidad

si quiero! Nubes… Están pasando siempre, unas muy grandes,

pareciendo, porque las casas no dejan ver si son menos grandes

de lo que parecen, que van a ocupar todo el cielo; otras de

tamaño incierto, que pueden ser dos juntas o una que va a par-

tirse en dos, sin sentido en el aire alto contra el cielo cansado;

otras aún, pequeñas, que parecen juguetes de poderosas cosas,

bolas irregulares de un juego absurdo, sólo hacia un lado, en un

gran aislamiento, frías.

Nubes… Me interrogo y me desconozco. Nada he hecho de

útil ni haré de justifi cable. He gastado la parte de la vida que no

perdí en interceptar confusamente cosa ninguna, haciendo versos

en prosa a las sensaciones intransmisibles con que hago mío el

universo desconocido. Estoy harto de mí, objetiva y subjetiva-

mente. Estoy harto de todo, y del todo de todo. Nubes… Son

todo, desarreglos de lo alto, cosas hoy sólo ellas reales entre la

tierra nula y el cielo que no existe; harapos indescriptibles del

tedio que les supongo; niebla condensada en amenazas de color

ausente; algodones en rama sucios de un hospital sin paredes.

Nubes… Son como yo, un pasar desfi gurado entre el cielo y la

tierra, al sabor de un impulso invisible, tronando o no tronando,

alegrando blancas u obscureciendo negras, fi cciones del intervalo

y del error, lejos del ruido de la tierra y sin tener el silencio

del cielo. Nubes… Siguen pasando, siguen siempre pasando,

pasarán siempre siguiendo, en un enrollamiento discontinuo de

madejas empañadas, en un alargamiento difuso de falso cielo

deshecho.13

15-9-1931
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No hay dudas para el autor que fue Fernando Pessoa – o los autores que fue Fer-
nando Pessoa – que los géneros «não se separam com tanta facilidade íntima». Esta 
aseveración de Pessoa defi ne su ideología literaria, ideología que no posee fronteras 
ni límites, y si de alguna manera se pueden imponer barreras, éstas sólo existen en el 
descubrimiento de la experiencia personal y poética, como si las palabras fueran una 
extensión mecánica del yo. Pessoa se alimenta de las dualidades, de la hibridez, del yo 
propio, desprovisto de una seducción prefabricada.14 La estética, la lírica, la musicalidad, 
la rima, y el arrebato de las metáforas disfrutan de intensidad poética ya que el texto 
escrito – ya sea – en forma de verso o prosa, en forma de artículo periodístico o en-
sayo, es monopolizado por la belleza profana y sagrada de la poesía; porque como en 
la pintura o en la música, la belleza de un paisaje pictórico o un fragmento musical es, 
por naturaleza, poética y es, por fuerza, una experiencia personal.

Resumo

El tema de este ensayo es el poema en prosa como categoría estética presente 
en la obra de Fernando Pessoa. Se pretende analizar su carácter subversivo e híbrido 
como género literario así como su ideología artística en el Livro do Desassossego del 
semi-          -heterónimo, Bernardo Soares. Más allá de esta problemática que nos pre-
senta la nomenclatura de géneros literarios, se intentará también subrayar la importancia 
del momento lírico que caracterizó la escrita modernista por medio de la “epifanía”, espe-
cialmente su intertextualidad con los escritores de prosas escritas como poema.

Abstract

13     Podríamos observar que este poema em prosa (aquí adulterado de su forma original) representa – como 
en el caso de la epifanía no. 8 de James Joyce (Poems and Shorter Writings, ed. Richard Ellman, A. Walton 
Litz and John Whittier-Ferguson, London, 1991, p. 168) – ese tipo de género poético que se realiza en 
fragmentos «or in instances of incomplete totality» y cuyo éxito-según Jonathan Culler – depende «on the 
fact that our drive towards totality enables us to recognize their gaps and discontinuities and to give them 
a thematic value» (Jonathan Culler, Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature,
London, Routledge and Kegan Paul, 1998, p.171).

14     El “poema en prosa” pessoano, «Na Floresta do Alheamento» publicado en la revista Águia en 1913, presenta 
un problema fundamental en la nomenclatura genérica del poema en prosa. Este “poema” se publica como 
estructura cabal; sin embargo, Pessoa avisa que se trata de una composición que encontrará su realizaci-
ón—i.e., como parte de un todo literario—en el contexto venidero del Livro do Desassossego, escrito por 
un heterónimo. No creemos que se trate de un desliz en los meandros estratégico-literarios de Pessoa. 
El poema en prosa, como hemos observado anteriormente, se nutre de estas dualidades. Maria da Glória 
Padrão compara el intersticio genérico de este “poema” con el “hiato”: «E aí, no hiato, está o texto. No hiato 
está o possível narrativo, o possível poético, o nosso possível criar. A subversão. O texto a vir….». (Maria da 
Glória Padrão, «Na Floresta do alheamento: Pensar o Texto Hoje», in Actas do I Congresso internacional de 
Estudos Pessoanos, Porto, Brasília Editora, 1978, p. 523). De hecho, hay una fuerza “anárquica” en el poema 
en prosa que, segùn Bernard, «conduz à negação das formas existentes, e uma força organizadora, que 
tende a construir un ‘todo’ poético; e a própia expressão poema em prosa sublinha essa duplicidade: quem 
escreve em prosa se revolta contra as convenções métricas e estilísticas; quem escreve um poema visa 
a criar uma forma organizada, fechada em si, subtraída ao tempo». (Apud a criar uma forma organizada, fechada em si, subtraída ao tempo». (Apud a criar uma forma organizada, fechada em si, subtraída ao tempo». ( Massaud Moisés, Dicionário de 
Termos Literários, São Paulo, Cultrix, 1982, p. 421).
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The topic of this paper is the prose poem as an esthetic category in the work of 
Fernando Pessoa. It will address its subversive and hybrid aspects as a literary genre as 
well as its artistic ideology in the Book of Disquietude, written by the fi ctitous (i.e., semi-
heteronymic) Bernardo Soares. In addition to the problems pertaining to defi nitions of 
literary genres, an emphasis will be placed on the lyrical mode of modernist literature 
as witnessed in the so-called “epiphany,” especially its intertextuality with writers of the 
type of prose written as a poem.
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I

La obra de Federico García Lorca, quizás 
el más famoso escritor español del siglo XX, 
se divide en dos grupos: el Lorca que se ha lla-

mado “folclórico”, autor del Romacero gitano y de dramas como Yerma, Bodas de sangre, La 
casa de Bernarda de Alba, todas ellas ambientadas en Andalucía; y el Lorca vanguar dista, 
más cosmopolita y complejo de entender, con textos como Así que pasen cinco años, 
Paseo de Buster Keaton, Poeta en Nueva York, Poeta en Nueva York, Poeta en Nueva York El público o los Poemas en prosa. Esta última 
obra es sobre la que va a versar este trabajo. Una obra un tanto olvidada, quizás por 
estar en prosa y por pertenecer a un libro que nunca llegó a publicarse como tal (los 
poemas se publicaron por separado en revistas literarias)1. De hecho, estos poemas no 
se suelen enseñar en las aulas españolas, y Durán, en su artículo sobre las vanguardias 
en el corpus de este poeta, ni siquiera los menciona2.

Sin embargo, aunque todo Lorca es un pozo sin fondo en cuanto a capacidad de 
descubrimiento, creo que los Poemas en prosa, que se han editado por separado tardía-
mente (en el año 2000, por Andrew A. Anderson3), necesitan de una especial atención, 
pues nos revelan, primero, un cambio de actitud fundamental para entender al Lorca 
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4       Todo este asunto aparece detallado en Agustín Sánchez Vidal, Buñuel, Lorca, Dalí: El enigma sin fi n, Barcelona, 
Planeta, 1988.

5       Véase la carta reproducida en Sánchez Vidal, op. cit., p. 162. Hay que decir que Luis Buñuel se descubre en 
sus declaraciones como homófobo, especialmente en su autobiografía Mi último suspiro, donde encontramos 
pasajes en los que demuestra su incomprensión hacia la homosexualidad y hacia Lorca.

6       Véase la carta de Buñuel reproducida en Sánchez Vidal, op. cit., p. 167.

posterior, y, segundo, se confi guran como tratados de «metapoética», es decir, de refl exión 
sobre su propia condición literaria, pues nuestro poeta se asoma, se aventura y discute 
eso que entonces se llamaba Suprarrealismo o Surrealismo.

Pero antes de comenzar su análisis, es preciso entrar en los vericuetos de la amistad, 
y en la famosa comunidad que fue la Residencia de Estudiantes (una residencia que 
se construyó en Madrid a comienzos del siglo XX al estilo de los colleges de Oxford 
y Cambridge, para que los universitarios estudiaran y vivieran allí, tutelados, y que se 
convirtió en el centro de una actividad intelectual fervorosa en los años 20). Especial-
mente, es necesario recordar dos fi guras que acompañarán a Lorca en su salto estético 
de aquellos años y convivieron con él en la Residencia: el cineasta Luis Buñuel y el pintor 
Salvador Dalí. Sobre las avenencias personales de estos tres amigos y sus aventuras en 
la Residencia se ha escrito mucho y bien, como se apreciará por la poblada bibliografía 
que uno se puede topar en las bibliotecas. Pero a mí me gustaría ahondar, a través de 
estas relaciones, en el origen de los poemas en prosa de Lorca. Quizás, en mi opinión, 
no se ha investigado todavía lo sufi ciente sobre los motivos concretos que estos artistas 
compartían y que se ven refl ejados en estos poemas.

Sánchez Vidal dejó bien claro en su libro sobre los tres amigos la labor de zapa 
que realizó Buñuel para alejar a Salvador Dalí de Federico García Lorca, que culminó en 
Un perro andaluz, película muda de 1929 en la que el poeta se sintió dolorosamente Un perro andaluz, película muda de 1929 en la que el poeta se sintió dolorosamente Un perro andaluz
aludido (quizás por la ambigüedad sexual del protagonista, o también porque llamaban 
perros andaluces a los artistas del Sur que vivían en la Residencia)4.

Precisamente, los Poemas en prosa y la producción más surrealista de Lorca van a 
actuar como una reacción a estos estímulos y ataques, en especial con respecto a los 
de Dalí, a quien Lorca estaba más unido (de ahí que me vaya a centrar en el dúo de 
poeta y pintor). Entre los años 1927 y 1928 (años de la escritura de los Poemas en prosa), 
Buñuel se dedicó a criticar en sus cartas la excesiva amistad de Lorca y Dalí (le disgusta 
su naturaleza ambigua: llama a Federico «el novio»5). Denota asimismo poco aprecio por 
la obra de Lorca, de la que rechaza su aspecto más folclórico, que considera ya pasado 
de moda y lejano de las nuevas corrientes con las que él se familiarizaba en París, don-
de habitaba por entonces con el objetivo de adentrarse en el mundo del cine. Buñuel 
reclama una vanguardia que le lleva al Surrealismo, y nada podía estar más lejos de sus 
intereses que los poemas sobre gitanos de García Lorca. En cambio, en su opinión Dalí 
tenía talento sobrado para superar su época cubista y adentrarse en la nueva estética, 
siempre y cuando se separara de Lorca, con quien había colaborado haciendo los deco-
rados de su drama neorromántico Mariana Pineda, obra desfasada para Buñuel6.

Resumiendo lo que precisaría de más espacio para ser bien explicado, Dalí recibirá 
cartas malévolas de Buñuel y se unirá con él en un frente, que comienza con la crítica 
del Primer Romancero gitano, como se llamaba el libro de romances que publica el grana-
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dino en 1928. Ambos artistas escribirán a Lorca sendas cartas en las que rechazarán 
su estética, que consideran caduca. Dalí hacía tiempo que venía proponiendo a Lorca 
(en cartas, en cuadros, en sus poemas en prosa, que también escribirá, y durante sus 
estancias juntos en Cataluña en 1925 y 1927) la necesidad de la asepsia en el arte y 
de la anti-sentimentalidad, en boga en los circuitos catalanes, más vanguardistas que 
los de Madrid, donde vivía Lorca a caballo con Granada7.

Dalí y Lorca en una de sus estancias juntos en Cataluña, 1927

Dalí no sólo rechazará, como Buñuel, la metáfora tradicional, con asociaciones de 
semejanza, sino incluso la metáfora inconexa, pues su ideal vanguardista es que las cosas 
existan por sí solas, en una libertad que no implique una relación entre elementos, es 
decir, que los objetos se independicen (el poema que reproduzco en el Apéndice es una 
muestra explícita de esta intencionalidad). Las discusiones o “esgrima” intelectual, como 
las llama Lorca en su famosa Oda a Salvador Dalí, que se producían sobre estos temas Oda a Salvador Dalí, que se producían sobre estos temas Oda a Salvador Dalí
entre Federico y el amigo, se ven muy bien refl ejadas en un poema en prosa Corazón 
bleu y coeur azul, sin terminar y que nunca se publicóbleu y coeur azul, sin terminar y que nunca se publicóbleu y coeur azul 8.

Si Dalí, según el investigador Santos Torroella, tuvo una época lorquiana en su pintu-
ra, como se aprecia en las muchas ocasiones en que aparece la cabeza de Lorca en sus 
cuadros de estos años, también Lorca tuvo su época daliniana9. Y ésta es especialmente 
observable en los poemas en prosa. Época daliniana que indirectamente fue también 
buñuelesca, pues Dalí intercambiaba por entonces muchas ideas con Buñuel, a raíz de 
su incipiente interés por el Surrealismo. Entre Lorca y Buñuel hubo, directamente, menos 

7       Sobre la importancia de Cataluña y su vanguardia en la obra de Lorca puede verse Luisa Cotoner Cerdó, 
“Catalanista furibundo: Federico García Lorca entre Salvador Dalí y Sebastià Gasch”, Journal of Iberian and 
Latin American Studies, 7.1, 2001, p. 5-26.

8       El texto aparece reproducido en García Lorca, Poemas en prosa, p. 91-92.
9       Sánchez Torroella ha indagado mucho en la obra de Dalí y, de paso, en su época de la Residencia; sobre 

la época lorquiana del catalán véase: Rafael Santos Torroella, La miel es más dulce que la sangre: Las épocas 
lorquiana y freudiana de Salvador Dalí, Barcelona, Seix Barral, 1985; lorquiana y freudiana de Salvador Dalí, Barcelona, Seix Barral, 1985; lorquiana y freudiana de Salvador Dalí Dalí residente, Madrid, CSIC/Amigos de 
la Residencia de Estudiantes, 1992; «Los putrefactos» de Dalí y Lorca: Historia y antología de un libro que no 
pudo ser, Madrid, CSIC/Amigos de la Residencia de Estudiantes, 1995. Mario Hernández señala también pudo ser, Madrid, CSIC/Amigos de la Residencia de Estudiantes, 1995. Mario Hernández señala también pudo ser
una época daliniana en Lorca en «García Lorca y Salvador Dalí: del ruiseñor lírico a los burros podridos 
(Poética y epistolario)», en Laura Dolfi , ed., L’imposible/posible de Federico García Lorca: Atti del convegno di 
studi Salerno, 9-10 maggio 1988, Nápoles, Edizione Scientifi che Italiane, 1989, p. 267-319: 270.
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diálogo. De esta manera, tanto en la pintura de Dalí, como en los poemas en prosa de 
éste y Lorca, y en la literatura y el cine de Buñuel, aparecerán una serie de motivos 
comunes. Enumero, entre otros, los burros podridos, las cabezas cortadas, la astronomía, 
la putrefacción, los órganos amputados, la fi siología, el mundo de la clínica, los auto-
móviles, el deporte, la electricidad, la fi gura de San Sebastián (exclusivamente en Dalí 
y Lorca), la ironía y el juego, la metamorfosis, la animalización, etc. Motivos todos ellos 
no arbitrarios, sino con una razón de ser.

Aunque ahora intentaré contextualizarlos, quiero recordar que en estos años imagen 
plástica y poesía se encuentran especialmente unidas, tras los experimentos ultraístas, 
futuristas o creacionistas. A raíz de los últimos adelantos técnicos, en el siglo XX, como 
en la Edad Media, la imagen vuelve a recobrar importancia primordial. Como diría Lorca 
en una carta al crítico de arte catalán Sebastià Gasch, por la misma época en que com-
pone sus poemas en prosa, el criterio poético-plástico o plástico-poético disfruta de 
una “justa” unión: él puede decir que escribe y dibuja poesías10. De hecho, publica dos 
de sus poemas en prosa (Nadadora sumergida y Suicidio en Alejandría) acompañados de 
dibujos suyos11. Y no es infrecuente por entonces toparnos con pintores poetas como 
Rafael Alberti, o con pintores y cineastas, como Buñuel y Dalí, que escriben literatura.

Pues bien, en una estética compartida por varios artistas de la Residencia de Estu-
diantes, se busca un alejamiento del sentimentalismo y se intenta la objetividad poética. 
Esta estética incluirá mundos antes ajenos a la pintura o a la poesía, como podían ser 
los recién aparecidos universos del deporte; de los adelantos técnicos como el avión; el 
mundo del cine, de la fi siología y el microscopio. Los dibujos del médico español, Premio 
Nobel, Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo, infl uirán hondamente en las represen taciones 
plásticas de autores como Dalí12.

Dentro del mundo de la fi siología, interesa el tema de la disolución, de la putre-
facción, explicitada en la imagen obsesiva de los burros podridos. Además, el término 
putrefacto pasa también a designar a aquellos hombres del mundo burgués decimo-
nónico que se quedaron en estéticas trasnochadas. Dalí proyectará un libro con diferentes 
dibujos de estos tipos y un prólogo de Lorca que éste nunca realizó. Pero el rechazo 
al pasado y especialmente a la inmediata generación anterior tuvo diversos grados, 
desde el violento de Dalí y Buñuel, que en una carta insultan al poeta Juan Ramón 
Jiménez por su obra sentimental Platero y yo13, al rechazo más matizado de Lorca, que 
no se sumó a manifi estos anti-artísticos de Dalí y continuó valorando el papel que en 
la nueva estética habían jugado precedentes como Juan Ramón.

De hecho, se puede decir que en aquellos años 20, dos posturas se fueron confi -
gurando: la de la Generación del 27 en sí, mucho menos rebelde contra sus padres, 

10     Federico García Lorca, Epistolario completo, eds. Andrew A. Anderson y Christopher Maurer, Madrid, Cátedra, 
1997, p. 508 & 519. (Cf.: «Estos dibujos son poesía pura o plástica pura a la vez», op. cit., p.519).

11     Además, la Degollación de los inocentes se vio ilustrada en La Gaceta Literaria con un dibujo de Dalí.
12     En la Casa Encendida (Madrid) se han mostrado recientemente (noviembre de 2003) 169 dibujos de Santiago 

Ramón y Cajal, en una exposición titulada «Santiago Ramón y Cajal (1852-2003). Ciencia y Arte», donde se 
observa cómo el científi co, extraordinario dibujante, puso sus dotes creativas al servicio de sus hallazgos 
en el microscopio.

13     Véase Sánchez Vidal, op. cit., p. 189, que reproduce la carta.
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aunque algunos de sus miembros siguen las propuestas del Surrealismo, con cautela; 
y la otra posición más radical de hombres como Dalí o Buñuel, que se fueron a vivir a 
París, y que abogan por asumir los postulados del grupo francés de André Breton. No 
hay que olvidar que Dalí, ya libre de la sombra de Lorca y bajo la nueva infl uencia de 
Gala, llegó a declarar públicamente que escupía sobre su madre muerta (en un cuadro 
expuesto en la galería Goermans de París, en 1929), un acto de épater le bourgeois que 
le valió su inmediata entrada en el grupo surrealista y que su padre le desheredara14.

Pues bien, Lorca, según algunos enamorado de Dalí por estos años (y lo cierto es 
que el par de cartas suyas al pintor que se conservan – el resto están desaparecidas15 –, 
son bastante reveladoras al respecto), se sintió pronto en la disyuntiva de aceptar o no 
los postulados más radicales que le iba proponiendo su amigo. No podemos saber qué 
hubiera sido de su obra sin este estímulo, tanto desde la crítica (las cartas recha zando 
su Romancero, que llevarían a Federico a protestar por ese mito de gitanería que le fue 
imponiendo la prensa, que le resultaba molesto) como desde la alabanza del amigo Dalí, 
quien le prometía que llegaría a ser el primer futuro poeta de verdad si abrazaba la 
nueva estética16. Y Lorca la abrazó, pero a su manera, como hacía todo, señalando que no 
quería caer en la escritura automática pero que también se daba cuenta de la reno vación 
que suponía el prestar atención a universos como el del sueño (Lorca leyó a Freud, pilar 
del Surrealismo, y Dalí era un auténtico admirador del psicólogo austríaco17).

En las cartas a los amigos después de la publicación de su Romancero, Lorca dirá que 
este libro ya no le interesa casi nada, que se le ha muerto en las manos como criatura 
suya18. Infl uenciado por Dalí, aspira a un cambio hacia un mundo lejano de localismos 
y, con los Poemas en prosa, empieza su andadura hacia esa otra obra de arte que es 
Poeta en Nueva York. Además, en estos poemas en prosa evoluciona, como su amigo, 
del cubismo y la geometría al mundo de los instintos y el sueño surrealista, donde la 
emoción puede volver sin ataduras sentimentales.

En las conferencias que escribe por entonces, en sus poemas en prosa y en la futura 
obra que proyecte desde Nueva York y Cuba, Lorca asimilará una recreación de la imagen 
que olvida los parecidos de las metáforas, buscando los contrastes más imprevistos, como 
el refl ejo impersonal de la crueldad, y despojando las palabras de cargas sentimentales, 
pero, eso sí, respetando una emoción que Dalí siempre rechazará19.

14     Véase Antonina Rodrigo, García Lorca, el amigo de Cataluña, Barcelona, Edhasa, 1984, p. 205.
15     Ana María Dalí creía que se perdieron en la guerra, pero Gibson piensa que quizás fueron robadas de Port 

Lligat, pues Dalí afi rmó en 1978 que las tenía en su poder. Ian Gibson, Lorca-Dalí: El amor que no pudo ser, Lorca-Dalí: El amor que no pudo ser, Lorca-Dalí: El amor que no pudo ser
Barcelona, Plaza-Janés, 1999, p. 11.

16     Véase el fragmento de la carta de Dalí a Lorca que reproduce Gibson, op. cit., 1999, p. 205.
17     Véase Gibson, op. cit., p. 114-16 & 154.
18     García Lorca, Epistolario completo, p. 585. Véase Gibson, op. cit., p. 211.
19     Sobre las conferencias, el Surrealismo y las concomitancias con la estética de los poemas en prosa, véase 

Andrew A. Anderson, “Lorca at the Crossroads: «Imaginación, inspiración, evasión» and the «novísimas es-
téticas»”, Anales de la Literatura Española Contemporánea, 16, 1991, p. 149-173.
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II

El comentario (un poco esquemático, por cuestiones de espacio) de algunos moti-
vos de los poemas en prosa nos puede permitir sacar unas cuantas conclusiones sobre 
el poema en prosa en general y sobre la repercusión de Dalí en la obra de Lorca. Los 
poemas en prosa que conservamos enteros y que se publicaron en vida del autor son 
seis; después hay otros de los que tenemos fragmentos o versiones no defi nitivas, que 
aparecen en apéndice en el libro editado por Anderson. Yo me voy a centrar espe-
cialmente en los seis primeros (aunque habrá referencias a los segundos), titulados Santa 
Lucía y San Lázaro, Nadadora sumergida, Suicidio en Alejandría, Amantes asesinados por 
una perdiz, una perdiz, una perdiz Degollación del Bautista y Degollación de los inocentes.

1. En primer lugar, nos topamos con el mundo de los animales, un universo sim-
biótico en Lorca y Dalí. El burro o mulo podrido aparece con frecuencia en numerosos 
cuadros de Dalí, como La miel es más dulce que la sangre (de paradero desconocido, del 
que se conservan imágenes y su primera versión, fi g. 1).

Figura 1.

En Lorca, el burro también se presenta de manera grotesca, lleva «anteojeras de 
cuero» (62); y el mulo tiene ojos como «puños de azabache» (57)20. Por otro lado, vemos 
al perro o mastín (59, 67, 82, 89 & 75), que nos recuerda la obsesión que Lorca y Dalí 
tenían con los canes, a los que se relaciona con la libido y la muerte (y aquí podríamos 
hablar de la infl uencia de los Cantos de Maldoror, de Lautréamont, y del terror a morirse Cantos de Maldoror, de Lautréamont, y del terror a morirse Cantos de Maldoror
que sentían los dos artistas21). Los perros aparecen con frecuencia en poemas de Lorca 

20     A partir de ahora cito directamente entre paréntesis de la edición de los poemas en prosa mencionada.
21     Sobre la relación que Dalí establece entre Lorca y Maldoror véase Gibson, op. cit., p. 125-26. El temor a 

la muerte de ambos artistas, y su relación con los perros, es tratado en Carlos Rojas, «Salvador Dalí et 
le spectre de Federico Garcia Lorca», Revue des Sciences Humaines, 262, 2001, p. 149-161: 152-153. Véase 
también Sánchez Vidal, op. cit., p. 216-218.
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y en cuadros de Dalí (por ejemplo, en Aparición de un rostro y un frutero en una playa, 
con la faz borrosa de Lorca y el perro detrás, fi g. 2), y, cómo no, dan título a la versión 
cinematográfi ca unísona de Buñuel y el pintor, Un perro andaluz.

Dentro de este imaginario, los animales se tiñen de un halo de crueldad: en los 
poemas en prosa de Lorca aparecen raposas (78), palomas que callan (78), gallos vio-
lentos (59, 102), perdices asesinas (76); y al ruiseñor, animal de connotaciones suaves, 
se le tiende a asociar con imágenes grotescas (82): no es casualidad que el burro con 
cabeza de ruiseñor aparezca en un poema en prosa de Dalí y en otro de Lorca22.

Pero fundamentales son en este bestiario los peces, que se encuentran tanto en los 
cuadros de Dalí como en los poemas de Lorca asociados a la sexualidad masculina (62, 
64, 66, 72, 76, 95-97), aunque Dalí también los escogerá por su relación con lo líquido 
y viscoso. En el retrato que Lorca realiza de Dalí hace que de los dedos de este último 
salgan peces, símbolo de fecundidad. No obstante, lo que más abunda en sus poemas 
son los insectos, “creadores de los estremecimientos y las salivillas” (82), tales como pio-
jos (102), moscas (65, 77, 101) y hormigas (70, 74, 92). La hormiga es motivo recurrente 
en los amigos de la Residencia de Estudiantes23 (ahí están las hormigas que recorren 
la mano de Un perro andaluz), sin duda por su relación con lo podrido: las hormigas, Un perro andaluz), sin duda por su relación con lo podrido: las hormigas, Un perro andaluz
como las moscas (65, 77), comen lo putrefacto.

Figura 2.

Por último, la langosta, a la que tenía gran terror Dalí y que aparece en varios cua-
dros suyos pegada al rostro del pintor, como en El gran masturbador y El gran masturbador y El gran masturbador El juego lúgubre 

22     Esta imagen del burro con cabeza de ruiseñor aparece en un manifi esto de L’Amic de les Arts (véase Sánchez 
Vidal, op. cit., p. 203-204); en el poema en prosa lorquiano Corazón bleu y coeur azul (García Lorca, Corazón bleu y coeur azul (García Lorca, Corazón bleu y coeur azul Poemas en 
prosa, p. 92); y en el poema en prosa daliniano Pez perseguido por una uva (véase el prólogo de Anderson 
a op. cit., pp. 9-53: 46). Este último texto se publica primero como «Peix perseguit per un räim», L’Amic de 
les Arts, año III, 28, 31 [sic] septiembre 1928, p. 217-218.

23     Moscas y hormigas aparecen también en los poemas en prosa de Alexaindre: véase Vicente Alexaindre, 
Antología poética, estudio previo, selección y notas de Leopoldo de Luis, Madrid, Alianza Editorial, 5.ª ed., 
1980, p. 38-39.
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(fi g. 3) aparecerá también en el poema en prosa Suicidio en Alejandría de Lorca (“nos 
darán la cabeza de langosta”, p. 71). Todos estos animales e insectos juegan un papel 
importante en la metamorfosis del cuerpo humano, de la que luego hablaré.

    

Figura 3.

2. En segundo lugar, en los poemas de Federico hay mundos nuevos como el de 
la ciencia, con su derivación de clínica: los pasillos de los hospitales, en su blancura fría, 
podían simbolizar esa asepsia que desea un artista como Dalí, que viene de la geometría 
cubista de sus primeros años. Un deseo que el pintor predica a Lorca continuamente y 
que plasmó en su poema en prosa San Sebastián, poema que gustó mucho al poeta, y 
del que reproduzco fragmentos en el Apéndice. En Lorca, la ciencia óptica de Santa Lucía 
y San Lázaro o la clínica de la Degollación de los inocentes irrumpen en un mundo arcaico. 
En este sentido se puede leer la siguiente cita, donde también se da animalización y se 
unen el mundo del mar y la religión con el del frío despacho de clínica.

Cuando entré en la catedral se cantaba la lamentación de las seis mil dioptrías, 

que sonaba y resonaba en las tres bóvedas llenas de jarcias, olas y vaivenes 

como tres batallas de Lepanto. Los ojos de la Santa miraban en la bandeja con 

el dolor frío del animal a quien acaban de darle la puntilla. (61)24

Continuando en esta línea pseudocientífi ca, las alusiones a las matemáticas, la física 
o a la geometría son frecuentes, mezcladas con ese bestiario que ya he comentado.

Santa Lucía fue una hermosa doncella de Siracusa.

La pintan con dos magnífi cos ojos de buey en una bandeja.

24     Léase el comentario a este fragmento de Terence McMullan, «Federico García Lorca’s Santa Lucía y San Lázaro
and the Aesthetics of Transition», BHS, LXVII, 1990, p. 1-20: 10-11. Mcmullan sigue la lectura errónea de las 
obras completas de Del Hoyo, y lee diostrias, por diotrías. Su “culturalista” interpretación de esta referencia 
aparece en p. 17, nota 12.
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Sufrió martirio bajo el cónsul Pascasiano, que tenía los bigotes de plata y aullaba 

como un mastín.

Como todos los santos, planteó y resolvió teoremas deliciosos, ante los que 

rompen sus cristales los aparatos de Física. (58-59)

Lorca consigue entonces habitar el universo de estos poemas de números y de 
mapas (58). Con respecto a los números, aparecen continuamente, en un mundo don-
de la madre de San Lázaro cuenta los corazones de la aldea fi jándose en sus latidos 
(63-64); las gentes hacen cuentas de multiplicar en las ofi cinas (59); y la dirección de la 
policía asegura que el rumor sube un mil por mil (78). De modo que todo está contado 
(mil hombres y cincuenta pares de bueyes [59], doscientos hijos [82], dos telegramas 
[76], tres tiempos [68], mil olas [68]); y numerado, y su recurrencia se extiende hasta las 
agujas del reloj (seis de la tarde [82], doce de la noche [64], cuatro en cuatro minutos 
[65]). Esto nos hace recordar esos relojes blandos de La persistencia de la memoria de 
Dalí (fi g. 4).

Figura 4

Lorca atenúa o rechaza el dramatismo de la muerte introduciendo un mundo numé-
rico en principio opuesto a cualquier carga emocional, como se puede apreciar en el 
comienzo de Suicidio en Alejandría (70):

13 y 22

Cuando pusieron la cabeza cortada sobre la mesa del despacho, se rompieron 

todos los cristales de la ciudad. Será necesario cal mar a estas rosas, dijo la ancia-

na. Pasaba un automóvil y era un 13. Pasaba otro automóvil y era un 22. Pasaba 

una tienda y era un 13. Pasaba un kilómetro y era un 22. La situación se hizo 

insos tenible. Había necesidad de romper para siempre.

12 y 21

Después de la terrible ceremonia, se subieron todos a la última hoja del espino, 

pero la hormiga era tan grande, tan grande, que se tuvo que quedar en el suelo 

con el martillo y el ojo enhebrado.

11 y 21
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El motivo de la astronomía es constante en estos poemas en prosa; por ejemplo, 
cuando el protagonista de Santa Lucía y San Lázaro contempla una estrella «fi ja y sor-
prendida dentro de un marco» (57). En este sentido, hay que contextualizarla en esa 
ansia de líneas y formas de la que ya habló Lorca en su Oda a Salvador Dalí, pasión Oda a Salvador Dalí, pasión Oda a Salvador Dalí
geométrica que atribuye al pintor pero que también le posee a él. La astronomía, alia-
da con el cubismo, se hace símbolo de la asepsia más incluso que la propia ciencia o 
la clínica, y se opondrá al mundo de la putrefacción o del sentimentalismo en el San 
Sebastián mencionado de Dalí (véase el Apéndice).

3. La crueldad, que sobresale especialmente en las degollaciones, tiene que ver 
con ese deseo del Surrealismo de buscar el efecto estético del horror y su preferencia 
por las ceremonias mutiladoras, rupturistas. Se intenta, como diría Lorca, «que el horror 
mueva su bosque intravenoso» (79). A partir de ahí, se presentan con frecuencia en estos 
poemas en prosa imágenes degradantes. Pero el horror sobre todo se alcanza mediante 
la invo cación de la sangre, que se desborda en rituales, llevados a cabo en la Degollación 
del Bautista en estadios de fútbol que a la vez son circos clásicos (79).

La recién parida tenía un miedo terrible a la sangre, pero la san gre bailaba lenta-

mente con un oso teñido de cinabrio bajo sus balcones. (…) Se hacía intolerable 

la presencia de la luna, y se deseaba el toro abierto, el toro desgarrado con el 

hacha y las grandes moscas gozadoras. (77)

El autor declara en Suicidio en Alejandría que se hacen precisos la dentadura y el 
látigo (70), un reclamo que también se relaciona con su drama El público, y con el célebre 
gusto por el masoquismo de Dalí.

En los poemas en prosa Degollación del Bautista y Degollación de los inocentes apa-
rece el motivo de las cabezas cortadas. Esta atracción por los cuellos cercenados, que se 
da asimismo en muchos cuadros de Dalí de la época (por ejemplo, en Cenicitas, fi g. 5, o 
en La miel es más dulce que la sangre), podría tener que ver con esa ansia de escapar de 
la lógica, o sea, de la cabeza donde se aloja ésta, de cortar con un mundo de la razón 
que había impedido, según los surrealistas, dejar vivir al inconsciente. Se trata de que 
los sentidos hablen por sí solos, de que a los deseos reprimidos se les deje colonizar 
las cosas, de que no haya sujeciones.

Hay un gusto por los objetos cortantes, dentro de esa crueldad, que se aprecia en el 
bisturí clavado en la garganta del cronista de Nadadora sumergida (67), en los cuchillos 
que reivindican en voz alta los negros de la Degollación del Bautista (79) o en la navaja 
eléctrica y las puntas de aguja que se reclaman en la degollación de los inocentes (82). 
Los aparatos, en general, sean armas u objetos de clínica, recuerdan la obsesión por 
los aparatos de los cuadros de Dalí de esta época, que han sido relacionados con una 
cierta ambigüedad sexual25 (fi gs. 1 y 5). Pero también hay objetos cortantes naturales, 

25     Los aparatos en Dalí se pueden interpretar como miedo a la sexualidad, a la seducción, y también represen-
tación de la objetividad (véase Ignacio Javier López, «Film, Freud, and Paranoia: Dalí and the Representation 
of Male Desire in An Andalusian Dog», Diacritics, 31.1, 2001, p. 35-48: 47).
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como las frecuentes uñas de los poemas en prosa (74, 82), que aparecen mucho en los 
dedos fálicos de cuadros y dibujos de Dalí y Lorca26.

Figura 5

Por otro lado, el ojo enhebrado de Suicidio en Alejandría (70) nos recuerda la famosa 
escena de Un perro andaluz en la que se corta el ojo de una mujer con una navaja (fi g. Un perro andaluz en la que se corta el ojo de una mujer con una navaja (fi g. Un perro andaluz
6, donde se ve un fotograma del momento previo). Aunque Lorca escribió este poema 
antes, creo que no hay que hablar de una infl uencia del poeta sobre Buñuel y Dalí sino 
de un acerbo común en el imaginario de los tres autores.

Figura 6

4. En estos poemas en prosa hay una pasión por los contrastes, por unir mundos 

26     Véase, por ejemplo, el retrato que hace Lorca de Dalí mencionado anteriormente. Al segundo le salen 
dedos de las uñas de la mano derecha, de donde parten peces, y el índice aislado de la mano izquierda, 
repre sentante del pincel, es claramente fálico.
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contrarios. De acuerdo con la estética vanguardista, cuánto más se alcanza una asocia-
ción chocante de objetos, más liberada queda la escritura. Así, el cuarto motivo es esa 
intro ducción de elementos modernos como automóviles, aviones, adelantos técnicos en 
medio del mundo poético tradicional. En Lorca, se asocia la tristeza a los cables de la 
electricidad o a las grandes bocinas del fonógrafo (60), dentro de ese intento continuo 
por meter el mundo de la ciudad, mezclado con el de la naturaleza, en la poesía. En 
estos poemas las bombillas eléctricas, los trenes, las luces de magnesio, el telescopio, 
se mezclan con las estrellas, el mar y los animales de campo. Algo parecido realiza Dalí 
en dos Naturalezas muertas de los años 1926 y 27, donde posiciona la cabeza de Lorca 
al lado de un avión. En este sentido, como muy bien dice en un momento el poeta, se 
glorifi ca “el exterior de las cosas” (p. 61; y ahí está Dalí, reclamando siempre una estética 
de lo exterior), y Lorca quiere “construir un piano sin emoción” (82). Ese exterior es tam-
bién el de la astronomía mencionada, que se ha relacionado con la época cubista de 
Dalí. De hecho, se ha hablado del Santa Lucía y San Lázaro de Lorca como una oposición 
cubismo-surrealismo, y ya he mencionado antes que en estos poemas en prosa hay una 
mezcla de ambas posturas y una evolución hacia lo segundo. En estos momentos ya 
amenaza con entrar en el arte lo que es el mundo oscuro y surrealista del inconsciente, 
de los instintos, representado en la fi siología del cuerpo.

Relacionado con este universo, otro contraste que explota Lorca, heredero de los 
poemas en prosa de Baudelaire y su generación, lo constituye, dentro de su labor des-
mitifi cadora, la mezcla de lo natural y de lo artifi cial (asociado con la ciudad), que se 
ve en esas cinturas que se entrecruzan con vidrios o en los jóvenes que se aman ante 
los ojos de los químicos (75).

5. En esta línea, y como quinto motivo, el mundo del cuerpo y sus órganos se re-
pite obsesionantemente en los amigos. Por ejemplo, los cuadros de Dalí de esta época 
resaltan la diferente anatomía del cuerpo, que aparece con frecuencia desangrado o 
mostrando su interior (como en Las rosas sangrantes, fi g. 7).

Figura 7

Un cuerpo que se amputa, al que se le arrancan los órganos, como los ojos del 
poema en prosa de Buñuel (en el Apéndice), pero que también se artifi cializa, se recons-
truye. Lorca podrá decir: «¡Oh mejilla izquierda! ¡Oh noroeste de barquitos y hormigas 
de mercurio!», uniendo el cuerpo con los barcos, las hormigas y el mercurio, dentro de 
ese microcosmos que voy describiendo. Pero es especialmente interesante cuando fusio-
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na todas las partes del cuerpo: «Cabello,/con planta de pie./Planta de pie,/con mejilla 
izquierda. (…) Ojos cerrados,/con uñas abiertas./Cintura, con nuca,/y con playa», en 
Amantes asesinados por una perdiz (74). Nos acercamos a una metamorfosis de la que Amantes asesinados por una perdiz (74). Nos acercamos a una metamorfosis de la que Amantes asesinados por una perdiz
hablaré enseguida. Habría que recordar también el Poema de las cositas de Dalí, quien 
reclama la materialidad de los elementos, sobre todo en su aspecto disolutivo, muy en 
la línea del Surrealismo; y, en este sentido, se defi ende la estética de lo blando, que se 
ve en esos relojes de los cuadros de Dalí (fi g. 4) o en los relojes de arena de Lorca, que 
siguen sangrando aunque estén secas las heridas (83)27.

6. La ironía abunda en los poemas en prosa de Lorca. Es parte del espíritu lúdico 
de vanguardias, que le lleva a jugar con el sonido de las palabras y a eliminar lo hu-
mano emocional. La ironía imperante tiene un gesto fundamental en ese rechazo que 
muestra Lorca hacia la luna, elemento omnipresente, con connotaciones trágicas, en 
su producción anterior y posterior. Pero ahora hablará de «emoción coja que arrastra 
la luna men guante» (p. 62; el subrayado es mío) o de que «Se hacía intolerable la pre-
sencia de la luna» (77). Será la sangre triunfadora la que venza a la luna, símbolo de la 
sentimen talidad rechazada, que se une a la leche maternal en una batalla (83). Lorca 
consigue transformar a la luna en un instrumento más de la crueldad, que corta como 
un cuchillo la cabeza del Bautista (79).

Al igual que en Poeta en Nueva York, se convocan varios nombres, muchos en dimi-Poeta en Nueva York, se convocan varios nombres, muchos en dimi-Poeta en Nueva York
nutivo, que contrastan con el fi n cruel (la muerte) para el que son nombrados: en la 
Degollación de los inocentes son «Pepito. Manolito. Enriquito. Eduardito. Jaimito. Emilito» 
(81). Pero también está la Genoveva del Suicidio en Alejandría (70). Esto puede tener que 
ver igualmente con el ideal de Dalí de nombrar sin ornamentación, presente en su Poema 
de las cositas28, que coincide con la obsesiva repetición del poema en prosa La gallina, 
que publicó Lorca casi como una concesión al automatismo surrealista (101-102).

Siguiendo con la ironía, estos poemas de Lorca son poesía escrita desde la dis-
tancia del autor, una escritura que podríamos simbolizar en ese mar (que siempre se 
relacionaba en Lorca con la pasión) hecho mapa distante que aparece en Santa Lucía 
y San Lázaro (58). Aunque el autor fi nja una frecuente primera persona, adquiere la le-
janía de los cronistas de noticias, y si bien grita expresiones amorosas («¡Corazón mío! 
¡Amor!» p. 71) van siempre acompañadas de elementos desmitifi cantes, rebajadores. Un 
«Amor, amor mío» desmitologizado (71), que aparece también en Poeta en Nueva York. 
Estamos ya lejos, por tanto, de ése: “Amor, amor, amor, y eternas soledades”, del drama 
neorromántico de Lorca Mariana Pineda29.

27     Para Juan Antonio Ramírez, lo blando puede ser también «una metáfora del carácter “polimorfo” y de las 
metamorfosis del deseo» (Dalí: lo crudo y lo podrido, Madrid, A. Machado Libros, 2002, p. 38).

28     Véase López, art. cit., p. 38.
29     Para ejemplos de este tipo de exclamaciones en Poeta en Nueva York, véase García Lorca, Poeta en Nueva York, véase García Lorca, Poeta en Nueva York Obras completas, 

p. 476, 501 & 528; y los maravillosos versos: «¡Amor de siempre, amor, amor de nunca!/¡Oh, sí! Yo quiero. 
¡Amor, amor! Dejadme», del mismo libro (op. cit., p. 476). La cita de Mariana Pineda está en op. cit., p. 891.
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7. El cosmopolitismo es otro elemento frecuente, vanguardista pero también herede-
ro del Modernismo del poeta nicaragüense Rubén Darío o del Simbolismo de Baudelaire. 
Esto es muy claro en Suicidio en Alejandría o en Nadadora sumergida, donde se observa 
una mezcla del mundo inglés y francés.

Madame Barthou hacía irresistible la noche con sus enfermos diamantes del 

Cairo y el traje violeta de Olga Montcha acusaba, cada minuto más palpable, su 

amor por el muerto Zar. (68)

Se suicidaban sin remedio, es decir, nos suicidábamos también. ¡Corazón mío! 

¡Amor! La Tour Eiffel es hermosa y el sombrío Tá mesis también. Si vamos a casa Tour Eiffel es hermosa y el sombrío Tá mesis también. Si vamos a casa Tour Eiffel

de Lord Butown nos darán la cabeza de langosta y el pequeño círculo de humo. 

Pero nosotros no iremos nunca a casa de ese chileno. (71)

Aparecen, además, juntas Margarita Gross con la españolísima Lola Cabeza de Vaca 
(68), que llevan contadas más de mil olas, motivo que Lorca recoge del San Sebastián de 
Dalí (en el comienzo del fragmento del Apéndice). En la costa francesa cantan los asesinos 
de los marineros, y el vals americano es mejor que el vienés, afi rma el poeta (68).

8. Todo esto aparece propuesto por Lorca con una conciencia metapoética. Así, 
podríamos interpretar la frecuencia con que se da la palabra lucha como una revelación 
de la oposición de la estética antigua con la nueva, como esa orquesta lejana de Nada-
dora sumergida que batalla de manera dramática con las hormigas volantes (67). En este 
poema en prosa, Lorca llega a ser bastante explícito sobre la necesidad de abrazar una 
nueva estética, algo que también se ve en Suicidio en Alejandría («La situación se hizo 
insostenible. Había necesidad de romper para siempre» p. 70).

Desde entonces dejé la literatura vieja que yo había cultivado con gran éxito.

Es preciso romperlo todo para que los dogmas se purifi quen y las normas tengan 

un nuevo temblor.

Es preciso que el elefante tenga ojos de perdiz y la perdiz pezu ñas de unicornio. 

(68)

Pero la lucha es más frecuentemente evocada en las degollaciones, de carácter 
violento, y con un uso abundante de la repetición, recurrente como en el Poema de las 
cositas de Dalí, muestra del espíritu compulsivo surrealista.

Tendrá que luchar con la raposa y con la luna de las tabernas. Tendrá que luchar, 

tendrá que luchar, tendrá que luchar, tendrá que luchar. (78)30

Relacionado con esta conciencia sobre su propia creación, aparece el motivo de la 
metamorfosis, de la fusión de elementos contrarios (como esas cabezas de Lorca y Dalí 
fundidas en cuadros del segundo, fi g. 8). El autor emplea para crearla todo su espíritu 
lúdico, experimental. La cita siguiente es en este sentido iluminadora y recuerda el di-
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álogo de las transformaciones de El público (75).

Eran un hombre y una mujer,

o sea,

un hombre

y un pedacito de tierra,

un elefante

y un niño,

un niño y un junco.

Eran dos mancebos desmayados

y una pierna de níquel.

¡Eran los barqueros!

Sí.

Las formas se fusionan unas con otras, como en los cuadros de Dalí, en que animales 
y personas se hacen uno, y a la vez también el poeta está transformando su estética: 
desde la estilización del Romancero gitano, donde ya aparecen metáforas sorprenden-
tes, al mundo de los instintos de las Degollaciones; desde la emoción de los gitanos al 
mundo distanciado y anti-sentimental de los poemas en prosa.

Figura 8

9. Por otro lado, el motivo de San Sebastián es fundamental, aunque sólo aparezca 
de fondo en estos poemas en prosa. Sabemos que Lorca preparaba una conferencia 
sobre el mismo que nunca terminó, por una carta a un compañero de su generación, 
Jorge Guillén31. En su obsesión compartida por la muerte, Dalí y Lorca imaginarán a un 

30     Cf. con el fi nal del poema en prosa La gallina, del Apéndice, donde también se ve la enumeración men-
cionada en el punto 2: «Luchaban. Luchaban. Luchaban. Así toda la noche. Y diez. Y veinte. Y un año. Y diez. 
Y siempre» (102).

31     García Lorca, Epistolario completo, p. 374.
32     La obsesión con la muerte de Lorca, que recuerda Ana María Dalí (quien sacó una foto de él haciéndose el 

muerto) en Rodrigo, op. cit., pp. 122-23, es de todos conocida. Sobre la fi jación en la muerte de Dalí, véase 
Rojas, art. cit., pp. 153-161. Por otro lado, léase la carta de Lorca a Dalí en la que alaba la indiferencia del 
santo, reproducida en Santos Torroella, «Los putrefactos» de Lorca y Dalí…, p. 60. Es curioso que Dalí siempre 
negara su homosexualidad. Según Rojas, combatió en vano la parte femenina de su identidad, que emerge 
continuamente (Rojas, art. cit., p. 161). Ahora se reconoce la existencia de amantes masculinos de Dalí (véase 
Gibson, op. cit., p. 306-07, y también la película Gala [2003], dirigida por Silvia Munt).
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San Sebastián (fi gura muy querida por los homosexuales) indiferente a su martirio32. 
Sin duda, están ahí las connotaciones eróticas del santo, con su cuerpo medio desnudo 
cubierto de fl echas. Así, aparece ligado a Lorca en el cuadro de Dalí Composición con 
tres fi guras, donde están fusionadas, como tantas veces, las cabezas de Lorca y Dalí33. 
En este sentido, es una pena que un libro reciente dedicado a la hagiografía de Lorca 
dedique a este santo pocas páginas, silenciando su importancia en la homosexualidad 
del poeta34.

10. Por último, podríamos destacar también de estos poemas el intento de palabra 
performativa que desarrollan, especialmente en las degollaciones. Palabra que se hace 
carne a través de anotaciones directas, y que tiene que ver con esa pretensión de la 
vanguardia de dar importancia a la pronunciación de los vocablos.

Bautista                                                                                                    ¡Ay ay ay ay!

Los negros                                                                                                     ¡ay ay ay!

Bautista                                                                                                           ¡ay ay ay!

Los negros                                                                                                           ¡ay ay!

Bautista                                                                                                                 ¡ay ay!

Los negros                                                                                                                 ¡ay!

Los rojos (apareciendo súbitamente)                                             ¡Ay ay ay ay!

(…)

Bautista                                                                                                                 Navaja

Los rojos                                                                                          cuchillo cuchillo.

Bautista                                                                                                  Navaja navaja

Los rojos                                                                         cuchillo cuchillo cuchillo.

Bautista                                                                                    Navaja navaja navaja

Los rojos                                                                      cuchillo cuchillo cuchillo cuchillo.

(77-79)

La Vanguardia se interesa por el momento en que se produce la acción, como en 
una escena teatral. De la misma manera, según Santos Torroella, los dibujos de Dalí 
caminan de lo putrefacto hacia la putrefacción (es decir, del acto consumido hacia el 
proceso), proceso muy bien representado en un cuadro como Bañista (fi g. 9)35. Se trata 
recrear el momento de la acción.

33     Véase Santos Torroella, «Entre Dali et Lorca: la fi gure de Saint Sébastien», en Pleine Marge: Cahiers de Litté-
rature, d’Arts Plastiques et de Critique, 11, 1990, p. 33-46.

34     Me refi ero a L. Elena Finardi, I santi di Federico. Agiografi a romano-andalusa di García Lorca, Bolonia, Il Capitello 
del Sole, 1999.

35     Santos Torroella, «Los putrefactos» de Dalí y Lorca…, p. 42-47.
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Figura 9

III

Considerando la tradición del poema en prosa francés del siglo XIX, y que este 
género se caracteriza, con respecto a otros, por adelantarse en incorporar elementos 
modernos, no nos debe extrañar que Lorca lo elija para romper con la estética anterior 
y adentrarse en el Surrealismo. Muchas de las características que he comentado en este 
trabajo provienen del imaginario compartido entre Dalí y Lorca pero también del mundo 
de la Vanguardia y de universos que ya se daban en poemas en prosa anteriores. El 
poema en prosa, según Utrera Torremocha, se relaciona con el hablar en libertad, con 
una forma de expresión más natural que el verso36. Cuando Dalí preconiza huir de los 
moldes, también la estructura del verso se ve aludida. Si el poema en prosa, por su 
especial carácter híbrido de verso y prosa, se constituye como género de ruptura con 
la poesía lírica en verso y con la unidad orgánica de la narración, Lorca lo escoge en 
un momento en que desea realizar un corte con su anterior producción, como hemos 
visto cuando comenta que hay que dejar atrás la vieja estética. La metamorfosis plástica 
de sus poemas personifi ca ese cambio estético que desea llevar a cabo en esta obra, 
pero también una falta de sentido, de unidad, un espíritu de fragmentación que ya se 
encuen tra en los poemas en prosa de Rimbaud.

A partir de aquí, tal vez debamos preguntarnos qué precedentes tiene Lorca en su 
tratamiento del género del poema en prosa. Si Baudelaire introduce el elemento de la 
crueldad, de la indiferencia, del urbanismo, de la primera persona, etc., Lorca ahondará 
en estos componentes, haciendo hincapié en la crueldad de las degollaciones, por ejem-
plo, en la ausencia de sentimiento. Aunque la crueldad es elemento de la sensibilidad 
del artista moderno, por un Romanticismo llevado al extremo en su exaltación de la 

36     Para el desarrollo de esta teoría del poema en prosa, consúltese María Victoria Utrera Torremocha, Teoría 
del poema en prosa, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999.
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voluntad del yo, las mutilaciones corporales y las frecuentes metamorfosis, el ambiente 
extraño y onírico tendrán que ver con la vena surrealista.

Además, elementos comunes en Lorca y Baudelaire, como la repetición de palabras, 
muestran una diferente raíz estética; en el francés, es fundamental el ritmo (la simetría, 
el paralelismo), mientras que en el español la repetición se relaciona con esa estética 
contemporánea que reivindica la cosifi cación, la emancipación del objeto (de la que 
luego derivará la estética de Andy Warhol), y las compulsiones instintivas (con todo su 
efecto liberador).

Pero Lorca sí hereda del Simbolismo francés el uso de la primera persona que 
rompe la unidad estilística tradicional del poema, y mezcla discursos y puntos de vista 
diferentes, ironizando sobre las palabras. Según Utrera Torremocha, el uso de la prosa 
permite parodiar y subvertir otros géneros, desorienta al lector y expresa la crisis de la 
poesía (o de la prosa, diría yo)37. El contraste de la prosa de Lorca se va a relacionar 
no sólo con ese deseo de contraponer objetos de mundos opuestos del Surrealismo 
(asociaciones inconexas) sino también con la tensión dialógica que se da en la tradición 
del poema en prosa.

Aunque los poemas de Lorca no abandonen cierta unidad fi nal, no hay orden lógico, 
como no lo había en Rimbaud, y se disgrega el signifi cado único con giros estilísticos 
inesperados, mostrando la capacidad cambiante del poema en prosa. Al igual que en 
Lautréamont, hay además frecuentes metamorfosis, símbolos e imágenes polivalentes, 
rupturas de ilusión narrativa en favor de discontinuidad temporal, fragmentarismo38.

Por supuesto, también hay que decir que los poemas en prosa de Lorca nos hablan 
de un arte deshumanizado que ya había proclamado en La deshumanización del arte, de 
1925, el fi lósofo español Ortega y Gasset. Ahí se nos anuncia esta «santa objetividad», 
como la llama Dalí en el San Sebastián (en el Apéndice). Una huida de la realidad que 
rechaza lo anecdótico, y, como se muestra en los ejemplos, desnuda la sintaxis, muchas 
veces presentada en estilo telegráfi co (predomina el sustantivo, se mezclan los tiempos 
de los verbos, etc.). Ya Rimbaud, como Mallarmé, había intentado liberarse de la fi nalidad 
comunicativa, que tiene como base la sintaxis, y favorecer un signifi cado elemental de 
la palabra, para crear una disonancia, en el plano formal, que expresara la ruptura entre 
el yo y el mundo, a través de lo caótico, lo fragmentario39. Pero ellos se acercan a una 
forma musical que está ausente en Lorca, en este sentido más próximo a la pintura 
que a la música.

Así, aunque se reconozcan estos antecedentes franceses (tanto en el siglo XIX como 
en el XX los escritores de la nación vecina infl uyen más que los de otros países en los 
españoles), no cabe duda de que estos poemas en prosa se sitúan de lleno en la estética 
vanguardista de los años 20, época de experimentación, en la que el hecho artístico o 
poético, como lo llama Lorca, se presenta unido a otros fenómenos. De este modo, en 
los poemas en prosa de su generación encontramos rasgos parecidos: incertidumbre, 
alegoría, incoherencia simbólica, si bien Lorca resulta más hermético, irónico y oscuro 

37     Utrera Torremocha, op. cit., p. 114-115.
38     Id., ibid., p. 145.
39     Id., ibid., p. 150.
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que su compañero Luis Cernuda, por ejemplo, cuya obra surrealista se relaciona más 
con el ámbito del sueño y tiene mayor unidad de tono. Lorca y otro poeta, Vicente 
Alexaindre, comparten la intuición como guía, las falsas narraciones y una violenta y 
extraña imaginería, heredadas de Rimbaud y Lautréamont, pero con la suma de la in-
fl uen cia surrealista40. Los españoles se alejan en general del automatismo psíquico de 
Breton: de ahí el debate sobre si hubo verdadero Surrealismo en España o en qué se 
separó del francés.

Por otro lado, a diferencia del panorama literario del XIX español, cuando los críticos, 
admiradores de Chateaubriand, no diferenciaban el poema en prosa de la prosa lírica41, 
esta obra de Lorca se defi ne como poema en prosa en sí, como género asentado. Ex-
presa su autonomía, su no subordinación al relato, su propósito poético, pero también 
su contradictoria intención poemática, que se mezcla con el discurso de la narración o 
del teatro (véase la última cita de la sección II). Una dualidad del género entre poesía 
y prosa que se expresa como en Baudelaire o en Juan Ramón Jiménez (en Diario de 
un poeta recién casado) en la dualidad temática: Santa Lucía y San Lázaro, cubismo y 
surrealismo, naturaleza y ciudad42.

Hay que decir que si bien ya se mostraba una unión de pintura y poesía en los 
poemas en prosa de Baudelaire, y en el siglo XX hispánico, de Juan Ramón Jiménez o 
Rubén Darío, esta unión era de carácter sobre todo descriptivo, relacionada con el Impre-
sionismo. La diferencia es que Lorca huye de la descripción que abunda en Baudelaire, 
Juan Ramón o Darío, quienes refl ejan en su prosa la faceta decimonónica del escritor 
como crítico de arte, aunque su literatura disfrute también de autonomía con respecto 
a la pintura43. El acercamiento de Lorca a la pintura es a través del imaginario compar-
tido con Dalí, y por la presencia de objetos evocadores. En este sentido, con menos 
narración y descripción, se podría decir que Lorca se acerca más al efecto poético en 
su recreación pictórica.

Del cubismo (geometría, línea, cantada por Lorca en su Oda a Salvador Dalí) pasamos, Oda a Salvador Dalí) pasamos, Oda a Salvador Dalí
a través de los cuadros de Dalí y los poemas de Lorca, al Surrealismo de los instintos 
(crueldad, asociaciones inconexas). De fondo, Dalí y Buñuel aparecen luchando en corres-
pondencia y obra contra los localismos (por ejemplo, los rechazados andalucismos de 
los romances gitanos) y buscan la materialidad del arte y una literatura más próxima 
a los instintos. Como vemos por los ejemplos del Apéndice, ellos se aproximan a la es-
critura automática defendida por el Surrealismo francés, mientras que Lorca mantendrá 

40     Véase, sobre todos estos poetas, sus poemas en prosa y el Surrealismo, Utrera Torremocha, op. cit., p.343-
387.

41     Id., ibid., p. 131. Sobre los inicios del poema en prosa en el siglo XIX, véase también Pedro Aullón de 
Haro, «Ensayo sobre la aparición y desarrollo del poema en prosa en España», en La Modernidad poética, 
la Vanguardia y el Creacionismo, ed. y pról. de Javier Pérez Bazo, Málaga, Universidad de Málaga, 2000, p. 
97-123.

42     Hay un enfrentamiento entre el mundo externo e interno en Juan Ramón, entre Nueva York y España.
43     Colores y sensaciones abundan en los poemas de Darío, con títulos signifi cativos como «Acuarela», «Agua-

fuerte», «Un retrato de Watteau», «En busca de cuadros», «Al carbón»: véase Rubén Darío, Azul, Madrid, 
Espasa-Calpe, 16 ed., 1972, p. 91, 92, 95, 98, 99 & 102. También hay alusiones directas a la pintura en Juan 
Ramón, tanto en Diario de un poeta recién casado como en Platero y yo; y de Baudelaire se pueden consultar 
textos de Le spleen de Paris como «Les bons chiens».

44     Durán, art. cit., p. 769. Lorca dirá a Gasch que «Yo estoy y me siento con pies de plomo en el arte» y que 
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(al menos hará gala de ello) el control último del poema por el autor, que no suelta 
del todo la forma narrativa44.

Los poemas en prosa de Lorca son un ejemplo de cómo la pintura fue por delan-
te de la poesía; Federico se acopló a los postulados del pintor, pero no a través de la 
descripción, sino de una manera performativa, es decir, recreando los modos de hacer 
de su amigo (cosifi cación, anti-sentimentalismo, putrefacción, repetición, etc.). En este 
sentido, Lorca y sus cuerpos ya no se metamorfosean en los otros que componen la 
multitud, no se hacen caleidoscopio o espejo como en la máscara de Baudelaire, sino 
que se transforman en animales, en cosas, se alejan de la persona45.

En los años 20, la Vanguardia europea lleva al extremo el mundo romántico y su 
introspección subjetiva, por lo que el yo se desintegra y queda la realidad de los ob-
jetos, el propio yo reducido a objeto. Literariamente, la imagen plástica se conduce a 
su límite. En este momento, las artes se relacionan estrechamente unas con otras y los 
poemas dan importancia a la disposición visual de las palabras, a la puesta en escena 
de la palabra escrita. Esta correspondencia entre las artes tendría un modelo principal, 
como he tratado de mostrar, en la relación entre Lorca y Dalí46como he tratado de mostrar, en la relación entre Lorca y Dalí46como he tratado de mostrar, en la relación entre Lorca y Dalí .

Podemos, pues, concluir este trabajo observando cómo a fi nes del primer tercio 
del siglo XX cine, literatura y pintura abordan todos, desde sus diferentes lenguajes, 
una imagen objetualista, antisubjetivista, que desembocará en el desenfreno onírico 
del Surrealismo. Lorca dirá en su epistolario que, mientras trabaja en estos poemas, se 
en cuentra en un estado cercano al sueño, pero, eso sí, sin caer en él47. A diferencia de 
Buñuel y Dalí, se mantuvo más comedido en el Surrealismo, pero no quedó indiferente 
ante las sugestiones y propuestas de éstos: de hecho, se puede decir que profundizó 
en el Surrealismo por el acicate de sus amigos. Es sin duda en estos poemas en prosa 
(que escribe en el momento en que sus relaciones con estos artistas se hacen más es-
trechas y tensas) cuando anuncia su estética futura (un año después se va a Nueva York 
y escribe su gran libro de poemas y los dramas más vanguardistas de su produc ción). 
Nos encontramos entonces con el instante de la ruptura y de ahí quizás esa abundancia 
mayor de imágenes violentas, esa necesidad de escribir en prosa, porque, en palabras 
de Lorca, su escritura no aguanta la sujeción de los versos y él escribe por entonces 
abriéndose las venas48. En este sentido, Lorca no está tan lejano de Baudelaire cuando el 
francés afi rmaba que los artifi cios del ritmo eran un obstáculo para expresar la verdad; 
es decir, el granadino entiende el poema en prosa como signo de autenticidad49.

«la conciencia más clara» ilumina sus poemas (García Lorca, Epistolario completo, p. 520 & 588).
45     Baudelaire reclamaba el juego de la máscara, como nos recuerda Utrera Torremocha, op. cit., 119.
46     Sobre esta relación, y su signifi cado en la correspondencia entre las artes, discurren largamente Antonio 

Monegal, En los límites de la diferencia: Poesía e imagen en las vanguardias hispánicas, Madrid, Editorial Tec-
nos, 1998 (véase p. 83); y Enric Bou, Pintura en el aire: Arte y literatura en la Modernidad, Valencia, Pre-Textos, Pintura en el aire: Arte y literatura en la Modernidad, Valencia, Pre-Textos, Pintura en el aire: Arte y literatura en la Modernidad
2001.

47     García Lorca, Epistolario completo, p. 518. Esto lo acerca al poeta Josep Vicenç Foix (a quien conoció) según 
el artículo de Noni Benegas, «De Lorca a Foix: Nadadora Sumergida», Quimera, 54-55, 1985, p.78-82: 80.

48     De nuevo en una carta a Sebastià Gasch, Lorca comentará que sus poemas están en prosa «porque el 
verso es una ligadura que no resisten» (García Lorca, Epistolario completo, p. 589). Y A Jorge Zalamea le 
asegurará que «Ahora hago una poesía de abrirse las venas, una poesía evadida ya de la realidad con una 
emoción donde se refl eja todo mi amor por las cosas y mi guasa por las cosas. Amor de morir y burla de 
morir» (op. cit., p. 587). Como se ve, Lorca alude aquí a esa ironía que ya he señalado.

49     Cf. Utrera Torremocha, op. cit., p. 91.
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Es más, Lorca elige el género del poema en prosa (género problemático, pero tam-
bién rupturista) para realizar su gran salto estético, acuciado por los consejos y el ejemplo 
pictórico de Dalí. Quizás, por todas estas razones, explicadas aquí de manera un poco 
somera, debiéramos prestar más atención a estas líneas olvidadas.

Apéndice

Salvador Dalí:
Poema de las cositas

Ay una pequeña cosita mona, que nos mira sonrriendo.

Estoy contento, estoy contento, estoy contento.

Las agujas de coser se clavan con dulzura en los niquelitos pe queños y tier-

nos.

Mi amiga tiene la mano de corcho y llena de puntas de París.

Mi amiga tiene las rodillas de humo.

El azucar se disuelve en el agua, se tiñe con la sangre y salta como una pulga.

Me amiga tiene un reloj pulsera de masilla.

Los dos pechos de mi amiga; el uno es un movedisimo avispero y el otro una 

calma garota.

Los pequeños erizos, los pequeños erizos, los pequeños erizos, los

pequeños erizos, los pequeños erizos; pinchan.

El ojo de la perdiz es encarnado.

Cositas, cositas, cositas, cositas, cositas, cositas,

cositas, cositas, cositas, cositas, cositas.

Hay cositas quietas, como un pan.

[Según versión transcrita por Gibson, op. cit., p. 19350].

San Sebastián a F. García Lorca:
Ironía

(…)

Enriquet, pescador de Cadaqués, me decía en su lenguaje esas mismas cosas 

aquel día que, al mirar un cuadro mío que repre sentaba el mar, observó: es igual. 

Pero mejor en el cuadro, porque en él las olas se pueden contar.

También en esa preferencia podría empezar la ironía, si Enriquet fuera capaz de 

pasar de la física a la metafísica.

Ironía – lo hemos dicho – es desnudez; es el gimnasta que se esconde tras el 

dolor de San Sebastián. Y es también este dolor, porque se puede contar.

(…)

Grabados en la montura de platino de sus limpios y exactos cris tales, se podía 

50     Véase la diferente transcripción del poema de Sánchez Vidal, op. cit., p. 164-65, sacada de una carta de Dalí 
a su amigo Pepín Bello.

51     Este texto aparece también reproducido en Santos Torroella, «Los putrefactos» de Dalí y Lorca…, p.55-59.
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leer Invitaciones a la astronomía; y debajo, con letras que imitaban el relieve: 

Santa objetividad.

(…)

Invitaciones a la astronomía

Acerqué el ojo a la lente, producto de una lenta destilación nu mérica e intuitiva 

al mismo tiempo.

Cada gota de agua, un número. Cada gota de sangre, una geometría.

(…)

Buster Keaton – ¡he aquí la Poesía Pura, Paul Valéry! –. Avenidas post-maquinísticas, 

Florida, Corbusier, Los Ángeles, Pulcritud y eu ritmia del útil estandarizado, espec-

táculos asépticos, antiartísticos, claridades concretas, humildes, vivas, alegres, re-

confortantes, para oponer al arte sublime, delicuescente, amargo, putrefacto…

Laboratorio, clínica.

La clínica blanca se remansa en torno de la pura cromolitografía de un pul-

món.

(…)

Putrefacción

El lado contrario del vidrio de multiplicar San Sebastián corres pondía a la putre-

facción. Todo, a través de él, era angustia, oscuridad y ternura aún: ternura, aún, 

por la exquisita ausencia de espíritu y naturalidad.

Precedido por no sé qué versos del Dante, fui viendo todo el mundo de los 

putrefactos: los artistas trascendentales y llorosos, lejos de toda claridad, cultiva-

dores de todos los gérmenes, igno rantes de la exactitud del doble decímetro 

graduado; las familias que compran objetos artísticos para poner sobre el piano; 

el em pleado de obras públicas; el vocal asociado; el catedrático de psicología… 

No quise seguir. (…)

[Tomado de Gibson, op. cit., p. 171-77]51

Luis Buñuel
Mojigatería

Los charcos forman un dominó decapitado de torreones de los que uno de 

ellos me lo habían contado en mi infancia. De una sola ventana alta como los 

ojos de la madre cuando se inclinan sobre la cuna. Cerca de la ventana pende 

un ahor cado que se balancea sobre el abismo cercado de la eternidad, aullado 

de espacio. SOY YO. Es mi esqueleto del que ya no quedan más que los ojos. Tan 

pronto me sonríen, tan pronto me bizquean, tan pronto se me van a comer una 

miga de pan en el interior del cerebro. La ventana se abre y aparece una dama 

que se da polisoir en las uñas. Cuando ya las considera sufi cientemente gratuitas polisoir en las uñas. Cuando ya las considera sufi cientemente gratuitas polisoir

me saca los ojos y los arroja en la calle. Quedan mis órbitas solas sin mira das 
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sin deseos sin mar sin polluelos sin nada.

Una enfermera viene a sentarse a mi lado en la mesa del café. Despliega un 

periódico de 1856 y lee en voz alta:

«Cuando los soldados de Napoleón entraron en Zaragoza no en contraron más 

que el viento por las desiertas calles. Sólo en un charco croaban los ojos de Luis 

Buñuel. Los soldados de Napo león los remataron con bayonetas».

[Tomado de Sánchez Vidal, op. cit., p. 184-185].

Resumen

Este artículo aborda los poemas en prosa que escribió Federico García Lorca en su 
época vanguardista, editados recientemente por A. Anderson (2000). Esta obra es pues-
ta en relación con la pintura de Salvador Dalí, con la que comparte muchos motivos; 
tam bién se indaga en la relación que ambos artistas sostuvieron con el cineasta Luis 
Buñuel, que pudo ser acicate para esta producción en prosa de Lorca.

Abstract

This article deals with Federico García Lorca’s prose poems, written in his Avantgarde 
period, and recently edited by A. Anderson (2000). This corpus is related to Salvador Dali’s 
paintings, with which it shares many motifs. The relationship that both artists held with 
the fi lm-maker Luis Buñuel proves to be essential for this prose production by Lorca.
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1       Talvez seja esse um dos motivos por que os estudiosos deste género se debruçam mais sobre o seu 
percurso histórico-literário do que propriamente sobre os seus possíveis traços defi nidores.

Keywords: prose poem; José Régio; narrativity 1. Poema em prosa:
um género subversivo

A tendência para praticar a escrita numa multiplicidade de géneros levou José Régio 
a aventurar-se num dos mais incertos, complexos e subversivos géneros líricos: o poema 
em prosa. Esses atributos podem ser explicados, até certo ponto, pela tensão existente 
entre o elemento lírico e o elemento narrativo no poema em prosa, tensão essa res-
ponsável, em grande parte, pela variedade e originalidade dos textos pertencentes a este 
género. Apesar de ter escrito apenas alguns poemas em prosa, Régio dá-nos a conhe-
cer, através desses textos, traços reveladores da sua poesia, particularmente a tendência 
para a narratividade, resultante do carácter dialógico da sua escrita. Este elemento carac-
terizador dos poemas de Régio tem uma ligação directa com a teoria e com o percurso 
histórico-literário do poema em prosa, especialmente no fi nal do século XIX, altura em 
que os géneros literários se tornam visivelmente mais híbridos e mais dialógicos. Daí 
a necessidade de nos determos um pouco sobre este género, o seu surgimento e os 
seus traços principais, acentuando a importância do seu carácter subversivo, antes de 
lan çarmos um olhar mais atento sobre os poemas em prosa de José Régio.

O poema em prosa é um género literário que existe há aproximadamente cento e 
cinquenta anos e nasceu essencialmente da ideia de que o verso não é condição indispen-
sável da poesia. A investigação em torno desta forma literária é ainda escassa, situação 
que pode ser explicada, em parte, pelo facto de este ser considerado por grande parte 
da comunidade literária como um “género menor”. Além disso, sendo um género cujas 
características estão pouco defi nidas, o poema em prosa tende a inspirar uma certa 
originalidade e variedade, factores que nos levam a encará-lo como uma forma incerta, 
sempre a evoluir, sempre em busca da sua própria defi nição1. Por isso, muitas vezes tor-
na-se difícil determinar se estamos perante um texto deste género ou não. O problema 
da sua identifi cação ou diferenciação em relação a outros géneros coloca-se não no 
campo da poesia em verso, facilmente identifi cável devido à quebra de linha, mas sim 
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em relação a outros géneros prosísticos, como, por exemplo, o conto.
Efectivamente, poema em prosa e conto apresentam características que os apro-

ximam: a brevidade; a intensidade, concentração ou totalidade de efeito, de que falava 
Poe. Ambos são géneros modernos que nasceram no século XIX e, por vezes, apresentam-
se como formas híbridas, uma vez que permitem incursões líricas (conto) e narrativas 
(poema em prosa). Como símbolos da modernidade, podem ser considerados géneros 
subversivos, que, inúmeras vezes, obrigam a pôr em causa as convenções literárias. 
Final mente, estes dois géneros exigem um leitor activo, atento a toda uma variedade 
de registos e estruturas e que se depara frequentemente com a dissonância e a hete-
rogeneidade dos textos. Perante estas características, não surpreende o facto de ainda 
não ter surgido uma defi nição satisfatória de cada um destes géneros, já que a natureza 
do poema em prosa e do conto literário encoraja a experimentação, a fl exibilidade, a 
originalidade e a transcendência das suas próprias normas e limites aparentes.

Podemos notar, por vezes, uma confusão que se instala entre poema em prosa e 
prosa poética. Esta não é poesia escrita nos moldes da prosa. Trata-se de uma escrita 
decorativa, que tem como fi nalidade principal provocar um efeito poético através do 
recurso a mecanismos usados na poesia, como a imagem e a metáfora, por exemplo. 
Pelo contrário, o poema em prosa nasce da intenção de se escrever poesia usando como 
meio a prosa e não o verso e funciona como um todo autónomo, não integrado em 
textos pertencentes a um género em particular como acontece com a prosa poética.

Na identifi cação de um texto como poema em prosa, temos de ter em conta princi-
palmente os seguintes aspectos: em primeiro lugar, a intenção do autor; de seguida, 
duas condições indispensáveis para a classifi cação de um texto como poema em prosa 
– a brevidade, associada à concentração e intensidade, e a autonomia. Há ainda outro 
aspec to a realçar como o uso de mecanismos próprios da poesia (ritmo e recursos 
estilísticos, por exemplo), à excepção do verso e da rima.

Como nos diz Maria Victoria Utrera Torremocha, a maior difi culdade com que nos 
deparamos ao defi nir e distinguir este género de outros resulta da contínua tensão entre 
o elemento prosaico e o elemento lírico no poema em prosa e que, segundo esta autora, 
representa uma marca da sua modernidade2. Tal como é evidenciado nas considerações 
feitas por esta investigadora, o poema em prosa vincula-se ao âmbito da poesia através 
de certas qualidades, como a atemporalidade, a autonomia e a brevidade, associadas 
à concentração e intensidade inerentes ao poema em geral, a «coerência signifi cativa 
ao nível simbólico»3, a «unidade formal associada geralmente à unidade espiritual que 
supõe uma revelação ontológica de natureza transcendente, a sinceridade e o fundo 
sub jectivo»4. Todas estas características defi nem o poema em prosa como um texto 
poético. Todavia, ao adoptar como meio de expressão a prosa, que permite uma maior 
liberdade, poliformismo e heterogeneidade, o poema em prosa assume um carácter 
subversivo, visto que obriga a uma redefi nição de poesia não fundamentada no verso 
e a um alargamento do próprio conceito de poesia. Neste sentido, contrariamente à 

2       Maria Victoria Utrera Torremocha, La Teoria del Poema en Prosa, Sevilha, Universidade de Sevilha, 1999, 
p.12.

3       Ibid., p.18.
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poesia em verso, evita o uso de mecanismos rigorosos como o verso rimado e a métrica, 
e privilegia uma abordagem mais consistente com os movimentos da consciência, com 
a refl exão, com o mundo interior do «eu», aspectos que são favorecidos pelo próprio 
meio formal usado – a prosa –, a que se atribui, tradicionalmente, qualidades como a 
expressividade, a naturalidade e a autenticidade. Estas considerações remetem para o 
que Charles Baude laire escreveu no prefácio a Petites Poèmes en Prose, onde apela a uma 
poesia mais virada para o interior, que acompanhe os contornos da mente humana e 
que seja psicologi camente mais autêntica5.

Na segunda metade do século XIX, com o aumento do prestígio literário da prosa, 
notamos a infl uência do romance («novelizacion», em espanhol) sobre outros géneros 
literários como o conto e o poema em prosa, por exemplo. Este processo teve várias 
consequências, entre elas o facto de tornar os géneros mais livres e, por isso, mais dia-
lógicos. Com efeito, como género dialógico, o romance permite a inclusão e a sucessão 
de vários discursos, tópicos, vozes, estilos, estruturas e até modalidades genológicas no 
mesmo texto. O processo de «novelizacion», ou infl uência do romance, é em grande 
parte responsável pela presença de elementos narrativos em vários géneros líricos, entre 
eles o poema em prosa. Esta maior intimidade com as fórmulas narrativas supõe uma 
clara subversão das convenções líricas e das barreiras genológicas.

De acordo com Maria Victoria Utrera Torremocha, a crise da poesia no século XIX 
deve-se, em certa medida, a essa inclusão de elementos de carácter narrativo6, que 
provocam a destruição dos moldes poéticos estabelecidos. Consequentemente, surgem 
formas híbridas que se confundem com outros géneros literários. A progressão narrativa 
na forma poética pode-se manifestar através de vários aspectos, como o predomínio da 
narração7, o uso recorrente da 3.ª pessoa, a referência a personagens, o uso do humor, da 
ironia, do sarcasmo, da paródia, a abundância de detalhes descritivos que dão atenção 
a elementos concretos, a temporalidade, e outros.

Este processo de narrativização da poesia está igualmente presente em inúmeros 
poemas em verso de José Régio. Régio é, efectivamente, um escritor que usa múltiplos 
recursos, inserindo, muitas vezes, nos seus textos, elementos heterogéneos de distinta 
procedência, situação que se verifi ca igualmente nos seus poemas em prosa. No pos-
fácio a Poemas de Deus e do Diabo, Régio caracteriza a sua própria poesia usando um 
discurso na terceira pessoa: «Se alguma coisa singulariza a sua poesia, é essa tendência 
prosaica para a análise, a observação desapaixonada, a ironia crítica, o desdobramento 
do novelista, – algumas vezes revelada até entre os arrebatamentos e ingenuidades do 
puro lirismo»8. Ou seja, este escritor tem plena consciência de que os seus dotes de fi c-
cionista inter ferem profundamente no seu modo de escrever poesia. Além disso, mesmo 

4       Ibid., p.14.
5       Le Spleen de Paris: Petites Poèmes en Prose, Paris, Llb. Générale Française, 1980, p.175 e 176.
6       Maria Victoria Utrera Torremocha, op. cit., p.115.
7       A propósito do predomínio da narração nos poemas, recorde-se, por exemplo, o caso de Edgar Allan Poe, 

que escreveu inúmeros poemas onde narra pequenas histórias e onde usa diversos mecanismos narrativos. 
“The Raven” é um desses poemas, visto que contém várias marcas da narratividade, como o início claramente 
narrativo («Once upon a midnight dreary»), a narração de uma história ao longo do poema, que alterna 
com os movimentos da consciência e a expressão de sentimentos e sensações por parte do «eu». Ou então 
«El Dorado», escrito na 3.ª pessoa e que contém uma parte em diálogo entre duas personagens.

8       «Introdução a uma obra», posfácio a Poemas de Deus e do Diabo, Porto, Brasília Editora, 1972, p. XX e XXI.
9José Régio e o poema em prosa9José Régio e o poema em prosaJosé Régio e o poema em prosa      José Régio e o poema em prosaComo o próprio título indica, estamos perante um poema com ritmo narrativo, que se alicerça essen cialmente José Régio e o poema em prosaComo o próprio título indica, estamos perante um poema com ritmo narrativo, que se alicerça essen cialmente José Régio e o poema em prosa | Mónica CabralComo o próprio título indica, estamos perante um poema com ritmo narrativo, que se alicerça essen cialmente  | Mónica Cabral 107Como o próprio título indica, estamos perante um poema com ritmo narrativo, que se alicerça essen cialmente 107



108 José Régio e o poema em prosa | Mónica Cabral

a sua faceta de dramaturgo infl uencia-o no território da poesia, uma vez que muitos dos 
seus poemas apresentam uma propensão declamatória e uma dimensão teatral que se 
manifestam através do uso do diálogo e através do modo como o «eu» se exibe.

A narratividade manifesta-se, nos poemas de Régio, através do predomínio da narra-
ção, associada ao uso do pretérito perfeito, como acontece, por exemplo, em «Pequena 
fábula para a Bi», de Colheita da Tarde9; outra marca narrativa é o predomínio do discurso 
na terceira pessoa, que contribui para a despersonalização do “eu”, sem que, no entanto, 
anule a condição lírica do poema. É o caso de «Dona Lua», de Colheita da Tarde, onde 
o poeta se limita a caracterizar esta personagem, usando, para tal, a terceira pessoa 
do singular (p.326); a interferência narrativa também se manifesta através de marcas 
tem porais, como acontece no poema «Fraternidade», de Mas Deus É Grande10; podemos 
ainda acrescentar outras marcas narrativas – a atenção dada a elementos concretos e 
detalhes, principalmente através do uso da descrição, o que sucede nos poemas «A 
cidade ideal» (p.100), de A Chaga do Lado, «Havia na cidade» (p.201) e «O baile» (p.210), 
de Cântico Suspenso. Nestes poemas, predomina a descrição de espaços, de ambientes, 
com a quase total ausência da 1.ª pessoa. O poeta utiliza a descrição e a narração 
como pretexto para exprimir a sua visão crítica e não tanto para contar uma história. 
Estão ao serviço dessa crítica social e moral mecanismos como a ironia, o sarcasmo, o 
humor, que constituem elementos subversivos da linguagem lírica, já que intervêm mais 
habitual mente em estruturas narrativas.

Como vimos, as interferências narrativas nos géneros líricos resultam do carácter 
dialógico que esses géneros começaram a manifestar principalmente na segunda me-
tade do século XIX devido à infl uência da prosa, em especial do romance, sobre outras 
formas literárias. Não só o poema em verso mas também o poema em prosa se deixou 
con taminar pela narratividade e recursos a ela ligados. Foi o que sucedeu nos poemas 
em prosa de Baudelaire, que constituem o resultado desse processo de «novelizacion» 
dos géneros líricos, pois neles intervêm diversas modalidades genológicas, como o ro-
mance, a fábula, o conto, entre outras. Além disso, a tensão dialógica entre discursos e 
estruturas diferentes manifesta-se igualmente através da inclusão da ironia, do humor e 
da paródia nos textos e através do cruzamento de temas e motivos prosaicos com outros 
líricos. É por isso que os poemas em prosa de Baudelaire possuem grande complexidade 
literária, resultante da heterogeneidade temática e formal e da subversão estilística que 
concedem a estes poemas uma dimensão dialógica associada ao discurso narrativo.

2. Os poemas em prosa de José Régio

na narração de uma pequena história, contendo um início narrativo – «Era uma vez uma estrela» (José 
Régio, Poesia II, Obra Completa, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2001, p.381).

10     Na primeira parte deste poema, predomina novamente o discurso na terceira pessoa. Além disso, podemos 
encontrar referências temporais como «Um dia…», «O tempo foi rolando…», «Até que um dia…» (Ibid., 
p.47).

11     Ibid., p.313.
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Os escassos poemas em prosa que José Régio escreveu estão incluídos num volume 
póstumo – Colheita da Tarde –, cuja primeira edição é de 1971. O texto que o introduz 
– «Sobre a organização deste livro» –, da autoria de Alberto de Serpa, é elucidativo acer-
ca da intenção, não concretizada, de Régio de publicar um livro de poemas em prosa. 
Diz Régio: «Aos meus livros de versos já conhecidos se acrescentam, agora, dois outros 
volumes: Colheita da Tarde (inéditos e dispersos) e A Corda Tensa (poemas em prosa). 
O último será o que o leitor verá»11. Para A Corda Tensa, informa-nos Alberto de Serpa, 
estavam compostos apenas os poemas sob esse título, que foram incluídos em Colheita 
da Tarde. Sobre essa inclusão, diz-nos o organizador desse volume: «Não consegui […] 
localizar um caderno que sei ter sido oferecido a visitante da Casa de Portalegre cujo 
nome esqueci, caderno onde possivelmente estariam copiados ‘poemas para A Corda 
Tensa’ – entre eles talvez os ‘Quatro pequenos poemas em prosa’ e os ‘Poemetos em 
prosa para um ano novo’ –, os quais possibilitariam quiçá o volume desse título, ainda 
incompleto quanto ao plano do Autor, mas porventura assim mesmo um dos mais 
reveladores seus. Não se me ofereceu, pois, senão incluir os encontrados poemas em 
prosa nesta Colheita da Tarde, a cujo preparo me entreguei com afã para alívio parcial 
dos meus remorsos e complemento possível, tão adiado, da obra poética do Poeta» 
(p.315). Desta forma, podemos verifi car que Régio tinha intenção de publicar um volume 
composto apenas por poemas em prosa. A morte impossibilitou a concretização desse 
projecto ligado a um género até então não experimentado por Régio mas que oferecia 
novas possibilidades de expressão.

O primeiro texto incluído em Colheita da Tarde, da autoria de Régio, intitula-se sim-
plesmente «Poesia». É um texto que levanta algumas dúvidas quanto à sua classifi cação 
genológica. Alberto de Serpa sustenta que se trata de “um poema em prosa onde o 
Autor de fi xou perante a poesia”12. Porém, o texto apresenta duas características que 
poderão pôr em causa a sua identifi cação como poema em prosa: a sua extensão (três 
páginas) e o seu pendor ensaístico, especialmente nos dois últimos parágrafos. Nor-
malmente, os poemas em prosa são mais breves. A par disso, o ensaísmo no poema 
em prosa poderá anular o lirismo e a condição poética do texto. Todavia, este não é o 
caso: apesar de se tratar de um texto com pendor ensaístico, a sua condição poética 
não é muito prejudicada, uma vez que podemos detectar, da parte do sujeito poético, 
a expressão de uma visão lírica e subjectiva do mundo, particularmente a sua visão 
da poesia. É ainda de salientar o recurso a procedimentos poéticos como a imagem, a 
repetição anafórica, a linguagem conotativa e a metáfora, que conferem ao texto um 
carácter eminentemente poético.

Para expor a sua visão da Poesia, que aparece sempre com letra maiúscula, como se 
se tratasse de uma actividade suprema, sublime, quase sagrada, o sujeito poético recorre 
ao discurso bíblico e recua até um tempo primordial do mundo, um tempo em que a 
«perfeita unidade» ainda não tinha sido fragmentada, um tempo em que «um primeiro 
Homem e uma primeira Mulher viviam inconscientes da sua própria felicidade, por isso 
mesmo que perfeitamente felizes» (p.319), até que, um dia, a «Tentação» de quererem 

12     Ibid., p.317.
13     O binómio amor carnal/amor espiritual surge novamente no poema «O Amor», de «A Corda Tensa», que 
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saber mais levou a que fossem expulsos. A «Poesia» é precisamente a busca e o eco 
dessa «Unidade original» perdida e longínqua, e o poeta é o porta-voz de todos os seres 
que vivem na «Unidade perdida». No entanto, a palavra por si só não é sufi ciente para o 
poeta exprimir a verdade escondida na verdade das coisas: «Palavras, – como as palavras 
se tornam poucas, e pouco, para exprimirem quanto, ao longo da infi ndável viagem, vai 
denunciando a inatingível Presença! E então se vale o poeta de ritmos, de músicas, de 
jogos, de ressonâncias, na sua tentativa de captação do inefável» (p.320).

No último parágrafo deste texto, podemos encontrar algumas ideias que represen tam 
um dos grandes princípios defendidos por Régio, apregoados por ele nas páginas da 
“Presença” e orientadores da sua escrita: «…a Poesia é só uma! Que valem as ine vitáveis 
diferenças das individualidades, das escolas, dos meios, das épocas, das raças, quando 
entre todas as obras poéticas há raízes comuns que as tornam uma só Obra? Que valem 
os motivos que cada um prefere, os recursos formais que utiliza, as doutrinas que julga 
servir, se o Poeta é verdadeiramente Poeta, e é de Poesia que afi nal se trata?» (p.321). 
Através destas perguntas retóricas quer Régio transmitir que a verdadeira Poesia está 
acima dos moldes formais, dos estilos, das doutrinas, uma vez que é eterna, universal 
e absoluta. Estas ideias vão ao encontro da defesa da liberdade criadora, tão presente 
nos ensaios de Régio e na forma como escrevia. E não terá sido este pressuposto de 
que a poesia está acima dos moldes formais que levou os primeiros escritores a escre-
verem poesia em prosa e não em verso? Tanto eles como Régio parecem partilhar da 
opinião de que a poesia é um conceito amplo, independente da forma e libertador da 
linguagem.

Quanto à classifi cação deste texto, podemos afi rmar que se trata de um ensaio poé-
tico ou de um poema em prosa com pendor ensaístico. Qualquer uma destas hipó teses 
considera a condição poética do texto, que assenta no uso de mecanismos próprios da 
poesia e na expressão, por parte do «eu», de uma visão lírica e subjectiva do mundo, 
e revela a vertente mais teórica sobre aquela que o poeta considera ser a verdadeira 
Poesia. Talvez possamos dizer que o texto começa por ser um poema em prosa mas, 
no fi nal, assume mais visivelmente o seu carácter ensaístico.

Os poemas em prosa de Colheita da Tarde estão reunidos sob três títulos: «Poemetos 
em prosa para um Ano Novo», «Quatro pequenos poemas em prosa» e «A Corda Ten-
sa». Ao todo são dezassete poemas. O primeiro conjunto é constituído, essencialmente, 
por conselhos de vida que o poeta dirige a um «tu», que interpela constantemente e 
a quem faz advertências. O facto de Régio ter atribuído a estes textos a designação de 
«poemetos em prosa» e não «poemas em prosa» poderá relacionar-se com a brevidade 
dos textos, visto que «poemeto» sugere uma composição certamente mais breve que o 
poema em prosa. Por outro lado, «poemeto» evoca uma certa simplicidade, visível nestes 
textos, quer ao nível da forma, quer ao nível do conteúdo. Em todo o caso, brevidade e 
simplicidade são duas das características principais destes poemas, que, apesar de nem 
sempre reve larem um complexo e profundo lirismo, deixam transparecer uma visão po-
ética da vida. Essa visão do «eu» pode ser detectada sobretudo através da condenação 
moral do comportamento e atitude do «tu» em relação à vida e através dos conselhos 
e indicações do rumo que deve ser tomado, que, normalmente, surgem no fi nal dos 
textos, como se fossem a «chave de ouro» do poema.
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A constante interpelação de um «tu» e a presença do diálogo nestes poemas 
consti tuem uma marcas da tendência para a dramatização, visível em grande parte da 
poesia do autor. Podemos inferir que esse «tu» representa a própria Humanidade, cujo 
compor tamento e modo de encarar a vida é alvo de crítica e repreensão por parte do 
sujeito poético. Efectivamente, o inconformismo espiritual de Régio leva-o a fazer, até 
nos seus poemas, uma profunda crítica da convivência humana. Assim, é bastante clara 
a fi nalidade didáctica que subjaz a estes poemas, o que contradiz a mais conhecida 
crítica a Régio: a de ser «umbilicalista» e egocêntrico.

Em «Quatro pequenos poemas em prosa», o poema intitulado «Apólogo» revela 
uma simplicidade de meios a par de uma certa narratividade, cujas marcas principais 
são o predomínio da narração e do discurso na terceira pessoa. De facto, nesse poema 
em prosa, encontramos uma pequena história simbólica do percurso de uma semente 
até se transformar em «frágil fl orinha». A poeticidade está presente especialmente na 
cumpli cidade entre o poeta e o vento, e, por sua vez, entre o vento e a fl or. Trata-se de 
um certo companheirismo que confere um carácter humano a estes elementos.

A memória do amor carnal é um tema que percorre muitos poemas de amor de 
Régio, entre eles o segundo poema em prosa deste conjunto intitulado simplesmente 
«Amor». A interpelação de um «tu», neste caso o objecto amado, surge novamente, 
servindo a confi ssão dos sentimentos do poeta. Este poema em prosa é profundamente 
lírico, visto que o sujeito poético expõe, utilizando a primeira pessoa, a sua complexa 
experiência amorosa. O binómio amor carnal/amor espiritual divide este poema em ter-
mos de conteúdo, pois o poeta começa por recordar o amor da juventude, associado 
ao amor erótico pelo corpo e pela beleza do objecto amado. Porém, quando esse amor 
físico se esgota, o poeta recusa o corpo do Outro, que, no presente, surge como um 
«fantasma», constituído apenas por espírito. Desta forma, torna-se evidente a impossi-
bilidade do amor absoluto, uma vez que há sempre um desequilíbrio entre o corpo e 
o espírito13.

A interpelação de um «tu» continua no poema seguinte, intitulado «Ressentimento». 
Desta vez, o sujeito poético dirige-se a um «amigo distante», distante em termos psico-
lógicos e espirituais e não propriamente em termos geográfi cos. O tema da amizade 
percorre muitos poemas de Régio, entre eles alguns poemas em prosa de Colheita da 
Tarde. Neste, a relação de amizade foi profundamente abalada, se não destruída, e apenas 
restou o «ressentimento» por parte do «tu», que se recusou a abrir os seus ouvidos, o 
seu coração e a sua mente às melodias, aos sentimentos e aos pensamentos do sujei-
to poético. A repetição anafórica, a estrutura paralelística e a linguagem metafórica e 
cono tativa servem a expressão do «eu» face a esta amizade falhada. Além disso, o uso 
da exclamação, da repetição, da interjeição e das reticências revela a profunda emoção 
com que o poeta manifesta a sua dor e ressentimento.

Os poemas de «A Corda Tensa» revestem-se de uma maior complexidade e varieda-
de temática. O primeiro poema, intitulado «Colaboração», apresenta uma aproximação 
entre a poesia e a música. Aliás, como sabemos, um dos princípios do Modernismo é 

apresenta ideias e uma estrutura muito semelhantes a este poema de «Quatro pequenos poemas em 
prosa».

14     Maria Victoria Utrera Torremocha, op. cit.,p.210.
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precisa mente a união entre a poesia e a música «com a fi nalidade de encontrar uma 
nova harmonia mais sugestiva e de expressar o ritmo interior, abandonando a poesia 
retórica, sonora e descritiva anterior»14. Com efeito, neste poema, o sujeito poético re-
fere a supre macia da poesia aliada à música, em relação à poesia «trabalhada», que 
privilegia a técnica. É o canto do rouxinol que o leva a abandonar os seus «pobres 
versos traba lhados, – para o ouvir a ele! Felizmente! Se não, como poderiam os meus 
versos ter alguma poesia?» (p.359). A apresentação desta “colaboração” entre o rouxinol 
e o poeta na criação da verdadeira poesia deixa transparecer, por vezes, alguma narra-
tividade, através do uso de marcas temporais e através de um núcleo de história que 
subjaz ao poema.

O segundo poema de «A Corda Tensa» revela um profundo lirismo, que se exprime 
especialmente através do uso da metáfora e da imagem. Régio retoma, neste poema 
em prosa, o tema do desvanecimento da amizade, que, associado aos temas da morte 
e da difi culdade do convívio humano, contribui para intensifi car a solidão do sujeito 
poético. Resta apenas a esperança num “Deus desconhecido”, que o poeta só raramente 
reconhece como deveras importante.

O discurso metapoético e o tema do silêncio afl oram no poema em prosa «Fonte 
de água viva». Ao longo do texto, o poeta faz referência ao «“grande Poema” sempre 
sonhado, nunca dado». De facto, trata-se de um poema impossível, um poema que fosse 
o verdadeiro refl exo do «eu», com toda a sua complexidade e unidade. Os poemas já 
feitos são apenas “fragmentos” desse Poema sonhado, «migalhas caídas da imensa mesa 
nunca posta» (p.360), já que através deles apenas se revela uma face do poeta, uma parte 
da verdade. O «grande Poema sonhado» esconde-se nos silêncios desses «pe queninos 
poemas», visto que a palavra é insufi ciente para exprimir a totalidade da verdade.

Estas ideias estão igualmente presentes no último poema de «A Corda Tensa», onde 
podemos encontrar a ideia de que o «eu» é o «prisma de não sei quantas faces» (p.362). 
É como se o «eu» fosse composto por múltiplas personalidades, múltiplas máscaras: 
«Deixem-me! Deixem-me ser tantos quantos sou. Cada um de vós agarrou um das mi-
nhas faces – a que mais lhe agradava ou era mais sua; e começou a negar as outras do 
prisma» (p.362). Confi ssão e máscara estão associadas na obra de Régio, pois o poeta diz 
a verdade mas não toda a verdade. Esta impossibilidade de revelar toda a verdade está 
relacionada com o meio utilizado pelo poeta para se exprimir – a palavra, em relação à 
qual Régio revela cepticismo. De acordo com este escritor, só através do silêncio é que 
podemos aceder ao essencial.

A ironia e o humor estão presentes no poema «Evolucionismo», de «A Corda Tensa». 
Estamos perante um poema bastante diferente dos outros incluídos neste conjunto, já 
que o lirismo e a introspecção não estão tão presentes neste texto. Nele revela o poeta 
a preocupação com o seu estatuto num futuro muito distante, um futuro em que o 
Homem evoluiu para o estado de anjo (p.361). O fi nal cómico e irónico revela a ânsia 
do poeta em atingir, pelo menos de forma incipiente, essa etapa futura da evolução do 
Homem. A sua escrita é já dirigida aos «Anjos de amanhã», o que levanta a hipótese de 
o poeta conter já em si, pelo menos psicológica ou espiritualmente, essas características 
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futuras. O passado dos homens é visto de forma negativa, já que a de signação dessa 
etapa – «macaco» – revela o carácter primitivo, ultrapassado e irracional dos homens. No 
futuro, predominarão características mais ligadas ao lado espiritual, já visíveis na escrita 
do poeta, um ser que se destaca dos outros devido a essa supe rioridade espiritual.

Já vimos que, nestes poemas de Régio, como em toda a sua obra, confi ssão e más-
cara estão associadas, uma vez que a expressão do sujeito poético não se apresenta de 
forma linear e simples. Existem muitos meandros e subtilezas no modo como o poeta 
apresenta a sua visão do amor, na forma como aborda a sua relação com os outros, 
especialmente os «amigos distantes», na maneira como alude à verdadeira Poesia e 
aos seus próprios poemas. Nesta confi ssão, está patente o sofrimento do «eu» face à 
impossi bi lidade do amor absoluto, face aos caminhos errados da Humanidade e face 
ao abandono e incompreensão por parte dos amigos. A confi ssão também está ligada 
a uma certa pedagogia, pelo que o sujeito poético interpela constantemente um «tu», 
que representa a própria Humanidade ou até mesmo uma outra faceta do «eu», uma 
possível marca da tendência para a teatralização patente na poesia deste escritor. De 
qualquer das formas, há sempre a intenção de comunicar, dialogar com os outros, quer 
através da crítica, quer através de conselhos e advertências.

Nestes poemas em prosa, podemos notar, por vezes, aquela tensão entre o elemento 
prosaico e o elemento lírico de que falava Maria Victoria Utrera Torremocha. Com efeito, 
encontramos, por um lado, a tendência para a narratividade, indício do carácter dialógico 
destes poemas, principalmente através da existência de um núcleo de história em vários 
poemas, através do uso da narração, da terceira pessoa, do pretérito perfeito, da tempo-
ralidade, da atenção dada ao elemento concreto. A inclinação prosaica é detectada ainda 
através da crítica social e moral, aliada, por vezes, à ironia e ao humor. O elemento lírico 
e poético manifesta-se sobretudo através da introspecção, da expressão de sentimentos 
e de uma visão lírica do mundo. O recurso a mecanismos poéticos como a imagem, a 
metaforização, o simbolismo, no plano do conteúdo, assim como a presença de estruturas 
anafóricas, paralelísticas, interjeições, exclamações, reticências, interrogações e o próprio 
ritmo, no plano formal, são igualmente elementos que servem a condição poética destes 
textos. Apesar de não ser difícil identifi cá-los como poemas em prosa, visto que o autor 
torna explícita essa identifi cação, estes textos apresentam as duas propriedades funda-
mentais de qualquer poema em prosa: a brevidade e a autonomia.

Dada a grande variedade, heterogeneidade e originalidade do poema em prosa, 
não podemos elaborar uma lista de traços específi cos que devem surgir em qualquer 
poema em prosa. Também não é a partir dos poemas de um dado autor que se deve 
construir uma teoria do poema em prosa. As questões que se colocam a este género são 
prati camente as mesmas que se colocam, por exemplo, ao conto literário. O problema 
da classifi cação e defi nição genológica dos dois aponta para a impossibilidade de se 
criar uma teoria que dê conta de toda a variedade de textos destes géneros. Esta ideia 
faz lembrar o cepticismo de Régio em relação à palavra. Neste sentido, não será melhor 
optar pelo silêncio do que usar palavras inadequadas? Porque é no silêncio que ainda 
se esconde a defi nição universal, absoluta e eterna de poema em prosa.
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Resumo

Na primeira parte deste artigo, apresentamos uma visão geral de um dos mais com-
plexos géneros líricos – o poema em prosa –, dando importância a um aspecto teórico 
em particular: o carácter subversivo desta forma literária, que se pode manifestar através 
do recurso a elementos narrativos. Na segunda parte, sugerimos algumas hipó teses de 
interpretação dos poemas em prosa de José Régio, que apresentam traços reveladores 
da poesia deste autor, mantendo, ao mesmo tempo, uma ligação com o percurso his-
tórico-literário deste género.

Abstract

In the fi rst part of this article, we provide an overview of one of the most complex 
lyrical genres – the prose poem –, focusing on one theoretical aspect: the subversive 
nature of this literary form, manifested in its use of narrative elements. In the second 
part, we suggest some reading guidelines for José Régio’s prose poems, which provide 
some enlightening insights into this author’s poetry, while maintaining a connection 
with this genre’s historical and literary path.
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Citando Suzanne Bernard, Tzvetan Todo-
rov sublinha o carácter de género original que género original que género original

parece ser apanágio do poema em prosa, subli-
nhando que tal se deve «não só à sua forma 
mas também à sua essência, à união dos con-
trários: prosa e poesia, liberdade e rigor, anar-
quia destrutiva e arte organizadora»1. Subjaz, a 

tal ponto de vista, a ideia de que associada à prosa está a produção espontânea, não 
sujeita a regras castradoras e limitativas, portanto, facilitadora de alguma anarquia, por 
seu turno, antevemos que, relativamente à poesia, se aceita que dominam as directrizes 
criteriosas do género lírico, sendo portanto responsáveis por uma arte organizadora. 
Embora com algum acerto, tais opiniões traduzem uma visão redutora da poesia e da 
prosa, ou não fossem inúmeros os exemplos de prosadores e poetas que contrariaram 
tais características que, na opinião de Bernard, parecem defi nir duas formas literárias 
estanques e impermeáveis.

A contaminação de cada subgénero é inevitável, inúmeros são os caracteres conota-
dos como líricos que podemos encontrar num texto narrativo, e igualmente abundantes 
os textos que, embora denominados de poéticos detêm características que mais o aproxi-
mam da prosa. Conscientes desta permeabilidade, como podemos encarar um subgénero 
que parece associar traços de ambos os géneros, conjugando-os? Para Barbara Johnson, 
«desde a sua instauração, a expressão “poema em prosa” surge como caçador furtivo na 
coutada dos géneros literários»2. Ao sublinhar o papel de intruso do poema em prosa 
no domínio dos modos literários, Johnson impele-nos a encará-lo como usurpador de 
espaços alheios. Porém, se perspectivarmos o poema em prosa como uma forma lite-
rária que apenas anseia existir no remanso da conjugação de características que, ora 
recupera da prosa, ora da poesia, insufl ando-lhes um renovado fôlego, a problemática 
a que a estudiosa alude não se justifi ca. Na esteira de Michel Sandras, defendemos que 
«plutôt qu’un genre, le poème en prose gagnerait à être considéré comme un ensem-
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ble de formes littéraires brèves appartenant à un espace de transition dans lequel se 
re défi nissent les rapports de la prose et du vers et se forgent d’autres conceptions du 
poème»3. Ao reconhecer a difi culdade da defi nição efi caz do poema em prosa, Michel 
Sandras opta pela aproximação que sublinhe a fl uidez genológica, propiciadora de um 
encontro de diversas formas literárias que, deste modo, benefi ciam com a criação de 
tal espaço de osmose.

Será seguindo tal pressuposto que nos propomos refl ectir acerca do poema em prosa 
de João de Melo. Publicado em 1980, Navegação da Terra é o único livro de poesia que 
o autor escreveu. Dividindo-se entre o conto, o romance, a crónica e o ensaio, João de 
Melo parece ter experimentado todos os géneros para, preferencialmente, optar pelo 
romanesco, talvez porque, de forma consciente, como o próprio afi rma, em entrevista a 
Carlos Vaz Marques, «uma das intenções da minha escrita é estabelecer a ponte possível 
entre poesia e narrativa. A dose de poesia que passa pela minha prosa é talvez uma 
das características do meu estilo»4. Apostado em conferir ao texto em prosa um registo 
lírico, o autor confi rma a possibilidade que atrás aventámos de partilha de um e outro 
espaços por cada uma das formas literárias a considerar – poesia/prosa.

A obra Navegação da Terra surge dividida estruturalmente em quatro áreas temáticas: 
abre com «Dez poemas (feitos de amor)», que nos colocam perante um sujeito poético 
inebriado pela experiência amorosa; seguidos do capítulo do qual terá sido resgatado 
o próprio título, «Navegação da terra», inteiramente dedicado ao elogio rendido à ilha 
das suas origens e aos habitantes que a povoam; dos Açores, João de Melo enceta viagem 
a um passado menos remoto na sua existência, mas igualmente marcante, traça a rota 
rumo a Calambata e às agruras vividas, pessoalmente, na guerra colonial, «Ca lambata 
ou os dias da guerra» será o tema do terceiro capítulo; a derradeira parte, intitulada «O 
discurso de passagem», conduz-nos a textos que refl ectem sobre o gérmen do labor 
poético e a textos que visam homenagear, ora espaços (como Luanda), ora entidades 
(como Che Guevara, Vitorino Nemésio e António Lobo Antunes).

João de Melo vivenciou a experiência da guerra colonial como furriel enfermeiro. 
Esteve em cenários de combate explícito, uma experiência que transparece na diversa 
obra publicada, seja qual for o género literário em que se inscreva. O livro Navegação 
da Terra revela-nos essa vontade de retorno a um tema que aparece repetidamente 
explorado na produção literária de João de Melo. Será, pois, esse regresso insistente a 
Angola que merecerá a nossa refl exão. Procuraremos destacar o modo como a permeabili-
dade das formas literárias em estudo – poesia e prosa – se evidencia na produção 
narrativa e lírica do autor. Concomitantemente, e a partir desse diálogo, no plano formal, 
refl ecti remos acerca da possibilidade de uma comunicação mais extensa, que abrange 
também o plano do conteúdo, nomeadamente no que à temática diz respeito: Angola 
é o tema, seja no texto espraiado do romance, seja na espartana e rigorosa contenção 
dos breves poemas em prosa que compõem o capítulo intitulado «Calambata ou os 
dias da guerra».
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A temática da guerra colonial surge como um traço comum nas primeiras produções 
do autor, quer no género narrativo – A Memória de ver Matar e Morrer (1977), A Memória de ver Matar e Morrer (1977), A Memória de ver Matar e Morrer Histórias 
da Resistência (1975); quer no género lírico – Navegação da Terra (NT) (1980)5, denun-
ciando uma necessidade de exorcizar o vivido através da narração dessa experiência. 
Tal como Urbano Tavares Rodrigues refere, com a publicação deste primeiro romance, 
João de Melo pretende veicular o seu testemunho de um episódio que viveu na pri-
meira pessoa, porém, anos mais tarde, sente necessidade de reescrevê-lo, dotando-o 
«de uma nova estrutura, com a introdução do espaço onírico e o confronto dialógico 
entre duas linguagens, duas culturas, a do colonizador e a do colonizado. Passou o livro 
a chamar-se Autópsia de um mar de ruínas»6. As características apontadas pelo crítico 
como defi nidoras do livro que o próprio autor considera ser o «único que lhe garante 
alguma tranquilidade pessoal»7, adaptam-se com rigor e acerto à obra Navegação da 
terra. Os poemas em prosa que integram o capítulo «Calambata ou os dias a guerra» 
parecem constituir um eco da narrativa já apresentada a público em 1977, reformulada 
depois em 1984. Procuraremos cotejar ambos os textos, buscando, na intertextualidade 
temática evidente, descortinar uma proximidade capaz de confundir as classifi cações 
genológicas instauradas.

Depois do combate no campo de batalha, fi nda a guerra, resta aos que sobreviveram 
a tal provação, contornar o esquecimento pelo poder da memória. Na obra Autópsia 
de um mar de ruínas assume-se esse compromisso: «a palavra contra a arma»8, o poder 
evocativo emerge agora como missão a ser cumprida. Depostas que estão as armas, por 
meio da palavra, o tema da guerra propõe-se recuperado. O derradeiro texto do capítulo 
«Calambata ou os dias a guerra» coloca-nos perante a inevitabilidade de existirem pala-
vras que ferem e outras que reabilitam. Do jogo oximórico nasce o poema em prosa «As 
palavras existem», que denuncia o poder da linguagem, que cria ao nomear. Lamenta-se 
a necessidade de existência de vocábulos para descrever a guerra e objectos belicistas 
a par de outros que revelam o bucolismo e a pacifi cidade da natureza – termos que 
parecem conviver, lado a lado, sem perceber o paradoxo:

é entre o momento do gatilho

e o beijo breve do sol nos olhos

entre a coronha enraivecida

e a ternura verde das palmeiras

que as palavras existem como olhar

5       João de Melo, Navegação da Terra, Lisboa, Vega, 1980.
6       Isabel Allegro de Magalhães et al. (ed.), «Literatura e testemunho: ambiguidades, incidências e variantes na 

fi cção portuguesa contemporânea», Literatura e Pluralidade Cultural. Actas do 3.º Congresso Nacional APLC, 
1998, Lisboa, Colibri, 2000, p. 364.

7       João de Melo, Os anos da guerra 1961 -1975 Os portugueses em África. Crónica, Ficção e História, Lisboa, 
Publicações Dom Quixote, 1998, p.25.

8       Id., Autópsia de um Mar de Ruínas, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1984, p.29.
9       Id., Navegação da Terra, p.75.
10     Manuel Alegre, Praça da Canção. O canto e as armas, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2000, p.217: «Com 
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de perfi l as mãos no corpo das armas.9

É evidente a presença, em palimpsesto, do poema «As mãos»10, de Manuel Alegre, 
que se evoca no texto ora em análise. Se para o poeta da liberdade merecem destaque 
os actos de criação renovada e os de destruição massiva que a mão humana pode 
empreender com igual destreza e habilidade, para João de Melo, que recupera o pa-
pel ambivalente que a intervenção humana assume, («pois existe a chuva o lavar do 
sangue/destas mãos que acusam de violar mulher/e o tempo existe o tempo de lavar 
as mãos/nas mulheres com rosto de acusar o tempo»11), a antítese que importa registar 
é a dualidade da linguagem, que nomeia o horror e a redenção:

pois as palavras existem meus irmãos

as palavras como as armas destas mãos.12

O poeta reconhece poder semelhante ao acto e à palavra, quando o combate já 
não faz sentido, resta insistir no papel da recordação – garante do perpetuar de epi-
sódios que não podem ser apagados pelo esquecimento. Tal como Natália conclui, em 
Autópsia de um mar de ruínas (AMR): «pessoa tem mesmo que insistir, coisa por coisa, 
assim ou assado, enquanto é tempo de fazer a memória»13. Para se assegurar que esse 
tempo não é transitório, o narrador homodiegético de Autópsia garante que o relato do 
período de guerra vivido, quer pelos soldados, quer pelos colonizados, seja fi xado pela 
escrita – a palavra é agora a peça de artilharia que substitui as utilizadas nas armas: 
«sentei-me na noite em Calambata, (…) e de lá vos mandei escrito de toda a memória 
que há sobre os dias desta guerra»14.

O poema «Estória circular de amor e morte» retoma a temática, que o autor já 
abordara no romance AMR, a da escassez de recursos e mesmo de conhecimentos de 
que padece o soldado português15, que se questiona sobre o sentido de uma guerra 
que não compreende e, portanto, deseja ver terminada – um desejo expresso nas cartas 
que redige à família, falando-lhe de paz:

mãos se faz a paz se faz a guerra./Com mãos tudo se faz e se desfaz./Com mãos se faz o poema – e são 
de terra./Com mãos se faz a guerra – e são a paz./Com mãos se rasga o mar. Com mãos se lavra./Não 
são de pedras estas casas mas/de mãos. E estão no fruto e na palavra/as mãos que são o canto e são as 
armas».

11     João de Melo, Navegação da Terra, p.76.
12     Id., ibid., p.76.
13     Id., Autópsia de um Mar de Ruínas, p.123.
14     Id., ibid., p. 28.
15     Id., Navegação da Terra, p. 59: «Tinham uma farda a pele do réptil/por cima da própria pele/Tinham uma 

arma um cantil e um bornal/E pés para longas marchas e botas assim cardadas/para andar sobre a para-
gem das águas (…) Do inimigo: apenas o conhecimento aprendido/das crespas cabeças emboscadas no 
capim». No que concerne à exiguidade, Rui de Azevedo Teixeira sublinhou a escassa formação recebida 
pelos soldados, os parcos recursos e a incúria de que eram alvo pela pátria em nome da qual lutavam: 
«Com uma passiva incultura política e sem poder dar-se ao luxo de objectar, refractar ou desertar, (…) o 
soldado português é um soldado treinado à pressa, mal armado, mal alimentado e negligenciado pela 
hierarquia». (Rui de Azevedo Teixeira, A Guerra Colonial e o Romance Português. Agonia e Catarse, Lisboa, 
Editorial Notícias, 1998, p. 46).
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Depois cada notícia de guerra

era uma crónica de recado sobre a paz imensa podre 

das cartas que escrevessem.16

É também uma paz mentida que Renato insiste em relatar à mãe, camufl ando a 
realidade bélica. O furriel amigo de visita a Portugal, após ter conversado com a mãe 
deste, dá-lhe conta das dúvidas que nela persistem sobre o cenário de paz que Renato 
descreve: «tua mãe perguntou-me cem vezes (…) como está o meu fi lho, o meu fi lho 
o que faz, se há mesmo guerra na zona onde o meu fi lho se encontra, ou se é como 
tu dizes nas cartas»17.

Insiste-se na angústia que a morte provoca e na dor contínua dos combates que, 
embora não redundem em morte, deixam sobreviventes homens-soldados em estado 
de perfeita letargia existencial:

e como a morte por lá desceu

e a cólera tudo varresse na sua frente

fi caram para ali quase mortos de quase vivos.18

Atente-se na similitude das descrições que no texto narrativo sobrevêm após a 
devastação de vidas, provocada após um combate, denunciando um registo eminen-
temente lírico: «estava tão morto na vida como vivo na morte»19, «Também eu estava 
morto por dentro. Tinha essa espécie longínqua de morte nos ouvidos e nos olhos e 
perdera uma parte das minhas noções de homem com vida»20. Subvivos parece ser 
a descrição possível para quem resiste à emboscada, mas assiste à morte dos compa-
nheiros de combate, e é permanentemente admoestado a continuar a luta com base 
no argumento e que a pátria se prologava pelo continente africano, máxima parodiada 
pelo poeta pela ausência de sentido:

Mas logo lhes foram dizer entre dentes

a pátria a pátria aqui a África

voz de prisão e uma prisão de ventre

e eles tinham uma arma.21

Parodiada já o fora, antes, em Autópsia de um mar de ruínas, a voz que emerge do 
aparelho de estado e procura justifi car o envio de militares para o combate: «O alferes 
Zózimo (…) exibia os braços fortemente tatuados com múltiplas inscrições Amor de 
Mãe, Angola é nossa/Pátria Imortal»22.

16     João de Melo, Navegação da Terra, p.60.
17     Id., Autópsia de um Mar de Ruínas, p.110.
18     Id., Navegação da Terra, p.60.
19     Id., Autópsia de um Mar de Ruínas,p.157.
20     Id., ibid.164.
21     Id., Navegação da Terra, p.60.
22     Id., Autópsia de um Mar de Ruínas, p. 193.
23     Mutimati Barnabé João, Eu, o Povo, Maputo, Serviços Culturais da FRELIMO, 1975. A dedicatória da obra é 

explícita do propósito do seu autor: «Mutimati é a voz individual que corporiza a voz colectiva. O poema em prosa: «Calambata ou os dias da guerra» – um diálogo entre formas literáriasexplícita do propósito do seu autor: «Mutimati é a voz individual que corporiza a voz colectiva. O poema em prosa: «Calambata ou os dias da guerra» – um diálogo entre formas literárias | Manuela Duarteexplícita do propósito do seu autor: «Mutimati é a voz individual que corporiza a voz colectiva.  | Manuela Duarte Eu, o Povo119Eu, o Povo119
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Se em Autópsia de um mar de ruínas existe o desejo, consciente e propositado de 
atribuir uma voz narrativa dúplice, isto é, de alternarem, ao longo do texto que constitui 
a obra, as vozes do colonizador português com as do colonizado, em Navegação da 
Terra persiste tal vontade, pois deparamo-nos com textos que, pela ausência de rigor 
formal, denunciam uma voz distinta daquela que profere os restantes poemas em prosa 
que compõem o capítulo em estudo. Signifi cativa é também a citação, que em jeito de 
epígrafe, João de Melo selecciona para tal capítulo; ao utilizar um extracto de Mutimati, 
o pseudónimo assumido por João Pedro Grabato Dias, deixa perceber a intencionalidade 
de, tal como Mutimati, também ele prestar a sua homenagem ao povo africano. Se com 
a publicação da obra Eu, o Povo23 Mutimati Barnabé João se assume como porta-voz do 
povo moçambicano, João de Melo, ao entremear no seu livro textos que proble matizam 
e indagam a legitimidade da presença portuguesa em África, pretende assumir-se, tam-
bém, como um canal por meio do qual seja possível a exposição do ponto de vista 
àquele a quem não foi dada, até então, possibilidade para o expressar – João de Melo 
metamorfoseia-se em Mutimati do povo angolano.

Em Autópsia a perspectiva do branco colonizador será veiculada pelos soldados que 
se encontram em combate num aquartelamento militar em Calambata, no Norte de 
Angola, a do negro angolano ganhará expressão através da voz, ora de Natália, a negra 
que observa criticamente o dia-a-dia de ambas as facções envolvidas no confl ito, ora 
de um narrador homodiegético que, como espectador, procura apresentar uma versão 
objec tiva dos factos. Em Navegação, é concedida voz a um soldado negro que refl ecte 
sobre o deslocamento forçado a que é obrigado. O poema «Tinham a alegria», antecipa, 
pelo título proléptico, o teor do texto: o relato de uma experiência gratifi cante vivida 
pelos soldados africanos, que provém do apoio que recebem dos seus quando partem 
e regressam do combate e da certeza que advém de se encontrarem em defesa de 
uma terra que legitimamente lhes pertence:

E tinham

a alegria de não chorar certeza de sua pátria

nem que na morte combatida.24

Sobre a necessidade de ouvir a voz do outro, João de Melo reconhecerá que ela 
se justifi ca duplamente: não só porque a visão das duas facções envolvidas permitem 
um olhar mais isento, mas também porque a concessão de um papel, no mesmo plano, 
àquele que foi submetido, permite o reequilíbrio que não se conseguiu em tempo devi do: 
«o olhar desse povo devolveu-nos um sentimento de culpa que só o testemunho dos 
nossos livros viria a resgatar: eles são afi nal o objecto material do que se perdeu e do 
que foi resgatado dentro de nós. Eles são a nossa nova moral»25. A forma que encontra 
para garantir a permanência dessa nova moral é pela denúncia da espoliação de que

é agora pertença de Moçambique. O povo moçambicano é o seu autor».
24     João de Melo, Navegação da Terra, p.62.
25     Id., Os anos da guerra 1961-1975 Os portugueses em África. Crónica, Ficção e História, p. 25.
26     Id., Navegação da Terra, p.66.
27     Id., Autópsia de um Mar de Ruínas, Lisboa, p.93.
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foi alvo o povo africano às mãos do colonizador português, através da delação procu-
ra-se a catarse pessoal, necessária àquele que esteve também envolvido no cenário de 
guerra. Com «A memória no discurso» regressa à homenagem que dirige ao povo de 
Calambata, e que já prestara, na dedicatória do livro Autópsia de um mar de ruínas, onde 
houve preocupação de homenagear, sem referências rácicas, a «memória de todos os 
que morreram em Calambata». Pelo uso, acreditamos que consciente e propositado, do 
pronome indefi nido todos é evocada a totalidade de homens que, de ambas as facções 
em confl ito, pereceram. Agora, o poeta descreve a confusão e a mágoa dos africanos, por 
se verem obrigados a deslocar-se dos seus locais de origem para os aquartelamentos 
que a tropa portuguesa lhes destinava, neste caso Calambata:

Vinham de Nambuangongo e também do Piri

vinham de toda a terra ocupada

com seus olhos de chorar

o interior da própria casa

E digo-vos

havia em cada rosto um incêndio

desgraça circular que se bebia esses olhos

parados de olhar ferindo-se na gente.26

Os deslocados haviam sido já referenciados em Autópsia de um mar de ruínas, narrati-
va na qual se sublinha o desmembramento familiar e a ruptura com as raízes e tradições, 
mantendo o tom de crítica, que a opção pela evocação do facto evidencia, e persite 
também a manifesta solidariedade pelo que descreve: «as mães tinham vindo à força 
ali na Calambata, longe da terra e do povo. Cada um no seu lado diferente, às vezes 
marido sozinho para aí, ou morto pela tropa e mulher lá na Madimba ou no M’Kiende. 
Família toda estava dispersa em qualquer parte de Angola, não se sabia mesmo se 
havia de voltar um dia ou mesmo se não vivia já»27. Perante tal cesura, a nível familiar 
e identitário, resta a este povo espoliado um desejo de reposição da verdadeira ordem, 
um desejo de regresso ao estado anterior à ocupação portuguesa, associado a uma 
inevitável revolta contra quem o privou do seu espaço:

E havia uma pressa

um vagar apressado a subir

no silêncio contra nós.28

O pronome pessoal, plural, denuncia a aceitação de uma culpa pela presença em 
território alheio, a reivindicar direitos que não lhe assistem, como revela o alferes Re-
nato (AMR): «sabia porém que nada, nunca nada havia de justifi car dezasseis homens 

28     Id., Navegação da Terra, Lisboa, p.66.
29     Id., Autópsia de um Mar de Ruínas, p.282.
30     Id., ibid., p. 34.
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mortos (…) tão-pouco a presença e a ausência de um homem em carne e em nervos, 
numa terra que apenas queria ser livre porque estava ocupada, junto de um povo que 
somente reclamava a sua liberdade»29. Quer Renato, o narrador do romance Autópsia de 
um mar de ruínas, quer o sujeito poético do poema produzem discursos antiépicos, por 
contra riarem a voz colectiva da nação para quem o ideal se revê nas palavras de Salazar: 
ANGOLA É NOSSA. A revolta é percepcionada como inevitável no poema “A memória 
no discurso” e como legítima no texto narrativo, que elogia o comportamento, ainda 
que temerário, prudente e determinado do africano: «tinham a raiva escondida, as pala-
vras bem pensadas na cabeça. Sabiam chorar e cantar na hora certa, e eram mulheres 
ainda mais grandiosas no silêncio»30, esse povo sábio saberá manter viva, pela memória, 
que depois será discurso, a recordação de um período em que foi permanentemente 
devastado por desmesuradas perdas, simbólicas e efectivas:

Guarda Calambata a memória morte

que não esquecerás a guerra de passagem o rodeio

deste tempo que te quer ausente e longe

não esquecerás aqui o rosto armado da revolta.31

O poema «Os dias da guerra» encerra, pela explicitação que se faz dos horrores 
de um combate, a denúncia já feita, quer na narrativa a que recorrentemente aludimos 
(AMR), quer na obra Navegação da Terra. Denuncia-se a cruel realidade de mortes que 
as emboscadas somavam, sem contemplações para os que sobreviviam e se achavam 
amputados de órgãos e membros, destroçados de corpo e esventrados de alma. O po-
ema coloca-nos perante aquilo que o sujeito poético considera ser horror e que não horror e que não horror
passa, na sua opinião, pelas agruras de um confl ito armado – como sejam o silêncio, a 
fala embargada, porque calada, a chuva apanhada nas deslocações ou, até, a destruição 
pessoal a cada momento –, mas sim pela percepção do espanto nos olhos dos que são 
já cadáveres mas há exíguos instantes eram homens que comandavam uma vida, com 
projectos e expectativas:

Não só o silêncio (…)

Nem a fala embriagada à força

de sempre calar (…)

O horror está no espanto destas mortes

que se olham de perfi l. Está na boquiaberta

surpresa dos cadáveres cuja voz ainda há pouco

prometia à nossa ilharga

uma paz tão longa como um ofício.32

31     Id., Navegação da Terra, p.66.
32     Id., Navegação da Terra, p.69.
33     Id., ibid., p.70.
34     Id., ibid., p.70.
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Como soldado que sobrevive, afi rma-se mais na categoria de subvivente, isto é, da-
quele que foi poupado à morte, mas é impelido a assistir à perda dos que ao seu lado 
combateram, e a, permanentemente, ser confrontado com a mutilação de corpos e a 
dor alheia:

O meu horror está neste monte de tripas

esparramadas pelo baixo-ventre do rapaz loiro (…)

Horror horror

são as pernas partidas

o crânio esfacelado e os miolos do cabo enfermeiro (…)

E a bexiga retalhada à baioneta

e o vidro do olho traçado a sabre.33

Perante tal cenário, difícil parece ser que algo supere o limite da sensação de impo-
tência e incompreensão. Porém, perante a perda de vidas (assim encaradas pelo sujeito 
poético), à voz ofi cial da pátria, aqui personifi cada por um comandante, interessa ape-
nas somar e subtrair baixas de cada uma das facções e avaliar, em jeito de balanço, o 
resul tado do combate. Entre os elementos que importa contabilizar, são apresentados, a 
par, soldados e armas, coisifi cando-se aqueles, pela banalização que recebem ao serem 
apenas tidos em conta para efeitos estatísticos:

E depois este horror misturado no desprezo

do comandante: quantas armas? Quantos pretos?

Quantos brancos?34

A fi gura da indiferença, assumida pelo comandante, sinédoque de uma nação que 
assistiu à chacina de milhares de jovens soldados, já fora utilizada em AMR, numa pas-
sagem que pela linguagem excessiva utilizada, não deixa dúvidas acerca da posição 
indig nada do soldado que não percebe a indiferença do poder hierarquicamente superior 
face à dizimação de que são alvo:

Daí a instantes, vieram dizer-lhe que o comandante estava ao rádio e indagava 

da situação dos feridos. Queria saber se eram brancos ou pretos, se os mortos 

estavam confi rmados (…), se tínhamos enfi m perdido armas ou subtraído algu-

mas ao inimigo.

  – Uma realíssima merda! – Berrou logo o furriel. – O inimigo uma merda. Digam 

mas é a essa besta redonda que aqui está tudo cheio de mortos. E que são todos 

pretos, como ele gosta; quei mados, como tições, pela chama das granadas35.

35     Id., Autópsia de um Mar de Ruínas, Lisboa, p.164.
36     Id., Navegação da Terra, p.70.
37     Id., Autópsia de um Mar de Ruínas, Lisboa, p.349.
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Resta o lamento de que apenas sobre, para prestar uma homenagem que não passa-
rá de oblíqua, a memória que se preserva do horror vivido, já que o poeta, reconhece-o, 
as palavras, redundam insufi cientes:

Hoje esta é a memória que a gente pisa.

Mas nenhuma palavra terá o peso

a espessura exacta para vos dizer

o que foram aqueles dias.36

Uma insufi ciência que se lamenta em AMR, quando Renato sucumbe à morte, coarc-
tando a possibilidade de denunciar os efeitos que em si operou a guerra. Apenas resta 
um pensamento para encimar a lápide que cobrirá o corpo moribundo:

Tens uma memória para acusar. Tens um grito para deixar escrito ao cimo do 

mármore onde te vão gravar o nome: Quis apenas seguir o curso dos rios, passar 

a pé as montanhas do meu país. Agora vai morrer um homem. Vai morrer um 

país que matou um milhão e quinhentos mil homens na guerra.37

A alternância pelo uso de caracteres minúsculos e maiúsculos, estamos convictos, 
não foi inadvertida e não procura apenas conferir ao texto deste modo destacado uma 
posição de realce, mas visa também atribuir ao texto narrativo, no plano formal, procedi-
mentos próprios38 do modo lírico, já que em termos de conteúdo, no domínio semântico 
tais traços são evidentes na passagem em destaque.

Apelidado por muitos estudiosos de subgénero híbrido39, o poema em prosa emerge 
essencialmente como um texto em prosa, exíguo mas laboriosamente trabalhado, com 
vista a produzir no leitor comoção poética e estética. Porque convive com as carac-
terísticas mais ou menos narrativizantes que a prosa recupera do modo narrativo, o 
poema em prosa conta uma história, condicionada pela brevidade que é apanágio da 
poesia. Partindo do cotejo do texto narrativo Autópsia de um Mar de Ruínas e do texto 
lírico Navegação da Terra, de João de Melo, pudemos evidenciar tais características, plas-
madas nos excertos que fomos apresentando. Tal como oportunamente referimos, o autor 
não retornou ao género lírico, após a publicação do único livro que se inscreve neste 
modo, porque opta por conferir aos seus textos narrativos (seja inscritos no subgénero 
romanesco, seja no cronístico) um tom lírico, evidenciando a “ponte” que João de Melo 
confessa pretender estabelecer «entre poesia e narrativa»40.

38     Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, 8.ª edição, Coimbra, Livraria Almedina, 1990, p. 593: «Os 
tipografi smos relevantes no texto lírico podem concernir a correlação dos grupos sintagmáticos impressos 
com os espaços brancos da página, as relações espaciais estabelecidas entre as linhas impressas, o tipo 
de letra utilizada, o emprego de maiúsculas e de minúsculas, a utilização de grafi smos não tipográfi cos, 
etc.».

39     Id., ibid., p.590.
40     Carlos Vaz Marques, «Pequena história de um grande prémio», in Jornal de Letras. Artes e Ideias, 352, de 4 

a 10 de Abril, 1989.
41     António Manuel Ferreira, Arte Maior: Os Contos de Branquinho da Fonseca, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa 

da Moeda, 2004, p. 56-57.
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Inúmeros são os autores que procuraram trilhar esse percurso, amalgamando na 
sua produção artística características de modos literários que redundam em textos 
difi cilmente reconhecidos por uma rígida categorização genológica. Apontamos como 
exemplo o caso paradigmático de Branquinho da Fonseca. António Manuel Ferreira, um 
estudioso da obra do autor, reclama a existência de uma proximidade tangencial que se 
estabelece entre a sua produção em prosa e a poética. Com as devidas distâncias que 
separam Branquinho da Fonseca e o escritor açoriano de que nos ocupámos, resgata-
mos o ponto de vista do ensaísta António Manuel Ferreira a propósito de Branquinho 
da Fonseca e, sobre João de Melo, concluímos: tal como nos textos daquele, nos seus 
poemas em prosa «há uma dinâmica narrativa (…) Para além do tom narrativo, há nos 
poemas em prosa a exploração de algumas linhas temáticas que os aproximam do resto 
da obra do autor»41. Deste modo, ambos os autores produziram obra que se inscreve nos 
diversos modos literários, com recorrência temática evidente. Tal como António Manuel 
Ferreira concluiu sobre Branquinho da Fonseca, cremos não ser excessivo aplicar idêntica 
síntese relati vamente à obra de João de Melo: «é possível estabelecer uma linha de 
continuidade entre os vários géneros que cultivou»42.

Resumo

Refl exão acerca do subgénero híbrido poema em prosa. A permeabilidade dos modos 
literários (lírico e narrativo) – contaminação entre modos e benefícios mútuos colhidos 
em tal contacto. O poema em prosa e a narrativa lírica de João de Melo em confronto, 
a partir das obras Navegação da Terra e Autópsia de um Mar de Ruínas.

Abstract

Refl ections on the prose poem, a hybrid sub-genre. The permeability of the literary 
genres (poetry and prose fi ction) – their contamination and the mutual benefi ts gained 
by such exposure. João de Melo’s prose poem versus his poetic prose fi ction, based on 
his works Navegação da Terra and Autópsia de um Mar de Ruínas.

42     Id., ibid., p. 74.
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O ramo a que este gênero aponta, a propó-
 sito, o poema em prosa, termo este visto em 
relação a uma tipologia em sua inteireza 

taxio nô mica, envolve nomes de poetas, em se 
falando nas linhagens dos praticantes, entre ou-
tros, tais como Baudelaire, Luis Aragon, André 
Breton e Branquinho da Fonseca, tratado agora 
em foco. O enquadramento metalin güístico que o assunto requer assimila conceitos de teoria literária, no viés dos discursos caracterís-em foco. O enquadramento metalin güístico que o assunto requer assimila conceitos de teoria literária, no viés dos discursos caracterís-em foco. O enquadramento metalin güístico que 

ticos em diálogo.
Da perspectiva da invenção que abrange aquilo que se pode chamar de ousadia no 

campo da criação experimental, tal qual um fator importante para a produção literária, 
o assunto se fi xa no âmbito do Simbolismo e do Modernismo como uma proposta 
inovadora da linguagem e sua relação com os tipos de discurso. Esta coalizão trata de 
questões entre ritmo poético e ritmo da prosa, linguagem poética e linguagem prosó-
dica, discursos e gêneros que se interagem, ou que se relacionam em coerência dentro 
de certos limites que os caracterizam, restritos a estatutos literários próprios. Para além 
de se considerar também o fraseado que caracteriza a poesia de um lado e a prosa de 
outro, verifi ca-se que o uso do vocabulário determina aquilo que tonaliza um e outro 
discurso para ganhar, enfi m, o estatuto de um gênero literário defi nido.

Tal como a inclusão dos textos em prosa no âmbito da poesia, o poema em prosa 
representou, não somente uma liberação formal, mas uma expansão da modernidade 
no uso de procedimentos de formas, designando-se assim, de acordo com a noção de 
um «pequeno canto lírico» e quanto à formatação, a se apresentar deliberadamente «ao 
comprido». São fundamentações teóricas que gravitam em torno de pesquisas quanto 
à noção de estruturação dos gêneros e suas correspondentes linguagens, bem como 
da força de sua institucionalização literária.

Como trânsito dentro da própria tradição dos quesitos próprios dos poemas que 
narram fatos, acontecimentos em percursos de vivências, estas experiências de textua-
lização e de discursividade apresentam características complexas muito especiais em 
não acolherem a metrifi cação produzida nos versos, já que como poema, a brevidade 
é um fator primordial de sua organicidade. Visto assim como um formato num corre-
dor de idéias curtas, no qual as palavras se movimentam isotopicamente, este «poema 
leve» encontra-se em certos momentos, elevado às categorias do abstracionismo, com 
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vocabu lário intenso, ao mesmo tempo em que por força da poeticidade, carrega uma 
metaforização complexa e um simbolismo arquetípico marcados por imagens fortes 
que ampliam a percepção do leitor de todas as épocas. A ordenação desse percurso 
discursivo fi nito, já que partindo de um plano incoativo, passando pelo intermediário e 
concluído no termi nativo, elabora uma pequena porção de linguagem, colocada numa 
logicidade imaginativa que estrutura um entrecho sempre concluso e nomeado por um 
título em forma de síntese cognitiva.

A estudiosa do assunto Suzanne Bernard1 aponta para o fato de se estar diante de 
um saber novo, uma tentativa dos praticantes desse «gênero», preocupados com a busca 
da posse de uma integração entre a prosa e o verso, naquilo que constitui a priori os 
estatutos da prosa, isto é, a oração, o período e o parágrafo por um lado, e o verso, a 
rima e a métrica por outro. No plano interpretativo/cognitivo, o entendimento da crítica 
caminha para uma nova organização dos valores sêmicos universais, estabelecidos em 
pequenos conjuntos signifi cantes de palavras, dentro de um gênero limitado em sua ex-
tensão. Dados levantados pela autora tematicamente, na obra poética de Baudelaire.

Confi gura-se, nessa aventura de criação, o plano prescrito em linhas corridas, do ponto 
de vista gráfi co-visual, em função da racionalidade prescrita pela prosa e por uma outra 
lo gi  cidade, a da poesia. Para tanto a concepção de interdiscursividade é bem-vinda na 
me dida que avalia o discurso poético de um lado e o prosaico de outro, ambos em 
interação.

Na busca de inteligibilidade, os estatutos da prosa e da poesia se equacionam, 
pois que a teoria literária os classifi ca comparativamente, aqueles em função de uma 
obser vação clara da realidade objetiva, em oposição à poesia que retrata as esconsi-
dades do mundo interior, caótico e desconexo. A lógica perseguida pelo romancista é 
deliberada mente rejeitada pelo poeta na semantização do tom do discurso, por força 
do hibridismo de recursos lingüísticos. No caso dos produtos classifi cados como poema 
em prosa, estes são vistos por essa mesma lógica, com seus estatutos assegurados, assim 
demarcando-se as fronteiras dos textos em questão. O que ocorre é que a poeticidade 
pode aparecer em ambos. A estruturação poe mática equivale a um simbolismo e a 
um teorema, ambos carregados de emotividade e nisso a confusão normal entre prosa 
poética e poema em prosa vem-se arremessar ao hermetismo da linguagem que, em 
muitos momentos, converte a escrita num território de entrelaçamentos ou modos de 
discursivização complexos.

Sob o pseudônimo de António Madeira, Branquinho da Fonseca, subscreveu vinte 
textos poéticos, revelados na série denominada por poemas em prosa, durante a sua 
estada como fundador e colaborador da revista Presença2.

Na Presença3 n.º 13, de junho de 1928, na página seis, há uma folha inteira intitulada 
«5 Poemas» que correspondem aos seguintes exemplares de poemas em prosa com os 
títulos: «Palhaçada», «Pirataria», «Convicção», «Geografi a» e «Escuridão».

Em Palhaçada é tratada a temática da autocrítica e do distanciamento como forma 

1       Suzanne Bernard, Le poème en prose – de Baudelaire jusqu’a nos jours, Paris, Livrairie A. G. Nizete, passim.
2       José Maria Rodrigues Filho, “O Barão” de Branquinho da Fonseca: De sua Fortuna Crítica a um Estudo Temático-

comparativo. Dissertação de Doutoramento apresentada à Universidade de São Paulo, 2001.
3       Presença – Edição facsimilada compacta, Tomo I, Lisboa, Contexto, 1993.



Branquinho da Fonseca, o “poetaprosador” | José Maria Rodrigues Filho 129

de auto-observação. Para tanto o motivo tópico são as fi guras do «circo» e do «palhaço» 
como representações metonímicas do «eu» em auto-análise. Segue-se, num processo de 
narratividade pelo qual são discorridas em forma de uma micro-história, um episódio que 
vai desde a armação do circo até o espetáculo em si. Na assistência o «eu» auto crítico 
perambula entre o público e os circenses de forma dinâmica e avaliatória.

No microtexto «Pirataria» ganha espaço a temática das grandes navegações, fórmula 
recorrente da historicidade em poesia, de um «eu» que deambula entre dois espaços 
que circunscrevem geografi camente os dois pólos do percurso histórico mítico: «Índia» 
e «Lisboa». Aparece então uma semi «ilha» com a força semântica da interioridade e 
do isolamento, temas que através do motivo «navio» complementam essa trajetória 
introspec tiva de forma metafórica, concretizando a temática da viagem como busca 
da identidade.

Em Convicção, pelo título fi ca estabelecida uma correspondência sêmica entre os 
vocábulos «cartão de identidade» e «fatos por medida» como forma de estabelecer 
cognitivamente a situação de exceção de um «eu» que se identifi ca com as «sombras» 
à procura de um reconhecimento de fundo sociológico, estabelecido pelo vocábulo 
«Câmara Municipal», incrustado nas linhas desse poema prosaico. Constrói-se assim a 
fi gura dominante da imagética de uma roda de associação entre os planos da interio-
ridade e da exterioridade.

Já os exemplares de micropoemas em prosa, como é o caso de «Geografi a» e «Escu-
ridão», centram-se na temática do aqui/agora, em forma de um precário silogismo acerca 
dos altos e baixos da existência. Em «Escuridão», o que se verifi ca é uma refl exão em 
forma de pensamento dos percalços do «viver».

Esse projeto prosaico-poético de Branquinho da Fonseca (Antonio Madeira) aponta 
para a tentativa de aplicar a linguagem literária às exigências novas, em sintonia com as 
novas acuidades metafóricas advindas do Simbolismo, que se havia fi xado anos antes 
no com as novas acuidades metafóricas advindas do Simbolismo, que se haviam fi xado 
anos antes no cenário literário. Confi gura-se, dessa maneira, aquilo que Suzanne Bernard 
designa por «charme» poético ou «le mystère de la poésie»4, ao se tentar dar dimensões 
outras ao poder poético da expressão. Como gênero poético, transfi gurador em frases 
aparentemente desarmônicas no plano de fundo, esse polimorfi smo de tipos de discur-
sos, como se verá na análise do texto «Diálogos dos Mortos», que será discorrido mais 
adiante, se apresenta na forma de um discurso representativo: idéias presas a um arca-
bouço dialogal de uma estrutura narrativa a qual está relacionada a um eixo accial como 
espaço e um tempo demarcados. Ocorre, também, um «eu» poético narrador de forma 
difusa. Todo o entrecho assim vai chegar a uma estruturação aforística em máximas já 
encontradas nos textos «Pirataria», «Convicção» e «Escuridão».

Aquilo que a crítica literária observa, então, é o reconhecimento de que diante de 
tantos discursos diferentes e até contraditórios em suas tendências ideológicas, ocor-
re a procura de uma proposição de evasão para longe das propostas comuns, tanto 
mito poéticas como de teses romanescas, encontradas na prosa do século XIX e XX. É 
um percurso semionarrativo que apresenta a concepção de se rever semântica e estilis-

4       Suzanne Bernard, op. cit.
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ticamente a palavra inédita, enfi m a expressão nova, que reabilitaria o inefável, de forma 
cuidadosa e apropriada como fator de uma criação voluntária.

Ao se coordenar visualmente os textos «Geografi a», «Pirataria», «Convicção» e «Escu-
ridão» na mesma página, três condições se apresentam e que bem valeriam para todos 
os outros exemplares: a noção de unidade gráfi co-visual, de gratuidade (própria da Arte 
em geral) e de brevidade. Ao evitar as digressões da prosa, os registros de longos discorri-
mentos morais, bem como os desenvolvimentos explicativos, essas amostras parecem 
carecer de densidade, de exposição e de digressão. No entanto condensam forças po-
éticas que vêm de um encantamento, de uma síntese iluminadora ao correlatarem, no 
arte sanato lingüístico e estético, termos que, aliados aos conteúdos de natureza fi losófi ca, 
animizam o discurso em percursos vitalizadores. Sobre o plano do conteúdo poético, 
além dos recursos de refl exão, são revitalizadas, também, imagens de gosto sofi sticado, 
conforme se vê num excerto, como este: «Cai a tarde, cai a noite… as sombras erguem-
se do chão, fazem danças, contra-danças, rodas, ciladas».

Diante dos «corpora» aqui previstos e analisados, há que se verifi car a multiplicida-
de de concepções poéticas, bem como posturas e atitudes intelectualizantes do autor. 
São notados grandes movimentos da individualidade do artista que conferem planos 
de discursos polifacetados, refl exos de um poeta apaixonado, refl exivo e engajado nas 
con cepções de desagravo da condição humana, equacionadas pelo gênero «poema em 
prosa» no domínio das Belas-Letras portuguesas do Presencismo.

Na Presença n.º 18, de janeiro de 1.929, na página sete, outra folha é disposta para 
apresentar, com o título «Poema», seis exemplares da série genérica acerca dos poemas 
em prosa. São eles: «A Paisagem da Janela», «Aniversário», «Reticências», «Lirismo», «Ti-
tans» e «Desolação».

Em «A Paisagem da Janela» fi ca estabelecido o espaço/ação presencista, temati-
camente enfocado pelo olhar posicionado a partir de uma janela, atitude de um certo 
«eu» inquiridor e auto-analítico a lembrar-se acerca das limitações humanas relacionadas 
no ato fi losófi co de conhecer.

Em «Aniversário», a ação desse “pseudo-eu”, que se apresenta de forma pseudoní-
mica como Antonio Madeira, resulta numa refl exão aforística: «o que é para os cães é 
também para nós». Este eu retrata sua passagem por uma rua na qual os moradores se 
combinam com ele na sua missão de eu-emissor narrativo, fi losofante e poético. Poeta 
e sociedade comungam na eterna busca do autoconhecimento.

Em «Lirismo», é ressaltado o signifi cado posicional de uma «distância» entre o «eu» 
e a «amada» («meu amor») que assim, geografi camente, fi ca situada na hipotética divisão 
de um «mundo», entre dois pólos que não se tocam em razão de um muro edifi cado 
por um passado de recordações.

No exemplar denominado «Titans», a poeticidade que domina este micro-texto, li-
ricamente representada por um «eu» lamentoso apresenta-se em tom de comiseração 
e a afl ição é composta de sentimentos e sensações de esfacelamento e de humilhação. 
Com pleta-se a página com o exemplar denominado «Desolação» cujo tom disfórico per-
passa as linhas e o discurso, procurando poetizar-se a partir dos motivos recorrentes da 
espacia lização de uma «janela» e «vidraça», como fórmulas (presencista?) de avaliar um 
olhar para a vida e outro para a morte, sob o ângulo de um suposto congraçamento 
entre as gentes.
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Na Presença de números combinados 14 e 15, de 23 de julho de 1928, na página 
dez, aparecem os textos denominado: «Chuva», «Triunfo», «As Viagens» e «Claustro».

No exemplar denominado «Chuva», vem à cena um texto que discorre na forma de 
um «testamento poético», o qual refl ete acerca da condição humana do poeta. O «eu» 
poético expõe sua tese a partir de uma concepção de «mundo» bastante pragmática, 
concebida geopoliticamente do ponto de vista europeu, ao espacializar, no texto, con-
tornos nítidos que se delineiam a partir de quatro países: a França, a Alemanha, a Escócia 
Branca ao norte da Inglaterra.

Isto posto, o «eu discursivo» utiliza o elemento climatológico «chuva», de forma 
estética e prossêmica, que, além de dar um tom de introspecção lúgubre, recria pela 
linguagem um ambiente de refl exão combinado com uma intervenção subjetiva, a partir 
da inclusão do termo «ansiedade». Daí partem concepções que se alinham para questio-
namentos com relação ao destino e ao progresso do Homem, na forma de perguntas, que 
reproduzem a problemática do tema abrangido no texto: o da amplitude do «mundo» 
a partir de um pensamento poético que cuida dos andamentos de uma sensibilidade 
presa a dois pólos: o partir/chegar e fi car num dos dois pólos.

Em síntese, a glosa destes textos refl ete que a vida real é insufi ciente e estéril, 
mas o sonho (poesia) é investido do valor da procura de um sentido positivo para as 
questões vivenciais acerca de realidade/aparência/essência pelas quais o Homem está 
condenado a ser infeliz, pois a morte é o destino de todos os seres vivos. A partir da 
semiose do verbo «louvar», coloca-se o eu escritural como poeta testamentário, o qual 
não abandona o ofício, porque foi por intermédio dele que o “scripteur” encontra alguma 
motivação para a existência.

Através do curtíssimo texto «As Viagens», que apresenta a temática recorrente do 
mito histórico das viagens marítimas, o poeta recupera a noção da busca de uma signi-
fi cação a mais para a vida. Os semas que demarcam essa tópica são apresentados por 
meio dos verbos alcançar/afastar/tomar posse/declinar e do vocábulo «mares», encontra-
dos no texto que, historicamente, se vê às voltas com a signifi cação oriunda do período 
das grandes navegações portuguesas dos séculos XV e XVI. O mito da eterna busca é 
um ponto a alcançar e encerra em si o percurso isotópico da «viagem dentro do eu».

No texto denominado «Triunfo», a narratividade incorpora um percurso que descreve 
a ação de uma «acrobata» que, depois de um momento de suspense, se desloca no ar 
para a morte. Por meio de uma refl exão enunciva, o eu compartilha com a «multidão» 
que presenciou a tragédia, um pensamento acerca da fragilidade da existência humana 
e assim uma observação axiomática, a partir do termo «valor», se projeta em relação ao 
sentido de uma «compreensão» mais densa, proporcionada pelo enunciado poético.

Conforme observa Winifred Nowotting5, há que se notar, na prosa poética desses 
textos, recursos gramaticais que suportam a estrutura poético-discursiva por meio de 
marcas sintáticas que, de certa maneira, promovem a estesia do leitor, ou seja, fazem-no 
acreditar em tal procedimento artístico-estilístico.

No texto «Claustro», o «eu» que se encontra em seu quarto, refúgio da psique e 
contagiado pela escuridão, refl ete acerca da vivência dupla entre o individual e o coletivo 

5       Winifred Nowotting, The language poets use, London, The Athlone Press, 1976, p. 10.
6       Mikel Dufrenne, O Poético, Porto Alegre, Editora Globo, 1969, p. 102 e 148.
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em função do sema «outros». Assim as «luzes», como emblema da verdade, procuram 
apontar para uma ressignifi cação, vista diante do sofrimento («mágoas»), luzes essas que 
se delineiam na escuridão do recinto.

Se a dualidade dos textos de Branquinho da Fonseca entre a objetividade da pro-
sa e a subjetividade da poesia, coagulados no esquema prosódico e poético «poema 
em prosa», aponta para a ordem do espaço gráfi co formal e para a dimensão poética 
como recla  mo do pensar/sentir em linguagem, assim as palavras que constroem estes 
textos pro  movem o conceitos dos pensamentos breves, arte da fala, metamorfose do 
psicofísico em um discurso poemático6. Por esse procedimento, a poesia, como estado 
poético do poeta, se institui na «forma breve» do poema em prosa, adotado por Bran-
quinho da Fonseca.

O interesse presencista de representação direta parte de uma realidade física, tal 
qual é vista em «Triunfo», com atores/operadores de uma cena espácio-temporal, a partir 
dos semas «acrobata/multidão» (certo se tratar de um circo), confi gurada numa ação 
seqüencial fi nita conforme a trajetória da seqüência equilíbrio/perda do equilíbrio/morte. 
Parte-se então para a incursão do poético, como mensagem (conceitual) a partir do 
factual, realidade reconstruída, tangível pela consciência, que encontra o seu aspecto 
terminativo na avaliação da dor. Assim, o verbo «poiéo» do artesanato poético reveste 
os textos analisados com uma «função poética», impregnada pelo «lyrikos», repleta de 
emoção, sentimentos e conseqüente revelação de uma consciência investigativa.

A poeticidade, dentro do quadro emblemático gráfi co-visual da prosa (oração, perío-
dos e parágrafos) e a concepção sintética e vertical no poema, conduzem esses recortes 
prosaicos à condição discursiva de modo contínuo7, formada por linhas internas e pela 
hipotaxe, num precário conceito de verso, o que proporciona a investida escritural no 
campo das conjecturas mito-poéticas, assim vistas nos textos «Chuva», «As Viagens» e 
«Claustro». Tem-se, por esse procedimento e escolha, a organização de um todo poético 
sintético como se vê no poema/poesia, na tentativa de construir um engendro dual, 
misto de narratividade e de organicidade metafórica, com vistas a um plano de tensão 
dialética do sujeito com as coisas e com sua existência no mundo. A unicidade da “fôrma” 
proporcionou ao autor em foco, revisitar os meandros da imaginação, da subjetividade 
e do intimismo, em vivências intelectuais promissoras para a compreensão arquetípica, 
simbólica e fi losofante da realidade individual e coletiva. Tal pode ser visto no microtexto 
denominado «As Viagens», verbalizador de recorrências do mito histórico do mar e sua 
simbologia arquetípica, como forma de entendimento da vida e da nação.

Tendo a História como discurso fundador, o próximo apelo como recorrência cria-
tiva estabelece-se no plano de uma intertextualidade interna (das representações do 
autor) e externa (de maneira cultural) que são associadas a uma memória discursiva. 
Fica, assim, faci litada a formação de circulares formulações ancestrais, já enunciadas e 
historicamente contíguas8.

7       Massaud Moisés, A Criação Literária – Prosa, 3.ª ed., São Paulo, Cultrix, 1985.
8       J. Courtine e J. M. Marandini, «Quel object pour l’analyse du discours?», in Materialités discoursives, Lille, 

Presse Universitaire de Lille, 1981, p. 72.
9       Massaud Moisés, A Criação Literária – Poesia, 9.ª ed., São Paulo, Cultrix, 1984, p. 87, 93, 157, 188.
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Em «As Viagens», esses procedimentos não revelam somente uma memória psicoló-
gica ao nível de intradiscursos recuperados da própria escrituração do autor em sua vida 
literária, mas supõem uma memória escritural inscrita nas raízes da história portuguesa. 
Dessa maneira, o discurso mito-histórico das viagens se apresenta num enunciado, agora 
poético/prosaico como condição de produção, regido por uma semântica própria do 
olhar presencista para o passado nacional.

As formulações de referências, encontradas em exemplares tais como: «As Viagens», 
«Universalismo», «Lirismo» e especialmente em «Pirataria», conectam o pensamento escri-
tural de António Madeira aos pressupostos de textualizações regidos pelas marcas dos 
efeitos de uma memória que registra, pela lembrança, pela redefi nição, pela transforma-
ção e pela ressignifi cação dos atos humanos, historicizados pelo discurso histórico. Pelos 
processos discursivos fundados na memória cultural, fi cam consagrados discursivamente 
os textos, ora analisados, como exemplares da contingência histórica, em prol da recons-
trução de valores transtemporais, recuperando-se o “humus lusitanus”.

Na Presença n.º 23, de dezembro de 1.929, na página sete, aparece um texto deno-
minado «Pandeiretas» que o autor dedica «ao amigo Gimenez Caballero». A partir da 
freqüência de questionamentos acerca dos valores da portugalidade histórica, fi ca 
esta belecida uma circunstância espacial na qual o «eu» se situa num hipotético «Mu-
sic-Hall». Aí, no meio de certa festa orgiástica, ao som de pandeiretas, o eu expõe, em 
contra posição à alegria espanhola, a sua melancolia introspectiva.

O topo do carpe diem é resgatado de forma refl exiva, além dos propósitos clássicos 
modeladores, no exemplar «Pandeiretas», transcrito no excerto «Dançai, cantai, declamai, 
que eu vejo-vos enquanto bebo uma taça e passo o tempo». Em síntese, o resultado 
da integração textual da unidade temática com a escrituração recupera o reequilíbrio 
de forças discursivas que se interagem ao delimitarem um campo de percepção previsi-
velmente dualístico, enquanto confi guração de valores próprios dos gêneros poéticos 
e dos prosaicos. Em trânsito intradiscursivos, eles repõem as faces de um mesmo vetor 
lingüístico-poético e mito-poético em planos discursivos conjuntos, dentro dos estatutos 
da sintagmaticidade.

Há um caráter comum no jogo da escrita nestes exemplares de António Madeira. A 
poeticidade dos textos que levam em consideração um movimento perceptual e men-
tal do «eu» em discurso declara uma estrutura de massa de informações de ordem 
prosaico/narrativa, pela qual o poético invisível se atualiza e é percebido por associações 
e relacio namentos que lhe são próprios, hierarquicamente solidifi cados na mensagem 
que cada texto apresenta.

A espacialização gráfi ca, visualmente apreendida pelo leitor, convida o crítico-ana-
lista a registrar a ausência das marcas das formas tradicionais do poema, estruturados 
em regras de métrica, registradas nos subgêneros consagrados. Há que se perceber 
a desagrega ção da relação consubstancial da musicalidade do verso, instável nesses 
textos hipotáxicos.

Os exemplares apresentados nas páginas da revista Presença compõem um espaço 
semiótico pictórico em virtude da diagramação, com requintes de estetização, levando-se 
em conta a horizontalidade da escrita de maneira contínua que compensa a ausência 
da versifi cação poemática, natural nas fontes tradicionais, em detrimento da disposição 
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em orações, como existência de um sinal que restringe e distingue o poema da prosa. 
É por esse procedimento que a linearidade da escritura tenta vencer o descontinuum
do verso e da estrofe9.

Finalizando a participação de Branquinho da Fonseca, ou melhor, de António Madeira 
nas páginas da revista Presença, aparecem na edição de n.º 24, de janeiro de 1.930, na 
página doze, quatro poemas em prosa denominados «Romeu e Julieta», «Idílio», «Ontem»
e «Diálogos dos Mortos».

No primeiro exemplar intertextual, paródico (onírico?) denominado «Romeu e Julieta», 
reaparece a recorrência da «janela» como plano topográfi co do olhar para um passado 
textual, ou melhor, étimo-textual. No entanto, tudo não passa de um sonho pelo qual, 
agora em estado de vigília, o «eu» emissor se dá conta de uma nova paisagem mais 
sincrônica consigo mesmo a refl etir acerca dos “rodopios” do sentimento amoroso de 
um momento de enleio.

Em «Idílio», novamente a recorrência do motivo «janela» tematiza, por espelhamento 
no texto, as nuances do amor que refratam a amada e o amado em seu caminho de 
união.

Em «Ontem», partindo de uma forma de anunciação enunciva pelo vocábulo «hoje», 
fi ca estabelecida pelo «eu» textual a dinâmica de movimentos sutis que correspondem a 
um círculo de refl exões em torno de verbos acciais, tais como: encontrar-se, observar-se, 
importar-se, sonhar, recolher-se, fechar-se, conquistar, teimar, ver, percorrer e terminando 
essa isotopia verbal no ato de um riso irônico que celebra a grandiosidade do momento 
poético.

Ao fi nal da página, aparece o exemplar «Diálogo dos Mortos». Apresentado de forma 
dialogada modela uma estrutura conversacional em que interagem dois locutores já mor-
tos. Estes refl etem acerca da morte e da vida, binômio que, no discurso em foco, retrata 
conjecturas existenciais densas, usando-se para tal os motivos típicos do tema como o 
«instante» que marca os passos da existência; a cronologia tirânica de um «passado» e 
de um «futuro»; o «mar» como sepultura; os «céus» como referência de religiosidade e 
de abandono e por fi m da luta e do eterno «dormir». No entanto, no desfecho abre-se 
uma perspectiva para um dinamismo latente do ser que rejeita o não dormir, ou seja, 
não morrer para sempre. A utilização dos modelos oriundos do pioneirismo do simbo-
lismo francês, concer nente ao projeto discursivo poético designado por poema em 
prosa, estabelece questões em torno da interdiscursividade. Para caracterizar a relação 
inter discursiva dos gêneros em questão, apreciados nestas linhas, chez Maingueneau, 
afere-se um posicionamento crítico-teórico, ao ser confi rmada a área dos discursos livres 
que, pela gratuidade da Arte, os textos passam a residir nos «espaços de troca entre 
vários discursos escolhidos e adotados por recorrência»10

Colocando-se em confrontação os textos aqui analisados de Branquinho da Fonseca, 
poder-se-ão avaliar os quadros das especifi cidades retórico-poéticas que se intercruzam 
no âmbito dos expedientes da prosa com os do poema/poesia. Assim a interdiscursi-

10     D. Maingueneau, Novas Tendências em Análise do Discurso, Campinas, Pontes/Editora da Unicamp, 1989, p. 
11, 27, 28, 30, 31.

11     Tzvetan Todorov, Os Gêneros do Discurso, São Paulo, Martins Fontes, 1980, p. 111 a 125.
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vidade de discursos e gêneros, percebida no quadro diacrônico da história literária, 
passa a ser o perímetro de regularidades pertinentes que compõem um mostruário 
diagnos ticado pelos analistas de hoje como poema sem verso.

Compõe-se, assim, depois desse percurso de análises pelas produções poemáticas 
em prosa de Branquinho da Fonseca, um amplo panorama daquilo que se poderia cha-
mar de universo de discursos inter-relacionados e de gêneros em assimilação, ou seja 
um conjunto de formações discursivas que interagem com os demais exemplares das 
literaturas em todos os tempos, de forma assimilativa.

É pelo reconhecimento dos estatutos classifi catórios da prosa e da poesia e das 
estruturações discursivas presentes nos esquemas poemáticos e prosaicos que se esta-
beleceram os parâmetros os quais, conforme a tipologia dos corpora aqui avaliados, 
permitiram expressar e categorizar temáticas as mais variadas, engrenadas em percursos 
isotópicos condizentes com os parâmetros de retifi cação vocabular da retórica poética 
portuguesa do período presencista.

Esta confrontação estabelece estímulos para a compreensão de formações discursi-
vas verifi cadas em muitos exemplares reconhecidos como exemplaridade desse gênero 
ousa do, inventado pelos poetas simbolistas e que emigrou para outras paragens. As 
relações polêmicas quanto às categorias dos gêneros mistos ou híbridos não chegam 
a confi gurar uma neutralidade no quadro das diferenças; antes podem-se estudar as 
marcas retóricas, neste campo discursivo, avaliando-se a complexa integralidade de 
conceitos narrativos e poéticos, dos subcampos e suas “fôrmas”, bem como esquemas 
morfossintáticos, rítmicos e rímicos reproduzidos em novos espaços discursivos, ou seja, 
aquilo que ora se designou por «poemas em prosa».

Dentro destes recortes discursivos, os textos de Branquinho da Fonseca isolam no 
interior de suas linhas, um sabor histórico literário que, ao nível dos grandes textos 
presencistas, recheados de humanismo e de lirismo, devotos da tradição e da poética 
portuguesas, revelam, pela cooperação da língua como fator social, concentrados na 
existência como fator escatológico e na fenomologia da poeticidade como fator estético, 
as contradições inerentes ao ser humano.

Nesta relação interdiscursiva de gêneros, aparecem também os ecos da intertex-
tualidade nas distinções clássicas previstas quando da relação com os «outros» textos. 
Percebe-se que, pelo caráter dialógico com os vários exemplares oriundos, tanto da prosa 
quanto da poesia, Branquinho da Fonseca soube muito bem glosar, em seus microtextos, 
espécimes de valor. São processos criativos de que o autor lançou mão, levando em 
conta uma orientação dialógica/intertextual com marcas de citação e alusão. Valeu-se de 
pro cessos narrativos, quando estabelecidos num eixo accial, e desenvolveu seqüência de 
fatos, ao mesmo tempo em que a estrutura sintática permanecia restrita e presa a uma 
imanente ordenação rítmica, metrifi cada e metafórica de caráter «apresentativo»11.

Acordando com Tzvetan Todorov, o gênero formulado numa «poesia sem verso» en-
contra nos exemplares de curta extensão tais como «Pirataria», «Convicção», «Escuri dão», 
«Geografi a», «As Viagens» e «Lirismo», a concepção exemplar do poético enformado na 

12     Id., ibid.
13     Id., ibid.
14     Ainda foram consultadas as seguintes obras: Jean Cohen, Estrutura da Linguagem Poética, São Paulo, Cultrix, 
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exigência da brevidade: «O texto que, por outro lado, pode ser narrativo, assim como 
descritivo, abstrato ou concreto, deve permanecer curto para ser poético»12. Uma das 
regras que Edgar Allan Poe13 percebeu ao analisar o formato dos textos literários. Neste 
passo, a relação entre poético e brevidade do poema em prosa, bem como sua relação 
com a temática e com o conteúdo silogístico pode ser vista em «Geografi a», de forma 
oximorônica, bem como no desfecho de «A Paisagem da Janela»: «… E num dia quanto 
nos morreu?! Quanto nos nasceu?!». Nesse passo, a unidade orgânica textual é imposta 
pelos conteúdos de índole aforística, refl exiva e fi losófi ca, que, além de se afeiçoarem 
à expressão prosaica hipotáxica, formalmente amoldaram a subordinação ao prolonga-
mento do prosaico no poético. Os temas e conceitos, num discurso abstrato, ajustam-se 
aos dados enuncivos dentro do caráter que Souriau designa por “apresentativo” e que 
os torna “poéticos”.

No âmbito das linguagens criativas, o sujeito emissor estabelece o consórcio de 
movimentos estético-retóricos que expressaram, no caso dos textos branquinianos, vivên-
cias profundas, isomorfi smos do ser poeta, sua idiossincrasia, impressões estocadas na 
interioridade; revelando, assim, sensações inefáveis e desconhecidas, típicas de um lirismo 
ousado, desbragado e promissor, haja vista a produção posterior do autor.

Por esse manuseio, cumpriu-se o império do poético no plano prosaico, num pro-
cesso lingüisticamente embasado em marcas da subjetividade que, por meio de imagens 
tipifi cadas pela retórica presencista, tais como janela/olhar, pelas quais o «ser» e o «ver» 
perspectivaram a atorialização da palavra como instrumento de uma gama enorme de 
propósitos, idéias, imagens e dramas a serem reapresentados ao leitor de hoje, como 
espectador privilegiado do grande espetáculo do trânsito dinâmico da literariedade.

Como forma moderna de poesia14, os exemplares de Branquinho da Fonseca, relativa-
mente aos pressupostos dos presencistas e sua concepção de Arte, além de demonstra-
rem os elementos do Belo eterno, fundamentam as marcas da época. Circunstanciais e 
(a)tem porais, os conteúdos encontrados nos títulos analisados, a propósito da estética 
e da ideologia, confi rmam as características dos discursos com conteúdos temáticos 
diversos. Por esses méritos, foi possível depreender a intensidade da linguagem utilizada 
que se organizou em torno de indagações existênciais pungentes.

Questões acerca da arte dos versos e da literatura em prosa alcançaram a refl exão 
em torno dos percursos da prosa poética até o gênero «poema em prosa». Na forma 
plena da ambição metafórica de alguns excertos, discursivamente marcada por um “novo”, 
o poder da linguagem, pela qual o lirismo do segundo modernismo e sua concepção de 
arte se fi zeram notar, realizou novos tons líricos, com recursos próprios de proce dimentos 
estilísticos e rítmicos, em sintonia com os ecos de uma razão fi losofante.

A exploração de regiões desconhecidas da mente mais a busca de uma nova lingua-
gem, comportam a noção de um mundo recriado em síntese discursiva: a inspiração 
envolvida pelo gênero, bem como a busca de uma língua poética para esse tipo de 

1974; Massaud Moisés, Literatura: Mundo e Forma, São Paulo, Cultrix, 1982; Daniel Delas e Jacques Filliolet, 
Linguística e Poética, São Paulo, Cultrix, 1975; Adolfo Casais Monteiro, A Poesia da “Presença” – Estudo e An-
tologia – Nova Edição, Círculo de Poesia, Lisboa, Moraes Editores, 1972, p. 194.

15     Tzvetan Todorov, Estruturalismo e Poética, 3.ª ed., São Paulo, Cultrix, 1974, p. 61 e 66.
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“fôrma” em conformidade com os princípios da sintaxe narrativa e da ordem espacial15. 
Por esses operadores a poesia de ação/narração com estrutura fi nita de começo, meio e 
fi m, promulgou as tendências de um fantástico no lírico e de elementos mi(s)tifi cadores, 
como em «Geografi a», além de reproduzir uma musicalidade disfarçada em estruturas 
oracionais, em prosa ritmada, em concepção hipotáxica do versilibrismo, em poesia do 
real presencista, presa ao ideário simbolista.

Essas propostas encontraram no gênero «poema em prosa» concepções expressivas. 
No geral, o questionamento de uma forma fi xa, no entanto, como sugere Suzanne Ber-
nard, revela sempre uma «poesie de l’aventure humaine».

Resumo

O assunto fi xa-se no âmbito do Simbolismo e do Modernismo Português 
(Presencismo/Branquinho da Fonseca) com o intuito de estudar a proposta inovadora 
da linguagem e sua relação com os tipos de discurso em “poemas em prosa”.

Abstract

This study focuses on Symbolism and Modernism (Presencismo, Branquinho da Fon-
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1. Aparentemente o sintagma «poema 
em prosa» poderá dar a ideia de que não 
oferece qualquer difi culdade no campo semân-

tico, apon tando para conceitos bem defi nidos 
quer de poema quer de prosa. No entanto, a 
realidade é bem outra, como uma gama notá-
vel de estudiosos, críticos literários e mesmo 
cultores o demonstram. Muito elucidativo, a 
este respeito, é um ensaio de Ângela Varela Rodrigues precisamente intitulado O Poema em prosa na literatura portuguesaeste respeito, é um ensaio de Ângela Varela O Poema em prosa na literatura portuguesaeste respeito, é um ensaio de Ângela Varela  onde, este respeito, é um ensaio de Ângela Varela  onde, este respeito, é um ensaio de Ângela Varela 

lembrando a habitual distinção entre prosa e poesia, e associando esta a verso, afi rma 
que, neste caso, a noção de poema em prosa não se põe, dada a inerente oposição entre 
os conceitos1. E diz duma poética a adoptar. Poética, no sentido actual, em consonância 
com a afi r mação de Aguiar e Silva, ao escrever: «a poética contemporânea abandonou 
o carácter normativo e dogmático e estuda as categorias e os caracteres específi cos do 
discurso literário, abrangendo todas as obras inerentes seja verso ou prosa»2.

Como tal, a referida ensaísta expende a seguinte opinião hoje aceite:

o poema moderno, espelho do mundo em que vivemos (itálico meu), é, em prosa, 

um texto curto e sóbrio.

Quanto à essência do mesmo, lembro Ramos Rosa que tenta sintetizá-la numa série 
de itens, em O conceito de criação na poesia moderna. Aí atribui, além de mais, à lingua-
gem usada enorme importância, pois, segundo ele, o seu «sentido tem de ser apreendido 
nas estruturas materiais e sonoras do poema». Ora estas englobam as palavras escritas 
e o material usado, normalmente o papel. Daí espaços, linhas e mesmo páginas em 
branco para dar a ideia de algo inexprimível. Isto, além dum desmantelar de todas as 
regras que normalmente orientavam o discurso em apreço. Assim, segundo ele, o poema 
– insisto –, a sua linguagem estão ligados em termos considerados materiais, «palavra 
poética aberta ao acaso, ao não sentido» – diz.
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Porém, acerca deste entendimento, Vitorino Nemésio em Conhecimento de Poesia
escreve: «… os poetas profi ssionais fi zeram-se todos cultos e sublimaram a arte poética 
de maneira que já quase não se entendem. Se se compreendem uns aos outros nos 
seus estilos fechados, já não é mau de todo»3.

Muito posteriormente, consultada acerca do mérito deste poetar, a própria Natália 
Correia, irmanada em muitos aspectos com esta geração de cultores, emite a seguinte 
opinião: «Lido um poeta estão lidos quase todos»4. Opinião, aliás, em sintonia com a de 
António Gedeão, ao declarar:

Talvez que as prodigiosas transformações de um século sem semelhança em toda 

a História se manifestem na Poesia quando os seus autores retiram as vírgulas 

e as maiús culas dos versos que escreveram, quando passam de um para outro 

verso dividindo uma palavra ao meio ou quando fabrica poemas no computador. 

Creio que a poesia não tem cumprido o seu dever5.

Na verdade, como que se esquece que é a linguagem, a palavra, imbuída da verda-
deira força anímica que te capacidade própria para comunicar, que há diferença entre 
signifi can te e signifi cado, não recaindo o interesse apenas no aspecto denotativo, e que 
a palavra adquire vários matizes, várias dimensões, foge ao grau zero e daí o importante 
recurso, por exemplo à metáfora. Há, além disso, o ritmo, o som, a ordem que podem 
alterar-se.

Rigor, precisão, como se sabe, são exigência e características da linguagem científi ca 
e técnica. Esta, sim, tem que pensar o sentido primeiro, comum a todos, não pode haver 
equívocos, por razões importantíssimas que também todos reconhecem.

É certo, e pensa-se de imediato no nosso seiscentismo, terem existido já artifícios 
gráfi cos de disposição que, por coincidentes com a conotação e até com a noção de 
verso e poema, nada impede que possam ser interpretadas como capacidade inventiva 
não minimizante do seu valor literário. Algo de similar até ao que mutatis mutandis po-
demos encontrar no citado Ramos Rosa e ainda em Gastão Cruz e Alberto Pimenta aos 
quais, noutro lugar, tive ocasião de me referir6. Recorrendo aos aludidos processos da 
chamada poesia experimental, na sua atitude antidiscursivsta, é certo, conseguem dar a 
ideia da impossibilidade de exprimir a profundeza do seu sentir real ou simuladamente 
angustiante, por exemplo. Talvez por se tratar de verdadeiros …artistas.

2. Mas poemas em prosa que nos encantam sem tais recursos, e apraz-me citá-las 
por de mulheres se tratar, escreveram, entre outras, Sofi a de Melo Breyner, Matilde Rosa 
Araújo, Natércia Freire. Curiosamente a própria Sofi a, em poema muito esclarecedor e 
muito divulgado por feliz ideia publicitária, vai ao encontro de Nemésio, traduzindo à 
maravilha a sua noção de poesia:

4       Natália Correia, A Phala – Um Século de Poesia, 1988, p. 183.
5       António Gedeão, ibid., p. 174.
6       Virgínia de C. Nunes, «Camões “a solo” em poetas hodiernos», in António Manuel Ferreira (ed.), Presenças 

de Régio, Aveiro, Universidade de Aveiro, 2002, p.94-98.
7       Vitorino Nemésio, op. cit., p.217.
8       Fernando Namora, Colóquio/Letras, 73, p. 40.
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A bela e pura palavra Poesia

Tanto pelos caminhos se arrastou

Que alta noite a encontrei perdida

Num bordel onde um morto a assassinou

Estes versos – e tenha-se presente que o verso é elemento constitutivo do poema 
– são, em meu entender, simultaneamente um alcandorar da verdadeira poesia e um 
anátema do que, em nome da mesma, se vai praticando.

Assim a conotação de «bela e pura» que lhe era inerente degrada-se, pois «arras-
tou--se», signo já por si disfórico, em sintonia plena com o lugar até onde se deteve e 
enquadrou – um «bordel». E o referente «morto» tem forçosamente que assassinar-lhe 
o lustral conotativo de «bela e pura»,o lustral conotativo de «bela e pura»,o lustral conotativo de «bela e pura»  atributos estes para Sofi a, insisto, da verdadeira 
poesia e, como tal, da sua própria. Por isso Nemésio,que também poetou em prosa, da 
autora de Coral escreve:Coral escreve:Coral

Belo e radioso Coral este livro de Sofi a Andresen. Mas agora mesmo reparo, ao 

fechá-lo sem quase o ter tocado: Não será antes um Coral de coro, sinfónico e 

de bocas invisíveis? Em todo o caso, maravilhosa harmonia.7

É que, num poema, ainda que em prosa, aquilo que é reputado fulcral é justamente 
a essência da palavra seja pela íntima harmonia, seja pela força ínsita na signifi cação, 
na imagem sugerida, no pensar mais em que metaforicamente – repito – possa tradu-
zir-se. Di-lo precisamente também Fernando Namora no sensualismo deste poema em 
prosa:

No amor também as palavras

são necessárias. Os gestos talvez não bastem.

Nem a chuva lá fora enquanto o amor se infl ama.

Nem o sussurro nas árvores quando os corpos serenam.

Nem a melopeia das águas quando as bocas se esmagam,

Nem o fulgor dos olhos quando a paixão se impacienta.

Penso no amor e logo invento palavras

e logo as palavras se põem ébrias.

Penso no amor e logo as palavras

se soltam como fogosas aves

a que não pergunto o rumo.

Penso no amor e logo preciso

que as palavras digam

que amor é este em que penso e em que grito.8

Daqui pode bem inferir-se o valor do signo «palavra» tomado conotativamente. E o 
plural reforça esta ideia, bem como o anafórico «nem» que afasta tudo quanto possa pen-
sar-se como substituto da força omnissignifi cativa do referente em sede: «palavras».9sar-se como substituto da força omnissignifi cativa do referente em sede9sar-se como substituto da força omnissignifi cativa do referente em sedesar-se como substituto da força omnissignifi cativa do referente em sede      sar-se como substituto da força omnissignifi cativa do referente em sedeArmindo Rodrigues, sar-se como substituto da força omnissignifi cativa do referente em sedeArmindo Rodrigues, sar-se como substituto da força omnissignifi cativa do referente em sedeColóquio/Letrassar-se como substituto da força omnissignifi cativa do referente em sedeColóquio/Letrassar-se como substituto da força omnissignifi cativa do referente em sede, 59, p. 54.sar-se como substituto da força omnissignifi cativa do referente em sede, 59, p. 54.sar-se como substituto da força omnissignifi cativa do referente em sede
10     Eça de Queirós, Posas Bárbaras, 3.ª ed., Lisboa, Livros do Brasil, p. 33.
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Na escolha feliz dum dizer, das «palavras necessárias» é que estará a arte, nada pode 
substitui-las, só elas são o poema, o “objecto” poético que é o «texto onde a poesia se 
realiza», interpretação de Luís Machado em conformidade com Armindo Rodrigues, este 
também num longo poema cujo título é ainda «as palavras» e que termina assim:

Às palavras as escolho,

 meticulosamente

 e amoroso as alinho para as pôr a cantar.

 Cantai, minhas palavras,

Canta, minha canção.9

3. Implantado pois modernamente um novo estereótipo, digamos, de poema, não 
poderão, todavia,esquecer-se os «Olhos Verdes», de Garrett a que ele chama «fragmento 
de… aspirações poéticas» e «pensamentos poéticos sublimes». Ângela Varela Rodrigues 
denomina-o mesmo de «poema em prosa avant la lettre», o que, em meu entender, sem 
hesitação, se deve corroborar «poema pela sua tessitura…, poema moderno, original, 
pela inovação da linguagem».

Mas, se Garrett, neste aspecto, anda esquecido, mais lembrado não é Eça de Queirós, 
«o verdadeiro iniciador do género», na nossa literatura. E quem o assinala é Jaime Batalha 
Reis, no prefácio às Prosas Bárbaras onde, ao lembrar a infl uência, no seu autor, de Heine 
e Baudelaire, escreve expressamente: «o “Poema” em prosa de Eça de Queiroz propunha-
se ser a expressão das mais profundas regiões do sonho, da visão, do indeterminável…», 
acrescentando, porém, noutro capítulo, que ele «teve sempre grande difi culdade em 
compreender e sentir os processos técnicos da metrifi cação. Razões pelas quais, estou 
em crer, quando o mesmo Batalha Reis lhe propôs que publicasse o que foi designado 
por «Notas Marginais» e denominou mesmo Poemas em prosa, pois trata-se de vinte 
e dois textos curtos «que insinuam o máximo na polivalência das palavras dispostas 
esque maticamente em simetrias e em enumerações…»10. Eça reagiu desfavoravelmente, 
aca bando por aceitar com a condição de serem incluídos em volume juntamente com 
os Folhetins da Gazeta de Portugal, mas tudo sob oFolhetins da Gazeta de Portugal, mas tudo sob oFolhetins da Gazeta de Portugal título de Prosas Bárbaras, designação 
a evidenciar qual o apreço do autor pela sua primeira escrita.

4. De acordo com o exposto, qual a diferença entre «poema em prosa» e «prosa 
poética», dado que o material usado é o mesmo – a palavra?

Relativamente ao poema, em princípio, a brevidade caracteriza-o, enquanto a prosa 
narra, demonstra, esclarece, sem deixar de usar da evocada capacidade mágica inerente 
à palavra actuante, um poder que, desde os primórdios, os nossos prosadores conhe-
ceram – e de imediato nos vem à mente Fernão Lopes, não sendo difícil, portanto, colher 
exemplos, através dos nossos vários períodos literários.

Mas, volto a Garrett, já que foi justamente o lirismo da sua prosa, a sua «prosa poé-
tica» que lhe permitiu ofertar-nos os «Olhos verdes». Animiza-a, perfuma-a pelo encanto 
da metáfora, da sinestesia, da hipálage, usa uma adjectivação pitoresca, «vai encurtando 
períodos até terminarem na frase ou palavra precisa do que pretende realçar». Aspectos 
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bem postos em relevo por Ofélia Caldas, em introdução e notas a uma edição de capí-
tulos seleccionados de Viagens na minha terra, uma da suas primeiras publicações.

Logo este recurso ao poder mágico da palavra, ainda quando, como disse, comenta 
explica, descreve, informa é arte, é a poesia dentro da prosa.

Por me parecer muito elucidativo, recordo Urbano Tavares Rodrigues, no prefácio 
a Horas Perdidas, o primeiro livro que escreveu, mas só em 1969, já escritor reputado, 
publicou: «lembrei-me de desenterrar e de reler essas prosas esquecidas, onde tumul-
tuavam todas as metáforas aventuras vocabulares, translações de sentido das minhas 
primeiras descobertas literárias».

Ora, não obstante, em toda a sua obra, continuar a ser notória a marca artística 
de quem apreende e surpreende os segredos da palavra, resolvi tomar nota dalgumas 
dessas «aventuras», ao longo do livro citado, e que transcrevo:

Para lá da janela fl utua a noite

pálida com langores de morfi na,

árvores molhadas de lua.

Os silvos da noite… são como agulhas:

atravessam-me, sensibilizam-me.

Comigo mora o receio de me encarar

nesta lôbrega solidão do meu quarto,

A alma dobrada debaixo do braço.

Para quando a amnistia dos meus nervos

[cujo] arame sinto ranger?

Não quero soluçar decepções…

Onde se encontra a estrada opalescente

que se chama esperança?

E aquele Maio de promessas e ressurreição?

E o coração dos lírios roxos e das nuvens?

O mistério manso dos regatos?

Os panos da aurora não tardam a abrir-se.

Em mim uma fonte de sede e de amargura…

Uma lembrança…

Seus olhos de laca negra e quente,

essa palavra que tinha gotas de azul na voz

Em meu entender este alinhamento, ao acaso, por assim dizer, do que o autor 
chama «aventuras vocabulares», pelo seu recurso à magia da palavra, impregnando-a 
de subjectivismo, de lirismo, pode ser considerado um poema em prosa, é arte, são 
fragmentos poéticos, é a poesia dentro duma prosa, aqui como tal exemplo nítido de 
«prosa poética», característica ainda, aliás, repito, da sua escrita hodierna. A comprová-lo 
mesmo, passos de A casa da minha infância, página na net, que também transcrevo e net, que também transcrevo e net
com que termino:

A casa da minha infância foi “um monte alentejano”, próximo do rio Ardila, a 
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cerca de quatro quilómetros da branca cidade de Moura.(…)

A toda a volta da casa mansas oliveiras, quase cinzentas por

tempo fosco, mas de prata quando o sol se mostra. E, quase encostada à casa 

as olaias, muito visitadas pelo pelos pardais sobretudo à noitinha, e a suave 

glicínia, trepando por uma parede caiada, junto a janelas de grega do quarto 

dos meus pais (…)

Foi nesse cenário rústico, que de Inverno acordava muitas vezes branco de geada 

e onde a Primavera vinha cedo, de ouro e azul, sobre a verde germinação das 

searas , que decorreram os anos mágicos da minha infância (…)

Sentimentos em guerra nasciam dentro de mim e aos meus momentos contem-

plativos do fi m do dia sucediam-se interrogações sem resposta.

Resumo

Características de «poema» e de «prosa». Importância da palavra para além do 
aspec to denotativo. A prosa poética de Almeida Garrett, criador, entre nós, do «poema 
em prosa avant la lettre». Eça de Queirós, o verdadeiro iniciador do nosso «poema em 
prosa». Exemplos de «poemas em prosa» e «prosa poética» de autores vários.

Abstract

Characteristics of the prose poem. Signifi cance of words beyond their referential 
meaning. Almeida Garrett’s poetical prose, the creator of the «prose poem avant la lettre». 
Eça de Queirós, the true initiator of our prose poem tradition. Examples of prose poems 
and poetical prose by several authors.
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Il est de beaux poèmes sans vers, comme il est

de beaux vers sans poésie.

     L’abbé Dubos, Réfl exions critiques sur la

     Poésie et la Peinture

Introduction

Poser la problématique du poème en prose requiert un questionnement à trois ni-
veaux: le premier concernant la locution, son histoire et ses enjeux; le deuxième portant 
sur l’objet littéraire en soi, tel qu’il a été construit par les écrivains ou les théoriciens, 
tout en le distinguant d’autres objets avec lesquels il a des affi nités; et le troisième sur 
la façon dont le poème en prose est perçu par les lecteurs. Après un travail succinct sur 
cette problématique et sur les critères qui peuvent aider à défi nir le poème en prose, 
nous nous appuierons sur deux textes de Pierre Mac Orlan, «La boucherie chevaline» 
et «Le bandagiste», du recueil Boutiques, pour essayer de mettre en évidence certains 
do maines que nous considérons être en rapport avec la base théorique du genre.

1. Pour une rupture des barrières esthétiques:
le poème en prose

Le lecteur du XXIe siècle, loin déjà de la périodisation qui a vu naître le poème en 
prose, 1750-1850, se sent aujourd’hui encore dérouté par la qualité des textes qui pré-prose, 1750-1850, se sent aujourd’hui encore dérouté par la qualité des textes qui pré-
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sentent, fusionné, ce double mirage poétique. Bien qu’il sache que le poème en prose 
existe depuis plus d’un siècle, il reste néanmoins toujours confus devant cette écriture 
protéiforme à l’apparence typographique suspecte: quoiqu’il le nie avec véhémence – et 
parce qu’ayant été soumis à une discipline esthétique beaucoup trop doctrinaire et 
conventionnelle –, il ne parvient à se détacher de l’arsenal poétique du poème en vers 
et cherche à retrouver les mêmes effets littéraires dans le poème en prose. Nonobstant, 
une grande part de responsabilité doit aussi être attribuée à l’auteur qui, désireux de 
raffi nement, procède à une certaine exacerbation de l’expression poétique. Qu’en est-
il donc du rôle des théoriciens et des critiques dans la défi nition du concept? Ont-ils 
vraiment saisi la véritable nature du poème en prose? C’est à croire que, pour la plupart, 
non: ils tombent, eux aussi, dans l’erreur de rechercher, dans la prose, le vers, le rythme, la 
sonorité propres au genre poétique. En somme, auteur, lecteur et critique ne par viennent 
à se libérer du joug du mot poème et s’attachent à le découvrir sous la prose.

Mais la problématique ne s’arrête pas là: bien d’autres théoriciens maintiennent une 
position tout aussi néfaste, en défendant que la poésie est à rechercher dans tous les 
genres, qu’elle a cessé d’être le privilège du vers. Le roman, la nouvelle, le conte voient 
ainsi leur être ôtée leur spécifi cité même, tels que le discours parlé et la longueur. Subsé-
quemment, toutes les avances, tous les coups de force des écrivains pour lancer un projet 
esthétique nouveau butent sur des obstacles et compliquent la conceptualisation.

Sans doute devons-nous au romantisme ce désir d’émancipation qui cavale encore 
et toujours dans l’esprit de l’écrivain actuel, à Aloysius Bertrand la libération du langage 
poétique et à Baudelaire le terme oxymorique, «poème en prose», mais à qui devons-
nous la physionomie même du poème en prose, dans ce qu’elle a de spécifi que et 
d’incomparable à tout autre genre littéraire? La question reste diffi cile, mais nous allons 
essayer d’y répondre et de dégager les mécanismes qui, combinés, mettent en marche 
cette machine à faire rêver qu’est le poème en prose.

La volonté d’émancipation propre au romantisme lui a valu son indépendance 
esthé tique et sa distanciation des normes, des sujets, des formes et des idéaux hérités 
du classicisme. Libéré du joug de la culture rhétorique classique, le créateur ouvre les 
portes à un nouveau monde où quotidien et rêve, bizarre et merveilleux se partagent 
l’écriture. Le poème en prose est donc sur le point de germer dans cette terre fertilisée 
par l’ima gination de l’esprit romantique. Face à des siècles où le dogmatisme du clas-
sicisme avait pris possession du langage poétique, le surgissement du poème en prose 
apparaît dès lors suspect: l’indécision de son statut rhétorique posant des problèmes de 
lecture, il n’est aucunement reçu comme un organisme autonome, aux caractéristiques 
propres, mais comme une nouvelle forme de mettre un poème en prose.

Un des représentants les plus originaux du romantisme français – fi gure archétypale 

1       Luc Decaunes, dans son anthologie sur le poème en prose, considère qu’avant Aloysius Bertrand, quatre 
autres auteurs avaient déjà esquissé, sans le savoir, «ce nouveau mode d’expression» : François de Salignac 
de la Mothe-Fénelon, Evariste Parny, Félicité de la Mennais et Alphonse Rabbe. Par ailleurs, lorsqu’il aborde 
la première époque du poème en prose, il cite le nom d’un autre poète romantique, Jules Lefèvre-Deumier, 
parce que son œuvre, Le Livre du promeneur, se fait remarquer par «la densité, le grain serré de la phrase, Le Livre du promeneur, se fait remarquer par «la densité, le grain serré de la phrase, Le Livre du promeneur
la discrétion, la retenue même du style» (Cf. Le Poème en prose: Anthologie (1842-1945), Paris, Seghers, 1984, 
p. 34). Selon plusieurs critiques, dont Luc Decaunes, cette œuvre de Lefèvre-Deumier peut, en tout état de 
cause, être considérée le modèle formel du poème en prose tel que nous le retrouvons chez La Vaissière, 
Reverdy et Max Jacob (cf. ibid., p. 35).
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du poète maudit mort précocement –, Aloysius Bertrand, l’auteur de Gaspard de la nuit, Gaspard de la nuit, Gaspard de la nuit
est le grand inventeur du poème en prose français1. Mais c’est grâce à la consécration 
que lui fi t le grand poète des Fleurs du Mal, dans la Préface de son nouveau recueil 
intitulé Petits poèmes en prose, que le poète romantique se fait véritablement connaître. 
En effet, la première édition de Gaspard de la Nuit, en 1842Gaspard de la Nuit, en 1842Gaspard de la Nuit 2, ne trouve guère que le 
silence, puisque seulement vingt exemplaires furent vendus. Il est sans doute vrai que 
les lecteurs de l’époque, mal préparés à la découverte de textes fantaisistes, offrant à 
la fois l’apparence de la prose et la réalité d’une écriture poétique, aient mal reçu cette 
œuvre originale et innovatrice. Il a donc fallu attendre qu’un écrivain au mérite reconnu, 
Baudelaire, lui rende hommage pour que son Gaspard intéresse un public plus vaste et 
devienne célèbre.

Dans la lettre à Arsène Houssaye, préfaçant ses vingt «petits poèmes en prose», 
Baudelaire revendique la primauté de l’invention à Aloysius Bertrand:

J’ai une confession à vous faire. C’est en feuilletant, pour la vingtième fois au 

moins, le fameux Gaspard de la Nuit, d’Aloysius Bertrand (un livre connu de vous, 

de moi et de quelques-uns de nos amis, n’a-t-il pas tous les droits à être appelé 

fameux?) que m’est venue de tenter quelque chose d’analogue, et d’appliquer à 

la description de la vie moderne, ou plutôt d’une vie moderne et plus abstraite, 

le procédé qu’il avait appliqué à la peinture de la vie ancienne, si étrangement 

pittoresque.

Quel est celui de nous qui n’a pas, dans ses jours d’ambition, rêvé le miracle 

d’une prose poétique, musicale, sans rythme et sans rime, assez souple et assez 

heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations de 

la rêverie, aux sou bresauts de la conscience?3

Le titre complet du recueil d’Aloysius Bertrand, Gaspard de la Nuit. Fantaisies à la 
manière de Rembrandt et de Callot, expose d’emblée le matériel imaginaire de chacune manière de Rembrandt et de Callot, expose d’emblée le matériel imaginaire de chacune manière de Rembrandt et de Callot
des pièces du manuscrit: le sous-titre oriente la lecture dans le sens, d’une part, de la 
peinture ou de la gravure et, d’autre part, du fantastique, selon Hoffmann4; le titre prin-
cipal nous présente, à son tour, la fi gure de Gaspard, celui à qui le créateur délègue le 
rôle d’auteur et qui n’est, en fait, autre que le diable. L’entreprise d’Aloysius Bertrand 
fut donc d’écrire de petites scènes distinctes, indépendantes les unes des autres, mais 
qui, à la façon des peintres, s’harmonisent parfaitement avec l’ensemble. Outre ce nou-
veau procédé d’écriture, l’univers langagier s’est fait neuf: à la fois plein de fantaisies et 
singu lièrement maîtrisé, le langage maintient la forme «strophique», alors que, par les 
titres, il rend compte des prestiges de l’imaginaire, d’une thématique en contact direct 
avec la modernité et la typographique. La mise en page peut donc ressembler à celle 
du poème, mais la tonalité fantaisiste et humoristique des titres déroute d’immédiat 

2       Date où il fut édité en volume, un an et demi après la mort de son auteur. Les premiers textes étaient 
parus dans des périodiques dès la fi n des années 20.

3       Petits poèmes en prose (Le Spleen de Paris), Paris, Garnier-Flammarion, 1967, p. 31-32. 
4       E.T.A. Hoffmann venait, de fait, de publier un volume de contes dont le titre était Fantaisies à la manière 

de Callot.
5       Yves Charnet, «’Ainsi j’ai vu, ainsi je raconte’ : les fantaisies du visuel chez Aloysius Bertrand», in Aux origines 
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le lecteur habitué aux représentations conventionnelles du fait poétique: la pluralité 
thé matique qui se trouve sous-jacente aux titres, tels que «Départ pour le Sabbat», «Le 
falot», «On dine», «Octobre», «Le fou», «Les Gueux de nuit», attire l’attention du lecteur 
et suggère, dès lors, un protocole de lecture. «De fait, dès le titre, il s’agit pour l’écrivain 
de s’appro prier l’imagination créatrice des peintres en fi gurant dans une prose des ‘fan-
taisies à la manière de Rembrandt et de Callot’»5. Nous proposons le texte «Jean des 
Tilles» en exemple:

– «Ma bague! ma bague!» – Et le cri de la lavandière effraya dans la souche d’un 

saule un rat qui fi lait sa quenouille.

Encore un tour de Jean des Tilles, l’ondin malicieux et espiègle qui ruisselle, se 

plaint et rit sous coups redoublés du battoir!

Comme s’il ne lui suffi sait pas de cueillir, aux épais massifs de la rive les nèfl es 

mûres qu’il noie dans le courant.

– «Jean le voleur! Jean qui pêche et qui sera pêché! Petit Jean friture que j’ense-

velirai, blanc d’un linceul de farine, dans l’huile enfl ammée de la poêle!»

Mais alors des corbeaux qui se balançaient à la verte fl èche des peupliers, croassè-

rent dans le ciel moite et pluvieux.

Et les lavandières, troussées comme des piqueurs d’ablettes, enjambèrent le gué 
jonché de cailloux, d’écume, d’herbes et de glaïeuls6.

Dans cette poésie sans le vers, l’artiste effectue une transposition des procédés de 
la peinture par l’image et pousse le lecteur à réfl échir à «la capacité poétique de cette 
fantaisie»7. L’imagination créatrice, capable d’engendrer fantasmes et chimères à partir 
de la vie ordinaire – ici, l’auteur met en scène une créature magique et s’appuie sur 
des détails bizarres pour transformer poétiquement tout phénomène naturel –, revitalise 
l’écriture et donne à la prose le mouvement et la couleur de la peinture.

Baudelaire admire donc cette «peinture de la vie ancienne, si étrangement pitto-
resque»8 du poète romantique, c’est la raison pour laquelle il tente «quelque chose 
d’analogue»9, mais il va, désormais, appliquer ce procédé «à la description de la vie 
moderne»10. Attiré par la manière mosaïste dont l’auteur de Gaspard de la Nuit dispose Gaspard de la Nuit dispose Gaspard de la Nuit
tous les éléments en courts textes poétiques, aux séquences discontinues, entrecoupées, 
chargées de couleurs et de fantaisies et que des lacunes rendent elliptiques, Baudelai-
re décide de constituer un «petit ouvrage» surprenant. D’après ce dernier, «cette com-
binaison» – le poème en prose – offre d’«admirables combinaisons»11 à la fois à ceux 

6       Ce poème en prose d’Aloysius Bertrand a été extrait de l’œuvre de Luc Decaunes, op. cit., p. 46-47.
7       Yves Charnet, op. cit, p. 535.op. cit, p. 535.op. cit
8       Cf. la préface de Baudelaire aux Petits poèmes en prose, op. cit., p. 31.
9       Ibid.
10     Ibid.
11     Cf. ibid.
12     Ibid.
13     Ibid., p. 31-32.
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qui écrivent, à ceux qui l’étudient ou, tout simplement, à ceux qui le lisent:

Nous pouvons couper où nous voulons, moi ma rêverie, vous le manuscrit, le 

lecteur sa lecture; car je ne suspends pas la volonté rétive de celui-ci au fi l inter-

minable d’une intrigue superfi ne. Enlevez une vertèbre, et les deux morceaux 

de cette tortueuse fan taisie se rejoindront sans peine. Hachez-la en nombreux 

fragments, et vous verrez que chacun peut exister à part. Dans l’espérance que 

quelques-uns de ces tronçons seront assez vivants pour vous plaire et vous amu-

ser, j’ose vous dédier le serpent tout entier12.

Le poème en prose était né avec Bertrand, mais sa reconnaissance générique s’inau-
gura avec Baudelaire, qui utilisa, dès lors, l’expression comme titre de son propre recueil: 
Petits poèmes en prose. Sa clairvoyance esthétique lui ayant fait comprendre que le but 
et les moyens d’action du poème en prose étaient autres que ceux du poème en vers, 
il décide de s’abandonner au «miracle d’une prose poétique, musicale, sans rythme et 
sans rime, assez souple, et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de 
l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience»13.

Outre cette nouvelle exigence formelle, Baudelaire défend aussi un «idéal obsédant», 
né «de la fréquentation des villes énormes, (…) du croisement de leurs innombrables 
rapports»14: Paris, cette grande ville moderne, fourmillante et tout en même temps 
anonyme, est la source des méditations baudelairiennes. L’inspiration urbaine de certains 
poèmes en prose baudelairiens prouve bien des rapports qui se sont établis entre le 
surgissement de la modernité et la disparition de la forme versifi ée. Voyons, à ce sujet, 
ce que nous dit Yves Vadé:

Ce rapport étroit, génétique, qui s’affi rme entre les poèmes et l’environnement 

urbain est un aspect essentiel de ce que Baudelaire, dans les années mêmes où il 

rédige la plupart de ses poèmes en prose, défi nit comme la «modernité». L’atten-

tion à la modernité conduit à accorder la même importance, la même dignité 

artistique, à des spectacles et à des objets quotidiens ou triviaux, pourvu qu’ils 

manifestent de manière signifi cative le présent, qu’à des objets appartenant à 

la thématique traditionnelle de l’art15.

Dans ce sens, l’autre titre utilisé par Baudelaire lui même, Le Spleen de Paris16, rend, 
sans doute, mieux compte de la vision que propose le poète de la ville moderne. La 
double appellation qui accompagne le recueil relève donc d’un profond désir de pousser 

14     Ibid., p. 32.
15     Le poème en prose et ses territoires, Paris, Belin, 1996, p. 37.
16     Le titre Le Spleen de Paris: Petits poèmes en prose est apparu pour la première fois dans le Figaro des 7 et 

14 février 1864 et Baudelaire y regroupait six de ses poèmes. 
17     Défi guration du langage poétique. La Seconde Révolution baudelairienne, Paris, Flammarion, 1979, p. 23.
18     Cette préface date de 1916, alors que le volume date de 1917. Cf. Le Cornet à dés, Paris, Gallimard, 1945.
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le poétique jusqu’au bout de lui-même, comme pour mesurer sa résistance au dérè-
glement. Nous pensons donc comme Barbara Johnson que:

La Dédicace des Petits Poèmes en prose ne nous donne pas une simple affi rma-

tion dont le statut théorique soit indéniable. Elle en donne plusieurs, dont les 

am biguïtés s’emboîtent et se multiplient. Le sens de cette Dédicace, toujours 

citée comme si elle constituait un véritable manifeste du poème en prose, n’est 

rien moins qu’un manifeste. Il n’est même pas caché: il est plusieurs. La Dédi-

cace pose ainsi moins une théorie du poème en prose que le problème de sa 

propre lecture17.

Dans la période post-baudelairienne, d’autres poètes ne laissent guère aucun dou-
te quant à la nature de leurs textes: Rimbaud, avec ses Illuminations, Mallarmé, avec 
Diva gations, Huysmans, avec Le Drageoir aux épices ont écrit, certes, des poèmes qui se 
sont déliés du vers pour dire un monde qui a changé, mais sous des formes diverses. 
Le problème ne se trouve donc pas complètement résolu: pendant un demi-siècle, le 
poème en prose s’est imposé de lui-même, s’est répandu, s’est diversifi é, sans, pour 
autant, recourir à la théorie; le lecteur attentif sait, désormais, que le poème en prose 
est tout autre chose qu’un poème mis en prose, mais il continue véritablement sans 
savoir quelle est la véritable physionomie du poème en prose.

Aussi faudra-t-il s’arrêter quelques instants sur la préface du Cornet à dés18 de Max 
Jacob, afi n d’établir une synthèse qui aidera à amoindrir les confusions jusque là ressen-
ties19. Le poète cubiste dans cette préface, promulgue les règles propres au poème en 
prose; il considère qu’il doit: par son style, produire une émotion particulière; être 
court et dense; situé, afi n d’éviter toute subjectivité et de permettre à la fantaisie, à 
l’humour et à l’imaginaire de prendre place; être fermé sur lui-même; éviter la surcharge 
d’effets esthétiques, telles que les images; s’abstenir d’entrer en confl it avec la réalité. 
Maurice Chapelan, dans son ancienne Anthologie du poème en prose20, résume en trois 
substantifs les principes mêmes du poème en prose: brièveté, intensité, gratuité. Luc 
Decaunes – que la tenace fi délité aux principes stipulés par Max Jacob rend rigoureux 
– commente, ainsi, la défi nition de Chapelan: «Et l’on voit bien que ce triple impératif 
écarte du poème en prose toutes les œuvres en prose poétique qui ne s’y conforment 
pas»21, mais il reconnaît aussi que Chapelan s’est, par la suite, perdu et a cité des textes 
qui ne répon dent pas aux conditions qu’il a énoncées22, confondant, de la sorte, prose 
poétique et poème en prose.

Proche de Suzanne Bernard – dont la rigueur de l’ouvrage continue à s’imposer, 
aujourd’hui encore, et à faire autorité sur le sujet –, pour qui les critères d’unité organique, 
de gratuité et de brièveté sont essentiels23, Luc Decaunes se lance dans une tentative 
de défi nition par contraste avec la prose poétique:
19     Aussi faut-il disculper certaines sautes d’humeur, surtout contre Rimbaud.
20     Paris, Julliard, 1946.
21     Op. cit., p. 15.
22     Voir, à ce sujet, les p. 15 et 16.Voir, à ce sujet, les p. 15 et 16.
23     L’ouvrage dont nous parlons est Le Poème en prose de Baudelaire jusqu’à nos jours, Paris, Nizet, 1959. 
24     Ibid., p. 16.
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Le poème en prose, au contraire, est régi par une sorte d’avarice, disons de 

retenue, comme une volonté de rester toujours un peu en deçà de l’expression 

possible – avec même un «glaçage» en surface, pour mieux assurer l’isolation 

du texte. Modération de ton, simplicité d’allure, comme une volonté de rester 

toujours un peu en deçà de l’expression possible – avec même un «glaçage» 

en surface, pour mieux assurer l’isolation du texte. Modération de ton, simplicité 

d’allure, et point de course à la «trouvaille», à l’image qui fulgure et pétrifi e: telles 

seraient un peu ses règles de conduites élémentaires. Quant à sa brièveté, elle 

est le fait de son organisation interne, de sa densité, de son intensité mesurée, si 

je puis risquer l’expression24.

Il a donc fallu attendre le XXe siècle pour qu’un travail de théorisation plus solide 
et plus complet vienne essayer de canoniser la forme du poème en prose et lui donner, 
une fois pour toute, pour modèle Les Petits poèmes en prose. Or, nous jugeons que ces 
théoriciens partent tous d’une base qui ne peut être autre qu’empirique et que, par 
conséquent, leur défi nition n’a surtout que pour véritable avantage de mettre en évi-
dence les quelques traits discriminants qui particularisent le genre.

Somme toute, une création aussi originale que celle de Baudelaire ne pouvait qu’en-
gendrer une très nombreuse descendance dont, certainement, la plus exemplaire reste 
Le Cornet à dés de Max Jacob: cette œuvre, aux mille fantaisies puisées dans l’inconscient, 
cherche à dépayser le lecteur. L’auteur «prend plaisir à [y] utiliser des éléments de la plus 
grande banalité pour construire des objets poétiques insolites»25; il aime à trans former le 
banal et le quotidien en merveilleux, mystérieux ou aventureux. Mais cette écriture du 
rêve est soumise à certaines contraintes esthétiques rigoureusement défi nies qui situeront 
ces poèmes en prose dans un classicisme moderne – et que d’autres auteurs, tel Jean 
Cocteau, apprécieront. Mais nous allons surtout nous intéresser à un autre indépendant, 
Pierre Mac Orlan, dont les poèmes en prose épinglent par l’humour.

2. L’envers du décor du poème en prose mac orlanien

Pourquoi avoir choisi cet auteur en marge, ce créateur du «fantastique social», cet 
écrivain au pessimisme souriant, ce poète de l’aventure, alors que d’autres se sont achar-
nés à faire de leur œuvre un manifeste du poème en prose? Précisément parce que Mac 
Orlan a compris qu’il n’y a plus rien à découvrir,

si ce n’est la pensée d’un petit homme un peu énigmatique, qui déjeune modeste-

ment dans un restaurant très vulgaire, au coin d’une rue pleine de paix parisienne. 

Tel était Lénine chez Baty, à Montparnasse, avant la guerre; tel est encore l’inconnu, 

pour la plupart d’entre nous, qui guette dans l’émouvant mystère de la modestie 

25     Yves Vadé, Le Poème en prose, Paris, Belin, 1996, p. 102.
26     Pierre Mac Orlan, «L’aventure collective», Les Annales, 1er juillet 1927.
27     Dés, 1, avril 1922, p. 13. Des artistes tels que Louis Aragon, Marcel Alan, Georges Auric, André Breton, Blaise 

Cendrars, Jean Cocteau, René Crevel, Robert Delaunay, Paul Dermée, André Dhôtel, Max Jacob, Georges 
Limbour, Paul Morand, Jean Paulhan, Tristan Tzara, Paul Valéry et Pierre Mac Orlan ont collaboré à cette 
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son heure et, par extension, la dernière d’une tradition sociale26.

Nous avons préféré cet écrivain, avant tout romancier, qui, bien qu’il ne ressemble 
qu’à lui-même – Pierre Dumarchay –, possède un double mystérieux qui sent venir de 
très loin le détail qui donnera à son œuvre la coloration exacte. On n’a pas suffi sam-
ment insisté sur cette fi gure littéraire, à la conscience aiguë, installée au centre même 
du désordre et de l’incertitude et qui se sert de la lumière pour dire l’ombre.

Outre ces caractéristiques qui le rendent prodigieux et incomparable, l’intense pro-
duction littéraire de l’époque – du cubisme, du futurisme et du surréalisme – émancipe 
l’imagination, revendique la vie des sentiments et des sensations et, par conséquent, 
infl uence l’écrivain par son désir de liberté. Les premières années de l’après-guerre sont 
surtout marquées par une grande activité poétique qui, doublée d’une réfl exion théo-
rique tout aussi abondante, pose ses rets dans l’esprit inassouvi du créateur qu’est Pierre 
Mac Orlan et le pousse à s’intéresser au poème en prose. Ainsi, après avoir écrit une 
introduction à Dés en 1921, où il prévoit la mort précoce de cette publication – «Une 
revue qui part sous de tels auspices ne peut gère éviter la tombe précoce des Ophé-
lies»27 – et participé à la revue L’œuf dur, parue en 1922, il publie cinq livres de poèmes, L’œuf dur, parue en 1922, il publie cinq livres de poèmes, L’œuf dur
dont deux d’entre eux, Boutiques, en 1923, et Fêtes foraines, en 1926, sont constitués de 
poèmes en prose. Mac Orlan ne pouvant aucunement rester insensible aux mouvements 
naissants, décide de s’abandonner à la poésie et, bien que celle-ci tienne peu de place 
dans l’en semble de son œuvre, elle n’en est pas pour autant modeste puisque, comme 
le dit Gilbert Sigaux:

Il est permis d’affi rmer que tout Mac Orlan est contenu dans ces pages. Sensa-

tions, images, esquisses, visages, noms, et la musique la plus profonde, celle qui 

module l’inexprimable personnalité d’un homme, d’un écrivain: tout ici naît, se 

croise, se ramasse, est dit; on retrouve dans ces poèmes et dans ces chansons, 

l’ombre ou la trace des romans, des nouvelles des chroniques. Mac Orlan est 

d’abord un poète.28

Comme auteur de poèmes en prose, une notion de Max Jacob retiendra son atten-
tion: «Surprendre est peu de chose, il faut transplanter. La surprise charme et empêche 
la création véritable: elle est nuisible comme tous les charmes»29.

S’inspirant donc de Max Jacob, Mac Orlan se lance dans l’écriture de poèmes en 
prose, mais hors de toute école et de tout mouvement reconnus; profond admirateur 
de Villon et de Nerval, ses textes vont mêler étrangeté et rêve pour dire sa vision du 
monde. Voulant construire ses poèmes en prose comme des tableaux, il se sert de l’imagi-

revue.
28     Préface au volume dédié aux poésies, Pierre Mac Orlan, Œuvres Complètes, Genève, Cercle du Bibliophile, 

1969-1971, p. 7.
29     Max Jacob, Le Cornet à Dés, Paris, Gallimard, 1945, p. 22. 
30     Ilda Tomas, Pierre Mac Orlan : Ombres et lumières, Granada, Universidad de Granada, 1995, p. 120.
31     Luc Decaunes, op. cit., p. 172.
32     Ce poème en prose appartient au recueil Boutiques, qui a été repris dans Poésies documentaires, Paris, 
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nation, «comme d’un terreau commun», «qui déploie toute sa logique interne dans la 
mise en rapport des choses entre elles»30.

La réalité ayant été l’objet d’une observation rieuse et d’un «sens inné du ‘fan-
tastique social’»31, l’écrivain cherche, lui aussi, à la «transplanter» afi n d’en montrer le 
côté caché, et il opte de le faire par le biais d’un humour très particulier. De sorte que 
les poèmes en prose mac orlaniens partent tous de sujets apparemment banals pour 
dériver vers l’imprévisible.

Nous allons, par conséquent, présenter deux textes, extraits de Boutiques, qui illus-
treront, chacun à leur manière, la vigueur du poème en prose mac orlanien. Arrêtons-
nous, d’abord, sur «La boucherie chevaline»:

– Je ne sais pas ce que vous avez fait manger à mon mari, mais depuis qu’il a 

goûté à ce faux-fi let que j’ai acheté chez vous, samedi dernier, le pauvre homme 

est malade. Il ne prononce plus que des mots nobles comme ceux que l’on peut 

lire dans les textes des fi lms à épisodes où les passions du cœur humain sont 

comparées aux vagues de la mer. Le médecin m’a dit que je devrais le nourrir 

provisoirement avec du bœuf.

– C’est peut-être, madame, que votre mari a mangé de ce fameux cheval Pégase 

que j’ai acheté à l’équarrisseur. Et pourtant, hélas! j’étais de bonne foi32.

Le sujet de ce poème en prose – une conversation dans une boucherie – est on 
ne peut plus banal, mais dès la deuxième phrase, une notation insolite («il ne prononce 
plus que des mots nobles») et une comparaison saugrenue («comme ceux que l’on 
peut lire dans les textes des fi lms») vont arracher le lecteur de la réalité familière et 
le «trans planter» dans une sur-réalité. Mac Orlan, suivant de près les exigences de Max 
Jacob, refuse toute émotion et tout épanchement de sentiments et préfère se dire par 
l’humour, par la simplicité des sujets, pour éviter l’inopportune intrusion de la subjectivité. 
Or, il ne faut, en aucun cas, oublier qu’il vise, par là même, la construction d’une réalité 
autre, complexe, qui traduirait un aspect nouveau de lui-même, mais jamais il n’entre 
en con frontation avec la réalité. La substance de l’œuvre c’est le concret et les mots 
sont chargés de l’exprimer dans toute sa matérialité: «boucherie», «faux-fi let», «fi lms», 
«méde cin», «bœuf», «équarrisseur» forment le tissu lexical du monde-ci, mais l’appel au 
saugrenu et à la mythologie les fait déboucher sur le monde-là. En somme, à la manière 
d’une toile cubiste, le poème en prose mac-orlanien ne se sert de la réalité que comme 
un moyen et non pas comme une fi n et, par conséquent, le lecteur ne doit pas se laisser 
prendre à l’apparente dissociation du réel, mais chercher à y découvrir la réassociation 
effectuée par le poète.

Ainsi, nous vérifi ons que Mac Orlan sort de l’ordinaire, du banal, sur la pointe des 
pieds: «Il ne prononce plus que des mots nobles comme ceux que l’on peut lire dans les 
textes des fi lms à épisodes où les passions du cœur humain sont comparées aux vagues 

Gallimard, 1954.
33     Cf. «Le Bandagiste», «La boulangerie «La boutique sans nom» de Boutiques et «Le beau manège», «La 

femme accumulateur» de Fêtes foraines. (ibid.)
34     Cf. Max Jacob, Le Cornet à Dés; Maurice Chapelan, Anthologie du poème en prose; Luc Decaunes, Le Poème 

en prose: AnthologieUne forme «ex-centrée» d’un «ex-centrique»: le poème en prose de Pierre Mac Orlanen prose: AnthologieUne forme «ex-centrée» d’un «ex-centrique»: le poème en prose de Pierre Mac Orlan (cités supra).Une forme «ex-centrée» d’un «ex-centrique»: le poème en prose de Pierre Mac Orlan (cités supra).Une forme «ex-centrée» d’un «ex-centrique»: le poème en prose de Pierre Mac Orlan
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de la mer». Il déconstruit la réalité palpable et, par le montage des impressions, de la 
tonalité amoureuse et de l’image, il la reconstruit par l’esprit et la rend fantastique.

Ayant attiré l’attention du lecteur par la diversité mouvante des apparences et 
l’ayant conduit vers l’autre extrémité de leurs possibles, le poète sait que, désormais, 
celui-ci est pris au piège du rêve et qu’il accepte l’insolite naturellement, sans chercher 
d’autres explications que celles fournies par le texte: le cheval mangé par le mari aurait 
été Pégase. L’objet, le cheval, se trouvant associé à deux niveaux d’expérience différents 
– l’un alimentaire et l’autre mythique – Mac Orlan a pulvérisé la réalité pour la faire 
ra yonner au sein de son poème en prose comme un kaléidoscope dont le mouvement 
incessant refl ète son côté invisible.

Mais, si structure cubiste il y a, le lecteur est également surpris par le fait que, 
par sa propension à l’animation et au mouvement, elle puisse évoluer, malgré l’espace 
restreint du texte: bien que nous soyons en présence d’un dialogue constitué d’une 
question et d’une réponse brèves, rien ne perturbe l’engrenage poétique de cette 
structure mosaïque.

Comme bien d’autres textes mac orlaniens33, «La boucherie chevaline» porte à per-
fection l’esthétique du poème en prose post-baudelairien: c’est un texte ultra-court et 
dense qui tient à l’écart effusions, narrations détaillées, démonstrations pour ne dire 
que l’essentiel par un langage imagé. La première des trois caractéristiques du poème 
en prose – la brièveté34 – touche le lapidaire et prend, en quelque sorte, la forme d’une 
authentique saynète concise. A l’intérieur même du poème, un monde clos quadrille 
l’espace: l’effet de clôture est, au premier abord, suscité par la pauvreté du dialogue 
lui-même (l’objet de la conversation entre la cliente et son boucher est un «faux-fi let» 
de cheval), puis, par l’espace fermé (nous savons, par le titre, que la conversation se 
déroule à l’intérieur d’une boucherie chevaline) et, enfi n, par le resserrement temporel 
(la durée d’un échange verbal). En d’autres termes, bien construit, bien situé, le texte 
de Mac Orlan prime pour avoir été bien encadré et éviter, ainsi, tout excès qui aurait 
rendu la prose incontrôlable. Par le fait de son organisation interne, de son «cadrage» 
et de sa «fer meture»35, le poème en prose réussit à maintenir sa tension poétique et, 
ainsi, à ne pas laisser l’intérêt du lecteur relâcher.

Quand bien même tous les procédés utilisés seraient proches de ceux du récit réa-
liste, le lecteur reconnaît que ce n’est qu’une feinte qui vise, précisément, l’écart absolu 
du réalisme: quoique précis, le lieu se fait abstrait; quoique daté («samedi dernier»), le 
temps se fait vague; quoique différenciés par le sexe, les personnages sont anonymes. 
«C’est dire que, conformément à ce qui défi nit selon Jakobson la fonction poétique du 
langage, le texte n’est pas centré sur la transmission d’un événement ou d’une infor-
mation, mais sur lui-même»36. Isolé de tout discours purement référentiel, devenu objet 

35     Termes empruntés à Luc Decaunes, ibid., p. 14.
36     Yves Vadé, op. cit., p. 189.
37     Le poème en prose le plus emblématique de cette dualité est «La chambre double» du Spleen de Paris de 

Charles Baudelaire (Œuvres complètes, I, Paris, Gallimard, p. 280-281).
38     Op. cit., p. 207.
39     Boutiques, op. cit.
40     Pierre Mac Orlan, La Petite Cloche de la Sorbonne, Œuvres complètes, Genève, Cercle du Bibliophile, 1971, p. 
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autonome, le texte de Mac Orlan, sous l’apparence d’une prose triviale, c’est-à-dire sans 
effet stylistique qui le différencie clairement de la prose ordinaire, donne priorité au 
message en tant que tel. Il se développe autour de la discordance entre rêve et réalité37

et c’est cette dualité qui en assure la cohérence et qui en fait un poème. Par conséquent, 
la qualité poétique de ce texte mac orlanien est assurée par un principe sémantique et 
non plus formel qui est le principe de tension. Yves Vadé explique, ainsi la présence de 
la tension poétique dans le poème en prose:

un poème en prose n’est pas une page de prose ordinaire parce que cette page 

est tendue entre deux pôles contraires, dont l’opposition commande toute l’orga-

nisation du texte.38

Prenons l’exemple, maintenant, d’un autre poème en prose de Mac Orlan intitulé 
«Le Bandagiste»:

Il ne faut pas aimer la boutique du bandagiste, même si on la considère comme 

une salle d’exposition d’art bourgeois.

Les éléments artistiques qui peuplent cette vitrine sont dépouillés de toute 

anec dote érotique.

Le nu, dans cette boutique, n’inspire aucune pensée sensuelle. Aussi la boutique 

du bandagiste ressemble-t-elle à la scène d’un music-hall qui donne une revue 

dédiée au nu.

Les femmes que l’on coudoie dans les coulisses sont bien nues, comme el 

programme l’indique, mais elles sont nues dans une atmosphère créée par un 

bandagiste exalté.

J’ai vu une fois l’amour dans la vitrine d’un bandagiste, il ressemblait à un mor-

ceau de savon de Marseille39.

Tout comme pour le premier poème en prose, le titre de ce texte fait également 
état de la banalité de la réalité. Le titre même du recueil, Boutiques, fait allusion au 
quotidien et rallie tous les textes-tableaux autour de cette unité d’inspiration moderne. 
Contrairement au texte antérieur, où l’auteur avait librement usé de la construction en 
alinéas, dans «Le bandagiste» cinq paragraphes courts – dont quatre d’entre eux sont 
composés d’une seule phrase – semblent vouloir mimer le découpage en strophes et, 
par là même, duper le lecteur par l’effet physionomique du texte. En effet, dès la mise 
en page du poème en prose, il se crée un horizon d’attente qui peut, à tout moment, 
chavirer et s’éloigner des représentations communément admises.

Le point de départ de ce texte nous place donc au sein même du quotidien: «la 

126.
41     Ilda Tomas, op. cit., p. 127. 
42     Ilda Tomas, ibid., p. 201-202.



156 Une forme «ex-centrée» d’un «ex-centrique»: le poème en prose de Pierre Mac Orlan | Maria Eugénia Pereira

boutique du bandagiste». La poésie est à chercher, par les plaisirs de l’imagination, dans 
la moindre chose et celui qui s’y laisse prendre découvre les valeurs principales qui 
sous-tendent l’univers mac orlanien. Pour l’écrivain, le commerce est «une des formes 
[mo dernes] de la poésie»40, mais, mis en rapport avec des critères neufs, il débouche sur 
le mystérieux, sur une vérité d’un autre ordre. Ilda Tomas se demande, à juste raison:

Mac Orlan n’attribue-t-il pas à la conscience poétique le pouvoir de déceler, sous 

la familiarité des expériences quotidiennes, les manifestations de l’insolite et du 

mystère indissociables de la condition humaine et la capacité de «voir», au-delà 

du monde immédiat, des forces latentes toujours présentes?41

La solution trouvée pour nous faire partager sa coloration du monde est de nous 
arracher du familier, dès la première phrase, par une comparaison insolite: «même si on 
la considère comme une salle d’exposition d’art bourgeois». Surpris, tout d’abord, par 
le titre même du texte, le lecteur se trouve maintenant aux prises avec l’inusuel et à 
peine a-t-il pu y penser qu’il sent le texte dériver vers l’énigmatique.

Une fois de plus, à la manière d’une toile cubiste, les choses vont être mises en 
rapport par une logique interne qui vise la déconstruction de la réalité: «les éléments 
artistiques»/l’«anecdote érotique»; «la boutique du bandagiste»/«la scène du music-hall»; 
«l’amour»/«un morceau de savon de Marseille». Par ces rapprochements saugrenus et 
imprévisibles, l’auteur chasse l’habituel et laisse voir l’envers du décor – la trivialité de 
l’amour. Impressions, mouvements, tonalités et images forment un montage hétérogène 
qui révèle une réalité autre, à la mesure de sa rêverie: celle de la théâtralité de la vie. 
Ce poème en prose n’échappe, en aucune façon, à l’effort de théâtralité qui a présidé à 
la plupart de ses œuvres – indépendamment du genre abordé –: il accumule des mots 
désignant les éléments de la dramatisation, tels que ««éléments artistiques», «scène de 
music-hall», «coulisses», «femmes nues», «programme», qu’il assimile au quotidien le 
plus banal, la «boutique du bandagiste», une «vitrine», et nous entraîne dans une sorte 
de transfi guration de la vie par le théâtre. Ces femmes nues sont démunies de toute 
identité, elles sont ramenées à l’état de pantin: elles n’inspirent plus aucune pensée 
érotico-sensuelle, plus aucun amour, puisqu’elles sont dépourvues d’existence.

Nous sommes donc, à nouveau, en présence d’un texte qui met en parallèle des 
idées et des objets distants, qui supprime tout lien logique de façon à faire renaître une
réalité qui a cessé d’être la réalité. En effet, Mac Orlan a étreint la matière pour la joindre 
à son expérience et la révéler par l’esprit: partant d’un nouvel ordre, il reconstitue la 
réalité à partir des différentes perspectives qu’il en a, mais sans jamais dépasser les limites 
d’un espace clos. Une fois de plus, brièveté et condensation, les deux mots d’ordre du 
poème en prose, ont été savamment préservés pour permettre à l’auteur de trancher 
dur sur la fi n: par une comparaison inattendue, l’esprit se trouve réduit à la matière. Par 
ailleurs, le resserrement de l’espace à l’intérieur même du poème tend à rendre compte 
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de l’inquiétude de l’auteur qui, «habité par la conscience obscure de la désintégration 
de la personne et de la civilisation actuelle»42 ne croit plus en l’amour.

Mise à part sa spécifi cité esthétique du condensé et du discontinu, le récit possède 
aussi ses signes de poéticité: l’écrivain y joue de la répétition poétique («boutique», «ban-
dagiste», «vitrine», «nu», «nues»), de l’adjectivation bizarre («exposition d’art bour geois», 
«anecdote érotique»), des détails fantasques («une revue dédiée au nu», «un bandagiste 
exalté», «un morceau de savon de Marseille»), mais pour seul but de, par la fantaisie, 
mieux s’écarter des marques formelles du langage poétique traditionnel. Il crée librement 
un objet autonome, le poème en prose, et c’est de cet isolement que naît la poésie: 
parlant de lui-même, le texte se met à distance des autres et il nous faut donc interroger 
ses fi gures de distance pour en comprendre la dimension poétique. Comme fi gure de 
distance, l’image de la transfi guration de la vie par le théâtre quadrille le texte.

Conclusion

Aux yeux de beaucoup, Pierre Mac Orlan est un aventurier, un touche à tout, qui 
aurait aussi essayé le poème en prose comme palliatif du moment de crise qui rendait 
diffi cile l’écriture des poèmes versifi és. Signifi ant de la modernité plus qu’affi rmation 
d’une foi nouvelle en un genre, le poème en prose mac orlanien est un champ d’expé-
rimentation pour l’écrivain et une source de questionnements pour le lecteur. Fondé 
explicitement sur des dérivations de la réalité, sursur une combinatoire du rêve et de la 
réalité, sursur un jeu sur les signifi ants, les textes de cet auteur passent imperceptiblement 
du quotidien à l’étrange par l’intrusion de l’insolite. L’auteur part d’une perception rieuse 
ou railleuse de la réalité, pour en sortir au plus vite, afi n de la montrer dépoussiérée de 
sa banalité et enrichie par l’imagination. En effet, Mac Orlan nous présente un monde 
plus «poétique», c’est-à-dire, plus expressif et moins référentiel que celui auquel nous 
sommes accoutumés, parce qu’il ne consent nullement que le lecteur soit dispersif, 
adepte du trouvé facile ou de la construction relâchée. Il prétend, tout au contraire, 
qu’il se pose quelques bonnes questions, à commencer par se demander ce qui fait le 
poé tique et même l’existence du poème en prose.

Résumé

Apparu en France, en 1842, avec Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand, le poème 
en prose prend vigueur avec Baudelaire et se perpétue au-delà de l’exemplaire Cornet à 
dés de Max Jacob. Un auteur en marge, Pierre Mac Orlan, use, lui aussi, de cette nouvelle 
forme d’écriture pour dire une exaltation secrète et poétique qui échappe à toute loi.

Resumo

Depois do seu aparecimento em França, em 1842, com Gaspard de la nuit de Aloy-
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sius Bertrand, o poema em prosa fl oresce com Baudelaire e perpetua-se para além 
do exem plar Cornet à dés de Max Jacob. Um autor marginal, Pierre Mac Orlan, recorre 
também a esta nova forma de escrita para dizer uma exaltação secreta e poética fora 
de qualquer lei.

Abstract

Following its appearance in France, with Aloysius Bertrand’s Gaspard de la nuit, in Gaspard de la nuit, in Gaspard de la nuit
1842, the prose poem fl ourishes with Baudelaire, and goes on enduring after Max Jacob’s 
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O Gato e o Escuro, do escritor moçambica-
no Mia Couto, representa o acesso do autor 
a uma nova matriz literária até agora por ele 

inexplorada, a da Literatura Infanto-juvenil.
Mia Couto iniciou a sua carreira literária em 

1983 com um livro de poesias, Raiz de Orvalho, 
vindo depois a criar um nome sólido dentro 
da produção narrativa em Língua Portuguesa, 

publicando contos, romances e crónicas de reconhecido mérito. Aliás, foi este mesmo 
prestígio que foi galardoado em 1999, quando o autor recebeu o prémio Vergílio Ferreira 
pelo conjunto da obra, sendo por isso, especialmente nestes últimos quatro anos, muito 
divulgado, e em consequência disso, estudado e encarado numa perspectiva séria de 
crítica literária.

É em 2000 que Mia Couto surge com um romance que, em muitos aspectos, já se 
aproxima do teor infanto-juvenil – Mar-me-quer –, texto esse que permite uma aborda-Mar-me-quer –, texto esse que permite uma aborda-Mar-me-quer
gem textual incantatória e algo mágica, como um bom conto para crianças. Claro que 
uma leitura das implicaturas subjacentes, revela-nos uma das obras de criação mais 
complexa do autor, em que uma dança entre a vida e a morte, o equilíbrio entre a terra 
e o mar, entre o destino feliz, ou infeliz, dos participantes da história, mais se tornam 
difusos e impossíveis de reduzir a fórmulas.

Finalmente, em 2001 e na sequência de um convite de uma revista, Mia Couto 
produz este texto de Literatura Infanto-juvenil, O Gato e o Escuro, cuja beleza poética 
desdobrável em facetas literárias e linguísticas, é reforçada pela imagem e pelos grafi s-
mos que iluminam o texto e, à primeira vista, aligeiram a mensagem.

Antes de fazermos uma descrição sumária da obra em si, convém lembrar algumas 
características muito gerais da Literatura Africana, com a função de lançar alguma luz 
sobre diversas tendências naturais da produção literária de Mia Couto: a primeira dessas 
características advém do facto de todas as literaturas africanas actuais serem produto 
de um confl ito entre poderes coloniais e culturas indígenas, o que provoca nelas uma 
tendência libertária e refl exiva; a segunda característica é servirem de veículo a forças 
de nacionalismo, que enfatizam temáticas da Cultura tradicional, debruçando-se mesmo 
sobre vozes arquetipais. A estas constantes, junta-se uma tendência específi ca da Lite-
ratura Moçambicana que, desde as primeiras defi nições ideológicas da Frelimo, procura 
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1       A frase, título de uma obra de Mia Couto publicada em 1990, revela um dos motivos mais recorrentes da 
fi cção deste autor.

2       Mia Couto repete esta afi rmação oralmente um número de vezes, em entrevistas nos jornais e na televisão 
e fi nalmente reprodu-la por escrito, na obra O Fio das Missangas (2004), na «apresentação do autor» feita 
na contra-capa.

3       M. Masselot-Girard, «Didatext: les Pourquoi d’une Innovation», Crelef, 38, 1994, p. 14.Crelef, 38, 1994, p. 14.Crelef
4       J. Cohen, Estructura del Lenguaje Poetico, Madrid, Gredos, 1970, p. 11 ss.

diluir formas de individualismo cultural, formas de tribalismo, assumindo-se publicamente 
que “cada homem é uma raça”1, ou melhor que a natureza humana de cada um deve 
ser respeitada e que este sentido de humanidade é superior à cor da pele e às espe-
cifi cidades de cada povo.

As características indicadas reunem-se, na produção de muitos escritores moçam-
bicanos, originando uma procura consciente de nativismo, com um retorno às fundações 
de uma literatura tradicional, de base oral ou oralizante, que privilegia uma cosmovisão 
icónica e de fundo mágico. Geralmente suportada por concepções de vida onde o tempo 
não se dissocia do espaço, parte-se para uma visão do mundo onde seres humanos, 
animais, plantas e coisas estão interligados por laços invisíveis, mas profundos, e em 
que a diluição de noções de tempo cronológico e espaço real originam um universo 
sem fronteiras que terá de ser descodifi cado por um leitor atento; além de atento, mui-
to participativo, e sobretudo particularmente receptivo a uma realidade artística, onde 
se privilegia a complexidade de uma visão poética do universo. Em suma, em que se 
estabe lece essa relação privilegiada entre o leitor e o texto que, segundo Riffaterre, é 
essencial para a concretização do próprio texto artístico.

É dentro desta linha literária de algum realismo mágico que Mia Couto tem vindo 
a escrever as suas obras, permanecendo contudo como uma voz específi ca que dá 
forma a textos híbridos que o próprio defi niu, esclarecendo que “conta estórias por 
via da poesia”2. Se de um modo geral vemos que os diversos textos de Mia Couto se 
integram nessa perspectiva de «gymnastique innovante»3 que Masselot-Girard conside-
rava como um atributo fundamental da criação literária poética e que obriga a uma 
permanente interacção autor/texto/leitor, quando olhamos cada exemplo textual em 
particular a questão do género literário torna-se mais complicada. Com efeito, são as 
próprias hesitações de classifi cação sentidas pelo autor, que nos impedem de categorizar 
defi nitivamente as suas obras como texto narrativo ou texto poético, tout court… ou 
mesmo, ter a certeza de outros rótulos mais específi cos, como microcontos, ou prosa 
poética, ou poema em prosa.

Contudo, a pouca teorização existente sobre este assunto permite-nos uma refl exão 
mais pessoalizada e atrevemo-nos a partir do pressuposto que este texto em especial, O 
Gato e o Escuro, se organiza como um excelente exemplo de prosa poética, com passa-
gens intencionais e em momentos chave da história, de poema em prosa: da prosa 
poética o texto manterá, na globalidade, valores conotativos permanentes da palavra, 
veiculando um idiolecto literário cheio de virtualidades rítmicas, que privilegiam a metá-
fora e sobretudo a imagem.

Para reforçar a intensidade, a densidade a textura e mesmo o poder de sugestão do 
texto, o autor introduz, nos momentos mais importantes, pequenos poemas em prosa, 
que garantem a economia textual, ao mesmo tempo que aprofundam as implicaturas. 
Exemplifi camos, apresentando o momento poético, em que o gatito se decide a preva-
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ricar e entra na noite proibida:

Certa vez, inspirou coragem

E passou uma perna

Para o lado de lá, onde a noite

Se enrosca a dormir.

Foi ganhando mais confi ança

E, de cada vez,

Se adentrou um bocadinho.

Até que a metade completa dele

Já passara a fronteira,

Para além do limite.

O aspecto gráfi co, onde os espaços em branco funcionam como intensifi cadores 
de suspense, faz ressaltar o momento central do texto, individualizando o momento 
da grande decisão tomada pela personagem principal. A organização textual externa, 
de uma quadra, seguida de dois tercetos, com um predomínio marcado de versos de 
redon dilha maior, acentua o ritmo e a cadência deste trecho, em que se dá a caminhada 
do gato mergulhando na escuridão. A convenção poética da organização textual em 
estrofes é reforçada por outros «procedimentos de poetização»4 (J.Cohen), como seja 
a utilização do encavalgamento e sobretudo da personifi cação, que nos leva a ver a 
noite, enroscada, a dormir.

Apesar de Cohen considerar que o poema em prosa, pela ausência do recurso à 
rima, é frequentemente sentido como «poesia mutilada»5, tal não acontece no caso em 
estudo, talvez porque o poema em prosa é aqui integrado numa prosa poética muito 
densa, além de secundado pelo fi gurativo das ilustrações complementares; logo, prosa 
poética, poema em prosa e imagem unem-se e reforçam-se tornando o poético uma 
presença e uma imanência de O Gato e o Escuro.

Mas, para clarifi car toda esta minha argumentação começarei por tecer alguns comen-
tários formais sobre a obra em estudo: antes de mais nada falemos da extensão – 24 
páginas apenas – não/numeradas, já que a sequência das estruturas organizacionais 
do texto o tornam adequadamente dinâmico, não havendo qualquer possibilidade de 
saltar mos uma página e não sentir que a história foi truncada; essas 24 páginas são 
cobertas por texto escrito, incluído dentro da imagem e cuja inclusão nunca se faz do 
mesmo modo em duas páginas seguidas; isto é, em algumas páginas o texto escrito é 
colocado em baixo de página, outras vezes a meio, outras vezes em cima; às vezes, em 
frases espalhadas por toda a gravura, outras vezes, alinhada à direita, ou à esquerda. 
O certo é que, quando nos posicionamos como leitores, surpreendemo-nos a procurar 
o escrito em cada uma das páginas e a sua integração sempre nos surge como uma 
agradável surpresa estética. Aliás, esse contributo artístico dado pela inserção das letras 
5       Id., ibid., p. 16.
6       Se este desabafo de uma das personagens de Cada homem é uma Raça nos faz pressupor que para este 
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e das frases e dos períodos é reforçado pelo modo como é grafada a letra t que, ao 
longo de toda a obra sobressai das linhas, tomando a forma alongada de um gato.

Quanto às ilustrações, da autoria de Danuta Wojciechowska, a aventura estética 
começa logo na capa com a reprodução reduzida da imagem do gato em movimento, 
saltando da luz para a sombra. Aliás, essa ideia de movimento perpétuo é reforçada 
pela ilustração da contracapa, onde se vê uma janela com as cortinas esvoaçando ao 
vento, dando a ideia de que a história termina, não só porque as palavras acabam ou 
porque o espaço do livro foi fechado, mas sobretudo porque, por uma fresta de janela 
entreaberta, vamo-nos docemente distanciando da narração, sentindo que a história foi 
verdadei ramente encerrada.

Uma leitura sequencial das imagens revela-nos ainda mais pormenores da orga-
nização deste texto, começando pela imagem da folha de rosto, onde encontramos um 
gato preto sentado num livro e que depois volta a ser repetido na primeira página. Só 
que nesta segunda ilustração, o gato, além da sua sombra natural, projecta uma segunda 
sombra mais alongada e, onde, em vez de preto, se revela como um gato malhado; essa 
imagem do gato malhado alonga-se unidimensionalmente sobre a página de um livro, 
ganhando a consistência de um símbolo, como se a sua presença, ou mesmo dominância, 
na narração que se segue, fosse essencial. Realmente, na ilustração a seguir, o que encon-
tramos, é um pequeno gato malhado que brinca e salta, num trajecto determinado na 
página por um tracejado indicativo e que, na página seguinte, vai refugiar-se no colo 
da mãe. De novo, e em sobreposição, diversas imagens do gato a saltar, só que agora, 
não indiscriminadamente, mas para o escuro, que a página seguinte sinaliza como um 
vórtice assustador. A caminhada do gato contornando o escuro é dada por pegadas 
deixadas pela página, e que o levam a passar para o outro lado, movimento esse de-
monstrado no texto por uma metade de gato cuja continuação corporal nos surge na 
página a seguir. Só que agora, ao virarmos a página, encontramos um gato com as patas 
dianteiras já negras e, apesar de se ter escondido para não ser apanhado “em fl agrante 
de escuridão”, as ilustrações que se seguem vão alertar-nos para o facto de que ele vai 
fi car cada vez mais negro, até se confundir totalmente com o escuro que vem procu-
rando, na sua desobediência.

A afl ição do gatito é revelada através de três ilustrações, em que o negro domina 
a imagem e em que traços dourados, simbolizando as lágrimas do gato, o conduzem à 
aceitação desse mesmo escuro; então, «todo estremolhado» descobre que afi nal tudo 
fora apenas um sonho, e o alívio do gato, transmitido por um retomar dos dourados, é 
acompanhado por uma descoberta sensacional, quando o gatinho descobre que o negro 
está também nas pupilas da sua mãe, e portanto o escuro não podia ser mau.

As imagens que fomos descrevendo são igualmente reforçadas pela utilização de 
um desenho a traço grosso, o que, em vez de delimitar as fi guras em cena, as dilui um 
pouco no cenário, criando uma simbiose fundamental para o leitor compreender que 
a experiência do pequeno gato se refl ecte no meio que o circunda. Quanto às cores 
utilizadas, além de azuis e vermelhos, insiste-se sobretudo na predominância do amarelo 
e neste em contraponto com o azul/muito escuro (o escuro da noite). Além disso, na 
maioria das ilustrações procura dar-se uma ideia de profundidade, mas sem usar ima-
gens tridimensionais; antes, utilizando imagens sobrepostas, representando momentos 
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tempo ralmente em sucessão. Assim, a profundidade temporal é mais importante do que 
a espacial, já que o cenário da narração é subalternizado perante a noção de tempo 
interior, ou melhor de tempo de aprendizagem, vivido pela personagem principal, o 
gatito chamado Pintalgato.

Como acontece em grande parte das obras de Literatura Infanto-Juvenil, também 
neste texto de Mia Couto, a imagem não serve apenas para ilustrar o escrito, havendo 
uma interligação profunda, em que a ilustração dialoga, esclarece e contribui para um 
aprofundamento das palavras. Por essa razão, quando procedi á aparente leitura das 
imagens, tive de ir descodifi cando diversas dimensões do texto literário, resumindo 
situações e mencionando tópicos e assuntos.

Neste discurso literário de O Gato e o Escuro o poético é a convergência entre 
o visual e o escrito, sendo o leitor chamado a reparar a fractura que rompe com a 
conti nuidade do habitual. Aliás, a obra reune dois procedimentos de semantização do 
discurso poético: um primeiro, a tematização, cuja função é categorizar e classifi car 
procedimentos da personagem actuante e um segundo, de fi guratividade, que concre-
tiza algumas suges tões do poético. Este último procedimento, funciona em O Gato e o
Escuro através de um acúmulo, de uma saturação, de imagens, que produz um efeito 
de real/concreto, arrastando o leitor para uma interpretação icónica intuitiva do mun-
do sugerido. Compete então a esta fi guratividade, além de estabelecer uma tentativa 
de leitura do verbal através do visual, criar visualidade no escrito, fazendo com que o 
texto poeticamente organizado se reforce pela plasticidade. Assim, as ilustrações, na sua 
linguagem imagística, convertem-se num modo inteligente e efi caz de criar um cenário 
para a prosa poética, conseguindo rearticular a tradição da Literatura Infantil, em que a 
imagem servia cegamente o verbal.

Entrando agora mais na organização das estruturas narrativas utilizadas em O Gato e 
o Escuro e começando por uma rápida abordagem das personagens, vemos que o texto 
é marcado poeticamente por uma clara economia, seguindo a tendência de concentrar 
a história em intervenientes essenciais para evitar a dispersão do leitor. Assim, tudo gira 
à volta de uma personagem principal, o Pintalgato, secundado por uma única persona-
gem adjuvante, a mãe Gata, e uma única personagem oponente, o escuro, que repre-
senta tudo o que a personagem principal teme e tem de ultrapassar. A caracterização 
das fi guras em cena é muito simples, sendo o protagonista defi nido por um atributo 
físico, ser um gato malhado, que se reveste de um componente simbólico de carácter 
moral. Implicitamente é transmitida a ideia de transparência de comportamentos e de 
rectidão de intenções.

A personagem adjuvante, como sucede com frequência na matriz de Literatura 
infantil é uma pessoa de família, a mãe, cujo relacionamento com a personagem prin-
cipal é indiscutivelmente de ternura e de protecção. Fisicamente, só lhe conhecemos os 
olhos: «claros e luminosos, salvo uma estreitinha fenda preta», e psicologicamente, só 
sabemos dos seus atributos maternais, aqui resumidos, antologicamente, na frase «sorriu 
bondades, ronronou ternuras».

Mais difícil é determinar o grau de oponência do escuro, apesar do ponto de partida 
nos parecer óbvio; isto é, se no começo sentimos que o título do romance podia ser O 
Gato contra o escuro, rapidamente a aditiva e do título, O Gato e o Escuro se vai tornando 
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mais multifacetada, complexifi cando a sua componente de acrescento de informação. 
Logo, com o decorrer do texto, o antagonismo inicialmente presente entre o gato e o 
escuro circundante vai-se diluindo, à medida que os dois se vão reunindo, integrando e 
fi nalmente identifi cando, convertendo o escuro de uma personagem oponente num tema 
em discussão. Para tal, contribui o desenvolvimento do enredo da história, que passamos 
agora a apresentar. Para começar, convém referir que o enredo é de tipo fechado, abrindo 
com uma introdução de teor bem afectivo, já que o narrador simula um diálogo com 
os fi lhos, – «Vejam, meus fi lhos, o gatinho preto»… Segue-se a menção do problema 
a ser desenvolvido no romance: «Pois ele nem sempre foi desta cor». O enunciado de 
um questão polémica exige uma resposta explicativa e será então esse o conteúdo do 
desenvolvimento do enredo, que agora se inicia. Esse mesmo desenvolvimento abre 
com a menção subreptícia do contador da história, de novo reforçando a carga afectiva 
presente em toda a narrativa: «Conta a mãe dele»… e depois aí vem o que ela conta, a 
aventura do fi lho, que era amarelo e «por motivo de um susto», tinha fi cado preto: «Vou 
aqui contar como aconteceu essa trespassagem». No primeiro episódio, é identifi cada a 
personagem e o vezo de se passear «onde o dia faz fronteira com a noite»; no segundo 
episódio, são-nos apresentados os avisos da mãe, que insiste com o fi lho para não se 
debruçar excessivamente sobre o escuro; no terceiro episódio, deparamo-nos com um 
pequeno gato cada vez mais interessado em conhecer a noite; no quarto episódio, o 
gatito passa fi nalmente a fronteira da escuridão, entrando na noite; no quinto episódio, 
o gatito descobre que o negro se colara a ele e que não retomava mais a cor natural. 
Afl itíssimo, com medo do castigo, o gato defonta-se com o escuro, num diálogo onde 
a narração atinge o clímax narrativo, e em que os dois medos se debatem: o medo do 
gatito com o do próprio escuro mergulhado na solidão: «Que vida a dele, sempre afas-
tado da luz». Depois deste longo debate entre o gato e o escuro, o gatito aprende a 
sentir-se solidário, a não ter mais receio, e a identifi car o escuro que se encontra à sua 
volta e que deve ser encarado com naturalidade.

Estas personagens vivem esta intriga/enredo para dar voz à temática expressa e 
que só vou abordar nos seus planos gerais de criação literária, movendo-me da super-
fície para a profundidade textual. Num primeiro plano, no plano imediato do textual, 
o texto revela-se como extremamente simples, apresentando-nos um gatito malhado 
que quer ver como é o escuro e, por isso, um belo dia, mergulha nele, tendo então 
difi culdade em sair. Finalmente consegue, ao descobrir que toda esta afl ição fora um 
sonho, perce bendo igualmente que o escuro não era mau, já que estava até dentro dos 
olhos ternos da mãe gata.

No segundo plano, o das implicações textuais, deparamo-nos com um pequeno gato 
que, apesar dos conselhos da mãe que o tenta proteger de experiências assustadoras, é 
desobediente e vai a locais proibidos; por isso, terá de sofrer uma punição e só após o 
seu arrependimento confesso, poderá sair do escuro e retomar a luz do dia. Finalmente, 
se descermos ainda mais às profundidades da organização do texto e procurarmos as 
‘implicaturas’ textuais, deparamo-nos com as preocupações constantes da obra de Mia 
Couto: uma desvalorização da cor, como elemento distintivo entre os seres humanos e 
uma superação de todos os preconceitos que atribuem valor moral à cor da pele, iden-
tifi cando o branco/claro como bom e o negro como o mau e o condenável. Esta luta 
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contra a segregação do negro é enfatizada quando o gatito, apesar de assustado, se 
confronta com um escuro que sofre e chora. Pela sua importância, vamos ler o texto:

O escuro ainda chorava:

– Sou feio. Não há quem goste de mim.

– Mentira, você é lindo. Tanto como os outros.

– Então, por que não fi guro nem no arco-íris?

– Você fi gura no meu arco-íris.

– Os meninos têm medo de mim. Todos têm medo do escuro.

– Os meninos não sabem que o escuro só existe é dentro de nós.

O diálogo arrasta-se por mais meia página, reafi rmando sempre o distanciamento 
do escuro/negro do mau e do assustador e enfatizando a ideia que somos nós, cada 
um de nós, que cria os seus medos e que estes não têm qualquer ligação à cor, ou do 
ambiente ou da pele. Apesar de Mia Couto insistir que cada homem é uma raça e ter 
mesmo colectâneas de contos a exemplifi car esta ideia, sabe também que preconceitos 
são difíceis de mudar e por isso preconiza um mundo novo, integralmente renovado: 
«Só um mundo novo nós queremos: o que tenha tudo de novo e nada do mundo», 
desabafa, em síntese, uma das personagens dos seus contos6.

Esta tessitura literária complexa faz-nos retomar a discussão possível sobre a presen-
ça real de uma prosa poética, entrecortada por pequenos poemas em prosa, iluminada 
por ilustrações adequadas e dando voz a diversos motivos literários que enriquecem 
o texto em profundidade, conferindo nuances particulares à tematização. Assim, em O 
Gato e o Escuro, Mia Couto elabora então um texto em que mais importante que a 
narração dos acontecimentos, ou mesmo do que a descrição ocasional, se revela a su-
gestão que, através de uma leitura participativa do leitor, valoriza diversos símbolos da 
Literatura infantil universal. Para a existência do símbolo é necessário que uma metáfora 
se repita e universalize, levando o leitor a uma resposta imediata a um estímulo literário, 
interpre tando sem custo o sentido profundo de algum processo imagístico: é isso que 
acontece em O Gato e o Escuro com a utilização do amarelo, do dourado que, como 
explica G. Jean7 é repetidamente utilizada nos contos tradicionais, devido à valorização 
do metal mais precioso de todos, o ouro. A identifi cação da cor com o valor, transforma 
os cabelos (ou os pelos) dourados, como tem o Pintalgato, em metonímia de excelência 
física e moral, assim como de força de vontade difícil de quebrar: daí que o gatito que 
pretende conhecer o escuro, se mantenha inabalável na sua busca, apesar do medo 
experimentado e dos conselhos da mãe.

Um outro motivo utilizado neste texto, e que se ergue como um lugar-comum nesta 
matriz literária, é o uso do espelho como uma via para o conhecimento de si mesmo. É 
vendo-se ao espelho que a Fada Oriana8 de Sofi a de Mello Breyner compreendeu que 

autor o problema do racismo não é solucionável, no seu último livro A Chuva Pasmada (2004) a cor da 
pele só aparentemente se revela como um elemento decisivo nos relacionamentos das personagens. 

7       George Jean (Le Pouvoir des Contes, Casterman, 1990) remete-nos com frequência para a simbologia das 
cores, assim como para a descodifi cação intuitiva que lhes atribuímos.

8       Sophia de Mello Breyner Andresen, A Fada Oriana, Porto, Figueirinhas, 1987, p.33 ss.
9       C.E. Magny, Les Sandales d’Empédocle, Paris, Seuil, 1945, p. 229.
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se estava a tornar fútil, tonta e vaidosa, porque o encarar da própria imagem parece 
revelar verdades escondidas que se tentam escamotear. No caso do nosso Pintalgato 
o espelho é ainda mais pessoalizado, surgindo nos olhos amorosos da mãe gata, e é 
aí que ele descobre «Adivinham? Pois ele viu um gato preto, enroscado do outro lado 
do mundo».

Finalmente, como estereótipo fundamental e aglutinante, encontramos o assunto 
principal desta história tão poeticamente narrada, a metamorfose, e esta nas suas diver-
sas faces: metamorfose do mundo, para o recriar, para o tornar melhor, mais tolerante 
e respeitador das diferenças, mas sobretudo metamorfose de cada um de nós, mesmo 
de um pequeno gato que completa, no decorrer desta narrativa, uma aprendizagem 
essen cial. No caso concreto de O Gato e o Escuro a metamorfose começa num plano 
imediato pelo próprio herói que, apesar de gato, nada tem de animal, guardando as 
características simbólicas que as personagens animais contêm nas literaturas tradicionais. 
Nessas, e tendo em conta modelos universais, esta obra insere-se aparentemente no sub-
modelo mais conhecido e divulgado dos contos maravilhosos, a fábula. Á primeira vista, 
respeita mesmo as suas características mais comuns, já que é uma narrativa abreviada, 
trans missora de conceitos simples e em que seres animais surgem como alegoria, ou 
melhor ainda, como esquema representativo de comportamentos humanos.

Contudo, a semelhança com a estrutura da fábula termina aqui, já que este sub-
modelo do conto maravilhoso vive sempre do conhecimento do leitor da chave inter-
pretativa, isto é, de que cada animal em cena, representa um certo tipo de ser humano, 
com características prédeterminadas, quer qualidades, quer defeitos: por exemplo, o lobo, 
documenta os homens maldosos e grosseiros, a raposa, os seres humanos espertos e 
astutos, a cobra, representa traidores dissimulados e, geralmente, o gato costuma repre-
sentar o poder instituído, sobretudo quando aparece em oposição ao rato, que é o 
povo miúdo e indefeso.

Em O Gato e o Escuro, porém, e apesar da aparente estrutura fabular, esta chave 
de interpretação geralmente assumida, não é respeitada e Mia Couto individualiza 
clara mente o seu Herói, usando uma liberdade de actuação, mais de acordo com uma 
matriz de Literatura Infanto-juvenil e não com a matriz da Literatura tradicional. Nesta 
matriz da Literatura infantil, o gato não representa a frieza da tirania, nem o calculismo 
da maldade, como tantas vezes sucede nas fábulas, mas antes, dá voz a um símbolo de 
criança, guardando dela a tendência natural para a descoberta, mesmo que tal signifi que 
incorrer em acto de desobediência. Aliás, não devemos esquecer que a desobediência é 
um dos tópicos mais comuns da Literatura para a Infância, constituindo as suas causas 
e consequências pontos de partida para muitas histórias infantis. Contudo, como a de-
sobe diência se encontra tangencialmente ligado a uma qualidade criativa e refl exiva, 
fundamental para a descoberta do mundo, é considerada como um mal menor, ou me-
lhor, como um defeito passível de atenuantes. Realmente, se o Pintalgato não tivesse 
desobedecido à mãe e entrado no escuro, nunca tinha percebido a sua beleza!

Portanto, mais do que à tradição fabular, eu ligaria este texto à Literatura Infantil 
mundial, que utiliza a metamorfose como o seu mito por excelência; nesta última matriz 
literária, essa transformação não representa apenas uma passagem para outros seres da literária, essa transformação não representa apenas uma passagem para outros seres da 
10     Ruth Amossy, Les Idées Reçues: Sémiologie du Stéréotype, Paris, Nathan, 1991, p. 19.
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natureza, como acontecia na mitologia clássica, em que o pastor Narciso se converte 
em fl or, ou o deus Zeus se transmuta em touro. No caso específi co da Literatura infantil, 
além de meninos que se tranformam em pombas, veados, lobos, etc.,as personagens 
podem sofrer outro tipo de modifi cações, encolhendo ou sendo aumentados, tornan-
do-se monstros, ou mesmo invisíveis. No fundo, a metamorfose representa, no mundo 
da Literatura para a Infância, um desvio da normalidade, consentânea com o acesso ao 
fantástico ou ao simbólico, uma porta aberta para outros transgressões literário-linguís-
ticas, ou temáticas. Realmente, nesta matriz literária a metamorfose não se reduz, nem a 
uma mudança de espécie, nem a uma mudança de reino, ultrapassando o limite entre 
a matéria e o espírito, apresentando-se, antes de mais nada, como uma expressão de 
audácia, uma transgressão, se é proibida, um privilégio, se é consentida.

No caso em estudo, no caso de O Gato e o Escuro, a metamorfose não só ocorre no 
caminho do gato amarelo que se converte em preto, mas também do escuro que se 
concretiza, que fala e sente, que discorre, e que altera, com o seu signifi cado, a vida do 
gato, que, por seu lado, se vai perfi lando como um símbolo da criança em geral. Assim, 
se para Todorov a metamorfose é o tema mais importante do fantástico, porque repre-
senta a ausência de separação entre a matéria e o espírito como nós os entendemos, 
acrescento que na maioria dos casos presentes na Literatura infantil – O Gato e o Escuro
incluído – a metamorfose permanece imanente e material, reforçando o seu sentido 
literal, o da mudança de forma.

Assim, no meu entender, o que há de fundamental neste processo de metamorfose 
veiculado pela Literatura para a Infância é uma dualidade angustiante, que afi rma a 
mudança reafi rmando a permanência; logo, desenvolve-se um paradoxo essencial, em 
que o menino transformado em lobo continua a sentir-se menino; ou o gato malhado, 
convertido agora em gato preto, parece não deixar de ser malhado!…

Tudo isto, leva-nos então a concluir que a metamorfose, nesta matriz literária, é 
sobretudo uma metáfora, fi ngindo apenas descrever o outro, para se pronunciar sobre 
o próprio; para sugerir um acontecimento, que se calhar não ocorreu, que foi imagi-
nado, ou mesmo,- porque não?- sonhado. Por isso, a metamorfose, além de um mito 
essencial, ergue-se como um exercício de estilo, ou, como nos explica Magny «um mero 
instru mento de descoberta e de expressão inteiramente nova, destinada a explorar os 
abismos da vida afectiva de cada um»9. No caso do nosso Pintalgato, a metamorfose 
surge como mecanismo para o obrigar a encarar, de um modo crítico, as formas de 
actuação vigentes, a organização do mundo à sua volta, com os seus preconceitos, e a 
ver tudo de um modo novo e mais lúcido.

Em O Gato e o Escuro os sinais desejados da mudança são dados pela própria lin-
guagem, como se a metamorfose/metáfora estivesse profundamente enraizada, quase 
encarnada, na personagem principal em cena. De tal modo que, apesar da experiência 
de transmutação vivida pelo Pintalgato, a Dona Gata sua mãe não reage às alterações, e 
a nós leitores ela também parece natural, fazendo automaticamente uma leitura simbó-
lica do texto. No fundo, o que Mia Couto está a pôr em cena são forças vitais antagó-
nicas, que todos nós conhecemos, convertendo a metamorfose do gato num mito de 
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cresci mento, mas também de medo da destruição, vivendo simultaneamente impulsos 
inversos: assim, o Pintalgato procura uma identidade com uma busca de alteridade, 
demonstra o animal que sempre quis ser, iluminando ao mesmo tempo o animal que 
é. A meta morfose anunciada em O Gato e o Escuro é então imaginária e real, sonhada 
e concreta, palavra e ser.

Por isso a temática apresentada, não é apenas ilustrada pela imagem, mas também 
sinalizada pela linguagem e pela escolha de léxico, de um modo sucinto e inovador. 
Neste último, sobretudo pela criação de lexemas novos, fundamentais para a organização 
de um idiolecto sempre oportuno, em que Mia Couto gera a interdependência entre os 
motivos, os temas e as formas de expressão linguística. Por isso surgem diversos itens 
vocabulares, em que palavras, aparentemente novas, transmitem signifi cações múltiplas 
e paralelas, levando a uma economia de vocabulário e de construção gramatical. Deve-
mos acrescentar, porém, que o neologismo nunca é hermético, ou obscuro, guardando 
apenas uma plurissignifi cação que reforça a carga conotativa da palavra.

O primeiro destes neologismos surge logo na primeira página e refere o nome do 
gato como «Pintalgato», elucidando o leitor que ele «era às malhas e às pintas». Depois 
deste lexema novo, outros vão surgindo com regularidade, de um modo intervalado e 
sistemático, como se o autor ao colocar estas palavras novas a alguma distância, não 
quisesse banalizar o próprio processo da sua criação. Seguem-se então, àquela primeira 
entrada, «pirilampiscavam» (os olhos), «tiquetaqueava» (o seu coração), e depois o Pintal-
gato vai «despersianar» (os olhos, de novo), «arcoiriscando» (o corpo), e fi nalmente o 
gatito fi ca «ataratonto» e «estremolhado» (de lágrimas). Nunca aparecem duas palavras 
novas na mesma página, nem mesmo em páginas seguidas. Aliás, cada um destes vocá-
bulos é colocado num local da página onde se destaque, reforçando a tendência natural 
desta prosa poética para a economia e a densidade textual, em que os conteúdos são 
resumidos por estes novos itens vocabulares, claramente formados por aglutinação.

Além disso, como sucede em outros escritos de Mia Couto, estes lexemas idiolectais 
têm como função demarcar os estados de alma da personagem principal, refl ectir o seu 
relacionamento complexo com o contexto da acção, falando poeticamente e de um 
modo original, dos seus sentimentos e dos seus sentidos individuais. Por isso, além de 
referir o coração do Pintalgato, os seus olhos e o seu corpo, é também quando ele se 
encontra mais dividido que se nota que está «ataratonto» e que o acordar súbito de 
um sono choroso o deixa «estremolhado». Em termos de originalidade vocabular, não 
queremos deixar de ressaltar a insistência sistemática no texto sobre o lexema «noiti-
dão», derivado do nome «noite» e cuja formação inovadora é óbvia: do escuro vem a 
escuridão, da noite vem a noitidão.

Uma outra constante deste idiolecto literário de Mia Couto, também presente em 
O Gato e o Escuro, revelador da especifi cidade da sua prosa poética, resulta da presença 
de numerosos ditos populares, que normalmente são desagregados para aumentar o 
seu impacto textual. Assim, o autor obtém um duplo efeito, sobrepondo a um primeiro, 
proveniente do reconhecimento do cliché original, um segundo, advindo da renovação 
desse mesmo cliché, frequentemente pelo recurso a uma antítese contrastante. Assim, 
o texto diz-nos que o gatito «não queria ser visto em fl agrante escuridão», em que o 
cliché verbal reconhecível «fl agrante delito», estereótipo de um esquema mental colectivo, 
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ganha um novo colorido, visto que sabemos que o delito referido é entrar na escuridão. 
Portanto, este recurso à frase feita eleva-se como uma complexifi cação semântica do 
texto, usando um procedimento literário que se transforma em estratégia retórica, pondo 
a frase a cumprir novas funções indiciadoras de implicaturas.

Além disso, em O Gato e o Escuro, todos os ditos utilizados são «imagens pré-fi xa-
das»10, na classifi cação de Ruth Amossy e que o autor subverte, fazendo-nos então refl ectir 
sobre o que foi enunciado e sobre a realidade a que se referem; assim acontece com 
outros exemplos retirados do texto, como «desaguou na outra margem do tempo», em 
que se procede a uma alteração da fórmula «na outra margem do rio». Com efeito, a 
vivência da personagem Pintalgato não a desloca para um novo espaço, antes para um 
tempo – noite/dia, ontem/hoje/amanhã -, que pode transformar o presente em tempo 
interior de aperfeiçoamento. Portanto, é uma viagem íntima e profunda onde o espaço 
apenas contribui para a evolução da experiência. Só aí o escuro personifi cado não se 
desfaz em lágrimas; antes, «desabou em lágrimas», sinalizando-se então simultaneamente 
a escuridão verdadeira, que pesa no coração e que pode levar a um súbito desespero.

Em conclusão, O Gato e o Escuro é uma das obras de Mia Couto mais bem consegui-
das, em que a ilustração, a temática e a linguagem utilizadas se conjugam perfeitamente 
para construir uma prosa poética encantatória, simbólica, com laivos de mítico.

Resumo

Na obra O Gato e o Escuro, Mia Couto utilizou um modelo literário de grande comple-
xidade, de matriz híbrida, para narrar a sua ‘estória’: recorrendo a múltiplos elementos 
constitutivos da linguagem poética, todos estes se reúnem para construir um texto, onde 
diversas simbologias da Literatura Infantil se organizam à volta da metamorfose e dão 
origem a um idiolecto muito rico.

Abstract

In O Gato e o Escuro, Mia Couto used a very complex literary model, of a hybrid 
nature, to tell his ‘story’. Resorting to several structural elements of poetry, he organi-
zed a text where many usual symbols of Children Literature clustered around myths of 
transformation, created a very rich literary idiolect.
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1       «Todos os contos de “Os Grão-Capitães” são intencionais testemunhos, cronologicamente arrumados e 
prefacialmente referidos ao seu enquadramento autobiográfi co». (Óscar Lopes, «Os Contos de Jorge de 
Sena (problemas de um assumido realismo)», in Eugénio Lisboa (org.), Estudos Sobre Jorge de Sena, Lisboa, 
IN-CM, 1984, p. 234).

2       Jorge de Sena, Os Grão-Capitães (Uma Sequência de Contos), Lisboa, Edições 70, 1989. Todas as referências 
posteriores remetem para esta edição, a partir de agora designada apenas por Os Grão- Capitães…

Só quem ama assim as aves/traz o sol todo
 na mão: uma leitura do conto 

«Homenagem ao Papagaio Verde», de Jorge 

de Sena
Palavras-chave: narração ulterior, relato autobiográfi co, Papa-

gaio Verde, amizade, dualidade, piano, gaiola

Keywords: fl ashback narration, autobiographical writing, Green 

Parrot, friendship, duality, piano, cage.

1. Narrativa e memória

Apetece-me explicar, agora, as asas dos anjos.

     Jorge de Sena, Poesia I.

Narrar uma história, passada connosco ou com outros, implica frequentemente o 
trabalho de memória e de recordação, a mobilização do passado tornado presente, campo 
fértil por arar, ansiando pela oportunidade única na passagem de um narrador.

«Era uma vez…», e todo o auditório escutava atento o contador. E são as reminis-
cências dessa fórmula cativante e plena de magia, lugar de reencontro, que se encontram 
no início do conto «Homenagem ao Papagaio Verde», de Jorge de Sena: «Era verde e 
velho». No pretérito imperfeito, o passado persiste na memória, interfere no presente.

Eis que neste conto de Sena, escrito entre 1961 e 1962, um narrador-autor recua até 
aos idos acontecimentos do ano de 1928 (tal como se lê na epígrafe, «Lisboa, 1928»). 
Num relato autobiográfi co1, um narrador autodiegético já adulto, experiente, marcado 
pelas vicissitudes da sua existência, apresenta-se com uma história para contar – várias 
histórias, tendo em conta a colectânea2 de que esta faz parte –, relacionada com um 
acontecimento fulcral da sua infância, emocionalmente relevante. Portanto, o hiato tem-
poral e afectivo entre este narrador que reconta, no presente, factos ocorridos há mais 
de trinta anos, permite uma fi ltragem subjectiva e selectiva da matéria diegética. E, ao 
longo do conto, esse distanciamento surge reiterado pelas formas verbais no presente 
do indicativo, intrusões remetendo explicitamente para o aqui e agora do trabalho da 
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memória, tal como se pode ler nas passagens «E ocupa, na minha memória (…)», «(…) 
não o recordo tão distintamente como a imagem do outro… na imprecisão focal da 
memória a desfocar-se por ele», «(…) e creio (…)» ou «(…) mas creio fi rmemente (…)»3. 
Por outro lado, o narrador evidencia igualmente a compreensão que tem, no presente, 
dos limites do raciocínio infantil:

(…) mais tarde, esse primeiro mistério da minha infância passou a ser celebrado 

na Escola de Medicina Veterinária, já com os requintes da assepsia (…).

(…) e porque foi mesmo, para lá das surpresas contraditórias das “pessoas gran-

des”, tão caprichosas e volúveis (…) a revelação de um carácter.

(…) que eu, criança à espera de vez para a carne assada, imaginava como a 

instalação crónica, no organismo dos adultos, daquela tendência manifesta para 

falarem de cor e a despropósito (…).

No começo das minhas memórias de infância, o Papagaio Verde era um animal 

fabuloso (…).

(…) achava eu (…)

Em verdade, não eram sequer isso, cujo sentido eu não sabia então claramen-

te.4

No entanto, a idade adulta nem sempre cauciona todas as respostas ou certezas 
ambicionadas, por isso afi rma «e ainda hoje não sei se isto é verdade ou mentira». Pela 
mediação da escrita, o narrador fi xa uma realidade que é sua, a qual talvez assim com-
preenda mais claramente, rematando o conto consciente de que «A vida, desde então, 
não me esclareceu muito; mas creio fi rmemente que, se há anjos-da-guarda, o meu tem 
asas verdes (…)»5.

Este é, portanto, um exemplo de narração ulterior, determinada por coordenadas 
afectivas, morais, valorativas, as quais «fazem do sujeito da enunciação (“eu-narrador”) 
uma entidade diversa do protagonista (“eu-personagem”) que no passado foi», dado que 
«a distância é explicitamente mencionada e com ela as transformações de apreciação 
que a sua vigência implica»6.

O conto de homenagem ao Papagaio Verde da infância, único amigo fi el do narra-
dor--criança acorrentado, é, neste sentido, uma estratégia de fi xação do passado:

Escrevo para ser, escrevo para segurar nas minhas mãos inábeis o que fulgurou 

e morreu (…).

E, embora reconheça que nada explica nada, há pontos de referência que se 

3       Id., ibid., p. 27 a 29.
4       Id., ibid., p. 27, 29, 30 e 50.
5       Id., ibid., p. 50.
        «Compreende-se assim que a narração ulterior se encerre por vezes com a enunciação de um presente, 

termo de chegada de um devir evocado a partir da posição de ulterioridade do narrador, que no fi nal do 
seu relato adopta um tom de conclusão epilogal». (Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, Dicionário de Narra-
tologia, Coimbra, Livraria Almedina, 1987, p. 248).

6       Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, op. cit., p. 34 e 109.
7       Vergílio Ferreira, Aparição, [s/l], Círculo de Leitores, 1988, p. 173 e 117.
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erguem como marcos geodésicos e me fi xam o mapa da vida. Sabe-me bem 

relembrar.7

2. No tempo em que os animais falavam

Mas de que falo eu, se não forem aves?

Eugénio de Andrade, O Sal da Língua.

«Verde e velho. Pelo menos, antigo» são os três adjectivos que, no incipit do conto incipit do conto incipit
de Jorge de Sena, de imediato retêm a atenção do leitor, suspendendo o seu julgamento 
até lhe ser explicitado o referente qualifi cado logo no início, mas não identifi cado.

Num mundo infantil de outrora, o narrador, agora adulto, redescobre a dimensão de 
uma fábula, cujas personagens principais são ele próprio e um papagaio verde, antigo, 
sem nome, detentor de uma «personalidade» que o individualiza e fi xa na memória mais 
efectivamente que todos os animais de estimação com nome de bicho ou mesmo de 
gente. O papagaio da fábula infantil é um ser maravilhoso, pois fala, revela-se, escolhe 
as amizades; ou seja, tem carácter. E, «para lá das surpresas contraditórias das “pessoas 
grandes”», como diria uma criança, «tão caprichosas e volúveis, tão imprevisíveis, tão 
ilógicas, tão hipocritamente cruéis»8, esta ave assume o estatuto do amigo que não trai 
e que, invariavelmente, rejubila com a nossa presença.

O extenso parágrafo inicial enuncia os vectores isotópicos que estruturam o conto. 
Nesse sentido, na evocação do narrador confl uem dois tempos distintos, o passado da 
infância e o presente da idade adulta, destacando o papel da memória nesta narração 
ulterior, o confl ito criança/adultos, o reduto da amizade sincera, indissociada da impor-
tância do papagaio na aprendizagem da relação com os outros, a magia do mundo 
infantil e a maravilha da descoberta, incompreensíveis para os adultos que povoam o 
universo do narrador, a dialéctica rebeldia/acomodação. O vocábulo «amizade», utilizado 
quatro vezes, refere-se invariavelmente ao Papagaio Verde, rematando este longo pará-
grafo: «ensinou-me também o que a amizade é»9.

Tal como um refl exo imperfeito, um papagaio cinzento africano, trazido posterio-
rmente pelo pai do narrador, surge como «um negativo, uma sombra, um apagado du-
plo» do esplendoroso, vaidoso e audacioso Papagaio Verde brasileiro, «transbordante de 
presunção e dignidade»10. Na sua retraída timidez resignada, o Cinzento não revelaria 
«por alguém qualquer predilecção afectiva», enquanto que o Verde refi naria uma «aver-
são colectiva, azeda e ruidosa» contra todos, mais ainda, um «crescente pessimismo em 

8       Jorge de Sena, Os Grão-Capitães…, p. 27.
9       Id., ibid., p. 29.
10     Id., ibid., p. 28.
11     Id., ibid., p. 28.
12     «Como o próprio Jorge de Sena admite, a busca do Outro – entendido quer no sentido de outra pessoa, 

quer no sentido do outro lado, ou lados, da nossa própria personalidade – está em toda a sua obra». (Fran-
cisco Cota Fagundes, Metamorfoses do Amor: Estudo Sobre a Ficção Breve de Jorge de Sena, Lisboa, Edições
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relação ao género humano», que, excluindo o narrador criança, o leva a aproximar-se 
dele e a encetar uma relação de entendimento não acessível ao «mundo hostil dos 
adultos que [o] cercavam de solicitude e de clausura»11.

Figuras de contornos nitidamente alegóricos, ambas as aves refl ectem a dualidade 
do próprio narrador, a faceta positiva e a zona sombria no seu carácter12. Como um 
duplo, por um lado, o Papagaio Cinzento corporiza a incapacidade do tímido jovem 
em se sobrepor à manipulação dos pais, em fazer valer os seus desejos e vontades 
junto dos adultos, no fundo, a sua individualidade13. A situação em que vive o Cinzento 
rapidamen te lembra a do menino: «a mansidão muito dócil do resignado e acorrentado 
escravo»14. A não aceitação desta faceta negativa fá-lo rejeitar e negar, talvez inconscien-
temente, a ave com que se identifi ca. Porém, este prisioneiro submisso quer deixar de 
o ser – dentro de si sente a iminência do quebrar das correntes, que se vai impondo 
como uma inevitabi lidade do processo de crescimento, nesse «mundo hostil dos adultos». 
Consequentemente, o Papagaio Verde, pelos traços de carácter que lhe são atribuídos, 
assume o lado positivo do duplo, que acabará por eclipsar o negativo, tal como a ave 
brasileira se impõe, mal trata e ofusca a africana. O narrador di-lo claramente:

O Papagaio Verde, pousado no meu ombro, arreliava-o com gritinhos (…). O 

Verde saltou para cima do Cinzento e, em três tempos, deu-lhe uma sova que 

o pôs no canto da gaiola que depois pilhou conscienciosamente, virando, para 

despejá-los, o bebedouro e o comedouro, e varrendo para o chão da varanda, à 

força de asas, patas e bico, tudo o que derramara ou estava pousado no fundo 

da gaiola. O outro, olhando de banda, não se atrevia a um gesto; e o Papagaio 

Verde voltou para o meu ombro (…).15

À semelhança destas atitudes do Papagaio, posteriormente será o menino que, du-
rante uma acesa discussão entre os pais, defenderá a mãe: «Eu dei-lhe um pontapé no 
baixo-ventre, que o fez, num urro, largar a faca que apanhei», «Eu, abaixando a boca, 
mordi-lhe a mão [à criada] (…) e eu à frente, dando pontapés aos detritos que havia 
no passeio, entornando caixotes de lixo, que estavam nas portas, e urinando contra as 
árvores como faziam os cães»; ou, na escola, onde é atacado e humilhado pelos colegas, 
«ripostando eu com uma raiva que não era das regras do jogo, porque eu procurava 
ansiosamente agredir, com ímpetos assassinos»; após a morte do Papagaio Verde, con-
fessa: «Cheguei mesmo a torturar o Papagaio Cinzento»16.

No Verde, encontramos a rebeldia, a real possibilidade de libertação, de assunção 

        Salamandra, 1999, p. 43). Tal como na “História do Peixe-Pato”, também no conto em estudo o Outro é 
alegoricamente representado por um animal, com quem o protagonista cria um profundo envolvimento 
afectivo.

13     «Ninguém me perguntava ou me ensinava a perguntar o que eu queria ou o que eu pensava; (…) e 
ambos (…) afi nal me ignoravam», «Eu fi cava atemorizado e trémulo, ouvindo falar de colégios internos, 
de proi bições de brincadeiras, de suspensão das lições de piano, coisas piores». (Jorge de Sena, Os Grão-
Capitães…, p. 35 e 44).

14     Id., ibid., p. 28.
15     Id., ibid., p. 41.
16     Id., ibid., p. 44 e 49.
17     Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Dicionário dos Símbolos, [s/l], Círculo de Leitores, 1997, p. 200 e 682.
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(mesmo que forçada) da sua individualidade, que o próprio narrador não poderia conter 
por muito mais tempo. A relação que ambos mantêm com os adultos, pelo facto de 
viverem dominados e contrariados, rege-se pelo crescente «desprezo», pelo «crescente 
pessimismo em relação ao género humano».

Dialecticamente associadas ao estado de inconsciência/consciência, as cores dos 
papagaios – cinzento e verde – também adquirem signifi cações profundas. Em termos 
simbólicos, «O recém-nascido vive no Cinzento. A partir do dia em que a criança vive 
de olhos abertos, todas as espécies de cores o rodeiam cada vez mais»; a cor verde 
representa, portanto, o «despertar da vida», a esperança, a força17, se bem que este seja 
um amargo despertar18.

Embora revendo-se em ambos, é devido à identifi cação positiva com o Papagaio 
Verde que o narrador construirá os laços de amizade que os tornarão inseparáveis. De 
certo modo, o Papagaio ensina-o, pelo exemplo.

Irá, então, fi rmar-se uma ligação profunda, através de uma aproximação gradual, 
marcada por rituais, o que imediatamente traz à memória o Principezinho, de Antoine 
de Saint-Exupéry, quando a personagem conhece a raposa19. Os primeiros contactos 
com o Papagaio Verde são unicamente visuais, olham-se ambos muito pouco, mas, 
gradualmente, iludindo as proibições, «Ficávamos (…) os dois numa contemplação 
embebida»20. O encontro inicia-se, então, por meio de um silencioso diálogo do olhar. 
De seguida, o narrador toca-lhe com um pau, onde a ave «condescendia em pousar de 
leve um pé trémulo».

Num momento de crise na vida conjugal dos pais, a ligação entre ambos conso-
lida-se. Arrastado por eles para o palco das discussões, como objecto utilitário numa 
«guerra cujas causas eu não entendia», onde tem um papel, «pela jogada impotência e 

18     No prefácio de Os Grão-Capitães, Jorge de Sena afi rma que «estes contos são cruéis» (p. 20), neles se evoca 
uma realidade tantas vezes negada – o mal. «Assim, se estes contos são cruéis, a crueldade não é deles, 
nem de quem os escreveu, mas do que fi zeram à vida. E esta só é monstruosa, não porque algo o seja 
em si, e sim porque o repouso egoísta, a ignorância, a falsa inocência, são feitas de um sempre crescente 
juro de monstruosidade» (p. 20-21).

        Sugestivamente, o autor inicia a colectânea com um conto protagonizado por uma criança, que, abrindo 
os olhos e o coração para a vida, dá os primeiros passos no longo (e nem sempre bem sucedido) caminho 
de integração no mundo dos adultos.

19     Se o Papagaio Verde verbalizasse as suas emoções, repetiria certamente estas palavras da raposa. Vale a 
pena relembrar: «Mas, se tu me prenderes a ti, a minha vida fi ca cheia de Sol. Fico a conhecer uns passos 
diferentes de todos os outros passos. Os outros passos fazem-me fugir para debaixo da terra. Os teus hão-de 
chamar-me para fora da toca, como uma música. (…) É preciso ter muita paciência. Primeiro, sentas-te um 
bocadinho afastado de mim, assim, em cima da relva. Eu olho para ti pelo canto do olho e tu não dizes 
nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas todos os dias te podes sentar um bocadinho mais 
perto…

        (…) [um ritual] É o que faz com que um dia seja diferente dos outros, e uma hora diferente das outras 
horas». (Antoine de Saint-Exupéry, O Principezinho, Lisboa, Editora Caravela, 1987, p. 69 e 70).

20     Jorge de Sena, Os Grão-Capitães…, p. 29.
21     A passagem que relembra o desentendimento entre pai e mãe associa-se a imagens de evidente agressi-

vidade e confl ito bélico, patentes nas expressões «violência do temporal», «safanões à porta», «gritos», 
«tumulto», «aliança», «negociar a paz de uma guerra», «exércitos inimigos», «plenipotenciário», «refém», 
«os aliados e os pacifi cadores, as terceiras forças de “cruz vermelha” e de neutralismo», «os cadáveres, as 
cápsulas, o lixo das guerras modestas e localizadas», «regime doméstico». (Ibid., p. 35 e 49).

22     Id., ibid., p. 36.
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pela passividade disputada, muito mais de um refém que de um embaixador», o narra-
dor tanto era «empurrado para os braços trémulos» da mãe, como «era retirado deles 
e posto de lado, fora da porta, como a bandeira branca que, depois de brandida e de 
surtir efeito, fi ca no chão»21. Assim, como reduto fi nal, resta ao narrador, na varanda, a 
conversa com a ave nessa «idêntica solidão acorrentada».

A etapa seguinte aproxima-os fi sicamente, pois o Papagaio começa a tocar-lhe com 
a pata no dedo que vê estendido para si. Além disso, «cantava comigo, aceitava da mi-
nha mão alguma das coisas, como um talo de couve, que ele apreciava»22. Numa outra 
oca sião, sendo maltratado pelas criadas com um banho de água, pois não conseguiam 
dominar a fúria com que atacara o chinelo às bicadas, deixa que a criança lhe pegue e 
o seque do «forçado banho. Daí em diante, foi que a nossa leal camaradagem se fi rmou, 
sem hesitações nem reservas»23.

O «dia triunfal» acontece quando o Papagaio Verde se solta e ninguém na casa o 
conseguia apanhar. Aí, o narrador entra em acção, não precisando sequer de o violentar, 
dado que a ave, já conquistada, foi ter com ele, deixou-se agarrar e «instalou-se no meu 
dedo»24. A partir de então, ambos passam a andar pela casa, sendo a sala do piano o 
espaço predilecto: «Eu próprio o prendia e soltava da gaiola, e ele esperava com paciência 
as horas em que iria buscá-lo para o trazer à sala». A amizade entre ambos manifesta-se 
ainda nas «mordidelas carinhosas na minha orelha», que o papagaio lhe dava.

O desgosto viria ensombrar esta amizade no momento em que a ave adoece com 
boqueira, que, alastrando, o impede de se alimentar. A debilidade física gradual impossi-
bilitá-lo-ia cada vez mais, até que um dia, «chorando, senti que a pata esmorecia no 
meu dedo. Foi a primeira pessoa que eu vi morrer»25. Num último fôlego de irreverência, 
solidário com a angústia do amigo, obrigado a enfrentar a hostilidade dos adultos, o 
Papagaio Verde pronunciou as suas inesquecíveis derradeiras palavras «numa voz clara 
e nítida dos seus bons tempos de chamar os vendedores que passavam na rua: “ Filhos 
da puta!»26.

3. Uma Arte da Música

Ouço-te, ó música, subir aguda/à convergente solidão gelada

Jorge de Sena, Poesia II

A proximidade entre a criança e o Papagaio consolida-se, entretanto, através da 
música, partilhada por ambos. E, antes disso, através da palavra.

O Papagaio consegue articular os sons que caracterizam a capacidade humana da 

23     Id., ibid., p. 38.
24     Id., ibid., p. 39.
25     Id., ibid., p. 48.
26     Id., ibid., p. 48.
27     Id., ibid., p. 30.
28     Id., ibid., p. 30.
29     Id., ibid., p. 34.
30     Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, op. cit., p. 464.
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fala, o que o torna «um ser maravilhoso» e mais próximo do narrador. Num primeiro 
momento, este recorda o «reportório bravo, truculento, metaforicamente expressivo», os 
«impropérios que escandalizavam a vizinhança»27, cujo alcance, porque criança, só mais 
tarde viria a entender na sua plenitude. Portanto, «Não foi assim, na escola ou na rua, 
que eu aprendi os nobres palavrões essenciais à vida»28. A inocência desta aprendizagem, 
que também escandalizava a mãe, contrasta com a perversa realidade familiar, visto que, 
durante as discussões domésticas à porta fechada, o próprio pai não se inibia de os 
reproduzir em voz bem audível, dirigindo agressões verbais à esposa.

De seguida, o narrador relembra uma das cantigas em voga que o Papagaio reprodu-
zia, quando era solicitado pelo menino, e a incomunicabilidade propositada e desafi ante 
que, com desprezo, fazia sentir às criadas que queriam cantar com ele, porque nesse 
momento «calava-se logo, quieto e sério, fi tando-as de bico entreaberto»29. O restrito 
entendimento entre ambos despertaria a raiva delas, que, com ímpetos de malvadez 
mesquinha, vingativamente provocavam o bicho.

Assumindo o «papel mediador para alargar as comunicações até aos limites do 
divino»30, a música tocada ao piano transforma o narrador num pequeno Orfeu, cuja 
arte acalma os elementos tempestuosos da sua vida emocional e enfeitiça o Papagaio 
Verde, consubstanciando um ideal de comunhão entre dois seres tão distintos31.

Na sala do piano, o narrador tocava e compunha, de forma obsidiante, melodias «que 
se pareciam com tudo o que eu ouvira de triste»32. Como no mito órfi co, este lutador 
não tem capacidade para eliminar o mal, apenas consegue adormecê-lo33.

O Papagaio intervém na execução das melodias tristes, descendo para as teclas e 
passeando hesitante e cauteloso sobre elas. Para além desta, as variadas reacções da ave 
às músicas que percepciona revelam-na como um ser sensível e receptivo a esta lingua-
gem, em oposição à indiferença de alguns familiares, que depreciam o sortilégio dessa 
arte. Se, em alguns momentos de estudo, fi cava a dormitar e parecia desinteressar--se, 
logo ao som dos acordes de certas melodias revelava a sua predilecção, imedia tamente 
reagindo com o canto, a dança e abrindo as asas, em sinal de adesão entusiasta. Tam-
bém o narrador humaniza a ave, referindo que «se arrepiava na expectativa, de olho 
arregalado» ou que «os gritos dele eram de aplauso que exigia bis»34. Invariavelmente, 
as execuções de alegres melodias estavam condenadas, ao serem abafadas por «uma 
31     A fi gura mitológica da Antiguidade Clássica é matéria poética no «Soneto de Orfeu» (Coroa da Terra, 1946). 

Alguns dos seus versos exprimem as vivências do narrador do conto: «(…) Assim eu te ouça, e tenha 
confi ança,/nas outras mortes que me abandonarem./Assim tu me procures, qual criança/pé ante pé, en-
quanto a não fi tarem.//– Que, rendida, virá mais vida imensa,/como vem sempre que um murmúrio vença» 
(Jorge de Sena, Poesia I, Lisboa, Edições 70, 1998, p. 122).

32     Jorge de Sena, Os Grão-Capitães…, p. 45.
33     Deste modo, a evasão pela música termina sempre com a intromissão da autoridade paterna, dado que, 

«estando meu pai em casa, ele batia à porta». (Ibid., p. 45).
34     Id., ibid., p. 45.
35     Novamente no seu estudo sobre «O encontro com o Outro: a “História do Peixe-Pato”», Francisco Cota 

Fagundes afi rma que «O uso literário de animais como modelos do comportamento humano não é único 
em Jorge de Sena nem na “História do Peixe-Pato”. Nem o é a ideia de que a relação entre um ser humano 
e animais pode atingir graus de autenticidade dialógica» (Francisco Côa Fagundes, op. cit., p. 55), o que 
se confi rma pela análise da relação entre o menino e o Papagaio Verde, que gradualmente se constrói e 
consolida, excluindo todas as pessoas que os rodeiam, pais, adultos ou mesmo crianças.

36     Jorge Fazenda Lourenço, O Brilho dos Sinais. Estudos Sobre Jorge de Sena, Porto, Caixotim Edições, 2002, p. 
88.

37     Jorge de Sena, Os Grão-Capitães …, p. 39.
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angústia de exprimir-me [que] me embargava os dedos». Impedido de comunicar pela 
música, não se quebrava a união, pois o Papagaio reagia a este gesto de desânimo, 
acompanhado pelo pousar da cabeça no teclado, vindo ter com ele «pé ante pé», para 
lhe «catar na cabeça o piolhinho»35.

Piano libertador, que acolhe os seus tumultos anímicos, que permite ao narrador 
abstrair-se de um mundo impermeável às suas ânsias e desejos, abre por breves momen-
tos um espaço de libertação, de fuga desejada, certamente também pelo Papagaio 
acorrentado.

A referência à música e à prática do piano reenvia para aspectos autobiográfi cos 
concretos, bem como para o diálogo que o texto seniano estabelece consigo mesmo, 
numa permanente dinâmica de «intertextualidade homo-autoral», reveladora de uma 
«insatisfação perante a incompletude de toda a obra», segundo Jorge Fazenda Lou-
renço36.

A música desempenha um importante papel no convívio familiar do autor-narra-
dor, surgindo como factor de construção de intimidade afectiva com a mãe, mas como 
motivo de discórdia por não ser aceite pela «família toda, com meu pai à frente», por 
considerar a lição de piano como «uma indignidade mulheril»37. A música permite-lhe 
ainda assumir uma atitude de rebeldia, face ao autoritarismo dos familiares, bem como 
a abertura de uma sala proibida38. É com o poder da música que consegue sonhar a 
possibilidade de libertar-se de tudo e de todos.

Esta circunstância autobiográfi ca participa da referida intertextualidade homo-autoral. 
Consequentemente, no trabalho poético de Jorge de Sena, para além das referências 
constantes à música (e também às aves), destacam-se, pela sua signifi cação neste con-
texto, duas das “Trinta e Duas Metamorfoses Musicais e um Prelúdio” de Arte de Música
(1968)39. Lembrando nitidamente a refl exão autobiográfi ca do conto, no poema «“La 
Cathédrale Engloutie”, de Debussy» (datado de 1964), o sujeito poético confessa:

Mesmo a Música,

eles achavam-na demais, imprópria de um rapaz

que era pretendido igual a todos eles: alto ou baixo funcionário público,

civil ou militar.40

Também no «Post-Fácio – 1969», incluído em Arte de Música, o poeta esclarece esta 
situação familiar:

Para os meus maiores, e mesmo alguns dos menores, eu, interessando-me por 
proibida», cujo acesso apenas é franqueado devido às lições de piano, que o transformam em instrumento 

Para os meus maiores, e mesmo alguns dos menores, eu, interessando-me por 
proibida», cujo acesso apenas é franqueado devido às lições de piano, que o transformam em instrumento 

Para os meus maiores, e mesmo alguns dos menores, eu, interessando-me por 

útil.
39     Conquanto o estudo dos motivos da música e das aves não se insira no âmbito deste trabalho, incluirei uma 

brevíssima referência a três textos fundamentais, que explicitamente dialogam com o conto em estudo.
40     Jorge de Sena, Poesia II, Lisboa, Edições 70, 1988, p. 165.
41     Id., ibid., p. 206.
42     Id., ibid., p. 178.
43     Gaston Bachelard, A Poética do Espaço, São Paulo, Martins Fontes Editora, 1993, p.26.
44     Jorge de Sena, Os Grão-Capitães…, p. 30.
45     Id., ibid., p. 36 e 44.
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música e por letras e artes, estava aberto a todas as catástrofes e nunca eviden-

temente seria coronel, almirante, director geral de ministério, ou criatura ganhando 

fortunas, únicas actividades que a família respeitava (…).41

Pela sua evidente relação com o conto «Homenagem ao Papagaio Verde», inclusiva-
mente na datação, que reenvia para o ano de 1962, pela simbiose metafórica conse-
guida entre a música e a ave, destaco alguns versos da parte I do poema «“Requiem” 
de Mozart»:

Ouço-te, ó música, subir aguda

à convergente solidão gelada.

Ouço-te, ó música, chegar desnuda

ao vácuo centro, aonde, sustentada,

e da esférica treva rodeada,

tu resplandeces e cintilas muda

(…)

Ouço-te lá pousada, equidistante

desse clarão cuja doçura é de aço

como do frágil mas potente amor

que em teu ouvir-te queda esvoaçante.42

4. Gaiolas e asas por terra

E o espaço fi ca – ah fi ca – e ninguém ousa

mais que espreitar a medo para dentro dele

Jorge de Sena, Poesia I.

Ao contrário da fi guração poética da casa como espaço acolhedor, agasalhado, 
onde a vida começa bem43, para o narrador a casa paterna (bem como a escola, metafo-
ricamente identifi cada no «uniforme do meu presídio») é um cenário de prisão. Situada 
num andar elevado de um prédio citadino, provavelmente cercada por outros prédios, 
essa «casa triste e soturna»44 mantém-no encarcerado nas suas quatro paredes, impedido 
de sair à rua ou de conviver:

Eu saía muito pouco, a rua era-me proibida, primos meus vinham às vezes 

brincar comigo. (…) Quando essas brigas estalavam, minha mãe mandava-os 

46     Gaston Bachelard, op. cit., p. 105.
47     Jorge de Sena, Os Grão-Capitães…, p. 28.
48     Id., ibid., p. 31.
49     Id., ibid., p. 34.
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embora, e eu fi cava dias e dias remoendo uma autoritária cólera insatisfeita e 

esperando (…).

Afastados rispidamente da minha casa que não frequentavam, como eu não 

frequen  tava a deles, os meus colegas detestavam a minha incapacidade de 

comunicar, o meu isolamento estudioso e vago que não procurava aliados nem 

confi dentes.45

Pássaro desenraizado e sem ninho, longe do seu natural refúgio, privado de «uma 
cálida e doce morada»46, circunscrito à triste frieza do poleiro e da corrente, o Papagaio 
Verde surge aos olhos do narrador como o refl exo perfeito da sua alma acorrentada, 
do seu ser privado de liberdade de movimentos e de convívio. A primeira reivindicação 
solidária da criança seria «a troca de uma situação injusta que confi nava o Papagaio 
Verde à “varanda da cozinha”»47, local onde também lhe era proibido ir. De facto, mesmo 
dentro de casa, são inúmeros os espaços que o narrador recorda como sendo interditos: 
a varanda, a cozinha, o «quarto escuro», a sala do piano, e, nas vésperas da chegada do 
pai, quase toda a casa.

É à memória do prenúncio desse regresso que o narrador associa imagens da 
casa-porta fechada:

(…) cujas portadas de janela se semicerravam como para conservar, em estado 

de graça e de jazigo de família, aquele ambiente de silêncio e treva premonitória. 

(…) Eu, a quem tantos compartimentos da casa eram defesos, fi cava durante e 

após as limpezas, e até ao dia da chegada, encurralado de todo, e sem nada 

que sujasse ou me sujasse.48

Sendo a convivência do casal, durante os curtos períodos de tempo de perma-
nência do pai em casa, pontuada por desentendimentos constantes, insiste o narrador 
nas imagens de «atmosfera de porta e janela fechada em pleno sol»49, da discussão à 
porta fechada e de disputa pela chave. A despeito de uma momentânea sensação de 
libertação, imediatamente a criança se via transformada pelos pais em refém, apanhado 
no meio das quezílias.

Portas que se fecham, chaves que rodam nas fechaduras, compartimentos interdi-
tos convidando à sua devassa, deste modo fi cava o narrador coarctado do mundo dos 
adultos. E quando, de Papagaio Verde no dedo, consegue a magia do grito “Abre-te, 
Sésamo!”, as chaves rodam, as portas abrem-se, as salas da casa franqueiam-se, mas logo 
atrás de si outras portas se fecham, permanecendo o narrador confi nado ao mundo da 

50     O Leitmotiv da solidão e da clausura percorre todo o conto, actualizado por uma rede lexical onde é Leitmotiv da solidão e da clausura percorre todo o conto, actualizado por uma rede lexical onde é Leitmotiv
possível destacar os verbos «confi nar», «proibir», «fechar», «cerrar», ou os nomes «vigilância», «presídio», 
«gaiola», «corrente», «fechadura», «porta».

51     Jorge de Sena, Jorge de Sena, Os Grão-Capitães…, p. 30.
52     Id., ibid., p. 30.
53     Relembra Óscar Lopes, a propósito dos contos desta colectânea, que «A atmosfera comum é a de crueldade 

em todos os tipos de relação social, sejam familiares, de meio castrense ou naval, ou de simples contacto 
(ou depoimento) na vida de café, ou colhido em preambulação nocturna». (Óscar Lopes, «Os Contos de 
Jorge de Sena (problemas de um assumido realismo)», p. 334).
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sua solidão e tendo por única companhia a ave verde50.
O sopro de liberdade do Papagaio relaciona-se igualmente com a sua experiência 

de viagens pelos sete mares, conhecedor dos «ventos do largo, prenhes de fi na espuma 
e de um ardor de andanças»51. Os seus tempos de marinheiro no alto mar haviam-lhe 
deixado marcas profundas, uma das quais se manifestava no vocabulário proferido, 
demasia damente atrevido para admitir a ave ao convívio familiar. No entanto, com 
o passar do tempo, «ia esquecendo aqueles horrores» e, com sentida nostalgia, «só 
os recordava em catadupa, nas suas horas de tédio mais sonhador, em que os dizia 
entrebico»52. Deste modo, a atracção permanente que o mar e a navegação sempre 
exerceram sobre Jorge de Sena, mas desde cedo frustrada pela exclusão forçada da 
Marinha, o apelo constante à viagem, corporizam-se na história do Papagaio brasileiro, 
em exílio forçado num andar lisboeta.

No conto em análise, torna-se evidente uma atmosfera de crueldade e de agressi-
vidade nas relações sócio-afectivas, que envolve sem excepção, embora em diferentes 
níveis, todas as fi guras evocadas, incluindo o próprio narrador53 – quer dentro de casa, 
quer na escola.

Dilacerado pela privação de liberdade, também o Papagaio Verde, indomável e feroz, 
agride as pessoas da casa e o Cinzento à bicada, prolongando-se essa agressividade no 
seu reportório verbal truculento. O que restaria a uma imponente ave tropical exilada, 
acorrentada a uma gaiola de uma casa cinzenta e triste, privada do dom de voar e do 
calor do Brasil? A revolta surda, que apenas o narrador-criança soube ouvir, e, poste-
riormente, a solidão partilhada54.

Lugar de solidão passada, a casa-gaiola mantém-se como uma presença intocada 
na memória do narrador:

E todos os espaços das nossas solidões passadas, os espaços em que sofremos 

a solidão, desfrutamos a solidão, desejamos a solidão, comprometemos a solidão, 

são indeléveis para nós. E é precisamente o ser que não deseja apagá-los. Sabe 

por instinto que esses espaços de sua solidão são constitutivos.55

Numa casa onde não é possível fundar raízes e de onde é impossível evadir-se, o 
narrador criará as suas asas voadoras e a liberdade do olhar na fi gura do Papagaio, do 
qual manterá «uma herança espiritual de bicadas abruptas». Na última bicada que recor-
da, enunciada à mesa, em família, afi rma «categoricamente que os detestava a todos», 

54     A camaradagem duraria pouco tempo, afi rmando o narrador que, após a morte da ave de estimação, «A 
minha solidão tornara-se total», cultivava a «bisonhice» «contra tudo e todos», mostrava-se «ostensivamente 
agoniado num regime doméstico que, de viagem para viagem se azedava».

55     Gaston Bachelard, op. cit., p. 29.
56     Jorge de Sena, Os Grão-Capitães…, p. 49.
57     Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, op. cit., p. 93.
58     «Nas tradições do Islão, o nome ave ou pássaro verde é dado a um certo número de santos, e o anjo Ga-

briel tem duas asas verdes. (…) As almas dos mártires voarão para o Paraíso sob a forma de aves verdes». 
(Ibid., p. 100).
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luta contra o tio, e, «em gritos de choro desatado»56, declara que o seu único amigo 
fora o Papagaio Verde…

Neste mundo marcado pela clausura e confi namento, sentidos tanto ao nível físico, 
como emocional-relacional, a ave representa a libertação e sublimação desse peso terres-
tre, do corpo e da alma aprisionados, qual anjo mediador de um estado superior do ser, 
capaz de «transcender a condição humana»57. Curiosamente, o Papagaio Verde, a quem 
o narrador, no fi nal do conto, atribui a imagem de anjo-da-guarda, lembra as fi gurações 
islâmicas de santos, anjos ou de almas em trânsito para o Paraíso58.

Resumo

Na infância do narrador, o Papagaio Verde, ave tropical em exílio forçado num triste 
andar lisboeta, assume-se como um verdadeiro amigo, partilhando ambos a raiva e o 
desprezo pelos adultos, carcereiros dos voos da vontade e da imaginação. Num espaço 
de clausura asfi xiante, a música tocada ao piano pelo narrador-criança abre-lhe possi-
bilidades de comunicação e permite-lhe a momentânea libertação, sempre na companhia 
do Papagaio Verde, indomável duplo do protagonista.
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Guy de Maupassant (1850-1893) foi um 
dos mais exímios cultores do género do conto, 
cuja estrutura breve e condensada soube bem 

ajustar à visão contundente, pessi mista ou perplexa, que lhe proporcionou a observação – justiçaajustar à visão contundente, pessi mista ou perplexa, que lhe proporcionou a observação – justiça

da atmosfera social francesa, em especial da região da Normandia, nas duas décadas 
que se seguiram à derrota de 1870, na guerra franco-prussiana (em que ele mesmo 
participou), quando o contacto com o inimigo e invasor obrigou as populações a novas 
formas de relacionamento, em coe xistência com os antigos costumes. Formado no con-
tacto e na leitura de Flaubert, amigo de infância de sua mãe, e participante nas «Soirées 
de Médan», de Médan», de Médan» sob os auspícios de Zola, Maupassant revela uma cosmovisão extremamente 
negativista e satírica, coincidente com a estética realista-naturalista e devedora da fi losofi a 
de Shopenhauer, embora ligei ramente matizada com um toque de simpatia e emoção no 
fi nal da vida, na pintura solidária dos deserdados da fortuna, da solidão e da bondade 
incompreendida. Os meios sociais representados distribuem-se entre o campo e a cidade, 
desde as classes mais modestas às mais abastadas, servindo de motivos para a crítica 
dos interesses mesqui nhos de burgueses e camponeses, dos desmandos da religião, da 
infi delidade feminina e das hipocrisias e convenções da vida mundana.

Com uma inegável vocação de contista, o autor publicou, de 1880 a 1891, cerca de 
trezentos contos e novelas, reunidos em dezoito volumes: La Maison Tellier (1881), Made-
moiselle Fifi  (1882), Les Contes de La Bécasse (1883), Miss Harriett (1884), Monsieur Parent 
(1885), etc. Para além das narrativas breves, publicou seis romances: Une Vie (1883), Bel 
Ami (1885), Mont Oriol (1887), Pierre et Jean (1888), Fort comme la Mort (1889) e Notre 
Coeur 1890).

Mais do que a representação de um regionalismo estrito ou do que as reacções 
específi cas da sociedade francesa face às constrições históricas vividas no século XIX, os 
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contos de Maupassant oferecem-nos testemunhos de formas de actuação e pensamento 
que seriam verosímeis em circunstâncias diversas e em qualquer espaço, porque repre-
sentam a psicologia humana no que ela tem de mais universal. Pode-se-lhes bem aplicar, 
alterando-a, a conhecida asserção de que «o regional é o universal com paredes».

Tal é o caso de «La Ficelle», um dos melhores contos de Maupassant. A localização 
no espaço rural da Normandia e a caracterização que o autor textual faz das vestimen-
tas, objectos e animais, da linguagem, das formas de tratamento e dos costumes carac-
terísticos do espaço rústico não nos devem enganar quanto a um pretenso regionalismo, 
geralmente associado aos contos e novelas de Maupassant. O problema representado 
em «La Ficelle» diz respeito às limitações cognitivas do homem, às difi culdades de pro-
va e (auto)crítica que fazem parte de qualquer processo de julgamento, bem como às 
imper feições do comportamento humano, que difi cultam a vida em sociedade. Concei-
tos como a verdade e a justiça, sem servirem de motivos dissertativos no discurso do 
narrador, são, implicitamente, objecto de relativização fi losófi ca, pela simples forma como 
se desen volve e conclui a diegese do conto.

No facto de o protagonista se tornar prisioneiro da sua desgraçada aventura, Louis 
Forestier observa acertadamente que «Il y a quelque chose de kafaien et de labyrinthi-
que, au point que le conte ne peut se refermer que sur lui-même pour recommencer 
à nouveau: “Les plaisants maintenant lui faisaient conter ‘La Ficelle’”. Le conte ramené à 
son statut de pur objet fonctionne comme un piège de la conscience»1.

Este autor refere ainda duas leituras que não me foi possível consultar: a «structure 
de la tentation» à qual Régis Antoine consagrou uma nota em Les Amis de Flaubert (n.º 
38, Maio de 1971) e o facto de Lumbroso (op. cit., p. 532) aproximar o texto de uma 
novela de Gabriele d’Annunzio, La Fine di Candra.

O conto foi publicado em Le Gaulois de 25 de Novembro de 1883 e incluído em 
Miss Harriet. Foi republicado na edição de 24 de Julho de 1984 de La Vie Populaire e na 
de 10 de Novembro de 1887 de Le Voleur. Fez também parte das colectâneas Contes et 
Nouvelles (Charpentier, 1885), Contes Choisis (Librairie Illustrée, 1886) e L’Héritage (Flam-
marion, 1888).

A narrativa inicia-se com a caracterização realista do espaço físico e social que en-
quadra a acção. Passa-se em Goderville, pequena cidade de província, em dia de feira, 
quando os camponeses se dirigem com as mulheres para a praça em que vão vender 
e comprar os seus animais e produtos agrícolas. O narrador tem o cuidado de referir e 
descrever dados que criam o «efeito de real», na sugestiva expressão de Roland Barthes2, 
com intenção tipifi cadora do que é comum nos costumes rurais, completando a pintura 
geral com uma sensação olfactiva que denota da sua parte uma atitude de rejeição, 
quando refere que se sente no ar «aquele acre, horrível odor, humano e selvagem, 
pecu liar à gente do campo».

A partir desse enquadramento global, entra em acção a fi gura individualizada que 

1       Guy de Maupassant, Contes et Nouvelles I, préface d’Armand Lanoux, introduction de Louis Forestier, texte 
établi et annoté para Louis Forrestier, Paris, Éditions Gallimard, 1974, p. 1605. O texto do conto (transcrito 
entre as páginas 1080 e 1086) será citado por esta obra, com a indicação do número das páginas no corpo 
do artigo.

2       Cf. Roland Barthes, «L’effet de réel», in Communications, 11, 1968, p. 84-89.
3       Cf. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, 5.ª edição, Coimbra, Livraria Almedina, 1983, volume 
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lhe serve de protagonista: Mestre Hauchecorne, de Bréauté, assim chamado, tal como 
outras personagens, porque então, em França, os camponeses proprietários ou ricos 
eram tratados pelo epíteto de «Maître».

Dirigindo-se para a praça e vendo no chão um pequeno cordel, Mestre Hauchecorne, 
com alguma difi culdade, por sofrer de reumatismo, abaixa-se para o apanhar e o guardar. 
Como verdadeiro normando, ajuíza o narrador, Hauchecorne pensa que tudo o que pode 
servir deve ser guardado. Apesar de o autor pretender com este traço representar um 
tipo social de um espaço determinado, esse costume não se restringe a um ruralismo 
típico. É uma característica de alguns seres humanos, que tem servido de motivo para 
a alegoria literária do espírito de economia e poupança. Levado ao exagero, resultou no 
cómico universalista de L’Avare, de Molière, por exemplo.

O narrador omnisciente revela os condicionantes psicológicos que determinam o 
comportamento imediato de Mestre Hauchecorne. Ele sente uma sensação de certo mal-
estar, quando de repente nota que está a ser observado por Mestre Malandain, parado 
à porta de sua casa. É alguém com quem Mestre Hauchecorne discutiu, no passado, por 
causa de um cabresto, e de quem ainda guarda um certo rancor de inimigo. Ainda mais 
por esse motivo, Mestre Hauchecorne sente vergonha de estar a ser visto numa posição 
tão amesquinhadora, a apanhar no esterco do chão um simples cordel, e assume uma 
atitude algo teatral e equívoca: esconde rapidamente o cordel por debaixo da camisa e 
guarda-o no bolso das calças, passando a fazer de conta que está a procurar no chão 
qualquer coisa que não encontra. A seguir, fi nge desistir e parte para o mercado, de 
cabeça alta, curvado pelas dores do reumatismo.

Na micro-sequência narrativa seguinte, a estrutura do conto comporta outro frag-
mento de representação dos costumes da multidão de camponeses, na caracterização 
típica das suas maneiras de negociar, desconfi ados das manhas dos vendedores, procu-
rando descobrir os defeitos dos animais a comprar, regateando e reagindo às propostas 
de vendedores e compradores. Terminada a feira, segue-se a costumada refeição na 
hospedaria de Mestre Jourdain, onde comia toda a “aristocracia do arado”, como ironiza 
o narrador. O tempo verbal mais utilizado em todas as sequências de representação do 
espaço social é o pretérito imperfeito do Indicativo, susceptível de sugerir a cristalização 
dos costumes instituídos, que passam de pais para fi lhos, num tempo e espaço social 
em que a vida transcorre monótona e como que estagnada.

No decorrer da refeição, ouve-se à frente da hospedaria rufar o tambor público, 
designação não apenas do instrumento tocado, mas também do homem que o toca, 
espécie de arauto encarregado de anunciar as notícias aos habitantes do burgo. O 
tambor, ciente do local onde podia encontrar as pessoas que tinham estado no merca-
do, já que se trata de costumes instituídos de longa data, faz-lhes saber que se tinha 
perdido, entre as 9 e as 10 horas da manhã, na estrada de Beuzeville, uma carteira de 
couro preto, com quinhentos francos e documentos. Dava dados sobre o proprietário 
e pedia a quem encontrasse o objecto que o entregasse em sua casa ou na prefeitura, 
em troca de uma gratifi cação.

No fi m da refeição, aparece na hospedaria o comandante da guarda, que intimida 
Mestre Hauchecorne a comparecer na prefeitura, acusado de ter sido visto a apanhar 
no chão a carteira perdida, pela testemunha que o tinha observado, quando recolhera 
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e guardara o pequeno cordel. Revistado na prefeitura, amedrontado pela suspeita que 
pesava sobre ele, debalde Mestre Hauchecorne mostra ao prefeito o cordel que tinha 
efectivamente apanhado do chão e debalde afi rma a sua inocência. Não é despiciendo, 
para os objectivos realistas do conto e para a relativização do conceito de justiça, que 
o prefeito também exerça as funções de tabelião da localidade. Nas pequenas cidades 
de província, o exercício da Justiça, as respectivas penalidades e as várias funções de 
apli cação das leis estavam geralmente afeitos a ambos os cargos.

O prefeito-tabelião era um homem grave, de palavras pomposas, que reafi rma a sua 
crença incondicional no testemunho de Mestre Malandain, parecendo-lhe impossível que 
este, que era um homem digno de confi ança, tivesse tomado um simples cordel por 
uma carteira. O pequeno gesto teatral de Mestre Hauchecorne, a tentar esconder do 
observador o que estava a fazer, contribui para tornar ainda mais credível a sua culpa, 
pois que, para Mestre Malandain, se o outro, depois de ter recolhido o objecto, ainda 
fi cara a procurar durante algum tempo no esterco do chão, só podia ter sido para ver 
se alguma moeda tinha caído da carteira.

O conhecimento do caso logo se espalha pelas povoações, mas ninguém acredita 
nos repetidos protestos de inocência de Mestre Hauchecorne, por mais que ele reconte 
a sua história e mostre os bolsos vazios a toda a gente. Nem mesmo no dia seguin-
te acreditam nele, quando a carteira, com o conteúdo intacto, são entregues por um 
empre gado de uma granja que a tinha encontrado na estrada mas, sem saber ler, a 
levara ao seu patrão.

Apesar de Mestre Hauchecorne ter exultado com esse desfecho, pensando estar 
assim provada a sua inocência, quando volta a contar a história nos locais usuais de 
convívio social (à saída da igreja, nas tabernas e nas ruas), as pessoas ouvem-no com 
ar de troça e parecem fazer comentários às suas costas. Repetem-lhe «Gros malin, va!» 
e acusam-no de ter feito devolver a carteira por um cúmplice, contentes da esperteza 
que julgam demonstrar com a própria desconfi ança: «Tais-té, mon pé, y en a un qui 
trouve, et y en a un qui r’porte. Ni vu ni connu, je t’embrouille» (p. 1086).

Para além disto, Mestre Hauchecorne era conhecido pela sua “astúcia de normando”, 
o que ainda mais descredibilizava os seus protestos de inocência. Envergonhado, indigna-
do, sufocado pela cólera e pela confusão, «il se sentait frappé au coeur par l’injustice du 
soupçon» (ibidem). Como dissera ao prefeito, «C’qui m’faisait deuil, (…) c’est point tant 
la chose, comprenez-vous; mais c’est la menterie. Y a rien qui nous nuit comme d’être 
en réprobation pour une menterie» (p. 1085).

As reacções emotivas do protagonista são anotadas ou descritas pelo narrador, 
para tornar mais verosímil a sua caracterização psicológica e a situação existencial de 
qualquer homem que se encontrasse numa situação equivalente. Assim que é acusado, 
Mestre Hauchecorne sente-se profundamente ferido no seu código de honra. Adoece 
e não dorme a noite toda. Os seus protestos de inocência são longa e enfaticamente 
repetidos.

A opinião pública, mormente num espaço social mais limitado, como é o do campo, 
é um importante factor para o bem-estar e a auto-aceitação da imagem do indivíduo, 
que não pode viver completamente independente das opiniões dos outros. Daí as duas 
fases em que Mestre Hauchecorne narra e volta a narrar a sua história a quem o quer 
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ouvir: antes e após a entrega da carteira, quando tem a esperança de que esse facto 
anule a falsa impressão anterior.

Para isto, faz incansáveis tentativas: insiste em deter as pessoas conhecidas nas ruas 
de Goderville, dá uma volta pela aldeia de Bruauté, narra a história aos seus conterrâne-
os, volta na semana seguinte ao mercado de Goderville, expressamente para narrar os 
factos com novos argumentos, alonga a sua narração com novas razões e juramentos 
mais solenes. De toda a maneira, são inúteis os seus esforços. Sente-se irremediavelmente 
ferido pela injustiça da calúnia, pelo cansaço e pelo facto de não ser capaz de tornar 
credível a verdade dos factos.

Isto explica o logro e a tragicidade representados no rápido desenlace do conto. 
Mestre Hauchecorne passa a ser motivo de perpétua chacota. Para se divertirem, os 
trocistas fazem-no recontar a história de «La Ficelle», «como se faz contar uma batalha 
ao soldado que volta da guerra».

Esta referência de Maupassant representa bem o processo de estereotipação com que 
funciona, com excessiva facilidade, a mente humana. Mestre Hauchecorne passa agora 
a ser automaticamente associado à anedota que, na perspectiva popular, corres ponde 
à alegorização da característica esperteza do normando: é aquele que imaginou e que 
conta interminavelmente o episódio de «La Ficelle».

Cada vez mais enfraquecido por toda essa rejeição popular, Mestre Hauchecorne 
adoece e acaba por morrer. No delírio de agonia, no seu típico linguajar rústico, pro-
testa ainda a sua inocência: «Une ‘tite fi celle… une ‘tite fi celle… T’nez, la voilá, m’sieur 
le maire» (p. 1086).

A plurivocidade da palavra «fi celle» é no conto bem signifi cativa, já que, para além 
do seu sentido denotativo (fi o fi no, cordel, cordão), na perspectiva oponencial dos 
campo neses também se actualiza a conotação de “artifício mentiroso” do seu sentido 
fi gurado (manha, embuste, ardil, engano). E, na perspectiva de um destino inevitável, 
que parece divertir-se à custa dos homens, pode dizer-se que o título do conto evoca 
a metáfora “tenir, tirer les fi celles”. Como se fosse o Destino a manipular os cordelinhos 
da vida humana, fazendo agir os homens, sub-repticiamente, sem ser visto, de modo a 
levá-los às suas últimas consequências, tal como acontece no desenlace do conto, em 
que Mestre Hauchecorne se torna vítima dos outros e da sua própria aventura. É aí que 
se representa o dispositivo da ironia trágica da obra: um simples cordel fora uma arma-
dilha capaz de prender um homem, não nos códigos da Justiça, mas no emaranhado 
da própria vida, porque o leva rapidamente à morte. A irrupção do descontínuo vem 
trazer o dese quilíbrio a uma vida coerente e bem ordenada, que se torna impossível 
continuar, uma vez posto em acção o dispositivo de um falso testemunho.

Resumir o conto, comentando-o, permitiu-nos observar a sua estrutura bem cons-
truída, em que as sequências parciais são justifi cadas pela arquitectura do todo, numa 
contiguidade regida pelas leis da causalidade e da necessidade, da coesão e da coe-
rência interna e externa. Permitiu-nos, assim, ir notando alguns meios de que se serve 
Maupassant para criar a impressão de realismo e verosimilhança na representação dos 
caracteres e da acção.

Poderíamos objectar que a morte de um homem, por um facto tão comezinho, 
parece pouco verosímil. Mas tal não é o caso, porque o narrador, por meios indirectos 
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e o mais possível objectivos, próprios da estética a que se vincula, tem o cuidado de a 
tornar justifi cável: Mestre Hauchecorne já é, provavelmente, idoso, sofre de reumatismo 
e preza sobremaneira a sua honra e as repercussões sociais que dela se transmitem, a 
ponto de adoecer e passar a noite em claro, logo após o primeiro dia, quando impende 
sobre si a caluniosa suspeita. Faz tudo o que pode para provar a sua inocência, mesmo 
quando a entrega da carteira e do seu conteúdo tornariam irrelevante essa preocupação. 
É, pode notar-se, um homem excessivamente dependente da opinião pública. Essa confi -
guração física e psicológica torna verosímil que, num meio social que defi nitivamente o 
rejeita e que cristaliza a sua imagem pública como constante motivo de chacota, Mestre 
Hauchecorne caia de cama e acabe por morrer. Para além disto, não nos esqueçamos 
de que se estava numa época em que os cuidados de saúde eram muito precários, 
sobretudo no campo, havia poucos médicos e era baixa a taxa de longevidade.

O conto permite-nos tirar ilações importantes para o conhecimento da natureza 
humana e das formas como os homens se relacionam entre si. Em dois sentidos funciona 
a problematização fi losófi ca do conto: no da limitação cognitiva e no da imposição de 
uma visão anterior.

A limitação da perspectiva de Mestre Malandain leva-o a atribuir uma interpretação 
incorrecta a um facto que não pôde apreender nitidamente, ao perceber um homem a 
recolher alguma coisa do chão, guardá-la e pôr-se presumivelmente à procura de algo 
mais. A diferença entre a realidade e a percepção é acentuada pela incompletude da 
sensação física da visão, num sujeito que observa à distância.

Quando a cena se passa, Mestre Malandain não poderia certamente formular com 
precisão a ideia que mais tarde vai dar foros de verdade à sua impressão, a ponto de 
o fazer servir de testemunha num processo que poderia ser levado a tribunal. Quando 
muito, naquele momento a curiosidade poderia incentivá-lo apenas a fazer incertas 
especulações mentais. Só mais tarde, quando se sabe da carteira perdida, é que lhe é 
possível associar a memória da imagem de Mestre Hauchecorne curvado para o chão à 
confi guração mental de um homem ocupado a recolher uma carteira caída. Assim, a sua 
memória visual já terá ainda menor grau de nitidez e aceitará facilmente a justaposição
de uma imagem equívoca, formada na sua imaginação, para corresponder ao objecto 
de perquirição pública.

Nada mais verosímil naquelas circunstâncias, sobretudo porque o rancor guardado 
das lembranças do passado levaria certamente Mestre Malandain a acarinhar o prazer 
inconsciente de uma informação que culpabilizasse o seu inimigo. Portanto, o observa-
dor pode não ser um mentiroso; pode estar sinceramente convencido do que diz. Em 
con dições de visão defeituosa, facilmente uma simples impressão assume a aparência 
de um facto.

Nos seus esforços de narrativização da realidade que lhe é dado viver e observar, 
o homem tende sempre a preencher com a imaginação as lacunas do que não conhe-
ce, porque o que não se sabe causa normalmente incómodos e inquietações. Tornar o 
mundo inteligível, para o conhecermos e o darmos a conhecer, implica sempre um certo inteligível, para o conhecermos e o darmos a conhecer, implica sempre um certo inteligível
grau de fi ccionalização da parte de qualquer narrador, não só nas narrativas literárias, 
mas nas mais diversas narrativas que fazem parte da nossa vida quotidiana, incluindo 
aquelas que dirigimos a nós mesmos, mentalmente, ao tentarmos fornecer explicações
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a qualquer dado mal conhecido, no esforço de bem o compreendermos. Quem pensa e 
quem fala fá-lo sempre de um lugar determinado, limitado, que lhe não permite aceder 
a toda a verdade. Não pode deixar de elaborar a sua visão do mundo senão a partir da 
sua situação de sujeito, dos seus interesses, preferências, preocupações, curiosidades, 
desconfi anças, crenças e estereótipos, amizades e rancores relativamente aos assuntos 
de que fala ou em que pensa. O conceito de verdade é sempre relativo. A subjectividade
do homem não pode evitar o facto de se manifestar em todos os seus actos e palavras, 
interferindo inevitavelmente nas suas convicções e nas mensagens que transmite aos 
outros.

O sentido de «dar a conhecer» ou «tornar conhecido» está implícito nos vocábulos 
«narrar», «narrativa» e «narrador», que provêm do adjectivo latino gnarus («conhecedor», 
«sabedor»), relacionado com o verbo gnosco, todos lexemas que derivam da raiz sânscrita 
gnâ, que signifi ca «conhecer»3. A especulação e a fi ccionalização são processos comuns na 
nossa forma de sentir e tornar inteligível o mundo, para o darmos a conhecer. Sem que 
possamos estar inteiramente conscientes, as nossas lacunas de conhecimento, preenchi-
das com construtos da imaginação, logo assumem, aos nossos próprios olhos, a matéria 
das verdades incontestáveis. Por este motivo é que bem se pode dizer «Quem conta um 
conto acrescenta um ponto».

A partir do momento em que uma testemunha credível vem resolver o mistério credível vem resolver o mistério credível
de uma situação que provoca curiosidade, inquietação ou medo, a tendência geral é 
para se apaziguarem os ânimos, na calma que resulta de um problema que se julga 
resolvido de vez. A tendência do homem é para tomar o caminho das certezas e fugir 
das dúvidas que possam surgir. Muito difi cilmente um problema que se julga resolvido 
a contento da opinião pública (ou de quem detém o poder) voltará a ser reaberto e 
reequacionado.

É, por tudo isto, mais fácil a todos os fi gurantes aceitar que os peculiares actos de fácil a todos os fi gurantes aceitar que os peculiares actos de fácil
Mestre Hauchecorne só se podem explicar com a recolha da carteira e, mais tarde, com 
a conveniente devolução do objecto por um cúmplice, para se tentar livrar da acusação. 
Para que é que alguém, sobretudo alguém que sofresse de reumatismo, se incomodaria 
a curvar-se dolorosamente para o chão, por causa de um simples cordel? Nem todos 
são poupados a esse ponto! Sobretudo pelo pequeno pormenor que, no episódio, cria 
o «efeito de real» numa narrativa que se crê verdadeira: é perfeitamente lógico imaginar 
alguém a procurar eventuais moedas que tivessem caído de uma carteira, depois de a 
ter levantado do chão. E ainda porque a conhecida esperteza de Mestre Hauchecorne 
torna pouco credíveis os seus protestos de inocência, emprestando à entrega posterior 
do objecto aparências de astucioso ardil. Tudo se conjuga, assim, para sugerir a culpa 
do acusado, de modo que o mais fácil é, sem contestação, dar-lhe foros de evidência.

A lógica psicológica dos eventos explica-se pelo facto de que, uma vez resolvida 
a questão com o testemunho de Mestre Malandain, a sua versão dos acontecimentos 
passa a impor-se como a única verdadeira, na dinâmica cognitiva das personagens, in-
fl uenciando a consciência de todos os que a partir daí ouvem os protestos de Mestre 
Hauchecorne ou que pensam no assunto. Também esse facto é verosímil. Tal como a 

I, p. 597.
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subjectividade de Mestre Malandain não poderia deixar de condicionar a sua visão do 
mundo, as imagens já elaboradas tendem a fortalecer-se e a cristalizar-se na mente do 
homem, difi cultando--lhe a aceitação de novas imagens que se lhes tentem sobrepor. É 
mais simples manter o status quo do que subvertê-lo com novas problemizações.

E os protestos de inocência do acusado, poderíamos perguntar? Provocam sempre 
desconfi anças, num mundo em que “o homem é o lobo do homem”, como ressalta da 
maior parte da obra de Maupassant. Sugerir um comportamento de constante des-
confi ança é a função das sequências iniciais, que mostram algumas das manhas dos 
camponeses, quando negoceiam na praça.

Na realidade, raramente se lembram as pessoas de que, tal como está consignado 
na Declaração Universal dos Direitos do Homem, todos têm «o direito à presunção de 
inocência até que a culpabilidade seja provada». Sobretudo em casos como o de Mes-
tre Hauchecorne, porque tudo parecer apontar para a culpa do acusado, é mais difícil 
admitir que as presumíveis provas dizem respeito apenas a inseguras e limitadas pers-
pectivas da consciência sempre falível do homem. A Declaração Universal dos Direitos 
do Homem foi adoptada e proclamada pelas Nações Unidas apenas em 1948, muito 
depois da morte de Maupassant, mas os seus princípios são de todos os tempos e de 
todos os espaços, com maior ou menor grau de consciência e de aceitação pela mente 
humana. No entan to, é sempre mais fácil formular certezas apressadas do que ter o 
trabalho de as pôr em causa.

Possuem valor probatório o testemunho e os argumentos aduzidos pelo grupo social 
que exerce a função judicativa no conto? Guy de Maupassant intenta provar que não, 
e a narrativa, na sua estrutura argumentativa tão segura e tão bem construída, prova-o 
à saciedade. No entanto, estou convencida de que, se tal situação se desse na vida real 
e se o objecto não tivesse sido encontrado com o seu conteúdo intacto, o acusado 
seria certamente condenado. O conto apresenta-nos um desenvolvimento similar aos 
pro cessos como age a Justiça, em casos semelhantes e sobretudo quando se trata de 
culpas mais graves, num sistema que não pode deixar de estar sujeito às várias limita-
ções do conhecimento humano e da complexa rede de implicações que condicionam 
a imper feita vida do homem em sociedade.

Numa comunidade regida por lógicas de sentido maioritário, que apenas defende as 
actuações legitimadas pelos diferentes mecanismos de legalização dos comporta mentos 
aceites e reproduzidos pela opinião pública, impera a «letra da Lei» e não o seu «espírito». 
Numa sociedade condicionada por uma tão forte tendência a proteger os seus mem-
bros pela «letra da Lei», com tantas normas e medidas de controlo social, na exigên cia 
do cumprimento estrito de inúmeras leis, decretos, contratos, acordos, protocolos, actas 
e outros documentos escritos, é natural que o que impere seja a lógica da lega lidade 
formal e não a lógica da dúvida, da indeterminação e da fl uidez, sempre presentes na fl uidez, sempre presentes na fl uidez
complexa psicologia humana.

Neste sentido, o conto funciona também como uma alegoria da Injustiça, num mundo 
que se diz justo e vocacionado para condenar os prevaricadores.

Resumo
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Através da perspectiva restritiva e incorrecta de uma testemunha ocular, que infl uen-
cia as consciências com a sua versão, tornando incredível a narração posterior do evento 
pelo acusado, Guy de Maupassant põe em causa, no conto «La Ficelle», conceitos como 
a verdade, a justiça e a confi guração da realidade pela mente humana.

Abstract

Through the restrictive and incorrect perspective of an eye-witness, whose version of 
facts infl uences perception, thus turning the accused subsequent account of the event 
into an untrustworthy fi ction, Guy de Maupassant questions, in the short story «La Ficelle», 
concepts such as truth, justice and the shaping of reality by human mind.
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Modernism.

Guillermo de Torre, na sua clássica e ainda 
decisiva Historia de las Literaturas de Vanguar-
dia, proclama a sua admiração pelo facto do 

mo vimento futurista ter penetrado o território 
português tão cedo, assim se provando que 
«las más nuevas doctrinas» atingem «los luga-
res más extrarradiales»1. Tal ideia corrobora-a o 
teórico espanhol com «la temprana publicación 

de una revista como Orpheu»2.
Este conspecto nacional marcado pelo surpreendente e pelo pioneirismo, pelo mo-

vimento de quem ousa em qualquer parte, colhe-se também, passadas duas décadas, 
na intensa actividade literária que muitos dos de Orpheu, por obra de uns quantos 
contactos3, foram estabelecendo com o país vizinho. Por exemplo, o diário de Huelva La 
Provincia, de 17 de Agosto de 1923, publica em primeira página, com tradução de Rogelio 
Buendía, o poema «Mi destino» de Judith Teixeira. No dia seguinte, a mesma honra é 
concedida a António Botto, saindo, com tradução de Adriano del Valle, o texto «Palabras 
de un avestruz todo gris». Pouco depois, a 22 de Agosto, o mesmo tradutor é responsável 
pelo conto de Mário de Sá-Carneiro «El sexto sentido». Por último, o tradutor de Judith 
Teixeira virá a traduzir, para a edição de 11 de Setembro, «Inscripciones» de Fernando 
Pessoa. E, assim, «el desembarco de los primeros modernistas portugueses en España 
no se retrasa»4, defende um exultante Sáez Delgado, que, com esse achado no jornal de 
Huelva (1923), pulverizava em cinco anos a entrada dos modernistas portugueses em 
Espanha: César Antonio Molina e Pilar Vásquez Cuesta defendiam o ano de 1928.

Volto a mim e abandono o umbral do texto. A glória póstuma de Judith Teixeira 
vai-se fazendo e não deixa de ser interessante que o seu nome tenha, desde há muito, 
cruzado com nomes maiores da nossa literatura. No entanto, se alguma coisa se vai 
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sabendo sobre si, quase tudo se prende com a sua faceta poética e muito pouco com 
a de fi ccionista. É por aí que avanço.

Satânia, livro contendo duas novelas – a homónima e «Insaciada»-, viu a luz do dia 
aos quinze dias do mês de Março de 1927, com chancela dos Editores Livraria Rodri-
gues & C.a. Precedendo a página do rosto, apresenta-se um escaparate com as obras 
publi cadas pela autora, bem como os projectos seguintes distribuídos pelos três modos 
literários (o drama Labareda, o livro de versos Taça de Brasas e a novela Sulcos)5, de que 
chegou a haver alguma notícia. Tais manuscritos, crendo na impossibilidade de uma 
estranhíssima desaparição, existirão ainda à espera do exercício hermenêutico e poderão 
ser um importante elemento de análise da evolução judithiana.

A conglobante intitulação Satânia, no sentido catafórico que quase sempre projecta, 
sugere desde logo a incorporação da obra nos ritos da disforia e do sofrimento moral e 
espiritual. A signifi cação hebraica da palavra Satã, que é, como se sabe, a de «adversário» 
ou «acusador», associada à de «príncipe dos demónios» da tradição judaico-cristã, são 
razão sufi ciente para que se entreveja na titulação judithiana o simbolismo da trans-
gressão e da rebelião. Aliás, no espectro cultural, este estranho e perturbante título 
parece convocar a polémica da «satanic school», expressão esta forjada pelo escritor 
inglês Robert Southey (1774-1843), no prefácio a Vision of Judgment (1821), poema em 
que é especialmente visado Byron (mas também Shelley e Keats), por razões de imora-
lidade, exotismo e arrebatamento, não só na obra como também na vida. Tal sugestão 
não parece andar longe da força do título de Judith Teixeira, propulsor ele próprio 
dos qualifi cativos criticistas de Southey, bem como de uma tradição pouco incrustada 
na literatura portuguesa, mas que, ainda assim, aí contém uma permanência mitigada 
desde o teologismo mediévico, passando pelo diabolismo soft vicentino, pela ternura 
saudosista dos condenados de Manuel Bernardes, pela estranha e quase ausência de 
satanismo nos nossos românticos e ultra-românticos, pelo diabolismo improdutivo de 
realistas, natu ralistas, decadentistas, simbolistas e neo-românticos, até às atitudes satânicas 
de um Fernando Pessoa (que, ao traduzir o «Hino a Pã» de Aleister Crowley6, procura 
suprir a insufi ciência do diabolismo da literatura portuguesa e da idiossincrasia nacional, 
assim inscrevendo nas letras pátrias um modelo de arrebatante sensualismo nocturno), 
de um Teixeira de Pascoaes (que, pouco tempo antes, em Regresso ao Paraíso, procura 
fi xar um literário e torturante Satã: «E Satã, rindo sempre, na perpétua/Embriaguez da 
Ironia,/Regressa à porta trágica, onde espera/Novas almas que chegam,/Em tumultuosas 
levas sucessivas.»7) ou, para atalhar, e bem dentro do nosso tempo, de um José Riço 
Direitinho, autor que vem manifestando um estranho, invulgar e não menos atractivo 
6       Cf. Margaret Drabble, The Oxford Companion to English Literature, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 246: 

«CROWLEY, ‘Aleister’ (really Edward Alexander) (1875-1947), son of a rich brewer turned Plymouth Brother, 
was a diabolist and a bad but prolifi c poet who claimed to be the Beast from the Book of Revelation. He 
joined the Order of the Golden Dawn, a group of theosophists involved in Cabbalistic magic, of which Yeats 
was a member, and precipitated its dissolution when it rejected his claims to ascend to a higher spiritual 
grade». Fernando Pessoa refere-se a Crowley como Mestre Therion, apresentando-se, no poema citado, 
irrefragáveis exemplares de dionisíaco sensualismo nocturno. Vejam-se, uerbi gratia, os versos: «Vibra do 
cio subtil da luz» ou «Vem, está vazia/Minha carne, fria/Do cio sozinho da demonia». (Cf. Fernando Pessoa, 
Obra Poética – III Volume, Lisboa, Círculo de Leitores, 1986, p. 342-344, edição organizada por João Gaspar 
Simões).

7       Teixeira de Pascoaes, Obras Completas de Teixeira de Pascoaes-IV Volume: Poesia, 2a edição, Amadora, Livraria 
Bertrand, 1973, p. 36.

8       Sobre a presença de Satã na literatura portuguesa, veja-se Mário de Albuquerque, «Satã e o Satanismo na 
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dizer narrativo, pletórico de ritualismo onírico-satanista e de inquietação perturbadora.
O livro de novelas de Judith Teixeira inscreve-se na senda motivemática satânica 

supramencionada8, não se fi cando por aí as sugestões titulares. De facto, um outro halo 
se afi rma desde logo: o da presença ameaçadora da morte, alarme que sobreleva a 
história e logo se faz entrecho, convocando nessa persistência temática, entre inúmeras 
possibilidades, nomes mais afi ns, como os de Gomes Leal, dos doentes e sempre atrac-
tivos Cesário Verde, José Duro, António Nobre ou Guilherme de Faria, dos privados da 
vontade de vertente niilista Júlio Dantas, Camilo Pessanha, Mário de Sá-Carneiro ou 
Fernando Pessoa, e, por último, dos obsidiados necrómanos Raul Brandão, António Patrí-
cio, Vergílio Ferreira, Bernardo Santareno ou José Riço Direitinho9. Ora, é neste contexto 
que se insere aquela titulação de Judith Teixeira, plena de ressonâncias estranhizantes 
e necrofílicas.

O livro Satânia, como atrás já fi cou dito, abre com a novela homónima. O incipit 
Literatura Portuguesa», in Jacinto do Prado Coelho (dir.), Dicionário de Literatura – 4.º volume, 3a edição, 
Porto, Figueirinhas, 1985, p. 986-989.

9       Relativamente ao tema da morte na literatura portuguesa, consulte-se Urbano Tavares Rodrigues, «Morte 
como tema nas Literaturas Portuguesa e Brasileira», in Jacinto do Prado Coelho (dir.), Dicionário de Litera-
tura – 2.º volume, 3a edição, Porto, Figueirinhas, 1985, p. 671-675. Possa agora apreciar-se, pela ordem da 
enume ração, o con-tacto dos escritores citados com o tema da morte através de exemplos recolhidos de 
obras suas: «Em mim, o assom-bro, o panico, a estupefacção, a angustia raiaram quasi a inconsciencia e a 
idiotia. Durante muitos dias e muitas noi-tes não dei accordo de mim, nem formulei ideia alguma que fosse 
clara, racional ou nitida./A minha existencia pareceu-me fi nda: a vinda que só a reputei uma canção ao sol; 
emquanto aquella creança existira: pareceu-me truncada desde aquelle instante da sua morte, como um 
rouxinol a que uma bala interrompeu uma aria». (Gomes Leal, Memorias d’ uma Epocha Maldita:I – O Senhor 
dos Passos da Graça, S. Pedro do Sul, Editor – José Gomes d’ Almeida, 1912, p. 348-349.); «E eu passo, tão 
calado como a Morte,/Nesta velha cidade tão sombria,/Chorando afl itamente a minha sorte/E prelibando o 
cálix da agonia». (Cesário Verde, «Setentrional», in Obra Completa de Cesário Verde, Lisboa, Livros Horizonte, 
1983, p. 35.); «E hão-de chorar tambem junto a mim os cyprestes/– Na mystica anciedade d’extranho lethargo 
–/Ala de funebres espectros a tremer…/Da morte, a Sombra archilethal, o Escarneo amargo/Que raro dia, 
rara noite, os não vem ver!…» (José Duro, Flores, 2a edição, Lisboa, Livraria Editora Guimarães & C.a, 1931, 
p. 28.); «Ela sorriu… E ao vê-la silenciosa,/Eu exclamei, num tom vibrante e forte:/«Vem: sê a minha noiva, a 
minha esposa…/Quem és tu?», e ela respondeu: «A Morte».”a minha noiva, a minha esposa…/Quem és tu?», 
e ela respondeu: “A Morte”». (António Nobre, Primeiros Versos e Cartas Inéditas, Lisboa, Editorial Notícias, 1983, 
p. 88.); «E assim, para a Morte,/Inquieto, caminho…//Morrer – não me importa!/Mas devagarinho…/– Que 
é pêna, senhor!,/Morrer consumido/De pêna, sómente//Por não ter vivido!». (Guilherme de Faria, Manhã de 
Nevoeiro, Lisboa, 1927, p. 82); «Dentro dessa caveira descarnada,/Por teus olhos verás, em cinza escura,/A 
vida do meu cérebro tornada://Terá vivido aí minha amargura;/Lê-me depois, e vê, que pó, que nada,/Toda 
esta dor, toda esta desventura!». (Júlio Dantas, Nada, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1976); «Ó 
Morte, vem depressa,/Acorda, vem depressa,/Acode-me depressa,/Vem-me enxugar o suor,/Que o estertor 
começa». (Camilo Pessanha, Clepsidra e outros poemas, Porto, Lello Editores, 1997, p. 187); «Fios de oiro pu-
xam por mim/A soerguer-me na poeira –/Cada um para o seu fi m,/Cada um para o seu norte…//…//– Ai 
que saudades da morte…//…//Quero dormir… ancorar…». (Mário de Sá-Carneiro, Poesia, Lisboa, Círculo 
de Leitores, 1990, p. 115.); «A morte é a curva da estrada,/Morrer é só não ser visto./Se escuto, eu te oiço 
a passada/Existir como eu existo». (Fernando Pessoa, Obra Poética, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1986, 
p. 235); «Ouço sempre o mesmo ruido de morte que devagar roe e persiste…». (Raul Brandão, Humus,
Porto, Edição da «Renascença Portuguesa», 1917, p. 9); «Morrer é olhar toda a miséria ardida/e não poder 
chorar sobre uma rocha tosca/como chora quem vive: o mar, a lua fosca…//É não ter olhos para a dor 
da Vida,/nem esperança na Morte, nem saudade,/ser indiferente ao sol, à lua, à tempestade…». (António 
Patrício, Poesia Completa, Lisboa, Assírio e Alvim, 1980, p. 28.); «Na areia pálida, as sombras, a praia está 
deserta, uma frialdade coalhada, os meus pensamentos descem à escuridão dos mortos. Vejo-os, aliás, fl utuar 
agora, cadáveres nus e de costas, crescem aos montões, multiplicam-se na extensão fria das águas». (Vergílio 
Ferreira, Nítido Nulo, Lisboa, Portugália, 1971, p. 309.); «Rosária – Está vivo. Ainda não é velho… (Mudança;

          suspiro fundo.) Quem não volta é o meu… nunca mais! (Silêncio.) Está morto. Morto e enterrado: ali em 
cima, naquele cemitério…». (Bernardo Santareno, O Duelo, 2a edição, Lisboa, Edições Ática, 1974, p. 19.); e 
«Quando soube que ela tinha morrido, alegrou-se porque percebeu que essa era afi nal a maneira que o 
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do texto judithiano («A primavera chegara mais cêdo numa abundancia de seiva», p. 7) 
oferece desde logo condições de legibilidade, que perpassam, antes de tudo, pela instau-
ração eufórica da isotopia do excesso erótico. De facto, a abertura textual introdutória 
permite o acúmulo de palavras, expressões e frases que nessa leitura se unifi cam, como 
o comprovam, aliás, as subsequentes exemplifi cações que passo a citar: «abundancia de 
seiva», «miriades de rumores», «verde tenro e claro», «pressão genesica», «ânsia», «mor-
dendo-se frementes e insaciados», «A terra abria as suas entranhas em rubras emanações, 
fecundada pelo sol», «O espasmo glorioso da reprodução acendia-se e crepitava em 
toda a parte», «mais ignorados recantos», «A asa rubra do desejo, palpitando, irmanava 
os sêres na mesma angustia, no mesmo ardor, na mesma ânsia…» e «Um sopro de 
volúpia turba dor e excitante subia em efl uvios cálidos» (p. 7-8).

Tal incêndio, se colado às sugestões titulares disfóricas, instaura o alarme. E assim, 
sob o indício temporal daquele sol transformado em «luz rôxa, nostalgica e doente», 
Maria Margarida, personagem que primeiro se mostra, contempla o horizonte fl avo «na 
sua quinta da Beira» – e não parece despicienda esta localização provincial no espaço 
beirão, uma vez que a autora empírica nascera embalada nas paisagens desses lugares 
geográfi cos e não terá permanecido indemne ao apelo do «ninho pátrio», que terá fei-
to transmigrar para as suas obras por vezo autobiográfi co. Neste embate inicial com a 
personagem central – assim logo se pensa –, que é caracterizada de forma directa pelo 
narrador («O seu espirito culto e esclarecido…»), adentro de um modo luminar e ilumi-
nista que a conferência De Mim tão bem mostrara, de imediato ressalta a persistência 
da toada do alarme erótico, afi rmando-se um indenegável pan-erotismo, um secreto 
acordo entre a natureza exterior e o interior individual e humano de uma personagem 
feminina em alarme diferenciador («… o mesmo sopro sensual e aliciador que enlaçava 
os braços das acacias fl oridas, lhe arrepiava a ela os nervos e lhe embravecia o sangue 
num desejo indefi nido», p. 8-9).

«Nesse mesmo dia, de manhã» (p. 9), num tempo sem tempo e desligado da história, 
a personagem Maria Margarida, num passeio cheio de sugestões ominosas «por entre as 
arestas escarpadas do monte», encontrara-se com a «alvorada dominadora da sua carne», 
sofrendo agora essa latência sensual no «recorte esguio do seu corpo», numa descoberta 
suspeitada que era obscuro domínio e atracção fatal. Na senda do preen chimen to de 
lacunas temporais anteriores em jeito analéptico, outras qualidades se acrescentam a 
Maria Margarida e aos espaços circundantes, enquanto o tempo desse dia vai sendo 
esquadrinhado pela ciência narrativa. E, desse modo, a temporalidade do dia, da manhã 
ao entardecer, fornece motivos caracterizadores da, para já, única perso nagem («cabeleira 
fulva e revolta» e «imaginação de artista»), bem como do espaço envolvente, quase sem-
pre “pintado” no limite do excesso e do alarme, qualifi cativos correlatos da personagem 
criada (v. g., «garridos e quentes coloridos da paisagem», «aloirado das acacias em fl ôr» 
ou «serra aquecida e repousada, parecendo espreguiçar-se como um monstro gigantesco 

destino lhes tinha escolhido para aquela paixão: fi cariam lado a lado na terra do cemitério. «Daqui a alguns 
anos, quando estivermos desfeitos», pensou, “o meu corpo misturar-se-á com o dela, como eu sempre soube 
que iria acontecer irremediavelmente”». (José Riço Direitinho, A Casa do Fim, Porto, Edições Asa, 1992, p. 
14).

10     A propósito da posição não só absorta mas também expectante e atenta da personagem judithiana, e 
não querendo, para já, aludir ao perspectivismo lírico da novela, lembro que Sophia de Mello Breyner fala 
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e sensual sobre o manto verde e ondulante dos va leiros», p. 10).
As torrentes interiores focalizadas permitem a identifi cação de Maria Margarida 

como um ser contrapolar e infi rme, de correntes internas fortemente imaginosas face 
ao es pectá culo poderoso da natureza («…olhava as curvas fortes dos montes onde a 
sua imaginação de artista encontrava novos relevos e uma sinfonia alegre de côres…») 
e, ao invés, de estranha debilidade diante do prenúncio humano fomentador de «certas 
dobras que se alongavam em sulcos de desoladora tristeza». Essa estupefacção ambi-
valente, a um tempo arrasadora e fraca, era fruto de uma cerebralização emocional e 
dos lutos por resolver, como se vê, comprovadamente, na atitude semi-voyeurista de 
Maria Margarida, que, depois de ter sido “acordada” do seu mundo por um «ruido de 
passos quebrando a areia»10, se deteve, de forma insofreada e estranhamente sofredora, 
a seguir com o olhar «a fi gura máscula e espadaúda do fi lho do caseiro» (p. 11), logo 
voltando para o descanso sob o sol sensual que lhe aquecia «a curva inquieta do seu 
corpo num rubor mais intenso», absorta e presa que fi cara daquela estética «visão de 
beleza forte e máscula», fi cta imagem que consigo permanecia e era a «mesma» e era 
já outra trabalhada pelo seu espírito inquieto.

Tal gravação memorial, que perdurava em evocação na «hora opienta» do fi nal do 
dia, causava sobre Maria Margarida uma forte, poderosa e estranha impressão, levando-
a a concluir, numa afi rmação equilibrante – que não pode deixar de ser vista à luz do 
autobiografi smo e do escândalo de sugeridas opções sexuais na obra poética judithiana 
-, que tal obsessão era «claramente uma preferencia» (p. 12), pese embora a subsequente 
retracção da sua clarividência racional e assertiva: «- Sim, eu, a mulher superior com toda 
a minha mentalidade esclarecida, sou afi nal como todas as fêmeas, sucumbindo á ne-
cessidade genesica do macho!…» (p. 13). A predominância da natureza superava assim 
o rigor mental que a personagem feminina representava («Era afi nal a natureza que a 
vencia!») ou pensava representar, o que, afi nal, nada trazia de novo, uma vez que, se 
volitivamente ela era iluminista, no corpo, desde sempre, desde «os seus ridentes treze 
anos», estava imposto o estigma natural da sua condição feminina que a condenava a 
um sofrimento «periódico e inevitavel» (p. 14). No entanto, a luta que se tratava em si 
não tinha solução, antes se cavando, através do modo de expressão dito discurso indi-
recto livre («Resignara-se então. Era inevitavel. Ah, mas agora podia reagir… Estava no 
seu querer forte e consciente não se deixar avassalar pelo seu instinto de fêmea!»), que, 
no sentido de Lázaro Carreter, «reproduce dichos o pensamientos propios o ajenos»11, 
clima propício à errância interior que só lhe ia trazendo, nessa tarde agonizante, laivos 
de nostalgia e de angústia. Maria Margarida, «extrangeira dentro de si», sentia o alarme 
da estranhização junto aos sentidos.

À gradativa instauração da disforia e da perplexidade, processo que acompanhou a 
desaparição do vigor da natureza de acordo com o agonizar da tarde, sucede agora, num 

da premência auditiva para a criação poética. A «defesa» do poeta escutador encontramo-la, por exemplo, 
em «Arte Poética IV» de Dual: «O poema aparece feito, emerge, dado (ou como se fosse dado). Como um 
ditado que escuto e noto». (Obra Poética II, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992, p. 166). Por seu lado, Vitorino 
Nemésio, no soneto «Azorean Torpor», refere: «Um poeta é sempre absorto…» (Antologia Poética,Nemésio, no soneto «Azorean Torpor», refere: «Um poeta é sempre absorto…» (Antologia Poética,Nemésio, no soneto «Azorean Torpor», refere: «Um poeta é sempre absorto…» (  Lisboa, 
Círculo de Leitores, 1988, p. 34.). Tal asserto nemesiano não pode deixar de ser colado à personagem 
judithiana, que, como se viu, partilhava da necessidade perscrutadora e da laboração interior.judithiana, que, como se viu, partilhava da necessidade perscrutadora e da laboração interior.

11     Fernando Lázaro Carreter, Diccionario de Términos Filológicos, 2a edición, Madrid, Editorial Gredos, 1962, p. 
236.

12     Sobre a simbologia do lírio, veja-se Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles (Mythes, 



200 Judith Teixeira: Lirismo e perturbação nas novelas de satânia | Martim de Gouveia e Sousa satânia | Martim de Gouveia e Sousa satânia

tempo linear, um novo capítulo inumerado, aí se reeditando a abertura transbor dante e 
eufórica, com uma natureza rente aos sentidos, sugestiva da defl agração erótica que tão 
exuberantemente se intui e se sabe já ter íntima correlação com o sofrimento interior 
que a personagem experimenta. E, assim, num pansexualismo arrebatador, a madrugada 
do dia seguinte acorda «morna e luminosa descerrando a carne tenra dos lirios; dos lirios 
que perdiam a sua candura abrindo as pétalas, distendendo-as num rumor quente, para 
receberem no seu sexo o polen doirado e fecundante, espalhado pelo vento ou trazido 
nas patas peludas das abelhas que vinham sugar o mel purissimo do seu sangue» (p. 
17). A meu ver, esta longa e signifi cativa transcrição oferece uma codifi cação complexa, 
permitindo ainda leituras simbólicas que são desvelamento, indefi nição e vivacidade 
interpretativa. Pense-se, por exemplo, que o lírio, não aparecendo sufi cien temente ca-
racterizado no texto, traz consigo, de acordo com a tipologia, a pureza da brancura, da 
inocência e da virgindade, bem como o eco dos amores interditos, da tentação e da 
geração, permitindo esta última modulação simbólica a inferição dos amores sáfi cos, 
não obstante a coloração abranqueada. Convoca ainda o lírio12 a efusão espiritual e 
sentimental, assim se transformando na fl or do amor intenso ou irrealizado. E assim a 
luminosidade da manhã nascente, que sucedera a uma noite torturada – que a autora, 
face à impotência do léxico português, designa, numa só palavra francesa, por «cauche-
mar»-, «esconde» o sono obsidente da personagem principal, que não consegue deixar 
de pensar na «fi gura espadaúda do fi lho do caseiro» (p. 18-19), proporcionando nessa 
fantasia um excerto de explícito e arrebatador erotismo: «E ela, perdida, procurava-lhe 
a bôca vermelha e rude e o seu peito arfava-lhe esmagado, unido ao peito dêle, numa 
posse sàdia e forte em que toda ela se dava, como uma papoila aberta aos beijos 
quentes do sol, numa ale-gria rubra e natural» (p. 19).

Já em novo capítulo, Maria Margarida, humilhada por esse homem simples «que lhe 
acendera a carne num desejo ignobil» (p. 23), decide, no seu orgulho racionalista, enviar 
o fi lho do caseiro, de nome Manuel, para uma outra sua quinta do Alentejo, onde, no 
seu fi ngido modo de ver, seria mais útil, logo se alegrando pela medida tomada, o que 
veio logo a corroborar depois do fortuito encontro com o empregado, no passeio pela 
propriedade, de imediato concluindo que a imagem masculina que a obsessionara «fôra 
apenas uma fi gura vivida pela sua imaginação alucinada» (p. 27), até porque não passava, 
segundo ela, de um ser destituído de estética, que se «adiantara» com a fi lha do Zé do 
Adro, disso assumindo as respectivas consequências. Neste entrecho é interessante o 
discurso indirecto livre veiculador do fl uxo de consciência do criado Manuel, não sendo 
despicienda ainda a forma como a escritora respeita as particularidades linguísticas das 
variações diatópicas, diastráticas e diafásicas que um discurso humilde sempre comporta: 
«E já agora tambem lho queria dizer, tinha-se concertado com uma rapariga do lugar para 
se arreceberem perto das vindimas» (p. 26). Face ao comprometimento do traba lhador, 
e afastada que estava então a pulsão erótica, Maria Margarida reconsiderou e permitiu 
a permanência do jovem, o que não pode deixar de ser indiciosamente trágico para 

rêves, coutumes, gestes, formes, fi gures, couleurs, nombres, Paris, Robert Laffont/Jupiter, 1987.
13     Apud Apud João Mendes, Literatura Portuguesa I, 2a edição, Lisboa, Editorial Verbo, 1981, p. 95 e 165.
14     Cf. Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Aldea & Noytes de Inverno, Lisboa, 1723, p. 31-50.
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os acontecimentos ulteriores. E assim se fecha o capítulo, apresentando-se nas palavras 
fi nais o pensamento hesitante e contrapolar da personagem central, que nesse passo 
desvela, em corrente de consciência, o conclusivo asserto: «Ai, sim! a alegria forte e sã, 
não é espiritual…!» (p. 28).

Preso e cativado pela bondade da patroa, o fi lho do caseiro, na continuidade tem-
poral que o incipit capitular sugere naquele «Agora, todos os dias…», «todas as manhãs»  incipit capitular sugere naquele «Agora, todos os dias…», «todas as manhãs»  incipit
(p. 29) passou a manifestar pela senhora uma irrepreensível fi delidade, trazendo-lhe quo-
tidianamente lembranças que ou eram fl ores do monte ou um cabrito do seu curral 
ou mel do melhor, o que numa contida análise simbólica permite entrever, pela ordem 
das oferendas, a fugacidade da vida e da beleza, o capricho e a dimensão oracular 
e, por último, a sabedoria ou o trabalho espiritual, permitindo tal enumeração ilações 
catafóricas relacionadas com o desenvolvimento fi nal da novela. Mas de imediato se 
vê que as ofertas do jovem subalterno operavam silenciosamente no íntimo de Maria 
Mar garida, descortinando-se em breve, nesses dias «todos eguais» (p. 30), um estreita-
mento familiar, tão-só desinteressado. Ao mesmo tempo, o espírito agudo e intelectual 
da per sonagem principal, ora se debruçava intensamente sobre os psicólogos, ora pro-
curava autores serenos, «fugindo dos labirintos literarios e do seu proprio, do seu intimo 
labirinto, esquivando-se ás secretas preferências que agora tinha, dominando os seus 
íntimos desejos, numa decisão pensada e ordenada por uma vontade clara e forte» (p. 
30-31). O alarme e o mistério polifacetado do seu ser vão instaurando em voz ciciada 
um clima estranho e perturbado, não sendo despiciendo, neste particular, o desgarra-
mento de si própria que Margarida sempre patenteava pela hora da morte solar «em 
rôxas agonias» (p. 31), enquanto os nervos susceptíveis se lhe crispavam, criando-se, 
desse modo, um arrebatador quadro decadente de afi rmação de crise de sensibilidade, 
de egotismo fraccionado («do seu intimo labirinto») e de nevropatia, bem como um 
certo erotismo anómalo pela pregnância da auto-fi xação e pelo narcisismo esteticizante 
(«Muitas vezes, despida, realçando as linhas mais belas do seu corpo tanagriano, fi cava 
a olhar-se, toman do poses, procuradas pelo seu sentido de estéta raffi née – e os seus 
olhos adormeciam de volúpia», p. 32). Esta ligação do corpo às obras de arte esculturais, 
sendo um motivo de sabor decadentista e simbolista – para lá de Judith Teixeira, com 
inúmeras recorrências dessa associação, como não pensar, entre tantas possibilidades, no 
cultuado soneto «Estátua» de Camilo Pessanha… –, indicia ainda, de acordo com uma 
leitura psicanalítica, a tensão autoral entre o vulgar amor heterossexual («-Sim, sim; um 
marido… O desabafo legal dos seus nervos de mulher!», p. 33) e a volúpia homossexual 
pelos corpos tana grianos, que o mesmo é dizer-se pelas silhuetas femininas semelhantes 
às elegantes estatuetas de terracota pro-duzidas na Antiguidade na beócia aldeia de 
Tanagra, salva guardando-se neste avanço quaisquer vãs incursões pela falácia biografi sta, 
não obstante as “provas” discursivas literárias que os seguintes excertos parecem permitir 
intuir: «Apreciava a sua independência e revoltava-se perante a sujeição obrigatória ao 
homem que a possuísse…» e «… Ah, sim; a sociedade?… Ora que lhe importava essa 
sociedade hipócrita e cheia de vícios?!» (p. 33).

Maria Margarida tinha então vinte e três anos e o seu espírito livre e crítico alimen-
tava-se de uma «cultura invulgar», mesmo no campo das «sciencias», ministrada sob 
orientação do pai, que desse modo pensava escudá-la de problemas futuros. No entanto, 



202 Judith Teixeira: Lirismo e perturbação nas novelas de satânia | Martim de Gouveia e Sousa satânia | Martim de Gouveia e Sousa satânia

e de acordo com o pensar-sentir da personagem, tal complexo cultural apenas servira 
«para lhe subjugar o instinto ensinando-a a envolver-se em atitudes mais ou menos hi-
pócritas…» (p. 35), bem como para ter uma lúcida visão das coisas, o que a tornava uma 
criticista e uma sofredora («E Maria Margarida torturava-se, e as rebeldias da sua carne 
sàdia morriam queimadas por uma cerebração intensa numa luta de dominio», p. 37), 
inserível umas vezes, em atinência com a consabida classifi cação de Spranger, no domínio 
do homo theoreticus, entrevisto como um ser que rejubila perante o conheci mento e se 
compraz na iluminação mental de uma «coerência fundamentadora», e algumas outras 
no âmbito do homo aestheticus13, aqui construído como um ser que se consome numa 
vida interior e espiritual, dando particular atenção à sua individualidade.

No avanço capitular – e os capítulos que aparecem serão sempre inumerados e 
induzidos pela ausência de grafi smo -, nota-se um desejo de ancorar a acção no real 
através, por exemplo, daquele seco e objectivo indicador temporal («Primeira noite de 
Junho») enfatizado pela peculiaridade técnico-compositiva, logo fazendo pensar que o 
ponto nodal só então se inicia, sendo todo o entrecho anterior uma preparação do 
que agora desponta.

A ambiência que desde aí se instala é simultaneamente refl exiva e ominosa. A pri-
meira tonalidade encontramo-la, uerbi gratia, na refl exão que o narrador deixa escapar 
sobre a fl uidescência da vida («A voz sonora e impávida do tempo que vai seguindo a 
sua marcha misteriosa e inconcebida através de tantos seculos», p. 39), o que não deixa 
de ser um tópico decadentista-simbolista, surgindo o tom anunciativo na pregnância da 
obscuridade («O sino do campanário escondido do outro lado do vale dissera ha muito 
a meia noite numa voz pausada e lenta» ou «As arvores molhadas de luar balançavam-
se em fi guras gigantescas…», p. 39) e do erotismo lúgubre da natureza – referindo-se 
às árvores, a voz textual descreve: «Algumas, cadenciando movimentos largos, pareciam 
abraçarem-se e possuirem-se; outras tinham o ar de fadres capuchos num processional 
liturgico e lúgubre, circundando os montes, dirigindo-se para um destino de penitência 
e de castigo» (pp. 39-40).

E, de facto, levanta-se do texto um halo de «penitência e de castigo» que começa 
a circunscrever a personagem Maria Margarida e o seu espírito esteticista e sonhador, 
esbatendo-se deste modo a sua já evidenciada faceta luminar e racionalista. Mas segue 
a acção: a personagem central, adentro do carácter escutador habitual e sugestionada 
pelo encontro amoroso entre Manuel e a fi lha do Zé do Adro a que assistira, assim se 
reiterando um voyeurismo que é presença nesta novela, recai na tensão interior que 
tanto a apoquentara, permitindo a aparição do alarme do corpo e do embriagamento 
arrasador da pulsão erótica («Então Maria Margarida, com os nervos aguçados numa 
tensão doloro sa, embriagada pelo perfume sensual daquele desejo que vira palpitar no 
gesto dele…», p. 42). O encontro de amor entre o simples casal foi interrompido pelo 
estrépito causado pela cadeira de Margarida, que, depois da debandada da fi lha do Zé 
do Adro, inicia uma conversa justifi cativa com Manuel, que, entretanto, se aproximara. 
E aí tudo se torna impossível, o corpo é mais forte, como o diz o «olhar incendiado e 
febril» da jovem patroa, que, na dissensão entre a lucidez da seca despedida («Depois, 
reagindo num ultimo lampejo de lucidez, despediu-o rudemente», p. 44) e o abalo arre-
15     José Guerreiro Murta, Educação Literária. Quem lê e quem escreve. O que se lê e o que se escreve, Lisboa, Livraria 

Sá da Costa – Editora, 1930, p. 215: «Hoje pode dizer-se que êste género está em completa decadência, 
sem mostrar sintomas de resurgimento».



Judith Teixeira: Lirismo e perturbação nas novelas de satânia | Martim de Gouveia e Sousa satânia | Martim de Gouveia e Sousa satânia 203

batador da submissão masculina, logo cede ao corpo e aos seus caprichos, deixando-se 
prender ao enleio, entendido por Manuel como debilidade física, que, de imediato, faz 
crescer no jovem o ideário da submissão, levando-o a estender os braços submissos e 
respeitadores, encontrando no embate «uns braços nervosos e esguios que o prende-
ram e apertaram… e uma bôca abrasada que se colou á sua bôca vermelha e sensual 
e sensual num beijo aberto e profundo…» (pp. 45-46).

Como atrás se viu, o início do capítulo indiciara fatais desenvolvimentos pela possível 
analogia da natureza com o estado íntimo das personagens. Tal ambiência transita sem 
decréscimo para a parte fi nal capitular, superada que fora a elipse decorrente do aciden-
tal encontro amoroso, como facilmente se compreende do destacado trecho naturista 
que se sucede em similar espasmo sensual:

Erguera-se um vento clamoroso. As arvores de recortes longos e esguios oscilavam 

agora en-doidecidas parecendo estreitar-se freneticamente.

Ao fundo do vale o campanario sonolento, dividia em quartos lentos e soluça-

dos aquela hora de mistério, tantas vezes repetida através dos seculos… E as 

silhuêtas de frades capuchos debandavam, fugindo numa vertigem de loucura 

e de blas fémia. (p. 46)

Com todas as suposições que o texto deixa implícitas, o tempo avança de uma forma 
linear, deixando o narrador textual nota disso na abertura capitular que permite situar 
o tempo da história em meados de Agosto, passados, portanto, cerca de dois meses e 
meio sobre o inusitado e súbito acontecimento entre Maria Margarida e Manuel. E o salto 
temporal verifi cado traz consigo relevantes modifi cações, uma vez que por essa época, 
como a anunciavam os jornais mundanos da capital, Maria Margarida, com o seu vestido 
de invulgar beleza – e a notação do estranho e do excepcional também passa por aí -, 
casara com António de Silvares, viajando depois por Itália. O eco da repercussão social 
do evento lera-o Margarida ainda na fronteira espanhola, não sendo despiciendo para 
a fi xação do carácter estranho da novelística judithiana os passos em que, depois da 
carícia de António, os olhos da jovem permitiam entrever «uma sombra de misteriosas 
promessas…» (p. 48), enquanto o comboio avançava em galope «rasgando as trévas, 
dessa noite de agosto abrasada e negra» (p. 48), o que recoloca a tonalidade disfórica 
à tona do texto.

Seria para um solar minhoto, habitado pela melhor amiga, que Maria Margarida 
enviaria um conjunto de cartas fornecendo nexos e informações tão só intuídas pelo 
leitor, não sendo de desprezar a pregnância ominosa da comparação da chegada desses 
escritos com «asas de sombra em presagios de desgraça» (p. 49).

As cartas da jovem surgem destacadas do ponto de vista óptico-grafemático com 
intitulação autónoma «As Cartas» (p. 51), iniciando-se a sua “transcrição” a partir da página 
53 com numeração epistolar em romano, num total de dezanove cartas, que ocupam 
quase meia centena de páginas.

Tais cartas dirigidas à amiga Christina, com uma naturalidade que as coloca perfeita-
men te dentro da essência do estilo epistolar, convocam uma memória cultural de que não 
podem ser afastados, pelo relevo no género, nomes como os de D. Jerónimo Osório, P.e 
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António Vieira, D. Francisco Manuel de Melo, Frei António das Chagas, Mariana Alco forado, 
D. Francisco Manuel de Melo, Abade Costa, Ribeiro Sanches, Luís António Verney, Camilo 
Castelo Branco, Eça de Queiroz, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, Júlio Dinis, Antero 
de Quental ou Maria Amália Vaz de Carvalho, não sendo despiciendo neste acú mulo a 
teorização deste género textual efectuada por Francisco Rodrigues Lobo, na sua Corte 
na Aldeia (1619), precisamente no «Diálogo III», e por quase duas dezenas de páginas, 
aí se falando «Da maneyra de escrever, & da differença das Cartas missivas». Não deixa 
de ser interessante a notação do ciceronianismo da defi nição e da subdivisão desse 
género por parte de Rodrigues Lobo, aí se defi nindo a «carta missiva» como «huma 
mensageyra fi el, que interpreta o nosso animo aos ausentes, em que lhes manifesta 
o que queremos, que elles saybaõ de nossas cousas, ou das que a elles lhes relevaõ», 
sendo este género susceptível de assumir três modalidades: a das «cartas de negocio, 
& de cousas, que tocaõ à vida, fazenda, & estado de cada hum, que he o para que as 
cartas primeyro foraõ inventadas, que por tratarem de cousas familiares se chamàraõ 
assim»; a das «cartas de galantarias, que servem de recreaçaõ para o entendimento, & 
de alivio, & consolaçaõ para a vida»; e, por último, as cartas que tratam de «materias 
mais graves, & de pezo, como saõ, de governo da Republica, de materias Divinas, de 
advertencia a Principes, & Senhores, & outras semelhantes». Mais acrescenta o texto 
de Rodrigues Lobo postulando que as da primeira modalidade se dividem em «cartas 
domesticas, civis, & mercantis»; as do segundo género em «cartas de novas, de reco-
mendaçaõ, de agrade cimento, de queyxume, de desculpa, & de graça»; e as últimas, em 
«Cartas Reaes em materias de Estado, cartas publicas, invectivas, consolatorias, laudativas, 
persuasorias, & outras»14.

Bem coevos de Judith Teixeira, outros escritores, também em vertente artística, recor-
re ram a essa técnica fi ccional geradora de verosimilhança e factualidade. É o caso, por 
exemplo, de um Sousa Costa (Romeu e Julieta), de uma Ana de Castro Osório (O Novo 
Mundo), de um Antero de Figueiredo (Doida de Amor), de uma Luzia (Cartas do Campo e 
da Cidade) ou de um Manuel Teixeira-Gomes (Cartas Sem Moral Nenhuma), excluindo-se 
aqui as inúmeras utilizações do género no início ou no interior de multímodos espécimes 
que a nossa literatura permite entrever na arte da memória de cada um de nós.

Na primeira carta (I) de Maria Margarida a Christina, em tom confi dencial, a nossa 
personagem confi dencia ter contado ao noivo as consabidas «lutas da carne», omitindo 
o nome daquele que, como se viu, fora «apenas duma maneira concreta o desabafo» 
dos seus «nervos destrambelhados e doentes» (p. 53). E não deixa de ser assinalável, 
mesmo neste contexto de dolorismo erótico, a propensão judithiana para as tiradas de 
fascínio intelectivo, como o vemos, por exemplo, naquela fascinada frase «A sua inteli-
gência aceitou-me» (ibid.), quando se referia ao nubente que deveras admirava. Ressuma 
ainda, adentro de uma linha marcadamente biografi sta, o poder combativo, que, sendo 
recorrente na primeira novela, se exemplifi ca, por exemplo, na frase: «No meu regresso 
vou organisar a minha vida mundana dentro de uma elegância combativa» (p. 54).

Mas verdadeiramente importante e plena de inovação é a defl agração erótica que 
Judith Teixeira instaura através da utilização de um “acerto vocabular”, passe a criação, 

16     Cf. «Satânia», p. 7-8, 11, 17, 18-19, 39-40, 54, 68-69, 101-102…; «Insaciada», p. 107, 127, 130, 135-136…
17     José Augusto Cardoso Bernardes, «LÍRICO (Modo)», in Biblos. Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua 
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que na sintagmática frásica reganha uma força estranha e arrebatadora de expressivi-
dade. Cito o magnífi co parágrafo-frase que o confi rma: «Verás este ano Lisboa espavorida 
e curiosa, mordente e aduladora, bebendo o meu chá em taças bisantinas e comendo 
as minhas romãs dentro de carnudas folhas de magnolia, servidas por virgens negras, 
todas núas, de seios nús, calçadas de vermelho»(p. 54).

Em 1930, o professor do Liceu de D. João de Castro, José Guerreiro Murta, na sua 
Educação Literária, defendeu a decadência da forma epistolar15 – esquecendo, obvia-
mente, o livro de novelas de Judith Teixeira, cujo vigor é, por vezes, indesmentível –, não 
adivinhando, por via dessa posição, a fulguração que neste âmbito assiste a algumas 
obras bem posteriores, sendo sufi ciente exemplo o primeiro livro póstumo de Vergílio 
Ferreira, Cartas a Sandra, que é uma dilacerante continuação desse romance maior que 
é Para Sempre.

A persistência da estranhização assinalada está presente na Carta II, ressaltando 
desde logo, para essa inscrição de ambiguidade e perplexidade, tiradas como «e eu… 
risonha como uma tarde de Outôno» (p. 55), estádio prévio da noite nupcial inconclusiva 
e insuperada, por via de uma pregnante, incisiva e indefi nível pulsão amorosa: «Oh! o 
segredo da carne!… A minha grita indominavel nuns braços que me não subjugam, 
numa ânsia que se não acalma…» (p. 56).

A Carta III expande o tédio relacional amoroso crescente («O Antonio chama-me 
a sua linda madrugada fl orentina, e eu penso com terror nas minhas madrugadas de 
tédio…», p. 57), ao passo que, sem oposição, cresce a sua afi nidade pelas qualidades 
morais e intelectuais do marido. Em simultâneo, recrudesce o vórtice do abalo interior, 
emergindo o estádio luminar de lucidez: «A minha inteligência começa a vibrar num 
imenso pudor… – Anda a luz crúa duma verdade ignobil a iluminar as trevas em que 
eu quisera adormecer a consciência – e fi co lúcida… espantosamente lúcida!»(p. 58).

Tal lucidez, que procura também ser sinceridade, impõe que Maria Margarida não 
possa fi ngir muito: e, de facto, António descobre nunca ter feito vibrar a sua amada, 
consumindo-se a jovem na deslealdade tão ao arrepio dos seus princípios («Passo os 
dias a compôr cá dentro os motivos de luxúria e os beijos falsos que á noite me igua-
lam às rameiras nesta prostituição ignobil do meu corpo frio e insensivel!», Carta IV, p. 
60). Doravante, mais e mais se inscreve a perturbação, passando a imperar entre ambos 
o gume do ciúme, preocupando-se António em descobrir a causa daquela frieza que 
em tudo alterava a sua expectativa de felicidade conjugal, decidindo, em consequên-
cia, interromper a viagem e regressar em Lisboa, para que a mulher descansasse e ele 
pudesse criar o palco da descoberta.

Já na Carta VI, Maria Margarida, de volta à capital, inscreve defi nitivamente, sob 
forma epistolar, o crescendo da anomalia e da estranhização, não sendo de desprezar, 
no âmbito estético-literário do decadentismo epigonal em que Judith Teixeira prevale-
centemente é inserível, a dominância de estados nevropáticos e de erotismo subsumível 
na ideia geral do individualismo. Para a incrustação ambiencial do halo de tristeza e do 
desentendimento relacional contribui decisivamente o ciúme marital. De resto, António, 

Portuguesa, vol. 3, Lisboa, Verbo, 1999, col. 76-82.
18     Cf. J. A. Cuddon, «poetic prose», in Dictionary of Literary Terms ant Literary Theory, third edition, London, Dictionary of Literary Terms ant Literary Theory, third edition, London, Dictionary of Literary Terms ant Literary Theory

Penguin Books, 1992, p. 725.
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incendiado, convoca continuadamente para sua casa os amigos comuns, procurando sem 
cessação o outro: «Procura febrilmente o outro entre os nossos convidados» (p. 65). A 
redenção entrevista por Maria Margarida, que, no meio desse clima torturante, assoma 
tão-só por instantes, para lá da eventual relação biografi sta com Judith Teixeira (que, 
até onde se sabe, não teve geração), é também, no foro volitivo, uma forte sacudidela 
na pregnância decadentista e uma evidente aproximação cognitiva ao Modernismo e, 
principalmente, ao Futurismo:

Talvez Deus me dê um fi lho!… Seria a minha salvação!

Mas não. O meu desejo de ser mãi é cortado por uma refl exão cruel:

Um fi lho desta ligação torturada e incompleta deveria vir um ser anormal e eu 

gostaria de ter um fi lho forte, saudavel, sem taras doentias. (p. 66)

A carta seguinte, a VII, com diferimento de cerca de um mês relativamente à ante-
rior, instaura uma violenta disforia, seja pela tempestuosa natureza, seja pela agitação 
interior da personagem principal feminina que convalesce no quarto. No meio do luxo 
decorativo, passa a habitar a ironia da morte e a força do destino, tragédia de que 
Margarida claramente se apercebe, não obstante a enorme “ânsia de viver” e a indes-
mentível juven tude, embaciada embora por um castigo injusto que a cerca, sem que a 
deixe expressar a sua verdade estranha:

Tenho um mundo de mocidade a turbilhonar cá dentro! E esta castigo injusto 

a vedar-me a alegria de viver com beleza!

Oh! A força rubra da minha verdade extranha! Se eu a dissesse!… Se eu a 

deixasse fugir ao domínio da minha inteligência quem ma perdoaria?! Quem 

compreenderia os desgrenhamentos dos meus nervos embravecidos por esta 

tempestade cálida e sàdia? – Sim sàdia!

Ninguem! Nem a minha consciência, nem o meu espirito que numa discordân-

cia altiva e fi dalga com a vida tempestuosa do meu sangue, me acusa e me 

condena! (p. 69).

Manifestando-se como um produto divino e incomum («Sim, eu sou um produto de 
Deus com toda a minha aberração!», p. 70), certamente mais demorado na forja com-
positiva de Deus, devido ao confl ito insanável em que vivia, Maria Margarida declara-se 
ainda apta para a penitência dolorista de redenção da «Grande Dôr da humanidade que 
nasceu decerto dum crime extranho que só Deus conhece!…» (p. 70), convocando de 
novo a nota da estranhização que invade esta novela judithiana.

Face ao estado de fragilização da mulher, e de acordo com a Carta VIII, decidiu 
António que recolhessem à quinta da Beira, o que, para lá de postular uma relação 
encrática, permite a inferência biografi sta de que também Judith Teixeira é da mesma 
circunstância localista. Ainda em Lisboa, recebia tratamento do médico José Sena, não 
deixando de ser indicioso para a anáfora narrativa de dominação estranhável aquelas 
enigmáticas frases relativas à conversa com o clínico: «Disse-lhe tudo. Coitado, está den-
tro deste caso de patologia, como médico e como amigo» (p. 72). A disforia persiste, 
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como o comprova o carácter cinéreo da derradeira tirada epistolar, já depois da saída 
do médico: «Fiquei só, e o silêncio cinzento desta sala pesou mais desolador e mais 
negro na minha consciência» (p. 73).

A Carta IX data da véspera da partida para a quinta da Beira, nela se entrevendo 
a azáfama dos preparativos de António, que nitidamente litigiam com a simplicidade 
daquela expressão frástica «eu levo uma grande claridade de espirito, policiando a minha 
consciência!…» (p. 75), por lá sendo investida Christina como confi dente e incontornável 
apoio moral: «Continua tu a dar-me o meu único conforto moral – as tuas cartas» (p. 
76).

Passados cerca de quinze dias, nova carta, agora a décima, com uma Maria Margarida 
mais saudável e descomplexada («Estamos aqui ha quinze dias e eu já estou quasi boa. 
Os meus terrores voaram como asas de sombra fugindo á viva claridade destes lindos 
dias de sol», p. 77.), por lá se confi denciando a pacifi cação que então António permitia 
e o cumprimento sexual do dever («Não me atormentou mais com exigencias, e eu… 
cumpro dolorosa e religiosamente o meu dever!…», p. 77), pese embora tal «prostituição 
feita sob a lei de Deus!» (p. 78). Ainda assim, a calma assinalada traz consigo, em passe 
fi nal, o ímpeto brutal da catábase do inferno vivencial da jovem que entende e deseja:
«Humano é a intransigencia da minha sensibilidade e rara a minha existencia! Obra de 
Deus este confl ito intimo que me estiliza o espirito e me aclára o entendimento para 
sofrer e… desejar!» (p. 79).

António vai fugindo de Margarida, pensando que desse modo dela se aproxima. No 
entanto, a sua idiossincrasia estranha, que tudo ausculta, ao aperceber-se do método 
aproximativo, liberta uma onda de tristeza que a invade e oprime. Não é ainda des-
picienda a nota que esta Carta XI – e também a anterior, a X – consente tirar sobre o 
doloroso abismo em que a jovem está mergulhada: de facto, antes e depois do regresso 
de Manuel do Alentejo, o discurso de Margarida estranhiza-se em alarme, recorrendo a 
expressões indefi nidas a que o relevo óptico-grafemático em itálico confere valor inilu-
dível. Servem de exemplo, na Carta X, algumas frases e expressões («Ninguem que me 
incomode», «Toda a gente foi para a nossa propriedade do Alemtejo» e «E mesmo que 
aqui estivessem …», p. 77.), o mesmo acontecendo na carta seguinte («Já voltaram do 
Alemtejo», «Estive uns dias sem ver ninguem …», «Mandei que viessem á minha presença 
sob um pretexto de trabalho», «Vieram num embaraço dôce…» e «Hoje já andaram 
por aqui…», p. 82-83.), casos que, no seu conjunto, dilucidam a crise sentimental da 
proprietária.

A Carta XII é toda ela habitação do domínio do corpo sobre a razão e o consciente 
avanço para a arrebatada pulsão erótica da «posse brutal». Contra o preconceito e a 
moral vigente, Maria Margarida sabe que só pode ceder, como o comprova, até pela 
força processual reiterativa e polissindética, o tenso e belo parágrafo

Trago o estigma dessa infâmia a devorar-me, … mas vou, e continuo, e vivo! E 

rejuvenesço e melhoro e a minha consciência vai comigo e não me prende, não 

me tolhe. E não adoeço de tristeza, não morro de vergonha! (p. 85).

A devoração aqui presente é, aliás, uma compresença estilemática e artística da obra 
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de Judith Teixeira, devendo mesmo ser encasada com o importante nexo de leitura de 
modulação decadentista que é o fraccionamento, bem como com o protagonismo do 
eu de sabor modernista, visível na superação do opróbrio e na deixis pessoal.

Revoltam na Carta XIII o esteticismo ou o vezo sumptuário de voga decadista («A 
minha sensibilidade coada através de gerações de élite, adelgaçada e estilizada em 
requintes de elegância…», p. 87) e o antipolar apelo da verdade da carne. A elegância 
da pose racional, antinatural e artifi cial – uma das faces da jovem – colide com a pro-
pensão de Maria Margarida para a adesão à força do corpo e da natureza, criando na 
personagem um fraccionamento indisfarçável: «Não, esta carne de pecado não deveria ser 
o envolucro natural do meu espirito» (p. 87). Tal crise de sensibilidade, com as conexas 
nevropatia e dispersão egótica, cria na personagem um desejo inviável de evasão e de 
fuga: «Se eu pudesse fugir-me!…» (p. 87).

Para a convalidação do vigor assertivo de Judith Teixeira, contribui ainda, para lá 
de toda a sinceridade erótica exemplifi cada atrás, a sagração poética através de degene-
rescência superior presente na frase negativa da Carta XIV «Não, eu não obedeço aos 
pruridos de uma moral usada por toda a gente» (p. 89) que transmite, em jeito biográfi co, 
muito da chama da poetisa de Decadência. Perpassa ainda nesta epístola a erótica da 
sinceridade e do sentimento, que propugna por uma entrega amorosa espiritualizada e 
activa, por um «acerto apenas de dois corpos môços que se completam sinceramente, 
sem artifícios», onde Maria Margarida encontra «o sabor forte da natureza primitiva e 
sempre môça que uma sêde eterna condenou á insaciedade» (p. 90), tudo se pacifi can-
do pela presença de Deus: «Mas é de Deus tudo!… Deus fez o monstro e as lentes da 
nossa sensibilidade para a olharmos!» (p. 90).

Agora não mais o retrocesso é possível: Margarida sabe que António tudo sabe e 
ambos se evitam. Os caminhos do esgotamento reganham os antigos sulcos e a luta 
entre espírito e matéria só contribui para a nevropatia. É o tempo do espanto que não 
mais duvida: «Senti a pele em carne viva perante o seu olhar cheio de espanto… Com-
preendi. – Sabe!… Sofre!» (Carta XV, p. 92). Em breve, António partirá para uma grande 
viagem, a caminho da redenção que um simples entendimento de requinte espiritual 
não fornecia: «Os nossos espíritos de beleza continuam a entender-se… e eu beijo a 
sua alma infi nitamente sagrada para mim…» (Carta XVI, p. 93).

No sentido mitigado do “drama em gente” pessoano e da fragmentação egotista 
de inserção decadentista, a Carta XVII, também semente e eco da intitulação de Robert 
Bréchon Estranho Estrangeiro. Uma biografi a de Fernando Pessoa, veicula uma personagem 
feminina em busca de si e da autenticidade:

Ando extrangeira dentro de mim própria. Não regresso, não consigo regressar á 

razão da minha consciência!

Sinto a ânsia torturante de me despir desta matéria vil… de me libertar desta 

negra es-cravidão! (p. 95).

Perto cada vez mais de um estado insustentável, as torrentes cinéreas que ente-
diavam a vida de Maria Margarida conduzem-na para fora do corpo e para fora da 
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terrenidade. A tudo abraçando num amplexo luminoso, a jovem confi dencia, na Carta 
XVIII, que «os braços esguios e infi nitos» são a sua inteligência que lhe permite esse 
desapegamento terreal e o mergulho indemne das mãos na matéria solar. Nesse abraço 
conglobante cinge ainda Margarida o motivo rubro do seu tormento e a razão da sua 
consciência.

A derradeira carta, a XIX, afi rma, em tom de despedida, uma fé inabalável da jovem 
no encontro consigo mesma:

Minha querida: Finalmente, creio em mim e espero a prova decisiva da minha 

presença verdadeira dentro de mim propria, com serenidade…

Creio em mim fi nalmente! Adeus! (p. 99).

A troca epistolar unilateral chega ao fi m, seguindo-se dois pequenos capítulos 
inu merados. Se o incipit da novela abrira euforicamente segundo os ritos primaveris, o 
entrecho transbordante de estranheza e misteriosa tristeza outonal relembra as directas 
palavras de Lou Andréas Salomé relativamente a Nietzsche, adaptando-as aqui eu à si-
tuação de Maria Margarida, dizendo que a história desta mulher é, do princípio ao fi m, 
uma biografi a da dor, como, aliás, se comprova com o cruciante explicit que começa com 
a palavra-frase «Outono», desde logo se instalando, em sentido reverso ao do primeiro 
capítulo, uma cumplicidade da natureza com o estado anímico da personagem: «O 
vento anda a desgrenhar a cabeleira revolta dos crisântemos e a despir as arvores em 
lanci nantes gritos para não ouvir a queixa dolorida da ramagem que se mirra transida 
e dolorosa» (p. 101). O tom ominoso prossegue («silencio enorme», «desabitado», «fontes 
endoidecidas», «pranto quebrado»…), fazendo desde logo antever um desfecho trágico. 
Pese embora a simbologia vital das garças, a sua presença «gritando sobre os velhos 
telhados» não é mais do que um toque irónico do narrador.

Preparado o palco avassalador no sumptuário solar de «pilastras seculares», irrompe 
«do brazonado arco de entrada» uma Maria Margarida espectral e hamletiana, toda de 
branco, avançando contra os elementos e a natureza respeitadora («O vento fez um 
silencio espasmico de assombro e as fontes emudeceram…», p. 102), noite fora, noite 
dentro, «perdendo-se ao longe na escuridão»…

Por esses dias, os jornais noticiaram a morte de Maria Margarida. Uns quantos pesca-
dores haviam-na visto, dominadora de beleza e estranha de palidez, avançando como 
uma aparição para dentro do cinzento das ondas do mar. No dia seguinte à «tempestade 
misteriosa e negra», a capa verde de Margarida rolava pelo areal ao sabor do vento. 
Como uma enorme alga lívida de morte, o coração da jovem, no rasto pessoano, era 
«um pórtico partido/Dando excessivamente sobre o mar» (Cancioneiro).

A segunda e última novela, de título «Insaciada», provocando desde logo a ideia de 
incompletude vivencial, inicia-se em clima decadente, segundo os ritmos nevropáticos 
do Outono: «Tinham começado os doentios dias de Outôno, rosados, nevroticos, incoe-
rentes» (p. 107). Para esse cenário cinzento e disfórico contribuem também expressões, 
ainda nessa mesma página, como «tom maguado das arvores», «sonolencia da atmos-
phera», «langor de quebramento e de renúncia», «vibração nostalgica da despedida», 
«silencio perfumado e enervante» e «soltaram-se as pétalas de uma rosa, tombando 
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num ruído macio». Não deixa de haver, neste incipit, uma semelhança ambiencial com incipit, uma semelhança ambiencial com incipit
a pri meira quadra do magnífi co «Passos da Cruz» de Fernando Pessoa: «Esqueço-me 
das horas transviadas…/O Outono mora mágoas nos outeiros/E põe um roxo vago nos 
ribeiros…/Hóstia de assombro a alma, e toda estradas…» (Cancioneiro).

Esta abertura lírico-descritiva da responsabilidade de um anónimo narrador heterodie-
gético visa uma específi ca modelação da personagem da protagonista que nessa ambi-
ência se desvela sob o nome de Clara de Ataíde. Em adjuvância a esta fi gura principal, e 
em oposição ao tédio dominante, está Maria Eduarda, que luta, nesse cenário de requinte 
decadentista, contra o enfraquecimento da vontade tão evidente em Clara. Pense-se, por 
exemplo, nas rosas desfolhadas em que ela pega, explicando tal fenómeno natural e 
analógico do seu estado por uma não despicienda morte de tédio; ou na inviabilidade 
que ela sentia em ver-se dominada por um «minusculo bibelot», de nome relógio, que 
mais não era do que um contador das horas do tédio.

Do rápido diálogo entre as personagens, bem de acordo com o superior requinte 
decadentista, rapidamente se intui o ironismo de Clara, ao propor a Eduarda que ser-
vissem aos convidados, em vez do costumeiro chá, «uma infusão de inteligencia com 
umas gotas de originalidade» (p. 110). E nessa sequência dialogal assiste-se à hetero-
caracterização da principal personagem por obra da amiga, que veicula uma visão dos 
convivas habituais: «Gostam de ti, porque, para eles, és complicada e esfi ngica. Não en-
tendem a tua cruel ironia. A originalidade das tuas opiniões assusta-os e encanta-os… 
Oh! mas não lhes exijas mais! Deixa-os continuar a respeitar as tuas excentricidades. 
Os ignorantes teem um grande respeito pelo abismo… E tu, para eles, coitados, és um 
abismo insondavel» (pp. 110-111).

Demonstrando neste avanço diegético dialogado uma assinalável capacidade paro-
dística, Clara de Ataíde, sempre presa a um entediamento que a leva a interrogações 
do tipo «Tu não achas a vida uma maçada?!…» (p. 114), confi dencia, no âmbito de uma 
certa estética do desafogo e do desvelamento: «- Eu queria ser como tu,… mas não 
posso; a minha vida passa-se toda nos meus nervos rebeldes e nesta cabeça que os 
comanda tão mal!…» (p. 115). E assim, dentro do tom nevrótico decadentista, a própria 
evasão cosmopolita proposta por Eduarda não mais seria do que um suave refrigério 
para a sua «neura negra» que a obriga a estar «acorrentada a uma vida que tolhe e 
esmaga» (p. 116), mas dentro do «refi namento dos sentidos», que, sendo uma fi losofi a 
de vida, é também uma característica decadentista.

De uma forma próxima das mudanças cénicas dos textos dramáticos, a criada, a 
quem displicentemente Clara troca o nome, anuncia a chegada de Jaime de Lima. De 
súbito, a criada reentra com uma carta sobre uma bandeja. Lenta e absorta de início, 
transformada depois, Clara clama por um automóvel, apresta-se a pedir a capa para se 
fazer transportar de eléctrico, até que a criada, já com a vestimenta na mão, anuncia 
a chegada de José de Lencastre, que era, afi nal, o motivo de toda a afl ição. Lencastre 
quisera experimentar a humanidade de um espírito tão requintadamente superior, “for-
çando-o” a deslocar-se, por via de uma doença terminal, a uma miserável mansarda de 
umas águas-furtadas. O resultado dessa experimentação estava à vista e o artista, de 
«olhos de sombra» e totalmente rendido, afi rma ter-se vindo despedir: «- Saio amanhã 
de Lisboa… e, para sempre!» (p. 122). Dito isto, sai intempestivamente. Clara, «pálida, 
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estática, emudecida», segue-o de imediato, dizendo que precisava de ir ouvir o «Poema 
Rubro», que o poeta Lencastre prometera para essa tarde, nada ligando, não obstante 
os protestos de Maria Eduarda, aos convidados que estavam para chegar.

O paradigma enunciativo compresente é gerador de um perspectivismo polifó-
nico que oferece ao leitor informações ambíguas e estranhas, que, não fornecendo a 
verdade, permitem uma demanda indiciária em que a desvelação e a ocultação têm 
papel impor tante. E neste contexto hermenêutico deverá ser entendido o conjunto de 
afi rmações de Clara de Ataíde instauradoras de sugestões enigmáticas: da densidade 
nevrótica («Deixa-me… preciso de desatar os nervos», p. 124), da fragmentação egótica 
(«Desco nheço-me!», ibid.) ou da ironia suspensiva («… e conta-lhes depois os amores 
impúdicos de Cleópatra», ibid.), por exemplo.

Abre-se um novo e defl uente capítulo. Com uma tendência assimptótica para 
o silêncio – e «Silencio» (p. 127) é a palavra-frase de abertura capitular, modismo 
téc nicocompositivo judithiano –, instaura-se um clima de didascália dramática, onde 
pontuam informações não desprezíveis: a janela aberta, com a correlata simbologia de 
distanciamento; o luar e a conexa associação ao mundo feminino e à volubilidade; os 
recortes góticos do salão e as «estilizações de sombra» de signifi cação misteriosa; e as 
«mãos longas e brancas» de Clara, com as sugestões poéticas de voz, canto e luci dez 
mental.

E assim, sob a égide da inscrição silenciosa («Clara, como quem regressa dum mun-
do distante», «Estabeleceu-se um novo silêncio», «sem responder ás instâncias bondosas 
de Maria»,…) e do tédio atrás assinalado, sabe-se que o poeta Lencastre, por causa da 
protagonista, se matara uma hora depois de ter abandonado a casa de Clara de Ataíde, 
não deixando de ser intrigante e perturbadora a sua posição face ao ocor rido: «… mas 
não é o sentimento que tu julgas que me magôa… Ah! se tu soubesses!…» (p. 129).

A perturbação e a estranheza trazem para a superfície diegética um halo de mistério 
e de abismo interior, reganhando a novela em dimensão ôntico-antropológico-existencial, 
indagando personagens e leitores sobre a motivação das obscuras forças que terão ali-
mentado o ímpeto brutal e autodestrutivo. Rumo às túrbidas camadas do ser humano, 
procura-se o ventre escuro da carne e do espírito donde brote a malignidade radical que 
leve ao suicídio e ao ódio obsessivo. Mas aprecie-se o subsequente corte dialogal:

– Então porque é esse abandono, essa raiva quasi, que lhe guardas agora?!

– Cala-te! Eu não te posso dizer o que sinto… Tu tens outro espirito, outra senti-

menta-lidade, não poderias compreender-me, acredita…

– Desconheço-te!… – disse Maria, retirando-lhe as mãos ressentida.

– Vem cá… Eu não posso ter a mesma pena que qualquer teria… Não posso! 

(p. 129)

Incompreendida no seu abismo requintado, Clara interessara-se com curiosidade 
por aquele poeta que em si ganhara nos últimos tempos um lugar reservado. E desse 
modo se explica a afl ição ambivalente de Clara («Com as mãos longas, nevróticas e 
soluçantes, tateava os braços nús em gestos convulsivos, e, sobre a pele branca dos 
seus dedos alongados, as esmeraldas desmaiavam em refl exos de verdête», p. 130), da 
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raiz do ódio à fl or da paixão.
Clara acorrera a levar-lhe os seus beijos dominantes («- Corri a levar-lhe os meus 

beijos… Queria queimar-me naquela chama que eu via sempre a crepitar no fundo 
dos seus olhos inquietos! … – Eram lindos os seus olhos! – Ia levar-lhe o meu ardor 
intenso, dominante…», p. 130) e apenas encontrara um cadáver envolto em livros de 
que se destacava um salpicado de sangue e de ironia: uns não canónicos Pensamentos 
de Oscar Wilde. Este facto da presença wildeana é gerador retroactivo de um horizonte 
de expec tativas hermenêuticas, susceptível mesmo de uma interpretação paratextual 
(o esteticismo de Wilde e o seu infl uxo, em esteira biografi sta, na composição da per-
sonagem Clara de Ataíde, por exemplo), que as relações intertextuais, essas, são uma 
evidência, nomeada mente na criação de cenários e na afectação requintada bem dentro 
do modus decadentista do escritor irlandês, eximindo-me eu aqui a apresentar passos 
comprovativos, u. g., do romance The Picture of Dorian Gray.

No fundo, a catábase ao inferno da vida estava naquela humilhação por que Clara 
tivera de passar ao misturar o seu espírito superior e dominador com o horror da he-
diondez nauseabunda mesclada nos pensamentos do príncipe do esteticismo. Era uma 
dese legante e trágica injúria aquele irónico acto do poeta José de Lencastre.

O silêncio reganha o centro do texto. Clara, cortando-lhe o gume, pergunta pelos 
convidados, não calando a volição de lhes arranjar «um método de elegância moral, de 
civilisação estética!…» (p. 133). Tudo deixando para momento ulterior, a nossa persona-
gem, em diálogo com Maria Eduarda, solta um sibilino «- Hei-de contar-te um dia, hoje 
não posso…» (p. 133), explicando depois, de forma não muito velada, como a inteligência, 
com as suas «atitudes mentaes interessantes e bizarras», se orienta no sen tido da beleza, 
enquanto a vida real sentimental resvala para o abismo e para a tragédia, sendo a beleza 
encontrada nas obras dos génios criadores um recorte científi co da inteligência.

Volta o silêncio. Lá fora, uma natureza aterradora emoldura a tragédia («Um grito 
de ave. Asas cinzentas, rumorosas, roçam a janela», p. 135). Dentro de casa, Clara, lívida, 
deixa escapar dos olhos umas «brilhantes pérolas orientaes» como sinal de um insaciado, 
eterno e cerebral amor

– Oh! o amor impossivel!… Labaréda que se extingue nas exigências do meu 

cérebro!…

Amor, sensuália que eu fi ltro através do meu espírito de requinte e morre nos-

tálgica de beleza…

E para quê, para quê, esta angústia que eu não sei dizer e que só a minha alma 

doente de beleza compreende e sofre?!

Ai, a minha carne terá de gritar eternamente!… e todo esse clamor terá de passar 

através do meu espirito faminto… insaciado!

… E sempre o mesmo tédio a fartar-me, a vencer-me! (p. 136).

Como conclusão, avance-se dizendo que as duas obras apresentam fronteiras fl ui-
das e esbatidas do ponto de vista modal, apresentando amiudadamente indesmentíveis 
modulações líricas, seja no caso em que a natureza é descrita sobre um perspectivis-
mo egótico, com a evidenciação de uma interioridade que só pode ser sujeito, seja 
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no caso da interacção das personagens em que claramente ressalta a supremacia das 
personagens principais, sempre femininas, que são inconfutáveis projecções judithianas, 
salvaguar dando-se quaisquer falácias biografi stas.

Como muito bem o provou Manuel Sumares, ser sujeito não é sujeitar-se, e, por isso, 
se outras personagens perpassam pelas novelas judithiana, é para afi rmarem radicalmente 
um mundo narrado denso de um eu inconfundível, emoldurado, de forma predominante, 
por um tempo estático e subjectivo. Interessante se torna ainda notar, de forma clara, 
que a atitude lírica detectável nas novelas de Judith Teixeira16 atrás analisadas é prove-
niente de um narrador heterodiegético, estando a instauração da poetização, como se 
viu, quer a cargo das protagonistas femininas, quer sob a alçada do próprio narrador, 
que vai semeando unidades líricas no acontecer narrativo. E depois há um ciframento 
musical, entendível na pregnância do silêncio e na acuidade auditiva, que faz da criação 
judithiana uma obra fendida pela emoção lírica. Contribui ainda para essa modulação 
a utilização de um tipo de palavra poética que é a súmula de um ajustamento ou poli-
mento vocabular, de grande uso, no caso judithiano, nos inícios capitulares, apresentando-
se cada abertura de uma forma tensa e enxuta («Manhã alta», p. 21; «Primeira noite de 
Junho», p. 39; «Outono», p. 101; «Silencio», p. 127), assim contribuindo para um regresso 
assimptótico ao silêncio que é, como se sabe, a “ágora” totalizadora dos poetas e um 
“espaço” no qual Judith Teixeira radica as suas formulações artísticas.

Assinaladas boa parte das características líricas postuladas por José Augusto Cardoso 
Bernardes17, tais como a presença de um illud tempus e das marcas líricas da iconicidade,
da sugestividade, da expressividade e da redundância, bem como da impreterível metáfora, 
afi rmo que em Judith Teixeira não encontro a prevalência do lirismo, antes um espaço 
narrativo com signifi cativas modulações desse teor, propiciatórias da «temperatura emocio-
nal», para utilizar palavras de Cuddon18, necessária à defl agração erótica que acompanha 
a maior parte da criação da poetisa viseense.

A essa modulação junta-se um pregnante estranhamento. Não havendo, portanto, 
uma narrativa objectiva e desideologizada, é justo que a autora, de acordo com a sua 
personalidade e a sua época, tomasse mão de um código retórico específi co, com as 
tais notas instabilizantes e, por via disso, com o contraponto do realismo empírico do 
género epistolar e do “documento” jornalístico, tal como acontece na novela «Satânia». 
E, afi nal, esse toque de perturbação, visível até na mão estilizada e suplicante da arte 
judithiana, semelha a desordem e a presença opaca das coisas. Como se a desagregação 
da vontade não fosse ainda um motivo de modernidade…

Resumo

Aprofundando as relações de Judith Teixeira com o Modernismo, procura provar-se 
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que o estranho e o perturbador tornam o universo fi ccional judithiano mais sedutor e 
exemplifi cativo das qualidades de um época pouco estudada.

Abstract

By expanding on the relationship between Judith Teixeira and Modernism, we seek 
to prove that strangeness and disruption make the author’s fi ctional worlds both more 
seductive and more emblematic of the qualities of a period that has scarcely been 
studied.
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Graffi ti: entre a pedra e a palavra 
 Acerca de Sobretudo as vozes

de Silvina Rodrigues Lopes
Palavras-chave: queda; fragmento; silêncio
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Num dos seus últimos livros de ensaios 
es creve Silvina Rodrigues Lopes:

Há textos face aos quais todas as 

estratégias de leitura se revelam 

insufi cientes. E isso é inseparável do facto de, nessa mesma leitura, elas serem 

sujeitas a alterações, infl exões ou desvios. É isso o que defi ne uma relação, o não 

estar determinada de fora, mas valer como tal, na sua complexidade. Admiti-lo é 

admitir que é a própria relação que faz vacilar a distinção entre leituras correc-

tas e leituras erró neas e que o segredo ou vazio que suspende a apropriação 

ou uso desse tipo de textos (a que chamamos literatura) é uma força activa, 

desencadeadora do sentir-pensar.1

Se bem que existam ocasionalmente infl exões e desvios de sentido ao longo dos 
textos que compõem Sobretudo as vozes, de Silvina Rodrigues Lopes, parece-me que uma 
das estratégias de leitura mais adequadas para o volume em causa é aquela que o faz 
valer como tal e que, na sua complexidade real, não cede à tentação de o determinar 
a partir de fora. É isso, o não estar determinada de fora, o que defi ne uma relação, a do 
texto com os seus sentidos possíveis e a destes últimos com o seu leitor.

A leitura de Sobretudo as vozes parece-me, pois, fazer sentido a partir do dentro que 
é o texto e de um dos seus textos em particular:

Graffi ti.

Sobre o muro preto da fotografi a ocultava-se um nome. Estava escrito na pedra, 

sob os corações. Escrito pelos acidentes, detritos, gritos da revolta e do amor. Ne-

nhum de nós sabia, foi em 1950. Brassaï passou numa rua de Paris, cidade onde 

23 anos depois o branco da neve e o vermelho de um primeiro grito formaram 

a fi gura que fi cou invisivelmente escrita em corredores onde ninguém respondia. 

Em 2000, quando acabou o mundo, viu-se o nome que assinava. Um graffi ti é 

1       Silvina Rodrigues Lopes, «A literatura como experiência», in Literatura, defesa do atrito, Lisboa, Vendaval, 
2003, p.19.
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sempre assinado – os nossos olhos, mãos, ossos, coração, terra, terra, terra.

Hoje o meu peito é o muro e os estilhaços são estas palavras desencontradas. 

Repito o irrepetível.2

Antes de mais, porque este texto opera com subtileza a passagem do fora do texto, 
que é o muro da fotografi a e o nome escrito na pedra, para o dentro do texto, com 
um muro que é agora o peito, composto por palavras desencontradas desenhadas a 
sangue. Mas este texto reveste-se de uma importância singular sobretudo pelo relevo 
que nele se atribui à fi gura tutelar de Brassaï e que os demais textos igualmente evi-
denciam, embora o seu nome não mais seja referido ao longo de Sobretudo as vozes. Em 
primeiro lugar, a sombra de Brassaï e a especial predilecção do fotógrafo pelos graffi ti 
faz-se notar no já referido paralelo que é possível estabelecer entre o fora e o dentro 
do texto, quer dizer, entre o desenho do graffi ti na pedra captado pelas imagens do 
fotógrafo e o estilhaço interior da palavra revelado pelos textos de Silvina Rodrigues 
Lopes – outros graffi ti, portanto. Em segundo lugar, parece-me que há que ter ainda em 
conta a expo sição dolorosa a que a câmara de Brassaï submetia as fi guras nocturnas de 
Paris e que, de certo modo, a autora repete no seu processo de escrita, desvelando-se 
e ocultando-se num mesmo gesto:

Demolir

o que me encerra, me protege da areia e da rocha. Sem esta exposição dolorosa 

não vejo o desfazer das palavras. As sílabas. As letras. (p.37)

Manuel de Freitas sublinha o facto de ser este um livro sobre a morte3 e, sendo isto 
exacto, não o é menos o facto de, provavelmente em função dessa exposição dolorosa 
encenada pela autora, a palavra morte ser poucas vezes explicitamente referida no corpo 
dos textos, sendo frequentemente substituída pela metáfora da queda 4: «Caí, e é não sei 
de onde que agora ouço erguer-se esta voz» (p.7); «Elevar a queda à altura do universo. 
Apenas um jogo. Subir para lá das nuvens e mergulhar com a gaivota que subitamente 
desaparece do meu ângulo de visão» (p.43); «Despenhar-se é um atributo divino. (…) 
Aqui é só a falésia a pique (…). Prescinde de qualquer atenção a andorinha vertiginosa 
que quero como exemplo. (…) Desce verticalmente, vai tocar a terra e queimar-se nela 
até à queda defi nitiva» (p.29). Poderíamos mesmo dizer que este impulso de verticalida-
de é, em realidade, bidireccional, uma vez que ora corresponde à vertigem da falésia a 
pique, ora desloca para o fundo do precipício o ponto de vista de alguém que, após a 
queda, passa a olhar do chão o mundo lá no alto: «Deito-me na base da montanha sobre 
um solo hostil. Não sei o que aí deixo. Os olhos fogem-me para o alto» (p.8); «Aquém 

2       Silvina Rodrigues Lopes, Sobretudo as vozes, Lisboa, Vendaval, 2004, p. 67-69. Em todas as outras citações 
desta obra serão indicadas as respectivas páginas no corpo do texto.

3       Manuel de Freitas, «Testemunho do abismo», Expresso (Actual), 1666, 2 de Outubro de 2004, p.57: «É da 
morte, portanto (…), que este livro trata. Mas fá-lo nos antípodas da passividade, da melancolia ou até do 
lamento (…)».

4       O próprio título do artigo de Manuel de Freitas («Testemunho do abismo») é isso mesmo que no fundo 
signifi ca: que neste livro morte, queda, abismo ou errância (essa espécie de queda horizontal) são palavras 
semanticamente equivalentes, porque todas prevêem a ausência como traço defi nidor de sentido.

5       Manuel de Freitas, art. cit., p.57.
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do canto, o desconhecido regressou. Chama-me lá do alto e as sílabas do meu nome 
elevam-se para cair. (…) Ouço e escavo as palavras até serem casas» (p.13).

É claro que esta espécie de visão invertida da queda e o subsequente escavar das 
palavras corresponde, antes de mais, ao desejo expresso pelo eu de vir fi nalmente dizer 
o que se vê do fundo do precipício – «Ainda ninguém olhou para o fundo do precipício 
e o veio dizer» (p.57), coisa que a voz destes textos se dispõe a fazer, para acabar por 
concluir que as palavras instintivamente se retraem na presença do abismo: «Regresso 
pouco a pouco e nada sei dizer do mergulho, do vazio. As letras rolam, nem sequer são 
sílabas, não encontro a minha voz. Quereria ter o desenho dela, os seus sustos, meandros, 
os passos que lá se perdem. Saber onde são os golpes e como aí se enrolam cada dia, 
secura e sede.» (p.23-24). É que, como se diz mais para o fi m do livro, «tudo o que é 
importante se passa no mais profundo segredo. (…) A liberdade é terrível. Vem dela o 
segredo e a impossibilidade de o dizer» (p.71).

Assim, se por um lado a presença manifesta da voz em Sobretudo as vozes acaba 
por funcionar como prova de que é possível sobreviver à queda e ressuscitar do abismo, 
este mesmo atestado de sobrevivência é de certo modo posto em causa pela impossi-
bilidade congénita das palavras de dizerem o que a voz lhes pede que digam:

O veneno estende-se-me na voz, veio fora de tempo para me emudecer. Então 

escrevo à beira da última palavra. Não sei se disse o que queria ou o que não 

queria, mas surpreende-me que tenha sobrevivido. E de tantos abismos tenha 

feito um só jeito. Um encolher de ombros, com o veneno a atingir o coração 

e as palavras que se recusam a ser como eu. Partem-se. E avisam: não colar os 

bocados, dão choque. (p.62)

Estes textos de Silvina Rodrigues Lopes são, por isso, textos em que o silêncio apa-
rece revestido de um valor semanticamente operante (o emudecimento da voz e a 
incapacidade das palavras para dizerem uma situação-limite como a da queda), mas em 
que a sua dimensão sintáctica igualmente se manifesta, ao determinar o modo como 
as palavras e os textos se organizam no todo que é o livro. As palavras desta obra são 
palavras solitárias, que habitam descosidamente a malha global do texto: elas partem-se 
em bocados que não devem ser colados e que atingem desencontradamente o peito, 
em estilhaços de sangue e tinta («Hoje o meu peito é o muro e os estilhaços são estas 
palavras desencontradas» p.69).

Os textos de Sobretudo as vozes têm, pois, e também estruturalmente, uma existência 
de graffi ti, tal como as enigmáticas imagens de Brassaï que a autora evoca no texto-chave 
do volume, existência essa a que não é certamente alheio o princípio de inde terminação 
genológica que caracteriza os textos desta sua obra. Nenhuma explícita designação de 
género acompanha este livro de Silvina Rodrigues Lopes, constituído por textos breves, 
em prosa, com uma ou outra cedência à imagem gráfi ca do verso no início de alguns 
fragmentos, que Manuel de Freitas caracteriza preferencialmente como aforis mos («A 
um primeiro olhar dir-se-ia que Sobretudo as vozes é um livro de aforismos, fascinantes 
e inquietos»)5 e que eu talvez prefi ra designar apenas como fragmentos, esquecendo 
outras designações possíveis como, por exemplo, a do poema em prosa. Porque um 
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fragmento, tal como um graffi ti, é um texto naturalmente ambíguo e desam parado, 
pela incompletude daquilo que diz e pela sugestividade do que não diz – no fundo, 
pela sua margem natural de silêncio. Por esse motivo ele não pode, como estes textos 
não podem, reclamar a solidez de uma designação fechada (e daí o próprio silêncio 
da autora em relação a esta questão) quando tudo neles fala a voz da ambi guidade e 
da fl uidez e, portanto, também a da abertura das formas e sentidos que usualmente 
encontramos na acidentalidade do esboço.

O termo fragmento parece, aliás, situar-se dentro dos horizontes de preferência 
de Silvina Rodrigues Lopes, que é consabidamente autora de ensaios sobre Vergílio 
Ferreira e Maria Gabriela Llansol6, autores que tão bem exploraram as potencialidades 
categoriza doras do fragmento enquanto elemento substitutivo de uma mais específi ca 
classifi cação de género. Numa obra justamente estruturada no conceito de fragmento 
(Pensar)Pensar)Pensar 7, Ver gílio Ferreira acentua a componente de silêncio que este tipo de texto na-
turalmente evidencia, relacionando ambos – a imposição estética do fragmento como 
tipo autónomo de texto e as virtualidades expressivas do silêncio – com os sentidos 
de mutilação e instabilidade do mundo contemporâneo:

A obra de arte inacabada ou mutilada, o esboço, o fragmento. Mais do que 

nunca isso nos fascina. Porque o que mais importa numa obra de arte é o que 

ela não diz.É o não dizer que hoje sobretudo se pode dizer. O fragmento ou o 

inacabado acentua a voz do imaginário, antes de ser a do perfeito silêncio. E o 

silêncio sem mais é hoje o nosso modo de falar. Ou seja, a forma única de a 

razão ter razão.8

É claro que, em Sobretudo as vozes, tal como ocorre em Pensar e Pensar e Pensar Escrever de Vergílio Escrever de Vergílio Escrever
Ferreira, ou como ocorre ainda no livro-fragmento por excelência que é o pessoano Livro 
do Desassossego, o estatuto fragmentário dos seus textos não anula o premente lirismo 
que caracteriza esses mesmos textos, facto que Manuel de Freitas igualmente sublinha: «A 
um primeiro olhar, dir-se-ia que Sobretudo as vozes é um livro de aforismos, fascinantes 
e inquietos. Mas talvez seja mais exacto afi rmar que tudo acontece “entre o fragmento 
e o círculo” (p. 55), hipótese que nos aproximaria dessa ferida total mas aberta a que 
chamamos poema»9. Todavia, parece-me que a questão, embora exacta, ganharia talvez 
em ser posta ao contrário: é porque estes textos participam da acidentalidade do frag-
mento que uma certa dimensão lírica acaba por atingi-los também. Porque só um modo 
verdadeiramente lírico de dizer pode aproximar-se dessa eloquência silenciosa que é a 
do aforismo, do fragmento, do graffi ti e que torna as palavras infi nitas:

6       Cf. A aprendizagem do incerto, Lisboa, Litoral, 1990 e Exercícios de aproximação, Lisboa, Vendaval, 2003.
7       Cf. Pensar, Lisboa, Bertrand, 1992, p.17: «Os textos que se seguem são o esparso e desordenado e acidental Pensar, Lisboa, Bertrand, 1992, p.17: «Os textos que se seguem são o esparso e desordenado e acidental Pensar

do “fragmento”. Ele tem que ver assim talvez também com o impensável do nosso tempo. Não porque 
a organização num todo não seja hoje possível – e em alguns o foi – mas porque a acidentalidade de 
tudo, a instabilidade, a circunstancialidade veloz, a negatividade voraz, recusam a aparência do defi nitivo 
de quem constrói para a eternidade, harmonizando-se preferentemente com o variável e instantâneo do 
passar.»

8       Idem, Ibidem, p.164.
9       Manuel de Freitas, art. cit, p.57.art. cit, p.57.art. cit
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Sobretudo as vozes. O que passa em campos e não é comum. Magnetiza, desvia. 

As palavras tornam-se infi nitas, fi os segregados em incontáveis relações. Formam 

teias que a consciência não domina. “Eu”é uma palavra para o confl ito, paragem 

mínima em que instinto, hábito e potência criadora tocam limites, que confi rmam 

e repudiam.

Não me digam que a chávena sobre a mesa, o cheiro do cigarro ou um olhar 

oblíquo se bastam e nos desprendem de sermos nós, cabisbaixos, a caminho 

do caminho já feito – a glória. O que nos requer a cada instante, a vida, não 

prescinde da fl oração das ideias, do desequilíbrio das interpretações. Da dor, 

sobretudo, e do seu não poder ser assim. (p72-73)

Resumo

A indeterminação genológica de Sobretudo as vozes, de Silvina Rodrigues Lopes, 
facilita a caracterização dos textos que compõem este volume como fragmentos, para 
além da sua mais previsível caracterização como poemas em prosa.

Abstract

Genre oscillation in Silvina Rodrigues Lopes’ Sobretudo as vozes makes it suitable 
for the texts included in this volume to be labelled as fragments, beyond their more 
predic table characterization as prose poems.
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Circunscrever o campo em que se move 
a escrita de Maria Judite de Carvalho leva-nos 
ao contacto ou ao reencontro com o universo 
do quotidiano, num exercício lucidamente 
intros pectivo sobre a nossa condição fi nita e humana.

Os seus contos confrontam-nos impiedosamente com a situação irremediável da 
solidão e da angústia humanas, levando «o observador a mergulhar num mundo em 
que se movimentam fi guras de ‘anti-heróis’, de homens e, principalmente, de mulheres 
fracassadas, desiludidas, desencantadas com a vida»1. De facto, as personagens de Maria 
Judite de Carvalho dão corpo ao desencanto e ao desconforto existencial, exibindo uma 
solidão2 tão orgânica que nela se encontram defi nitivamente enclausuradas.

Este tema maior, que se vai fl exionando noutros complexos temáticos3 que o sus-
tentam, encontra no conto o seu lugar expressional e manifestativo. Não iremos aqui 
alongar-nos em considerações de carácter genológico4, sujeito que está o conto a inú-

1       Elza Carrozza, Esse incrível jogo do amor: a confi guração do relacionamento ‘homem-mulher’ na obra de 
Maria Judite de Carvalho e Lygia Fagundes Telles, São Paulo, Editora Hucitec, 1992, p. 46. Também em João 
Gaspar Simões, «II. Paisagem sem barcos» in Crítica IV, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1981, p. 
286, se pode ler: «Criaturas humanas combalidas e magoadas, feridas pela vida, tão delicadas e sensíveis que 
tudo as magoa, tudo as desilude, tudo as decepciona, eis as personagens de Maria Judite de Carvalho, eis 
a humanidade de seus livros, eis os seres, especialmente femininos, que ela anima e faz viver nas páginas 
de uma obra como outra ainda não havia na literatura portuguesa».

2       Álvaro Manuel Machado caracteriza esta solidão como narcísica: «(...) toda a solidão é essencialmente 
narcísica (mesmo a chamada «solidão social»). Mas narcísica em que sentido? Não nos embrenhemos em 
teorias psicanalíticas de complexidade duvidosa, tanto mais que nem, por um lado, a literatura depende 
da psicanálise, nem, por outro lado, a atitude narcísica é forçosamente patológica. Limitemo-nos pois à 
simples análise da atitude que, no simples fl uir da vida quotidiana, é súbita introspecção inerente a todo o 
ser humano. «La plus grande chose du monde c’est de savoir être à soi», dizia Montaigne. É precisamente 
neste sentido que as personagens de Maria Judite de Carvalho são narcísicas». (Álvaro Manuel Machado, 
«Maria Judite de Carvalho, A Janela Fingida», Colóquio/Letras, 32, Julho de 1976, p.85-86). 

3       Esta é a designação que Elza Carrozza (op. cit., p. 46), utiliza para designar os temas e os motivos que 
percorrem a produção literária de Maria Judite de Carvalho: masculino/feminino - o eterno contraponto e 
resignação e renúncia.
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meras defi nições teóricas5 e poucas vezes consensuais, apenas relembrar que a relação 
conjuga da da narratividade e da brevidade que o caracterizam com segurança, ao po-
tenciar uma forma particular quer da organização quer da transmissão do conhecimento, 
tanto ligado ao real ou ao quotidiano como ao imaginário ou ao fantástico, promove 
igualmente a sua aceitação e consequente vitalidade enquanto género literário.

Nos contos de Maria Judite de Carvalho, em que muitas vezes a dimensão fantástica6

convive com o mundo real, é evidente que também a brevidade condiciona a narra-
tividade e o consequente tratamento das categorias da narrativa. Essa subordinação 
traduz-se, sobretudo, em concentração e em condensação, parecendo obrigar à recusa do 
supérfl uo ou acessório. Mas é igualmente evidente o recurso constante a proce dimentos 
linguísticos reformulativos que, corporizados na expansão verbal, parecem, pelo menos 
hipoteticamente, contrariar o princípio da contenção e da economia. Sendo um processo 
frequente em todos os textos da autora, escolhemos para demonstração, pela sua riqueza 
exemplifi cativa, o conto Seta Despedida7.

Estamos perante uma narrativa na terceira pessoa, mas arquitectada, desde o início, 
sob o ponto de vista da protagonista. É no leito da memória, onde todas as recordações 
e todas as vivências vêm à superfície como num espelho de vida, como num «lago 
imóvel» onde se refl ectem as imagens «com nitidez na água de vidro» que fl utua a 

4       Sem entrar na noção de género, são muitas as defi nições de conto. Enrique Anderson Imbert fala mesmo 
de «mosaico de defi niciones», começando pela proposta de Edgar Allan Poe («El cuento se caracteriza 
por la unidad de impresión que produce en el lector; puede ser leído en una sola sentada; cada palabra 
contribuye al efecto que el narrador previamente se ha propuesto; este efecto debe prepararse ya desde 
la primera frase y graduarse hasta el fi nal; cuando llega a su punto culminante, el cuento debe terminar; 
sólo deben aparecer personajes que sean esenciales para provocar el efecto deseado») e acabando com a 
sua própria defi nição: «El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye 
en un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. La acción - cuyos agentes son 
hombres, animales humanizados o cosas animadas - consta de una serie de acontecimientos entretejidos en 
una trama donde las tensiones y distensiones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo del lector, 
terminan por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio». (Enrique Anderson Imbert, Teoría y 
técnica del cuento, Editorial Ariel, S.A., 1992, p.39-40).

5       António Manuel Ferreira, ao mesmo tempo que diz que «A valorização do conto como género narrativo 
independente da tutela “imperialista” do romance constitui hoje matéria teórica e analítica amplamente 
divulgada em países de língua inglesa e espanhola», chama a atenção para o crescente interesse que a 
teoria e a prática do conto têm vindo a reclamar em Portugal: «No entanto, notam-se algumas mudanças, 
tanto no plano da edição como no domínio dos estudos académicos». (António Manuel Ferreira, «O fl orir 
do encontro casual», Forma Breve, 1, 2003, p. 200.

6       A este propósito, leia-se Maria Alzira Seixo, Discursos do Texto, Amadora, Livraria Bertrand, 1977, p. 113-
114: «Qual a função, nesse caso, de elementos fantásticos na obra de Maria Judite? Penso que, embora 
novidade técnica, deriva de um pressuposto temático que persiste, na obra da autora, desde Tanta gente, 
Mariana... - o desejo de evasão. As personagens de Maria Judite procuraram normalmente fugir (de um 
universo que as oprime, de uma situação que as acabrunha, de alguém cujo encontro as atemoriza, de uma 
ideia que se tornou obsessão, de um estado de espírito que as angustia). (...) a que mais nos toca, como 
novidade, é precisamente essa fuga para um outro universo com leis distintas das do real - o sobrenatural, 
o fantástico».

7       Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, Publicações Europa-América, 1995. Diz José Manuel da Costa 
Esteves: «O conto epónimo Seta Despedida é o relato da história de uma cleptómana reincidente, mas 
pode também ser lido como uma constatação terrífi ca da inexorabilidade do destino, através de pequenos 
episódios (mais próximos do registo da crónica) onde se insinua o esquecimento, a morte, a indiferenciação». 
(José Manuel da Costa Esteves, «Seta Despedida de Maria Judite de Carvalho: Uma forma abreviada sobre 
a difi culdade de viver», in O Imaginário de Maria Judite de Carvalho, Aveiro, Câmara Municipal de Aveiro, 
1999, p.27).
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personagem principal deste conto.
Esta mulher, que se sabe desorientada e «sem bússola», mergulha conscientemente 

na oscilação temporal que se gera entre a sua infância e a sua vida adulta, numa nítida 
interpenetração de momentos tão entrelaçados que se tornam diluídos e sem contornos 
específi cos. Esta confusão entre momentos, numa subversão nítida do tempo clássico 
narrativo pela desordenação, leva a que o leitor tenha difi culdade em distinguir as vozes 
narradoras8. Por outras palavras, a omnisciência do narrador de terceira pessoa alterna 
tão habilmente com o ponto de vista da personagem que as vozes não só se sucedem 
como se confundem9.

Os recorrentes procedimentos reformulativos favorecem inquestionavelmente não 
só a alternância dos pontos de vista como também a confusão, ou até a identifi cação, 
das vozes narradoras. Vejamos então o que se passa logo na primeira página do conto 
(p.9): se as informações contidas na primeira frase são da responsabilidade do narra-
dor de terceira pessoa («Às vezes faz um esforço e vê a casa como se ela fosse nova 
(…)»), já a estrutura «Então lembra-se da criança, das crianças que lá moraram (…)» 
lança a dúvida. Se, de facto, a forma verbal lembra-se aponta inequivocamente para a 
voz do narrador de terceira pessoa, já a expressão que se lhe segue se revela ambígua 
quanto a isso. Será que, de repente, se instaura a focalização interna10 e o leitor toma 
conhecimen to do pensamento e das refl exões da personagem a partir de si própria 
ou será que o próprio narrador de terceira pessoa, através da reformulação, abdica da 
sua omnisciência?

Ainda nessa página inicial, nas últimas linhas, encontramos uma ocorrência que não 
passa despercebida: «Quando mostrava um sorriso, o que era raro, todos se sentiam 
– deviam sentir-se – muito gratifi cados(…)». Como interpretar este deviam sentir-se? Ex-
pressa uma dúvida ou deixa perceber, de forma algo irónica, uma apreciação quanto 
a uma presumível obrigação a que, normalmente, os sentimentos não se sujeitam? E a 
que voz devemos atribuir esta reformulação perifrástica?

Estas refl exões intensifi cam-se à medida que outras estruturas semelhantes vão 
surgindo: «Tudo aquilo durou, deve ter durado, uma eternidade.» (p.14); «Pegou em 
livros e voltou a colocá-los no seu lugar entre outros dois livros que tinham – deviam 
ter – uma qualquer afi nidade» (p.25); «A caneca mandarim caiu-lhe das mãos – terá 
caído? – e fez-se em cacos» (p.25).

8       Maurice Delcroix e Fernand Hallyn falam de «psycho-récit» e distinguem dois tipos, «la dissonance», em 
que a relação narrativa é dominada pelo narrador, e «la consonance», em que o narrador se deixa absorver 
pela personagem. E acrescentam: «C’est à partir des matériaux mentaux offerts (...) que le narrateur cons-
truit son récit. (...) Il n’y a ici aucun indice de désaccord entre narrateur et personnage. Il y a, au contraire, 
une profonde sympathie». (Maurice Delcroix e Fernand Hallyn, Introduction aux études littéraires, Éditions 
Duculot, 1993, p. 180).

9       Leia-se Maurice Delcroix e Fernand Hallyn: «Ces fugitives réminiscences du discours intérieur du personnage 
favorisent la confusion entre voix et point de vue (...) l’information narrative passe à travers le fi ltre de 
la conscience du protagoniste. Ou en termes genettiens: le récit est focalisé sur le personnage.» (Maurice 
Delcroix e Fernand Hallyn, Introduction aux études littéraires, Éditions Duculot, 1993, p. 184-185).

10     Acerca da questão da focalização interna, leia-se Carlos Reis, Estatuto e perspectivas do narrador na fi cção 
de Eça de Queirós, Coimbra, Almedina, 1981, p.70-80. Consulte-se ainda, a propósito deste assunto e de 
outros que se prendem com o domínio da narratologia, Carlos Reis e Ana Cristina Macário Lopes, Dicionário 
de narratologia, Coimbra, Almedina, 2000.



224 Do dizer e do voltar a dizer em Maria Judite de Carvalho: uma nova perspectiva | Elisabete Bárbara

Parece evidente que a dúvida, motivada talvez por limitações da memória ou da 
evocação do passado, funciona como elemento que vem questionar a assertividade das 
constatações e torná-las subjectivamente dependentes de uma visão interna e pessoal. 
São as permanentes lembranças que, mais ou menos precisas, mais ou menos sonoras 
ou mais ou menos coloridas, transformam a fugacidade dos tempos numa perenidade 
implacável e que continuamente vem à tona ou à «superfície» dos dias, como âncora da 
vida. Ou da morte. Sim, porque a presença constante do passado contamina a vivência 
do presente e essa estagnação que o anula mais não é do que uma antecipação da 
mortalidade.

Outras reformulações11 marcam o tecido textual, como, por exemplo, «Procurou a 
moeda, sentou-se num degrau a comer, melhor, a devorar» (p.17); «Ela, encostadinha a melhor, a devorar» (p.17); «Ela, encostadinha a melhor
uma árvore de um jardim qualquer, e, na sua frente, o pelotão de execução, melhor, o melhor, o melhor
fuzilador» (p.18); «Nessa noite foi por entre risos e conversas decerto cheias de inte-
resse para a maioria, que a ideia, melhor, o esboço da ideia, melhor, o esboço da ideia, melhor ou talvez o seu vislumbre, 
chegou» (p.21); «Entretanto sorria atenta e interessadamente aos olhos um pouco estrá-
bicos de alguém que falava consigo, melhor, que dizia um monólogo em sua intenção melhor, que dizia um monólogo em sua intenção melhor
(…)»(p.21)12.

Salientando que as transcrições realizadas não esgotam obviamente os exemplos 
de ocorrências reformulativas, parece-nos que a sua visível frequência não nos deixa 
considerá-las como meramente ocasionais ou inconsequentes. Pelo contrário, o registo 
desses casos e a sua apreciação permite-nos, desde logo, considerar este tipo de estra-
tégia linguística e discursiva como uma das marcas mais importantes do estilo de Maria 
Judite de Carvalho, associada ao uso igualmente insistente de modalizadores como, por 
exemplo, talvez e talvez e talvez com certeza13.

Se, por um lado, e como dissemos, os procedimentos reformulativos favorecem a 
alternância dos pontos de vista, atestando assim a restrição de campo implicada por um 

11     O sublinhado das partículas que operam as reformulações é da nossa responsabilidade.
12     Nota-se que, nos casos apresentados, é quase sempre a palavra melhor que marca a reformulação, mas é 

possível encontrar outros marcadores como, por exemplo, ou. Assim, os actos reformulativos correspondem 
à estrutura tripartida «énoncé-source/marqueur/énoncé reformulateur» na proposta de Thomas Kotschi, «Pro-
cédés d’évaluation et de commentaire métadiscursifs comme stratégies interactives», Cahiers de Linguisti que 
Française, 7, 1986, p. 213. Noutros casos, a reformulação não recorre a um marcador específi co, apare cendo 
apenas uma vírgula a separar os segmentos. Joaquim Fonseca apresenta algumas expressões ou fórmulas 
que introduzem ou que operam reformulações: ou, por outras palavras, ou seja, quer dizer, melhor dizendo, 
em suma, resumindo, numa palavra, não é (bem) isso que quero dizer, não quero com isto dizer, não se 
conclua que… Saliente-se que esta exemplifi cação não é, de todo, defi nitiva ou exaustiva, dado que a língua 
oferece múltiplas possibilidades de concretizar procedimentos reformulativos. Assim, também não podemos 
reconhecer um reformulador com base na sua identifi cação gramatical, uma vez que é a sua utilização 
concreta em situações específi cas que o defi ne. (Joaquim Fonseca, «As articulações discurso-metadiscurso 
e a sua exploração na didáctica do português como língua estrangeira», in Linguística e Texto/Discurso, 
Teoria, descrição, aplicação, Lisboa, ICALP, 1992, p.308-309).

13     O itálico é da nossa responsabilidade. Sobre a noção de discurso modalizante e de modalizadores, con-
sulte-se Carlos Reis e Ana Cristina Macário Lopes, Dicionário de Narratologia, p.350. Nessa mesma página, 
pode ler-se: «Este tipo de discurso presta-se obviamente à expressão de um conhecimento limitado e, 
conjugado com a focalização interna, confere uma certa verosimilhança à representação subjectiva de uma 
personagem (...)».

14     Enrique Anderson Ambert, dizendo que o discurso indirecto livre tanto apresenta as palavras pronunciadas 
por uma personagem como apresenta os seus pensamentos não verbalizados, prefere, para esta última 
situação, falar de monólogo interior narrado. (Enrique Anderson Imbert, Teoría y técnica del cuento, p. 
222).
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procedimento focalizador específi co e sustentando várias formas de discurso, entre as 
quais o discurso indirecto livre14, por outro lado pretendem sempre colmatar ou resolver 
problemas de imprecisão conteudística ou formal: ou a informação dada precisa de ser 
rectifi cada ou a forma linguística utilizada para a sua transmissão, não se mos trando 
adequada e efi caz, obriga a um reajuste.

De qualquer forma, a reformulação pressupõe sempre um comprometimento do 
sujeito face à justeza ou à clareza da informação ou do enunciado, mostrando-se assim 
consciente da sua intervenção e negando, pela tentativa de actualização e fi dedignidade, 
qualquer laivo de alienação.

Procedimentos desta natureza são característicos não da escrita mas sim da orali-
dade, o que certamente confi rma a captação da realidade através das lembranças e 
das refl exões da personagem que, como se pensasse em voz alta ou falasse sozinha, 
nos faz chegar a informação narrativa assim fi ltrada. A consideração desta possível co-
loquialidade encontra apoio em algumas estruturas que são, claramente, mais usuais no 
discurso oral: veja-se a ocorrência de algumas expressões idiomáticas como, por exem-
plo, «se agarrou com unhas e dentes» (p.17) e «adormeceu como uma pedra» (p.16) e 
o emprego de outras expressões como «deitou a correr pela rua» (p.17) e «fi cou por 
assim dizer» (p.21).

Também o truncamento frásico, frequente na oralidade, não é normalmente marca 
do registo escrito. Todavia, atente-se no exemplo «Porque o que lhe caíra aos pés dizia 
que a rotina, pois claro, mas a rotina do marido» (p.22), ilustrando, pela presença do mo-
dalizador e pela construção sintáctica, um procedimento normalmente conversacional.

Retomando uma ideia lançada na parte inicial deste trabalho, que outra pretensão 
não tem senão a de partilhar uma leitura e algumas ideias sobre Maria Judite de Carva-
lho, parece-nos que a reformulação, sendo um processo que expande ou dilata um 
segmento linguístico anterior, pode de alguma forma contrariar a ideia de que o estilo 
da autora se identifi ca linearmente com a economia e a contenção, não só narrativa, mas 
também verbal15. Tal facto, no entanto, não interfere com o rigor e com a incisividade 
que as suas palavras perseguem, antes pelo contrário.

As constantes reformulações, pela sua recorrência e pela sua especifi cidade estrutural, 
conferem, do nosso ponto de vista, um certo ritmo ao texto, um ritmo de fl uxo e refl uxo 
que mimeticamente representa, ou poderá representar, o das águas inquietas da memó-
ria. Esta estratégia de manejo temporal, ao mesmo tempo que explora as virtualidades 
recônditas da memória, «insinua uma visão lírica, melancólica, da vida, que tem raízes 
na tradição literária portuguesa»16.

Se pensarmos que ao fatalismo (talvez o roubo dos objectos, sobretudo o do isqueiro 
em Seta Despedida, possa consubstanciar a necessidade de contrariar o estabelecido, 
como se tal atitude desafi asse o lugar e o tempo das coisas, como se a personagem 
pudesse, assim e por fi m, ser senhora de um qualquer destino; afi nal, é esse o desígnio 
dos deuses e ela, como Ísis, que também roubou a Rá o nome secreto do deus supremo, dos deuses e ela, como Ísis, que também roubou a Rá o nome secreto do deus supremo, 
15     Jacinto do Prado Coelho, «Maria Judite: As Palavras Poupadas» in Ao contrário de Penélope, Lisboa, Livraria 

Bertrand, 1976, p. 278: «O estilo de Maria Judite não apresenta um sinal de rebusca ou uma palavra a 
mais. Pelo contrário: sugere, penetra, defi ne, magoa, pela estrita economia das palavras, por uma admirável 
contenção, o mesmo pudor que singularizam a confi ssão de Graça».

16     Id., ibid., p. 277.
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17     Consulte-se Ricardo Gullon, La novela lirica, Ediciones Cátedra, 1984. Na página 11, o autor afi rma: «El fl ujo 
de la mente importa más que la información reportada, y cuanto más fi elmente se observe aquél menos 
necesario parece el reportaje en sí».

18     Maurice-Jean Lefebve, Estrutura do Discurso da Poesia e da Narrativa, Coimbra, Almedina, 1980, p. 153-

pode manifestar o seu poder alterando a ordem das coisas) se associa o simbolismo 
poético; se pensarmos que à brevidade se associa a subjectividade; se pensarmos que 
as imagens e as metáforas se associam a um certo tom confessional, reconhecemos que 
de todos estes aspectos emerge uma indesmentível tonalidade lírica17.

Se pensarmos, sobretudo, que «tanto a poesia como a narrativa apresentam as 
mesmas características de materialização e de valor conotativo do discurso e visam o 
mesmo fenómeno de presentifi cação» e que talvez seja «legítimo identifi car a presenti-
fi cação com o sentimento “poético”(trata-se sempre, com efeito, de pôr em evidência a 
Realidade estética, de dar-no-la a viver nos mais diversos objectos e representações)»18, 
talvez também cheguemos à conclusão de que as fronteiras que supostamente suportam 
a distinção entre a poesia e a prosa não têm razão de ser e que a tónica deve antes 
colocar-se nas especifi cidades dos respectivos discursos.

Resumo

A escrita de Maria Judite de Carvalho, revelando a solidão humana, sobretudo a 
feminina, é fértil em procedimentos linguísticos reformulativos cujos valores merecem 
especial atenção.

Abstract

Maria Judite de Carvalho’s writing, revealing the human loneliness, especially that 
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A actividade literária de Maria Rosa Colaço 
estende-se por diversas áreas temáticas e gé-
neros literários distintos, destinando-se tanto 
ao público infantil como ao adulto. Editada ao 
longo de quatro décadas, a produção desta au-tora parece fazer mais sentido quando lida a partir dos textos centrados no destinatário longo de quatro décadas, a produção desta au-tora parece fazer mais sentido quando lida a partir dos textos centrados no destinatário longo de quatro décadas, a produção desta au-

infantil, revelando uma coerência que decorre da persistência do universo da infância e 
do lirismo com que é recriado. Esta unidade articula-se também com a centralidade que 
a “Criança” ocupa nas suas obras, nomeadamente na crónica, no romance e na poesia.

A partir da leitura dos seus textos, desde O Espanta-Pardais (1961) até O Coração e 
o Livro (1993 e 2003) e tantos outros, é, pois, possível perceber de forma muito clara a 
concepção de criança e de infância da autora, a sua confi ança inabalável nas suas compe-
tências e capacidades e a esperança ilimitada que deposita nas gerações mais jovens.

Sem facilitismos nem simplismos óbvios, Maria Rosa Colaço privilegia textos que 
motivam a refl exão e o questionamento, apelam à dúvida e à incerteza, além de promo-
verem a imaginação pelos inúmeros jogos linguísticos e associativos que pululam nas 
suas publicações. A obra desta autora apresenta, pois, uma coesão e uma unidade, tanto 
do ponto de vista temático como estilístico, além de múltiplas alusões intertextuais, na 
recriação de motivos, temas, cenários e personagens que são revisitados com assidui-
dade. São elementos de frequência elevada, entre outros, a predilecção por ambientes 
e espaços naturais, nomeadamente os rurais e os marítimos, a selecção frequente de 
personagens infantis e/ou animais humanizadas, às vezes em interacção, uma preferên-
cia por temáticas ligadas à viagem, à liberdade, à exaltação da amizade e da realização 
de sonhos, a par do recurso assíduo a elementos propiciadores do cómico, como é 
o caso do absurdo, além da presença frequente do diálogo e do discurso directo. A 
infl uência do neo-realismo e o contexto histórico que suporta a escrita de muitos dos 
seus textos condi cionam o carácter interventivo de grande parte da sua obra que não 
é muito conhecida do grande público. Muitos dos seus textos, tanto para crianças como 
para adultos, não se encontram disponíveis e só muito recentemente começam a ser 
reeditados. Excertos dos seus contos de destinatário infantil fazem parte, desde há 
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décadas, de manuais de Língua Portuguesa dos mais variados graus de ensino, tendo, 
inclusivamente, alguns deles, como é o caso de O Espanta-Pardais ou Maria-tonta, como 
eu1 marcado uma geração.

A criança e o universo infantil encontram-se amplamente retratados nos textos 
narrativos mais breves de Maria Rosa Colaço, como as crónicas e os contos. É o caso, 
por exemplo, da colectânea de crónicas publicadas inicialmente em A Capital e reedi-A Capital e reedi-A Capital
tadas com o título Não quero ser grande. (1993). No prefácio onde explica a publicação 
destes textos breves e o seu novo contexto, Maria Rosa Colaço apercebe-se de como 
as crianças e a infância são tema central de muitas das suas crónicas, revelando-se fi o 
condutor da sua leitura. A omnipresença da infância nestes textos explicará, em parte, a 
opção do título, e resulta quer das preocupações da autora com o seu mundo e o seu 
tempo, quer das memórias de um passado que revisita e reconstrói insistentemente e 
de que Maria-tonta, como eu (1983) é mais um exemplo. Além disso, muitos dos textos 
das crónicas, inclusivamente a que dá nome à colectânea, estruturam-se a partir de 
um ponto de vista próximo do infantil e de uma linguagem que visa aproximar-se da 
criança. Esta centra lidade da criança no universo narrativo da autora está ligada às suas 
preocupações sociais e ao carácter interventivo de muitos dos seus textos. Baptista-
Bastos salienta também a infl uência lírica dos textos cronísticos de Maria Rosa Colaço, 
que apelida de «crónicas poemáticas»2, referindo-se também à existência de uma «subtil 
atmosfera poética»3 que envolve a escrita desta autora.

O conto Espanta-pardais (1961), que marca a produção de Maria Rosa Colaço, re-
vela-se, a vários títulos, paradigmático. Com a primeira edição datada de 1961, este é 
um livro que ainda hoje pode surpreender o público leitor, e não o exclusivamente 
infantil. A publicação caracteriza-se por um investimento evidente em questões visuais 
e gráfi cas, quer do ponto de vista da ilustração, quer da opção da forma como o texto 
surge distribuído pelas páginas, num momento em que ainda não eram frequentes estas 
preo cupações, o que também revela uma atracção peculiar pela novidade e o desejo 
de jogar com a surpresa e as expectativas dos leitores. Assim, e apesar da sobriedade 
no emprego da cor, observe-se a variedade de disposições ao nível da mancha gráfi ca 
e a introdução (às vezes mesmo sobreposição) de elementos ilustrativos no texto. As 
relações com o texto poético e até com a poesia experimental e visual são evidentes 
e possibilitam uma relação diferente dos leitores com o livro, baseada na surpresa e 
na novidade.

Este texto assume-se, apesar do momento da primeira publicação, como intemporal, 
propondo ao leitor um curioso desafi o de construção de signifi cados e assumindo-se 
como uma narrativa fortemente simbólica e poética, sobretudo pelas inúmeras metáforas 
propostas. Estas, assim como as comparações, estão construídas com base em analogias4

1       Maria Rosa Colaço, Maria-Tonta, como eu, s/local, Distri-Editora, 1983.
2       António Baptista-Bastos, «Rosa da prosa» in Maria Rosa COLAÇO, Não quero ser grande, 3.ª edição, Lisboa, 

Editorial Escritor, p. 9
3       ibid.
4       Confrontar com: «pássaros-gaivotas que pareciam lenços a voar» (p. 10); «os olhos eram dois bocadinhos 

de noite sempre a rir, com muitas, muitas estrelas lá no fundo» (p.13); «cidades de cimento com pássaros 
de alumínio» (p. 14); «mares com peixes de madeira que levavam homens e saudades» (p.15) (Maria Rosa 
Colaço, O Espanta-pardais, Lisboa, Sociedade de Expansão Cultural, 1961).

5       Maria Rosa Colaço (org.), A criança e a vida, Lisboa, Edições ITAU, 1963.
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surpreendentes que partem de uma visão alternativa, em certa medida infantil, do mun-
do e das coisas, com vagas semelhanças, em alguns casos, com excertos de A criança 
e a vida (1969): «[a saudade] é uma fl or que cresce no sangue dos homens»5. O texto 
em questão apresenta-se igualmente como um desafi o à intervenção e à participação 
activa do leitor na narrativa que se torna cúmplice dos acontecimentos.

Construída em torno da defesa do direito ao sonho e da exaltação da amizade, 
a narrativa trata ainda do tema da morte e do sofrimento, mas também da supera-
ção e da recompensa, centrando-se na personagem de um espantalho marcado pela 
solidão e pela estaticidade, que deseja conhecer o mundo do qual apenas ouve falar. 
O espanta-pardais caracteriza-se ainda pela insatisfação face à sua realidade e à sua 
missão de assustar os pássaros, “revoltando-se” contra as imposições sociais. Numa clara 
inversão de funções, depois de recusar espantar as aves, o herói acabará, numa acção 
de grande altruísmo, por ceder as palhas secas do seu coração – e a sua vida – a um 
pardal, de modo a que este possa construir um ninho e aí criar os seus fi lhos. A sua 
conquista da felicidade será obtida através de um percurso difícil, onde o sonho surge 
como forma de ultrapassar as limitações, uma vez que abre possibilidades diferentes e 
conduz à acção. As provações darão origem a actos heróicos e à merecida recompensa 
do renascimento do espanta-pardais sob outra forma, a de uma nova fi gueira, local de 
acolhimento de aves, e mais compatível com a sua verdadeira natureza. Aliás, a opção 
por esta espécie poderá estar associado ao seu simbolismo6, simultaneamente ligado 
à abundância, ao conhecimento superior e, sobretudo, à imortalidade que, neste caso, 
acaba por ser elemen to crucial da narrativa. A Natureza, com o seu ciclo eterno e o seu 
constante renascimento, apresenta-se como local de eleição, metáfora da liberdade e da 
perfeição sonhadas pelo Homem. Não faltam, a reforçar esta ideia, elementos próprios 
de uma religiosidade pagã, muito antiga, como é o caso da oração ao deus sol e de 
vários elementos que sugerem ligações à reencarnação.

Esta questão da religiosidade alternativa é ainda trabalhada num texto dramático 
intitulado Pássaro Branco7, galardoado com o Prémio Alice Gomes, e que apresenta uma 
outra versão do nascimento de Jesus e do próprio cenário do presépio que, aqui, ocorre 
simbolicamente numa praia, testemunhado por vários elementos marítimos – Búzio, Onda, 
Cavalo-marinho, Peixe e Polvo. A peça surge, assim, como metáfora e alegoria do Natal, 
numa espécie de presépio alternativo e vanguardista e está repleta de simbolismos, 
apresentando o aparecimento do “pássaro branco” como símbolo da paz, da alegria e da 
vida. De acordo com Chevalier e Gheerbrant, a ave, nomeadamente o seu voo, «predis-
põe-na, é claro, a servir de símbolos às relações entre o céu e a terra»8, funcionando, 
neste caso, a criança como enviado especial de Deus ao Homens.

Manuel, a criança que se mantém em cena durante todo o texto, e que sofre com 
as desigualdades sociais de que também é vítima, acaba por ser aquele por quem todos 

6       Confrontar Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Dicionário dos Símbolos, Lisboa, Teorema Editora, 1997, 
p.323.

7       Maria Rosa Colaço, Pássaro Branco, Círculo de Leitores/Associação Portuguesa para a Educação pela Arte, 
1987.

8       Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, op. cit., p. 99.
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esperam e em quem depositam todas as esperanças de um mundo melhor, marcado 
pela Alegria, pela Paz e pela Abundância. O texto, repleto de indicações cénicas muito 
ricas, apresenta ainda sugestões musicais e sonoras, nomeadamente textos poéticos, 
além de indicações muito precisas, nomeadamente no que diz respeito à movimentação 
das personagens em cena. Os espectadores são interpelados directamente e intervêm 
forne cendo sugestões daquilo que faz falta para sermos felizes, antecipando algumas 
das respostas possíveis. Apesar da seriedade dos temas propostos, o estilo da autora 
mantêm-se acessível aos destinatários preferenciais, optando pela referência de casos 
concretos a ideias abstractas e pontuando ainda o texto com elementos de cómico, 
como é o caso do uso de trocadilhos. Conhecedora perfeita do universo infantil e da 
sensibilidade dos mais jovens à questão da desigualdade, a autora apresenta a amizade 
e a solidariedade como resposta aos problemas do mundo e dos homens, numa solu-
ção marcada, simul taneamente, pela simplicidade e ingenuidade que pontuam os vários 
textos de recepção infanto-juvenil de Maria Rosa Colaço.

Elementos de uma literatura de intervenção (ou, pelo menos, despertadora das 
consciências) podem também ser encontrados em Gaivota9 que volta a preferir o trata-
mento narrativo da época natalícia, centrando-se em ambientes conotados com alguma 
marginalidade social. Gaivota, o protagonista, apresenta-se como um jovem rebelde, com 
vários problemas, incluindo familiares e económicos, à procura do seu lugar num mundo. 
Motivado por desejos contraditórios, próprios de alguém em crescimento, pauta a sua 
vivência quotidiana pelo simbolismo da gaivota, associado à liberdade e ao desejo de 
voar, deslocando-se pelas ruas de Lisboa, onde conhece inúmeras pessoas. Constata, 
desde muito cedo, todas as injustiças do mundo e as suas desigualdades. O mundo é, 
segundo afi rma, caracterizado pelas divisões entre pobres e ricos, visíveis até nos brin-
quedos e nas bonecas. No Natal, as diferenças entre as diferentes classes acentuam-se 
consideravelmente e tornam-se ainda mais visíveis, sobretudo para na perspectiva das 
crianças. Este é ainda um momento propício à refl exão sobre o passado e sobre as 
memórias de Natais felizes, ainda passados com o pai, marcados pelo aroma, pela cor 
e pelo sabor de uma simbólica laranja verde-Espanha. Em contrapartida, o Natal do ano 
anterior tinha sido passado sem a mãe, em desentendimento com a irmã e marcado 
por uma sova do padrasto, com quem não conseguia entender-se. Sentindo-se gaivota 
perdida nos céus de Lisboa, Alfredo, o protagonista, encontrará no emprego na ofi cina 
de automóveis a realização de um sonho e a melhor prenda de Natal de sempre, com 
sabor à laranja do passado.

A par de uma produção mais claramente interventiva do ponto de vista social, como 
as obras que já referimos, também encontramos outros textos que exploram mais a 
vertente lúdica da literatura de recepção infantil, recriando ambientes próximos da crian-
ça, privilegiando uma visão inocente, mas muito atenta, do mundo e dos homens. É o 
caso, por exemplo, de publicações como Aventuras de João-Flor e Joana-Amor10 ou Sofi a 
e o Caracol11. Neste último conto assistimos, como parece ser preferência da autora, à 

9       Maria Rosa Colaço, Gaivota, Lisboa, Caminho, 1989.
10     Id., Aventuras de João-Flor e Joana-Amor, Plátano Editora, Lisboa, 1984.Aventuras de João-Flor e Joana-Amor, Plátano Editora, Lisboa, 1984.Aventuras de João-Flor e Joana-Amor
11     Id., Sofi a e o Caracol, Lisboa, Plátano Editora, 1982.Sofi a e o Caracol, Lisboa, Plátano Editora, 1982.Sofi a e o Caracol
12     Id., ibid., p.16.
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interacção entre uma criança e um animal, neste caso um caracol, testemunhando o 
leitor o diálogo entre ambos e ao nascimento de uma amizade. A conversa desenvolve-
se em torno das temáticas da solidão dos interlocutores e da importância da amizade 
nas suas vidas, assim como do desejo simultâneo de liberdade e de aventura, já que 
«viver sempre da mesma maneira (…) é morrer devagarinho»12. A impossibilidade de 
o caracol viver confi nado ao espaço fechado que é o quarto da criança solidifi ca uma 
amizade que respeita as diferenças e que sobrevive mesmo à distância e à ausência, 
apesar da saudade e até de alguma tristeza que Sofi a exterioriza no desenho que faz 
no fi nal da narrativa.

O conto O Menino e a Estrela13 apresenta grandes afi nidades com Sofi a e o Caracol, Sofi a e o Caracol, Sofi a e o Caracol
já que, mais uma vez, a criança interage com uma estrela-do-mar dotada de capacidades 
fora do comum que a conotam com o maravilhoso. A ligação estabelecida com a estrela 
permite reconhecer a necessidade de magia da infância, assim como a importância de 
que se reveste o universo onírico no crescimento da criança. A narrativa em causa de-
senvolve-se em cenários facilmente identifi cáveis e imediatamente reconhecidos pelos 
leitores, a praia e a escola, funcionando a estrela como o elemento simbólico de ligação 
entre dois tempos e dois espaços diferentes – férias e aulas (mês de Setembro), lazer 
e liberdade versus escola, trabalhos e obrigações.

A escola é ainda cenário de alguns breves textos da antologia O Mistério da coisi-
nha azul14, onde a autora parece recriar ou relembrar situações pessoais ligadas à sua 
expe riência de ensino. Em contos como «Asinha de Gafanhoto» ou «Uma história com 
pombas de papel» percebemos a valorização do olhar infantil sobre o mundo e as coisas, 
mesmo as mais pequeninas e insignifi cantes, e a forma como as crianças exteriorizam 
afectos e emoções. Além disso, a professora é apresentada como intermediária entre o 
universo infantil e o adulto, revelando-se uma interlocutora preferencial da criança, que 
a vê como confi dente e mesmo como cúmplice, até pela abertura que a caracteriza face 
ao mara vilhoso e à sua erupção no seio do quotidiano. O conto «Recado com canário 
dentro» retoma um motivo recorrente na escrita da autora e que surge também em 
outros textos seus, não exclusivamente destinados ao público mais jovem. O leitor é 
confrontado com uma criança fascinada pelo acto de semear e pelo crescimento das 
plantas e que, depois da morte do seu canário, resolve semeá-lo também. As mais diver-
sas e insólitas sementeiras da narradora metaforizam, no fi m de contas, a sua esperança 
ilimitada no renascimento do mundo aqui associado a uma Primavera simbólica.

O universo infantil, com os seus jogos, brincadeiras, amores e emoções é ainda 
recriado metaforicamente em Aventuras de João-fl or e Joana-amor, um conto que se Aventuras de João-fl or e Joana-amor, um conto que se Aventuras de João-fl or e Joana-amor
revela repleto de elementos lúdicos, tanto do ponto de vista temático, como linguístico, 
semântico e até gráfi co/visual. Centrado na explicitação do ciclo da Natureza e das esta-
ções do ano e das suas consequências nas várias espécies e na própria paisagem, com 
especial relevo para a árvore, o conto promove ainda a refl exão sobre a importância da 
amizade e do altruísmo na construção da felicidade, metaforizada na celebração fi nal. 

13     Id., O Menino e a Estrela, Livros Horizonte, Lisboa, 1990.
14     Id., O Mistério da coisinha azul, Plátano Editora, Lisboa, 1989.O Mistério da coisinha azul, Plátano Editora, Lisboa, 1989.O Mistério da coisinha azul
15     Id., Aventura com asas, Porto Editora, Porto, 1989.
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Aliás, a metáfora revela-se mesmo na chave de interpretação do conto, visível nas múlti-
plas analogias que nele são recriadas – o baile, as roupas, o vestir e o despir, a mãe e 
as fi lhas… Sustentada pelo diálogo entre as duas personagens principais, a acção desen-
volve-se em torno da aventura encetada por dois pequenos caracóis de personalidades 
opostas, com o objectivo de ajudarem a árvore onde habitam.

Em Aventura com asas15 assistimos à interferência do maravilhoso no quotidiano atra-
vés do insólito e do inexplicável. É o caso do primeiro conto da publicação – «Foci nhito 
triste e o abafador azul» – em que o berlinde que a criança oferece ao amola-tesouras 
surge, simbolicamente, como objecto de ligação entre dois mundos – o infantil e o 
adulto – e entre duas realidades sócio-culturais – uma de classe média, escolarizada, e 
outra pobre e analfabeta. Além disso, o texto em questão propõe ainda a recriação de 
elementos tradicionais, ligados ao passado, que são convocados pelas próprias perso-
nagens: o jogo de berlindes e a sua terminologia específi ca, a actividade de afi ar as facas 
e consertar outros objectos metálicos, a superstição de associar a chuva ao amolador, 
aos quais é adicionada uma componente mágica pela associação dos acontecimentos 
da narrativa à concretização de desejos das personagens. No conto «Aventura com asas», 
que dá título à colectânea, encontramos uma revisitação do passado e das memórias 
da narradora pela reconstituição, à distância de muitos anos, de um episódio marcante 
(e mágico!) da sua infância. Assim, destaque-se o uso da primeira pessoa, reforçando o 
carácter testemunhal e verosímil do relato e passagem da narração de uma aventura à 
intervenção do maravilhoso. A dúvida entre realidade e fi cção, que assalta o leitor no 
fi nal é, no fi m de contas, resultado da própria hesitação da narradora, incapaz de explicar 
o que lhe sucedeu naquele dia em particular, evidenciando a aptidão das crianças de 
se destacarem dos outros indivíduos pela capacidade de olharem de forma diferente 
(alternativa?) a realidade. Assim, a confusão e, possivelmente, o medo dos outros face a 
uma manifestação sui generis da Natureza – o ciclone – transforma-se num momento 
inesquecível e inexplicável na vida da protagonista e na concretização do que, para 
muitos, apenas pode ser um sonho.

Finalmente, detenhamo-nos um pouco na colectânea de contos O Coração e o Livro16, 
publicada pela primeira vez em 1993 e reeditada dez anos mais tarde. Esta edição, em 
novo formato, distingue-se ainda pela adaptação das ilustrações originais de António 
Modesto, caracterizadas pelas grandes dimensões, pelas sugestões cromáticas muito 
fortes, pela delimitação muito precisa das várias superfícies coloridas e dos traços e 
pela utilização de ângulos muito defi nidos.

Trata-se de um conjunto de catorze pequenos textos que, entre outros temas, apre-
sentam alguns episódios de memórias de infância, revisitada com saudade e com alegria, 
como o primeiro dos contos – «O colar da princesa» – dá conta. A infância está, em 
muitos dos textos de Maria Rosa Colaço, conotada com as férias de Verão junto ao mar 
e com as actividades realizadas nesse cenário preferencial, quase idílico, sobretudo quan-
do permite estabelecer uma nítida oposição com o ambiente da cidade e o tempo de 
aulas, por exemplo. São, por isso, inúmeras as referências eufóricas à praia neste breve 

16     Id., O Coração e o Livro, Âmbar, Lisboa, 2003.
17     Id., «O navio azul», in O Coração e o Livro, Lisboa, Âmbar, 2003, p. 33 e 34.
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conto e, em certa medida, em «Ana e a tartaruga». Aqui, encontramos outro dos topos
de eleição de Maria Rosa Colaço, como é a opção por colocar no centro da intriga a 
relação entre uma personagem criança e um pequeno animal dotado de características 
humanas, como a linguagem e a inteligência. É este o caso, por exemplo, de Sofi a e o 
Caracol (1982) e O menino e a estrela (1990).

A brevidade das narrativas, a par de uma relativa ingenuidade, visível na cons-
trução das intrigas perspectivadas a partir de um ponto de vista infantil, permite a 
aproximação ao universo e às vivências da criança, de que o conto «Pedro» é um dos 
exemplos mais convincentes. A condensação dos pequenos contos aproxima-os, tanto 
do ponto de vista da linguagem como dos temas abordados, das crónicas assinadas 
pela mesma autora. A opção por um estilo conciso e depurado permite que o conto 
se centre naquilo que é essencial, ao mesmo tempo que deixa espaço ao «não-dito» e 
promove a refl exão do leitor, convidado a partilhar a óptica inédita do narrador e/ou 
das personagens. A novi dade destes brevíssimos contos reside ainda no tom lírico com 
que são celebrados os valores e os ideais mais simples, numa aproximação da “pequena 
crónica do quotidiano”.

Por outro lado, o universo recriado em muitos dos textos da antologia e partilhado 
com os leitores/confi dentes cruza-se com as experiências de vida da autora, como é o 
caso das memórias de África (em «Um peixinho encarnado»), da sua actividade de en-
sino/aprendizagem («As férias de Bia»), das suas amizades («Uma casa tão azul») e até 
do próprio processo de escrita literária para a infância. Esta perspectiva, particularmente 
interessante pela novidade que encerra, é desenvolvida num curioso diálogo, cheio de 
interrogações e de dúvidas, que “uma escritora” estabelece com o livro que acaba de 
escrever. Assim, é possível observar, em «O Coração e o Livro» (conto que dá título à 
colectânea), uma pequena revolta do livro em relação à entidade autoral, permitindo 
ao leitor acompanhar o seu percurso, as suas expectativas e convicções, os afectos que 
o ligam à sua origem e aos seus destinatários.

São ainda particularmente interessantes os contos contendo a narração de casos 
humorísticos, quase anedóticos, como em «Que avestruz gulosa!», «Joaninha avoa-avoa» 
e «Manhã de sol». A vertente cómica resulta quer do disparate, às vezes quase do non 
sense, quer do insólito das situações narradas, o que revela, por parte da autora, um 
conhecimento próximo do público infantil, sensível ao humor. São ainda textos que 
desmistifi cam, em larga medida, o carácter demasiado sério e formal da literatura para 
a infância, explorando a sua vertente lúdica.

Pequenos hinos à amizade, ao sonho e à alegria, muitos dos contos desta colec tânea 
revelam-se particularmente simbólicos de uma forma de ver o mundo, os homens e o 
futuro, de que a cor azul parece ser a metáfora por excelência e a proximidade com a 
prosa poética parece ajudar a sublinhar, como podemos observar no conto «O navio 
azul»:

Vinha de longe, tão longe, um navio azul.

Trazia bandeira branca, crianças e aves, o navio azul.

Vinha de longe, tão longe!

Por onde passava o navio azul, ouviam-se cantos e risos, as pessoas fi cavam 
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felizes, havia pão e paz e já todos falavam dele.

O mundo inteiro fi cou à espera do navio azul.

Acabaram-se as guerras.

Esquecemo-nos da palavra poluição. As águas eram transparentes, o vento brando, 

quando passava o navio azul.

Vinha de longe, tão longe! (…)

Encheu de festa, alegria e sonhos as ilhas, os mares, o fundo das minas, o alto dos 
montes, o navio azul. Onde não havia água, voava no vento, mas, chegava sempre, o 
navio azul.17

Depois de muitas obras publicadas, tanto para crianças como para adultos, Maria 
Rosa Colaço continua orgulhosamente conhecida como editora da antologia A Criança 
e a Vida, que se revela quase como chave de leitura da sua produção infantil, pela voz 
que dá à criança e por olhar o mundo através da sua perspectiva. Resistindo sempre a 
uma literatura para a infância exclusivamente “educadora” e moralizante, os seus textos 
revelam sobretudo uma confi ança inabalável nos mais jovens e nas suas capacidades. 
O lirismo da sua escrita não é artifício retórico, mas resulta, em larga medida, de um 
con tacto inaugural da criança com a linguagem e com as suas enormes potencialida-
des. As metáforas surpreendentes de A Criança e a Vida funcionam, em nosso entender, 
como verdadeiro mote poético da produção literária de Maria Rosa Colaço, marcada 
pela exaltação da Felicidade, do Sonho, da Tolerância, da Amizade e da Poesia e por um 
optimismo constante, com que nos pretende contagiar a todos, mesmo nos momentos 
mais difíceis.

Resumo

É objectivo deste estudo proceder a uma refl exão sobre alguns dos títulos da 
produ ção literária de recepção infantil de Maria Rosa Colaço, de modo a caracterizar 
um percurso de escrita consistente e coeso que abrange de várias dezenas de anos.

Abstract
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1       Na teoria do conto literário moderno, ou seja, da short story, parte-se geralmente da ideia de que, em 
termos de teoria, o género nasceu nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX, de tal maneira 
que certos autores falam em «national artform» (Walton Litz, p. 444 da antologia: Major American Short 
Stories).Outros consideram ainda os E.U.A. como sendo «the Land of Defi nition». (Cf. AndrewLevy, The Culture 
and Commerce of The Short story, The Culture and Commerce of the American Short story, Cambridge University and Commerce of The Short story, The Culture and Commerce of the American Short story, Cambridge University and Commerce of The Short story, The Culture and Commerce of the American Short story
Press, 1993).

2       Brander Matthews (The Philosophy of The Short-story, New York, Longmans Green and Co, 1901) pode ser The Philosophy of The Short-story, New York, Longmans Green and Co, 1901) pode ser The Philosophy of The Short-story
considerado como sendo autor da primeira poética se se partir de um ponto de vista técnico-formal: a 
construção do termo Short-story (com maiúscula e com hífen) para assinalar que se tratava de um género Short-story (com maiúscula e com hífen) para assinalar que se tratava de um género Short-story
com distinctive features qualitativos e não de uma uma história que muito por acaso era breve. O livro de 
Matthews é uma elaboração de ideias estéticas acerca da brevidade de E.A. Poe e, contrariamente aos textos 
de Poe, apresenta-se como sendo uma teoria do conto deliberadamente construída para este efeito.

3       Trata-se de «The Philospohy of Composition» e «The Review of Nathaniel Hawthorne’s Twice Told Tales». 
Estes dois textos críticos são geralmente considerados como ponto de partida e última base da teoria do 
conto literário moderno, justamente por serem divulgados por Matthews.

4       Cf. O artigo de Susanne Ferguson, «Defi ning the Short Story. Impressionism and Form», Modern Fiction
Studies, 28, 1982, p. 13-24.

5       Segundo a estudiosa da Universidade Clássica de Lisboa Luísa Maria Flora, no seu livro acerca da Short 
story, a Alemanha constitui o primeiro foco de forte teorização acerca de narrativa breve: «Um contributo story, a Alemanha constitui o primeiro foco de forte teorização acerca de narrativa breve: «Um contributo story
decisivo para a constituição do short story como género surge no romantismo alemão através do trabalho 
de Goethe, Hoffmann, Kleist, Tieck e dos irmãos Schlegel enquanto cultores e teorizadores da Novelle». 
(Luísa Maria Flora, «Short Story, um Género em Ensaio Académico», Cadernos de Anglística, 8, 2003, p. 45).
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Palavras-chave: Kurzgeschichte, short story theory, conto literário moderno alemão do pós-guerra.short story theory, conto literário moderno alemão do pós-guerra.short story theory

Keywords: Kurzgeschichte, short story theory, postwar German 

short story.

Introdução

Durante quase duas décadas, a poética do 
conto literário moderno desloca-se do seu ber-
ço, os Estados Unidos da América, para acompa-
nhar a vasta produção de contos literários na 
Alemanha do pós-guerra1. Contrariamente àqui-

lo que acontecera nos E.U.A., depois da publicação de The Philosophy of the Short-story 
de Brander Matthews em 19012, obra em essência uma retoma e uma remodelação de 
dois textos doutrinários de E.A.Poe3, a crítica alemã do pós-guerra não se limita a um 
paradigma estéril em que compara a short story com o romance para apurar traços ge-short story com o romance para apurar traços ge-short story
nológicos atemporais4. Antes de mais, os críticos alemães recorrem a outros subgé neros 
da narrativa breve da mesma época: Anekdote, Skizze, Kalendergeschichte ou da época 
anterior: a novela clássica do Goethezeit5.

Desta forma, no primeiro quartel do século XX a poética da short story circunscre-short story circunscre-short story



236 Wirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65) | Erik van Achter

ve--se quase unicamente aos vários «how-to-write-a-short-story-handbooks», levando 
conse quen temente a uma produção contística trivial nos jornais e revistas da época6. 
Tal não acontece na Alemanha dos anos quarenta e cinquenta, onde o mercado lite-
rário era inexistente, dadas as circunstâncias conhecidas. No entanto, é nos escombros 
da Segunda Guerra Mundial que a Kurzgeschichte encontra solo fértil. No vazio cultural 
e literário depois da derrota do Terceiro Reich, na ausência de géneros literários pres-
tigiados como o romance e depois de uma infusão de cultura americana – a short 
story!-, começa a fl orir a Kurzgeschichte, a vertente alemã da narrativa breve, sobretudo 
na antiga República Federal7.

O presente artigo quer ser, em primeiro lugar, apenas uma comunicação acerca 
da poética do conto na época mencionada. Quer procurar o que do ponto de vista 
téorico constitui, naquelas décadas depois da Segunda Guerra Mundial, e, segundo a 
crítica da altura, um conto literário moderno. Para chegar a este retrato de uma teoria 
relativamente unifi cada, acontecimento exceptional no campo minado da Short Story 
Theory, foram seleccionados e discutidos determinados artigos críticos, começando com Theory, foram seleccionados e discutidos determinados artigos críticos, começando com Theory
o célebre «Nachwort», de Wolfgang Weyrauch, o posfácio à primeira antologia de con-
tos (Tausend Gramm)8 até à publicação de um díptico crítico de Hans Bender e Walter 
Höllerer9, geralmente aceite como sendo o auge da teoria do conto do pós-guerra. 
Para fi nalizar, também é mencionado o essencial de um artigo de Kurt Kusenberg, que 
questiona justamente a unidade da teoria da Kurzgeschichte e até a possibilidade de 
uma teoria do género.

Antes de começar, é, no entanto, necessário, nos primeiros dois parágrafos, descrever 
o ambiente cultural do pós-guerra e assinalar o debate que às vezes adquiriu os contor-
nos de uma controvérsia, que consiste em demonstrar se a Kurzgeschichte é uma mera 
imitação americana ou se é de origem alemã.

6       De facto, os textos teóricos acerca do género conto depois de Matthews podem ser divididos em duas 
correntes. (1) O ensaio académico de que Matthews certamente era o primeiro no seu género, mas na 
concorrência dos inícios do século XX entre os East Coast Literati, qualquer professor catedrático tinha um 
livro mais ou menos igual ao de Matthews para proclamar a sua sabedoria e não raras vezes a singularida-
de e originalidade do conto literário americano como sendo um género e um produto da nova república 
americana, o género que poderia concorrer em termos estéticos e artísticos com a Victorian three decker 
novel.(2) Livros que ensinam a escrever um conto. Para um melhor conhecimento da situação na primeira 
metade do século XX nos Estados Unidos consulte-se, por exemplo,

        Ray B. West, Short Story in America: 1900-1950, Chicago, Henry Regnery, 1952; Austin Wright, The American
Short Story in the Twenties, Chicago, C.U.P., 1961; Danforth Ross, The American Short Story, Mineapolis, Uni-The American Short Story, Mineapolis, Uni-The American Short Story
versity of Minneapolis Press, 1961, William Peden, The American Short Story: front line in the National Defense 
of Literature, Boston, Houghton Miffl in, 1964; e uma obra muitas vezes esquecida e publicada já na década 
de setenta, Arthur Voss, The American Short Story: A Critical History, University of Oklahoma Press, 1973.The American Short Story: A Critical History, University of Oklahoma Press, 1973.The American Short Story: A Critical History

7       Uma boa introdução, em português, à Literatura Alemã da época do pós-guerra pode encontrar-se no 
capítulo 13 de História da Literatura Alemã II – do Realismo à Actualidade, Lisboa, Edições Cosmos, 1994. O 
capítulo intitula-se «A literatura da República Federal da Alemanha», e encontra-se nas páginas 391-526.

8       Wolfgang Weyrauch (hrsg.), Tausend Gramm, Sammlung Neurer Deutscher Geschichten, Hamburg, Stuttgart, 
Baden-Baden, Berlin, 1949.
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A situação cultural do pós-guerra

Depois da derrota da Alemanha em 1945, entra em cena a chamada geração de 
Kahlschlag, ou a Junge Generation, também apelidada de Heimkeherer Generation. Embo-
ra haja diferenças na terminologia, estas denominações generacionais remetem para o 
mesmo fenómeno. Trata-se de uma geração de autores que começam a escrever (ou a 
re-escrever) depois de 1945 e que se encontram confrontados com um vácuo literário 
e cultural. Doze anos de regime Nazi tinham cortado os laços literários com a Europa 
e os laços culturais com o resto do mundo civilizado. A Heimkeher Generation tinha de 
acabar com esta herança, especialmente com o abuso da linguagem do Terceiro Reich10.
Com a língua materna infestada com a terminologia propagandística hitleriana, escrever 
era quase impossível e escrever literatura signifi cava começar ab ovo.

Num livro intitulado 1944 oder die Neue Sprache11, o autor-investigador Urs Widmer 
pesquisou o cepticismo linguístico da altura e chega a uma conclusão devastadora. Não 
tendo em conta Wolfdietrich Schnurre, Ilse Aichinger e Wolfgang Borchert, nenhum autor, 
escreve Widmer, era capaz de desenvolver um estilo próprio. Acontece que os autores 
da Kahlschlag copiam modelos literários existentes anteriores a 1933. Por exemplo, a 
linguagem tradicional de Stiffter e de Hesse. Outra possibilidade é aquilo a que Widmer 
chama «popularisierter Expressionismus und popularisierte Neoromantik». O Expressio-
nismo e o Neo-romantismo, sabe-se que eram as últimas correntes literárias dominantes 
antes da tomada de posse dos Nazis. Depois da Guerra, ainda segundo a mesma fonte, 
nenhum autor consegue um nível original, daí o adjectivo «porpularisierter», ou seja, 
estilo epigonal.

É o terceiro modelo descoberto por Widmer que fi nalmente se tornará dominante e 
que será o modelo estilístico par excellence utilizado pelos escritores da Kurzgeschichte: o 
programa da linguagem nua, uma prosa conscientemente empobrecida perto da fala do 
dia-a-dia. Ninguém melhor do que Wolfgang Borchert, no seu célebre ensaio-mani festo, 
escrito num ritmo infernal, tem caracterizado a situação quando escreve:

Wir brauchen keine wohltemperierten Klaviere mehr, wir selbst sind zu viel Dis-

sonanz – Wir brauchen keinen Dichter mit guter Grammatik. Zu guter Grammatik 

fehlt uns die Geduld. Wir brauchen den mit dem heissen,heiser geschluchzten 

Gefühl. Die zu Baum baum und zu Weib Weib sagen und ja sagen und nein 

sagen: Laut und deutlich und ohne Konjunktiv.12

No que, fi nalmente, aos géneros literários diz respeito, pode-se igualmente falar numa 
crise total. Pergunta Wolfgang Weyrauch, editando a primeira colectânea de Kurzges-
chichten: quem poderia escrever poesia, ou um romance, ou fazer teatro numa situação 

9       Hans Bender, «Ortsbestimmung der Kurzgeschichte», Akzente, Zeitschrift fûr Dichtung, juni 1962, Heft III, p. 
206, Walter Höllerer, «Die kurze Form der Prosa», Akzente, Zeitschrift für Dichtung, juni 1962, heft III, p. 233.

10     Beutin et al., História da Literatura Alemã II – do Realismo à Actualidade, Edições Cosmos, Lisboa, 1994, 
p.421.

11     Urs Widmer, 1945 oder die “Neue Sprache”, Dusseldorf, 1966.1945 oder die “Neue Sprache”, Dusseldorf, 1966.1945 oder die “Neue Sprache”,
12     Wolfgang Weyrauch, op. Cit., p.20.
13
Wirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65)
13
Wirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65)Wirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65)     Wirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65)Frank O’ Connor, Wirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65)Frank O’ Connor, Wirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65)The Lonely Voice, A study of the Short StoryWirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65)The Lonely Voice, A study of the Short StoryWirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65), London, Macmillan, 1963. O autor irlandês escreve Wirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65), London, Macmillan, 1963. O autor irlandês escreve Wirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65) | Erik van Achter, London, Macmillan, 1963. O autor irlandês escreve  | Erik van Achter 237, London, Macmillan, 1963. O autor irlandês escreve 237The Lonely Voice, A study of the Short Story, London, Macmillan, 1963. O autor irlandês escreve The Lonely Voice, A study of the Short StoryWirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65)The Lonely Voice, A study of the Short StoryWirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65), London, Macmillan, 1963. O autor irlandês escreve Wirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65)The Lonely Voice, A study of the Short StoryWirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65)
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de sobrevivência? É neste contexto, sem língua literária e sem géneros prestigiados, 
que uma geração de autores horrorizados pela guerra e as suas consequências começa 
publicar Kurzgeschichten, como se de uma única possibilidade se tratasse.

Certos autores, no entanto, conheciam já o subgénero da narrativa breve através das 
short stories americanas que tinham lido nos campos de prisioneiros de guerra. Quando 
a Kurzgeschichte começa a tornar-se um género popular e apreciado, começam a surgir 
perguntas acerca da origem deste género: se nasceu como expressão literária de um 
«submerged population group»13, ou se devido à contaminação da cultura ame rica  na 
fortemente presente na Alemanha do pós-guerra. Por outras palavras, se a Kurzgeschichte
é um produto original ou se é antes uma imitação de uma forma literária estrangeira.

O debate acerca das origens da Kurzgeschichte

Embora o debate sobre a infl uência da literatura estrangeira na Alemanha já esti vesse 
subjacente no posfácio de Weyrauch, foi, de facto, Helmut Motekat14 que tentou traçar 
uma evolução, concentrando-se particularmente na Kurzgeschichte. Segundo Motekat, a 
kurzgeschichte poderia ser alemã, porque não se integrava na tradição literária alemã ao 
mesmo tempo que era não mais do que uma importação da literatura americana.

Segundo Wolfdietrich Schnurre15, no entanto, é mais nas circunstâncias extraliterárias 
que se deve procurar a raison d’être da Kurzgeschichte. Porém, admite igualmente que 
«die plötzliche Bekanntschaft mit de Amerikanischer Short Story»16 era um factor de 
capital importância.

O debate tornou-se controverso depois de uma publicação de Ruth J. Kilchenmann17, 
que pesquisou na popular revista Story quantas short stories americanas tinham sido 
publicadas nas décadas imediademente depois da guerra. Baseando-se nesta contagem, 
chegou à conclusão de que a publicação de short stories americanas era pouco frequente. 
Autores como Hemingway e Faulkner, geralmente tidos como grandes referências no 
género, tinham uma representação quase nula. O que Kilchenmann não revelou foi que 
no ano de 1947 a revista Story tinha publicado um Sonderheft (suplemento) dedicado Sonderheft (suplemento) dedicado Sonderheft

o seguinte: «In fact, the short story has never had a hero. What it has instead is a submerged population 
group (…) That submerged population changes its character from writer to writer, from generation to 
generation» (p. 18) e mais tarde» (…) there is in the short story at its most characteristic something we 
do not often fi nd in the novel- an intense awareness of human loneliness» (p.19).

14     Helmut Motekat, «Gedanken zur Kurrzgeschichte, mit einer Interpretation der Kurzgeschichte “So ein Rummel” 
von Heinrich Böll», Der Deutschunterricht, IX, Heft I, 1957, p. 20-35.Der Deutschunterricht, IX, Heft I, 1957, p. 20-35.Der Deutschunterricht

15     Wolfdietrich Schnurre, «Kritiek und Waffe, zur Problematik der Kurzgeschichte», Deutsche Rundschau, 87, Heft 
I, 1961, p. 61-66.

16     Id., ibid., p. 30.

17
     Ruth J. Kilchenman, Die Kurzgeschichte, Formen und Entwicklung, Stuttgart, 1967. Kilchemann só poderia 

chegar à conclusão de que a Kurzzgeschichte era alemã e que nada tinha a ver com a short story. Achando, 
em retrospectiva, a tese de Kilchenmann algo estranha, descobri que a autora, por razões inexplicáveis, se 
baseia numa tese de doutormanto dos anos trinta, nomeademente H-A. Ebing Die Deutsche Kurzgeschichte, 
Wurzeln und Wesen einer neuen Literarischen Kunstform, Bochum, 1936. É óbvio que uma obra escrita apenas 
três anos depois da ascensão dos Nazis é imbuída de um nacionalismo doentio.

18     Manfred Durzak, «Einleitung» in Manfred Durzak, Die deutsche Kurzgeschichte der Gegenwart, Autorenporträts, 
Werkstattgespräche, Interpretationen, 3 ed., Stuttgart, 1983, p.12.
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a Hemingway. Omitiu, igualmente, os textos críticos e doutrinários sobre a short story
americana que também tinham aparecido na já citada revista.

Mais tarde, Manfed Durzak, em resposta ao artigo de Kilchenmann, forneceu alguns 
factores importantes a favor da infl uência da short story, nomeadamente que os autores short story, nomeadamente que os autores short story
do chamado Gruppe ‘47 tinham lido contos enquanto prisioneiros de Guerra. Durzak Gruppe ‘47 tinham lido contos enquanto prisioneiros de Guerra. Durzak Gruppe ‘47
escreve ainda que não se deve subestimar o papel da literatura e da cultura americanas 
como meio de «re-educar» e de «recivilizar» a população alemã18.

O debate foi resolvido já na década de oitenta do século passado pela estudiosa 
Dietlinde Giloi, que, num livro justamente chamado Short story und Kurzgeschichte19,
demonstrou que, de facto, o exemplo americano tinha tido uma enorme infl uência na 
génese da Kurzgeschichte. Giloi reconheceu o papel de relevo das obras de Hemingway, 
procurando provar, através de uma comparação de contos do próprio com contos de 
autores alemães, que os mesmos manifestavam uma mundividência aproximada à da 
realidade alemã do pós-guerra. Escreve a autora na seguinte citação, retirada do resumo 
em inglês da publicação:

Thus (…) Hemingway’s style offered a new credo to the post war generation 

of writers who assimilated his style and adopted his «Weltanschauung» along 

with it. Just like Hemingway, who assimilated his sources, yet transformed them 

through his powerful personality, thus securing nonetheless his originality and 

distinctive style, some of the German writers (…) assimilated and transformed 

Hemingway’s style, developing it into a new, original blend, hence fulfi lling a 

prerequisite for literary signifi cance of their own.20

Uma poética em artigos

Já em várias ocasiões tratámos o célebre posfácio de Weyrauch. Serve também 
aqui como ponto de partida, embora se diga desde já que o posfácio não contém 
muito daquilo que ao género e ao estatuto da Kurzgeschichte diz respeito. O posfácio 
fala sobretudo sobre a situação trágica cultural do pós- guerra e sobre a atitude que o 
escritor (jovem ou não) daquela época tinha.

Muito cedo, de facto, encontramos, já num artigo de imprensa (Süddeutsche Zeitung
em 1949), uma crítica negativa à short story alemã tal como apareceu naquela antologia. short story alemã tal como apareceu naquela antologia. short story
A crítica avaliativa de Elisabeth Langgässer era negativa e criticava o carácter repetitivo 
da estrutura dos contos. Por acréscimo, acusava os autores de Kurzgeschichten de criarem 
personagens cujos diálogos não eram apresentados em discurso directo e de nem lhes 
descreverem os comportamentos e personalidades, utilizando para o efeito a metáfora 

19     Dietlinde Giloi, Short story und Kurzgeschichte, Ein Vergleich Hemingways mit deutschen Autoren nach 1945, 
Tübingen, 1974.

20     Id. ibid., p.88.
21     Herman Pongs, «Die Anekdote als Kurzform zwisschen Kalendergeschichte und Kurzgeschichte», Der Deut-

schunterricht IX, 1957, Heft 1, p.5-20.schunterricht IX, 1957, Heft 1, p.5-20.schunterricht IX
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de um soldado amputado, imagem certamente conhecida na altura. Langässer ignorava, 
contudo, que as suas palavras, invertidas pelo lado positivo, iam constituir a espinha 
dorsal da futura teoria da Kurzgeschichte. Começou a desevolver-se uma teorização 
mais aprofundada a partir de 1957, ou seja, já com algum distanciamento temporal e 
concep tual da recensão de Langässer. Herman Pongs, em Der Deutschunterricht de 1957, 
escreve um primeiro artigo bem ilustrado que acaba por ser orientador para uma futura 
geração de críticos do conto alemão21.

Pongs tentava apurar as características da Kurzgeschichte, constrastando-as com 
outros subgéneros da narrativa breve, nomeadamente a Anekdote, a Kalendergeschichte
e a Novele, procedimento que será um método recorrente na crítica. O autor admite de 
imediato encontrar-se em grandes difi culdades quando se trata de traçar linhas divisórias 
nítidas entre os citados subgéneros. No entanto, está convencido de que a Kurzgeschichte, 
contariamente aos outros géneros breves, tem um fi m aberto. A presença de um fi m 
aberto, ou seja, de um plot não resolvido quando a historia chega ao seu fi m, faz que plot não resolvido quando a historia chega ao seu fi m, faz que plot
a Kurzgeschichte seja completamente diferente da novela, género consagrado durante 
quase todo o século XIX na Alemanha. Contrariamente à Kurzgeschichte, a Novela tem 
sempre uma estrutura fechada e, contrariamente à Kurzgeschichte, quase nunca trata o 
tema do pavor.

Falando em Skizzen (esboços) e em Augenblicksbilder (retratos momentâneos) de Augenblicksbilder (retratos momentâneos) de Augenblicksbilder
Borchert e em Kalendergeschichten de Brecht, Pongs ainda é capaz de encontrar algumas 
características típicas da Kurzgeschichte; o objectivo de uma Anekdote é descrever uma 
personagem, real ou fi ctícia, que ocupa o centro das atenções, enquanto nas Kalender-
geschichten o carácter rústico de uma população inteira com a suas crenças e hábitos 
tradicionais é focalizado. Tal nunca acontece na Kurzgeschichte.

Também Motekat22 pega na novela do século XIX como ponto de partida e mais 
especifi camente na defi nição que Goethe tinha dado a Eckermann: «Eine sich ereignete 
unhörte Begegebenheit». Mas sobretudo assinala que a estrutura da novela se processa 
do seguinte modo: prólogo – enredo – clímax – desenlace – epílogo. Sintetizando, diz 
Motekat que o conto moderno do pós-guerra fala só em «unerhörte Begebenheit», sem 
mais nada, ou seja, a estrutura da Kurzgeschichte só contém enredo e clímax. Por isso, 
a Kurzgeschichte abre in medias res e deixa em aberto a evolução, cabendo ao leitor a 
sua interpretação, inclusivamente decidir qual o destino do (anti) herói.

Sendo uma estrutura desta natureza, a categoria tempo é de cabal importância. 
Este é linear, ou seja, uma vez começada a acção, vai com uma velocidade infernal até 
ao fi m, implicando uma ausência de plot(s) secundário(s). Responsável para um desenca-
deiamento é a técnica de Raffung (modo de narrar aceleradamente levando obviamente 
à falta de descrição utilizando «sumário» e «omissão»). Também para Ruth Lorbe23, a 
categoria do tempo constitui o fulcro de uma defi nição do conto literário moderno. Na 

22     Helmut Motekat, «Gedanken zur Kurzgeschichte, mit einer Interpretation der Kurzgeschichte ‘So ein Rummel’ 
von Heinrich Böll», Der Deutschunterricht, 1957, Heft I, p. 20-35.

23     Ruth Lorbe, «Die Deutsche Kurzgeschichte der Jahrhundertmitte», Der Deutschunterricht, 1957, heft I, p. Der Deutschunterricht, 1957, heft I, p. Der Deutschunterricht
37.

24     Klauss Doderer, «Die Kurzgeschichte als literarische Form», Wirkendes Wort, Wirkendes Wort, Wirkendes Wort deutsches Sprachschaffen in Lehre 
und Leben, Jahrgang 8, 1957/58.

25     240     240 Wolfdietrich Schnurre,«Kritiek und waffe. Zur Problematik der Kurzgeschichte», Wirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65)Wolfdietrich Schnurre,«Kritiek und waffe. Zur Problematik der Kurzgeschichte», Wirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65)Deutsche Rundschau,Wirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65)Deutsche Rundschau,Wirkliche Wirklichkeit. Sobre a poética do Conto Literário Alemão do pós-guerra (1949-1962/65) | Erik van AchterDeutsche Rundschau, | Erik van Achter 87, 1961,  | Erik van Achter 87, 1961,  | Erik van Achter
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sua concepção de Kurzgeschichte, no entanto, os acontecimentos em que a personagem 
principal está implicada só se realizam na consciência ou até na subconsciência desta 
personagem principal, que o leitor chega a conhecer através do stream of consciousness. 
O tempo da narração é, por isso, um tempo disperso. Vários momentos da história, se 
falarmos em termos de narratologia clássica, os quais, embora à primeira vista nada 
tenham a ver uns com os outros, são capazes de se juntar no tempo do discurso, le-
vando a um processo de alienação e a repensar a ligação causal-temporal tradicional. 
A Kurzgeschichte, portanto, concentra-se no instantâneo, no momentâneo e é imbuída 
de uma forte tensão que a autora chama «Ein Ja und nein in Spannung».

O artigo de Klaus Doderer publicado na revista Wirkendes Wort de 1957/58Wirkendes Wort de 1957/58Wirkendes Wort 24 parece 
ser uma síntese dos artigos de Lorbe e Motekat. Porém, o autor dá ênfase à função social 
da Kurzgeschichte. Chega a esta conclusão comparando as personagens da Anekdote e 
da Novele com as da Kurzgeschichte. Nas primeiras duas formas, trata-se de «grossen 
Menschen», estes subgéneros da prosa da narrativa breve têm «echten Helden», enquan-
to na Kurzgeschichte trata-se de uma «Darstellung sozialer Verhaltensweisen, durch den 
Verzicht auf den Helden und den Blick auf das Alltägliche so etwas wie eine democra-
tische Form der Literatur». Concluindo, sendo a Kurzgeschichte breve tal como a Anektdote 
e a Novele, sobressai a função social da Kurzgeschichte em que o povo miúdo com os 
seus problemas do dia-a-dia encontra um espelho.

Por seu turno, Wolfdietrich Schnurre25 retoma as características dos autores já 
discuti dos acerca da estrutura da Kurzgeschichte, mas sublinha ainda mais do que Do-
derer a função social e combatente da literatura. Segundo este autor, apenas se pode 
classifi car o conto como sendo literário e moderno, quando a narrativa breve denuncia 
certas injustiças ou maldades dentro da sociedade: «In die menschlichen Aussage, in 
der Parteinahme für die Verfremten und Unterdrückten; in der harten und unerbittli-
chen gesellschaftskritik». De acordo com esta afi rmação, o autor de Kurzgeschichten é 
um escritor de littérature engagée e de certa forma um moralista e um panfl etário. Mas, 
escreve Schnurre, é um moralista sem moralizar abertamente, mas antes interessado 
em mostrar o lado negro da sociedade, através de um esteticismo objectivo utilizando 
a técnica de Untertreibung (understatement).

As duas “teorias” mais importantes da época em destaque são de Hans Bender e de 
Walter Höllerer e encontram-se juntas, simbolicamente, na revista Akzente, a continuação 
da já citada revista Story. Como se de um díptico crítico se tratasse, constituem a síntese 
e a consolidação da teoria da Kurzgeschichte.

Contrariamente a Höllerer, Bender dá mais relevo à historiografi a do género, no 
entanto perpassam algumas ideias do que, segundo ele, constitui uma Kurzgeschichte. 
Começa sob o signo da relatividade26, avisando o leitor que defi nir um género, certa-
mente um género em prosa, não é tarefa fácil, porque, uma vez chegado a uma defi ni-

Heft I, p.61-66.
26     Ainda mais relativístico é o artigo de Kurt Kusenberg, «Über die Kurzgeschichte», Merkur, 19, 1965, publi-

cado então três anos depois dos artigos em conjunto de Bender e Höllerer. Segundo Kusenberg, existe só 
uma

        característica que pode ser encontrada em qualquer Kurzgeschichte, nomeademente a que ele chama a 
Grundfi gur. Com Grundfi gur (fi gura de base), o autor entende uma viragem paradoxal, contrariando as Grundfi gur (fi gura de base), o autor entende uma viragem paradoxal, contrariando as Grundfi gur
expectivas do leitor.
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ção, encontram-se sempre vários contos que fogem à defi nição proposta. Sem utilizar a 
terminologia usada em estudos modernos acerca da genologia, pode-se ler que o autor 
estava ciente das noções de género, subgéneros, modo e até modo derivado. O género, 
escreve Bender, é uma noção histórica susceptível de se alterar quando se alteram as 
circunstâncias extraliterárias, utilizando, no que à Kurzgeschichte diz respeito, a metáfora 
do camaleão, animal que adapta as cores ao habitat em que se encontra:habitat em que se encontra:habitat

Die Kurzgeschichte is gleisnerisch, sie opalisiert, sie wechselt je nach der Ortlichkeit 

und dem Klima ihre Farbe. Sie ist wie das Chamäleon der literarischen Gattung, 

ein sensibeles Reptil, das sich in die Farbe seiner Umgebung tarnt.27

Como qualquer género, a Kurzgeschichte muda, mas, contrariamente aos outros 
géneros, a Kurzgeschichte é um género muito híbrido. Bender sente que a época do 
fl orescimento está a chegar ao fi m e é só por isso que agora se pode escrever a história 
do género, tarefa que deixa a Walter Höllerer28, que tenta dar uma defi nição prolongada 
em sete pontos, porém não sem aviso prévio de que qualquer defi nição é uma tentativa 
de caracterizar uma evolução olhando para trás, e, certamente, não uma prescrição para 
o futuro, o que aconteceu no primeiro quartel do século XX nos Estados Unidos.

O primeiro ponto que Höllerer acha muito importante é a constatação de que a 
Kurzgeschichte, contrariamente ao romance por exemplo, é capaz de integrar na literatura 
temas e técnicas novos que outros géneros só poderiam «am rande neu aufnehmen 
konnten»29. Importantes são assim a fi xação no instantâneo e no momentâneo e a grande 
importância dada a certos movimentos mais ou menos simbólicos de personagens e a 
certos objectos que igualmente ao longo da história contada adquirem um valor simbó-
lico. Traço distintivo de grande importância constitui a revalorização entre o importante 
e o não-importante. Na Kurzgeschichte, segundo Höllerer, acontecimentos que à primeira 
vista pertencem ao reino do banal e do trivial na vida da personagem principal e única 
na Kurzgeschichte parecem, afi nal, ter um grande valor decisivo. Igualmente de grande 
valor na Kurzgeschichte é a arte de sugerir e insinuar os acontecimentos omitidos no 
plot, o que faz que a plot, o que faz que a plot short story viva de uma ambiguidade latente em que o objecto e short story viva de uma ambiguidade latente em que o objecto e short story
o sujeito se mesclam. O sujeito já não controla os objectos. Antes pelo contrário, leva-
nos a uma mundivisão em que a personagem é manipulada pelas circunstâncias que 
não raras vezes são grotescas.

No que às partes da composição da Kurzgeschichte diz respeito, escreve Höller o 
seguinte:

27     Bender, op. Cit., p. 207.
28     Walter Höllerer, «Die Kurze Form der Prosa», Akzente, Zeitschrift für Dichtung, 9, heft III, 1962, p. 226-245.
29     Também M.L.Pratt considera isto uma das qualidades da short story no seu artigo «The Short Story, the Long short story no seu artigo «The Short Story, the Long short story

and the Short of it» Poetics, X, 2/3, 1981, p.175-194. Pratt dá o exemplo da literatura irlandesa, onde a vida 
moderna e citadina foi introduzida através de short stories e da literatura hispânico-latina, onde também 
a miséria bruta chegou a entrar na literatura (romanesca) depois de ser primeiramente experi mentada na 
literatura breve.

30     Höllerer, op. cit., p.233.
31     Classifi car ou descrever certos subgéneros da narrativa breve ou da short story não é inaudito no campo short story não é inaudito no campo short story

da Short Story Theory. Até se pode dizer que constituem tentativas de defi nir a short story, escapando ao 
paradigma criado por Poe e Matthews, nomeademente em defi nir certos grupos dentro da narrativa breve. 
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(…) die Handlung baut sich auf einzele, unverwechselbar fastgehaltene, atmosphä-

risch genau bezeichnete Abschnitte auf, auf Kabinen des Erzählens, die in sich 

zusammenhalten, die sich gegenzeitig stützen oder sich widerpart geben.30

ou seja, os componentes da acção são como células atadas inseperavelmente, levando 
a uma compressão em que é impossível omitir uma da partes sem enfraquecer a estru-
tura do total. Também segundo Höllerer, a Kurzgeschichte começa in medias res e tem 
um fi m aberto e, no que ao autor diz respeito, conclui Höllerer, este mostra que está 
a contar abertamente e manifestando muita desilusão. Höller também é o primeiro a 
empreender uma classifi cação31 de Kurzgeschichten, ou antes a dividir um certo corpus
em subgéneros. Assim, considera a Augenblickskurzgeschichte um tipo de conto que se 
concentra num momento decisivo da vida de uma personagem, a Ueberdrehungs e Ue-
berblendungskurzgeschichte em que, utilizando a técnica do fading, as imagens passam 
sucessivamente de umas para outras e, fi nalmente, a Arabeskenkurzgeschichte em que 
aparece um mundo absurdo que foge às leis temporais e causais.

Em meados dos anos sessenta, começa a fi car claro que o fl orescimento da Kurzgeschi-
chte chegou ao seu fi m. São, depois dos dois artigos discutidos, cada vez mais raros os 
textos que tentam defi nir a Kurzgeschichte. Chegam, sim, cada vez mais notícias acerca 
da “morte” do género. Siegfried Lenz, por exemplo, em 1966, escreveu um artigo muito 
sintomático «Gnadeversuch für de Kurzgeschichte» (pedido de suspensão da “pena de 
morte” do conto). Em 1969, Marie Luise Katschnitz diz que está completamente «far-
ta» («gründlich satt») da Kurzgeschichte e, fi nalmente em 1971, Wolfdietrich Schnurre, 
numa entrevista com Luwig Rohner, diz acerca do conto literário do pós-guerra: «Pois a 
Kurzgeschi chte. Penso que hoje em dia ninguém pode estar tão morta como ela»32.

Conclusão

Servindo-nos daquilo que foi exposto nos artigos críticos utilizados e citados, não 
é impossível chegar a uma defi nição do subgénero de prosa narrativa na Alemanha do 
pós-guerra. De acordo com previsões dos críticos daquela época, também é necessário 
estarmos cientes de que se trata de uma possibilidade descritiva, não de um sistema 
normativo, e que só é possível escrever uma defi nição de um género depois de um 
período que mostra uma unidade (no caso da Kurzgeschichte: unidade de Zeitgeist) e Zeitgeist) e Zeitgeist
que tal sistema certamente não deve ser encarado como sendo atemporal e capaz de 

Referimo-nos aos artigos seguintes: Mordecai Marcus, «What is an initiation Story», Journal of Aesthetics and 
Art Criticism, XIV, 1960, p. 221-228, Gregory Fitzgerald, «The Satiric Short Story», Studies in Short Fiction,V, 
1968, p. 349-354 e fi nalmente o mais conhecido, Eileen Baldesweiler, «The Lyric Short Story, a Sketch of a 
History», Studies in Short Fiction XI, 1969, p.443-453.

32     Estas citações e ainda mais outras acerca da “morte” da Kurzgeschichte do pós-guerra encontram-se em 
Ludwig Rohner, Theorie der Kurzgeschichte, 2.ª ed., Wiesbaden, 1976.
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ser transposto para qualquer conjunto de narrativas breves.
O conto literário moderno, segundo a maioria dos críticos, começa in medias res. Já 

que não tem nem introdução nem desenlace, concentra-se imediatamente e de repente 
no acontecimento, no plot; reduz os componentes narrativos (personagens, espaço e 
tempo) ao mínimo possível, o que proporciona um emprego apurado de palavras e frases, 
implicando, por sua vez, o desencadeamento linear dos acontecimentos: falta de acção 
subordinada, ponto fulcral resultando em suspense. A relativa brevidade – normal mente 
naquela época mais breve do que o normalmente considerado breve para um conto.

A atmosfera é, em geral, de Angst, pavor, alienação, e o sentimento do anti-herói Angst, pavor, alienação, e o sentimento do anti-herói Angst
se encontrar sozinho e não compreendido pelo mundo circundante. Com o passar do 
tempo, estes sentimentos, que nitidamente estiveram relacionados com Zeitgeist do pós-Zeitgeist do pós-Zeitgeist
guerra, foram alargados em Angst e horror à sociedade burguesa da Angst e horror à sociedade burguesa da Angst Wirtschaftswunder, Wirtschaftswunder, Wirtschaftswunder
em que o consumismo superfi cial dá lugar ao debate dos sentimentos fundamentais. 
Mais abstracto ainda, encontram-se teóricos que acham que o conto literário moderno 
descreve o fatum do homem minúsculo na imensidão do mundo.

O papel primordial da Kurzgeschichte é o de questionar antes de responder a uma 
certa situação problemática, o que signifi ca escrever tal como tinha exposto E.A.Poe, 
em função do leitor e da leitura do conto literário moderno. O leitor, esse fi ca com a 
pergunta e deve pensar duas vezes depois de ter lido o conto. Técnica e narrativamente, 
explica -se isto com a falta da exposição inicial e do dénouement fi nal.dénouement fi nal.dénouement

No que à categoria do tempo diz respeito, o conto literário alemão concentra-se 
no fragmentário e no instantâneo. O tempo narrado não poucas vezes é limitado a um 
momento decisivo na vida, na rotina do dia-a-dia da personagem, esse momento único 
em que a antecipação e retroversão actuam sob a forma de stream of conscienceness e 
que constituem uma justaposição de fl ashes do passado, aparentemente desconectados, 
levando a uma epifania.

Os acontecimentos e as personagens são de todos os dias, que saem do seu estado 
de banalidade e do script da rotina exactamente no momento em que o leitor os apanha script da rotina exactamente no momento em que o leitor os apanha script
no início da leitura. Procedendo desta maneira, os autores da kahlschlag e imediatamente 
depois revelam a Wirkliche Wirklichkeit: o fait divers libertado do seu signifi cado cliché. 
E é justamente através dessa Untertreibung que os contos da Heimkeher Generation
constituem uma crónica fi ccionalizada, uma cartografi a documental e pormenorizada 
da loucura latente do indivíduo que vive numa sociedade dominada pelo absurdo.

Não tendo em conta o último parágrafo retratanto o Zeitgeist da época, o estudioso 
da teoria do conto certamente terá tido reminiscências dos ensaios de Poe e – ironia 
da história – foi exactamente à Alemanha que Poe foi buscar as bases dos seus artigos 
sobre a estética da narrativa breve, nomeadamente às obras de Goethe, Tieck, Schlegel 
e de E.T.A Hoffmann.

Resumo
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O presente artigo é uma descrição da poética do conto literário moderno alemão 
do pós-guerra. É igualmente uma comunicação sobre a cultura imediatamente após 
1945, e acerca do debate se a Kurzgeschichte é ou não de origem alemã ou antes uma 
impor tação americana.

Abstract

The present article deals with German post war short story poetics. It equally treats 
the cultural atmosphere and the debate which surged about whether the Kurzgeschichte
is an original German genre or rather an American form a literary expression imported 
after the Second World War.
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“Puss-in-Boots” […] is a Rabelesian/Carteresque 

romp, a tribute to the playful kitten aspect of the 

cat family. It is above all a hymn to here-and-now 

common sensual pleasure, to ordi nary human love, to slap-and-tickle delight – not as an aspect to be, «O Barba Azul», o grotescocommon sensual pleasure, to ordi nary human love, to slap-and-tickle delight – not as an aspect to be, «O Barba Azul», o grotesco

won, achieved or stolen, nor to be reserved by the rich and privileged for themselves, as

in de Sade, but available to all, tabby cats as well as young lads and lasses.

Margaret Atwood, «Running with the Tigers»

In spite of the vast bibliography that Angela Carter’s oeuvre has produced «Puss-
in-Boots» has received little attention on the part of critics because, it seems, it is not 
pervaded by a sense of the potentially tragic, but the comic can also be a vehicle for 
weighty ideas. But it is precisely this aspect that makes Margaret Atwood like it as 
«Carter thumb[s] her nose at de Sade and tell[s] him to lighten up»1. It is on the whole 
a comical piece, the fi rst Carter wrote with that purpose2, where the leonine beast of 
the tales preceding it («The Courtship of Mr Lyon» and «The Tiger’s Bride») is reduced 
to a witty, unscrupulous cat.

1       Margaret Atwood, «Running with the Tigers», in Lorna Sage (ed.), Flesh and the Mirror: Essays on the Art of 
Angela Carter, London, Virago, p. 127. In the same year that Angela Carter published Angela Carter, London, Virago, p. 127. In the same year that Angela Carter published Angela Carter The Bloody Chamber 
and Other Stories, the collection where «Puss-in-Boots» is integrated, she also published The Sadeian Woman: 
An Exercise in Cultural History in which Carter revisits the sexual and gender politics of Marquis de Sade’s An Exercise in Cultural History in which Carter revisits the sexual and gender politics of Marquis de Sade’s An Exercise in Cultural History
literature. In that work Angela Carter argues that de Sade contributed to a positive change in approaching 
women’s rights to a free exercise of any type of sexuality as in his books women are both victims and 
torturers. Furthermore, she argues, insofar as women accept the role of the victim willingly they should 
enjoy the pleasures of that, and of any, form of sexual practice. This revolutionary approach to pornography 
has obviously aroused great controversy, particularly among feminists whose opinions are still divided. The 
Bloody Chamber can be considered the fi ctional counterpart to Bloody Chamber can be considered the fi ctional counterpart to Bloody Chamber The Sadeian Woman as in it Angela Carter 
explores the complexities of feminine sexuality. Margaret Atwood’s words refer to this issue.

2       Vd. Angela Carter’s interview with Anna Katsavos, «An Interview with Angela Carter», The Review of Contem-
porary Fiction: Angela Carter and Tadeusz Konwickiporary Fiction: Angela Carter and Tadeusz Konwicki, 14:3, Fall 1994, p. 15.

3       Mikhail Bakhtin, Rabelais and his World, trad. Hélène Iswolsky, Bloomington, Indiana University Press, 1984, Rabelais and his World, trad. Hélène Iswolsky, Bloomington, Indiana University Press, 1984, Rabelais and his World
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All the tales in the collection are pervaded by the type of the grotesque that 
Mikhail Bakhtin theorised in his well-know study Rabelais and his World and that he Rabelais and his World and that he Rabelais and his World
denominated grotesque realism. It is based on a deeply positive bodily principle which 
Bakhtin gathe red had reached its peak with the medieval and Renaissance grotesque as 
at the time it remained faithful to its origin with the folk and their myriad carnivalistic 
manifestations (thus also the term carnivalesque-grotesque): «It is presented not in a 
private, egotistic form, severed from the other spheres of life, but something universal, 
representing all the people. As such it is opposed to severance from the material and 
bodily roots of the world; […] The material bodily principle is contained not on the 
biological individual, not in the bourgeois ego, but in the people, a people who are 
continually growing and renewed. That is why all that is bodily becomes grandiose, 
exaggerated, immeasurable»3. In The Bloody Chamber, however, the celebratory aspect The Bloody Chamber, however, the celebratory aspect The Bloody Chamber
of the body is largely associated with the aforementioned matter of women’s sexuality, 
and, by extension, men’s as well, and though the iconography of the grotesque is still 
used at times its affi rmative poten tial can be questioned. Images or suggestions of rape, 
murder, dismemberment, and child abuse are part of Angela Carter’s fi ction and of her 
particular use of the grotesque.

«Puss-in-Boots», however, is constructed in a lighter vein through commedia dell’arte
which Bakhtin inserted in the tradition of the grotesque. Commedia dell’arte originated 
in Italy in the 1550s and spread throughout Europe during the sixteenth and sevente-
enth centuries. It was a form of improvised theatre where the actors were expected to 
perform and make up the dialogue as they went along. Each performance was therefore 
unique and unrepeatable. Bakhtin aligned the commedia dell’arte with the art of Mo-
lière, Voltaire, Diderot and Swift while keeping it closer to its carnivalistic origin of folk 
culture. Bakhtin regarded that the works of these writers and commedia dell’arte shared 
the same func tion: «to consecrate inventive freedom, to permit the combination of a 
variety of different elements and their rapprochement, to liberate from the prevailing 
point of view of the world, from conventions and established truths, from clichés, from 
all that is humdrum and universally accepted. This carnival spirit offers the chance to 
have a new outlook on the world, to realize the relative nature of all that exists, and to 
enter a completely new order of things»4.

Bakhtin actually establishes a direct link between the commedia and the beginning 
of the academic discussion on the grotesque. The commedia, originated in Italy in the 
1550s, spread throughout Europe during the sixteenth and seventeenth centuries. It 
arrived in France, England, Poland, Austria, Germany and even Russia. The company 
of Francesco Calderoni and his wife Agata enjoyed a distinguished reputation which 
allowed them to tour all over Europe during the late seventeenth and early eighteenth 
centuries. From 1687 to 1691 they played in Munich with considerable success and their 
presence along with that of other companies contributed decisively to the establishment 
of Harle quin in German theatres.

It is in this context that in the late eighteenth century a controversy broke out 

p. 19.
4       Id., ibid., p. 34.
5       Id., ibid., p. 35. Bakhtin obviously has in mind Edmund Burke’s Philosophical Ideas into the Origins of the 

Sublime and the Beautiful (1756) where the author made the beautiful to coincide with smooth, unthrea-Angela Carter’s «Puss-in-Boots»:  (1756) where the author made the beautiful to coincide with smooth, unthrea-Angela Carter’s «Puss-in-Boots»: Commedia dell’arte (1756) where the author made the beautiful to coincide with smooth, unthrea-Commedia dell’arte meets the Bluebeard story (1756) where the author made the beautiful to coincide with smooth, unthrea- meets the Bluebeard story | Maria Sofi a Pimentel Biscaia (1756) where the author made the beautiful to coincide with smooth, unthrea- | Maria Sofi a Pimentel BiscaiaSublime and the Beautiful (1756) where the author made the beautiful to coincide with smooth, unthrea-Sublime and the Beautiful
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around that stock character, one that has at its root the grotesque and classicist rivalry. 
For the classicist mind the lewd humour of Harlequin should not be included among the 
art forms which defended the principle of the Sublime. In 1761 Jüstus Möser publishes 
Harlekin, oder die Verteidigung des Grotesk-Komischen, a defence of Harlequin’s grotesque-
comic temperament which becomes the fi rst scientifi c consideration and the recognition 
of the grotesque as a literary and aesthetic tendency. Bakhtin paraphrases Möser’s view 
who refers to commedia dell’arte as a world which «constitutes a whole; it has its own 
legitimate order, its own criterion of perfection which does not obey the aesthetics of 
the beautiful and the sublime»5. Though Möser defends the grotesque based on the 
principles of caricature, parody and laughter, in a Bakhtinian view it is an insuffi cient 
defence, especially because Möser separates commedia from the spectacle of the market-
place viewed as a low form. It is therefore Möser’s disregard for the folkloristic culture 
of the people, whose paradigmatic place of encounter and carnivalistic production is 
the marketplace, which undermines the theory.

The carnivalistic principles of the grotesque and of the commedia dell’arte are in-
deed found in «Puss-in-Boots». The protagonists are the cat and the pair of lovers. The 
cat participates as the ironic character assisting in the mischievous plans to unite his 
Master and his beloved, a badly-married young beauty. Though the characterisation of 
the Master concentrates on his impracticable dreams of love it is alternated by traits 
which could be found in earlier embodiments of the beast and father fi gures in The 
Bloody Chamber. The gentleman so infatuated that he stops eating and sleeping is a 
drinker, gambler and a compulsory womaniser. He is «proud as the devil, touchy as 
tin-tacks, lecherous as liquorice and […] as quick-witted a rascal as ever put on clean 
linen»6. Together, the Master and his cat steal in the market but only for the excusable 
motive of being hungry. The Master was a regular customer in every brothel in town 
and used to make periodical unauthorised visits to the convent and under the carefree 
eye of his cat he made «the beast with two backs with every harlot in the city, besides 
a number of good wives, dutiful daughters, rosy country girls come to sell celery and 
endive on the corner, and the chambermaid who strips the bed»7. Not even the Mayor’s 
wife esca ped his lustful attention, or the notary’s and his daughter who «shook out her 
fl axen plaits and jumped in bed between them and she not sixteen years old»8. That love 
should come to such a licentious character appears ridiculous, the cat’s commentary only 
confi r ming the absurdity of the conjunction: «And she. A princess in a tower. Remote 
and shining as Aldebaran9. Chained to a dolt and dragon-guarded»10.

The plot is one familiar to the commedia wherein Pantalone, the spurned husband, 
has his very young wife shut away and guarded by a hag, in the Master’s eyes, the 

tening and pleasurable referents and the sublime with huge, obscure or terrible ones which invigorate and 
elevate the mind.

6       Angela Carter, «Puss-in-Boots», The Bloody Chamber and Other Stories, London, Virago, 1979, p. 70.
7       Id., ibid., p. 71-72.
8       Id., ibid., p. 72.
9       Aldebaran is the brightest star of the constellation of Taurus and means in Arabic «The Follower».
10     Id., ibid., p. 70.
11     Id., ibid., p. 71.
12     Id., ibid., p. 74.



250 Angela Carter’s «Puss-in-Boots»: Commedia dell’arte meets the Bluebeard story | Maria Sofi a Pimentel Biscaia

dragon. The exaggerated tone of romanticism and amusement is certainly typical of 
the commedia:

There is a lady sits in a window for one hour and one hour only, at the tenderest 

time of dusk. You can scarcely see her features, the curtains almost hide her; 

shrouded like a holy image, she looks out at the piazza as the shops shut up, 

the stalls go down, the night comes on. And that is all the world she ever sees. 

Never a girl in all Bergamo so secluded except, on Sundays, they let her go to 

Mass, bundled up in black, with a veil on. And then she is in the company of an 

aged hag, her keeper, who grumps along as a prison dinner11.

The reserved posture of this Our Lady-like woman is soon to be lost to a totally 
unholy love-making and adultery. Her initial restraint due to her being «too much in 
love with virtue» is easily surpassed once given the chance12 and she defi antly puts her 
hand on the Master’s breeches13. Puss’s Master follows this Lady to Mass attired with a 
uniform boasting a rank not fi t to his position, and when he succeeds in touching her 
dress it is a religious experience as «she is the divinity he’s come to worship»14. The cat 
refl ects our cynicism for this love in the name of which the business of scamming is 
abandoned since the reader, as the spectator of a commedia show would have been, is 
only prepared to view love in this context as «desire sustained by unfulfi lment»15.

In turn, Panteleone is the stereotyped husband of eighteenth century performances, 
a fool and a miser (BC, 73): «Poor, lonely lady, married so young to an old dodderer with BC, 73): «Poor, lonely lady, married so young to an old dodderer with BC
his bald pate and his goggle eyes and his limp, his avarice, his gore belly, his rheumati-
cks, and his fl ag hangs all the time at half-mast indeed; and jealous as he is impotent, 
tabby declares – he’d put a stop to all the rutting in the world, if he had his way, just 
to certify his young wife don’t get from another what she can’t get from him»16. From 
his laughable impotence to his ailments and moral faults, Panteleone appears to deserve 
the twists and turns that culminate in his dishonourable death, performing the decrow-
ning ritual that Bakhtin encapsulated in the carnivalistic pair of the king and the fool17. 
His death benefi ts all around him and is justifi ed insofar as he gives more importance 
to extorting rents from already impoverished farmers, indicating that his ambition is 
immoral, than to overcoming his impotence which condemns his wife to a life devoid 
of pleasure. The depiction of Panteleone enhances his stinginess:

They set the cathedral clock by him, so rigid and so regular his habits. Up at the 

crack, he meagrely breakfasts off yesterday’s crusts and a cup of cold water, to 

13     Vd. p. 78.
14     Id., ibid., 72.
15     Id., ibid.,.,.  p. 72.
16     Id., ibid., p. 73.
17     In Problems of Dostoevsky’s Poetics Bakhtin wrote: «Crowning/decrowning is a dualistic ambivalent ritual, 

expressing the inevitability and at the same time the creative power of the shift-and-renewal, the joyful

          relativity of all structure and order, of all authority and all (hierarchical) position. Crowning already contains relativity of all structure and order, of all authority and all (hierarchical) position. Crowning already contains relativity
the idea of immanent decrowning: it is ambivalent from the very start. And he who is crowned is the 
antipode of a real king, a slave or a jester». (Mikhail Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics, trad. Caryl 
Emerson, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984, p. 124).
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spare the expense of heating it up. Down to his counting-house, counting out his 

money, until a bowl of well-watered gruel at midday. The afternoon he devotes to 

usury, bankrupting, here, a small tradesman, there a weeping widow, for fun and 

profi t. Dinner’s luxurious, at four; soup, with a bit of rancid beef or a tough bird 

in it – he’s an arrangement with the butcher, takes unsold stock off his hands 

in return for a shut mouth about a pie that had a fi nger in it. […]

And while she [his wife] breathes the air of evening, why, he checks up on his 

chest of gems, his bales of silk, all those treasures he loves too much to share 

with daylight and if he wastes a candle when he so indulges himself, why, any 

man is entitled to one little extravagance. Another draught of Adam’s ale heal-

thfully concludes the day; up he tucks besides Missus and, since she is his prize 

possession, consents to fi nger her a little. He palpitates her hide and slaps her 

fl anks: ‘What a good bargain!’18

Panteleone, like the Marquis of «The Bloody Chamber», is compared to king Croesus, 
so great is their wealth, but both know the same end; Panteleone because he cannot 
get interested in his or in his wife’s sexual happiness and the Marquis because he is 
too interested in his own sexual satisfaction.

The humour of the story is derived from the use of popular language and imagery: 
the fl ag at half-mast, the proposition to “antler” Panteleone, Pierrot braying in the cold, 
the account of intercourse between cats as «the customary tribute of a few fi rm thrusts 
of [the Puss’s] striped loins»19, the lady showing her lover the target towards which he 
must aim his dart or the description of the dragon-governess: «This hag turns out to 
be the biggest snag; an iron-plated, copper-bottomed, sworn man-hater of some sixty 
bitter winters who – as ill luck would have it – shatters, clatters, erupts into paroxysms 
of the sneeze at the very glimpse of a cat’s whisker»20. The hag’s allergy to cats provides 
the opportunity for simple effective humour and for the plan used to make her lose the 
lady out of sight. The hag, like Panteleone, and thus wickedness, proves easy to deceive 
through the machinations and determination of lovers.

The carnivalesque-grotesque imagery derived from references to copulation and 
defecation abounds as well. The cat appears in the gravest situations systematically cle-
aning himself: considering the existence of love he «tongu[es] [his] arsehole»21, taking 
his time while his Master jumps from bed to bed he «wash[es] [his] face and sparkling 
dicky»22, and while his Master writes the letter declaring his love he claims to have 
had the time «to lick the coaldust off [his] dicky»23. The cat opines that he «fall[s] to 

18     Angela Carter, «Puss-in-Boots», p. 80-81.
19     Id., ibid., p. 73.
20     Id., ibid., p. 73. Italics in the text.
21     Id., ibid., p. 70.
22     Id., ibid., p. 71.
23     Id., ibid., p. 73.
24     Id., ibid., p. 80.
25     Vd. P. 75.



252 Angela Carter’s «Puss-in-Boots»: Commedia dell’arte meets the Bluebeard story | Maria Sofi a Pimentel Biscaia

the toilette of [his] hinder parts [as a] favourite stance when contemplating the ways 
of the world»24.

Occasional appearances or comparisons are made with respect to other commedia
characters. Puss’s acrobatic ascent to and descent from the lady’s bedroom is equated 
with the mastery of Harlequin’s jumps25 while the Master uses a Pierrot costume to se-
renade his beloved. He pawned the sword for the guitar and «outlandishly rigged out 
in some kind of vagabond mountebank’s outfi t he bartered his gold-braided waistcoat 
with poor Pierrot braying in the square for, moonstruck zany, lovelorn loon he was 
himself and even plastered his face with fl our to make it white, poor fool, and so ram 
home his heartsick state»26. Even the Master’s posing as the Il Famed Dottore so as to 
infi ltrate himself in the house for a second time after his act as a rat-catcher is a play 
on the incompetent medical character of the commedia27.

One of the customary characteristics of love in a commedia play is the erotic, even 
sexually explicit, expression of love. Thus the seduction manoeuvres, given the pathetic 
attempts by Puss’s Master to serenade the lady and write love letters, are very aptly 
described by the wise cat, wiser than any of the other characters, as letting her know 
she is the centre of the world, or, in his plainer words, that «her orifi ce [is his] salva-
tion»28. Another play is made around the notion of a hole standing as a metaphor for 
the female genitalia. Getting down on his hands and knees, assuming, that is, a position 
of sexual insinuation, the false rat-catcher gets under the bed and with orgasmic enthu-
siasm declares: «”My god!” he cries. “There’s the biggest hole, here in the wainscoting, 
I ever saw in all my professional career! And there’s an army of black rats gathering 
behind it, ready to storm through! To arms!”»29. His career is that of whoring and the 
rats are a metaphor for the spermatozoids which the Master is so eager to release that 
he emits a war cry. But so vigorous is the love-making that the music of Venus (groans 
of lustful pleasure) could not camoufl age the music of Diana (rat-killing) attracting the 
attention of the governess who comes to her lady’s door to enquire on those strange 
noises. From the inside the phoney rat-catcher shouts: «Peace! […] Haven’t I just now 
blocked the great hole?», both meaning of course the supposed hole under the bed 
and the lady’s vaginal entrance30. A similar word play is made with relation to «beast». 
Previously appea ring in the expression «beast with two backs», a synonymous phrase for 
love-making, it is re-introduced later in the tale when the lady shows the blood-stained 

26     Id., ibid., p. 74.
27     The rat-catcher is also called Signor Furioso which is probably both a play on his vigorous love-making 

and on Ludovico Ariosto’s Orlando Furioso published in 1516. Being a work on knight errantry, its heroes 
contrast with the Master of «Puss-in-.Boots» who, though also involved in humorous adventures, lacks any 
sense of chivalry. The evidence for that is, for instance, the episode in which he introduces himself under 
false pretences in Pantaleone’s house wearing a disguise.

28     Angela Carter, «Puss-in-Boots», p. 74.
29     Id., ibid., p. 77.
30     Id., ibid., p., 79.
31     Id., ibid., p. 79.
32     Id., ibid., p. 82.
33     Id., ibid., p. 78.
34     Id., ibid., p. 83.
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sheets as proof to the governess that Puss had had «a mighty battle with the biggest 
beast», a synec doche for the penis31.

The second encounter has a carnivalesque spirit even more accentuated. It is a su-
perimposition, through black humour, of life and death described as only Carter could: 
«As soon as they are left alone, no trifl ing, this time; they’re at it, hammer and tongs, 
down on the carpet since the bed is occupé. Up and down, up and down his arse; in 
and out, in and out her legs. Then she heaves him up and throws him on his back, her 
turn at the grind, now, and you’d think she’ll never stop»32.

One element that is also present in previous stories is the issue of nakedness. Here 
it is faced straightforwardly, as a preliminary move to intercourse. Its beauty is regarded 
almost as if it is a religious moment of revelation so that it is no less signifi cant. It falls 
on the cat to make a comment on the subject:

Accustomed as I am to the splendid, feline nakedness of my kind, that offers no 

concealment of that soul made manifest in the fl esh of lovers, I am always a little 

moved by the poignant reticence with which humanity shyly hesitates to divest 

itself of its clutter of concealing rags in the presence of desire33.

It is towards the end that the connection with the Bluebeard element previously 
presented in «The Bloody Chamber» becomes clear thus providing structural cohesion 
to the collection. Up to this point the association had been veiled and imprecise with 
the exception of the feline beastliness used to characterise the Marquis but that in 
«Puss-in-Boots» is embodied by the not so beastly cat. The conclusion is the same as 
in «The Bloody Chamber»: a dead husband, a new husband, and a wealthy widow. The 
matter of the lady’s coming into her husband’s wealth is resolved by her getting hold 
of the key-ring the «old buffoon» kept tied to his waist34. The fact that «Master comes 
into a great fortune» is achieved through his now pregnant wife who had the cold-
mindedness to go for the key fi rst and to buy off the governess’s silence concerning 
the murder35. The fool is thus turned into a king but only because the woman by his 
side puts him there. The woman’s holding the key which previously was her husband’s 
is in this tale an image of empowerment. The lady gains through it her right to denied 
or illicitly practised sex as well as to fi nance. Once a forced recluse, with that key no 
harm comes to her; only her freedom.

The conclusion of the tale presents a happy ending which is similar in the traits 
but not in quality to that of fairy tales. It presents a future of «fertility, growth, and a 
brimming-over abundance»36 (the Missus is already rounding and even Puss and Tabs 
bear a litter) but the pair of lovers is far from having gained bourgeois respectability37. 
In fact, their happiness is compared to that of pigs, as Carter politely puts it, in plunk38

35     Id., ibid., p. 83.
36     Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World, p. 19.Rabelais and His World, p. 19.Rabelais and His World
37     Tabs is described also as a soubrette which, for the unusualness of the comparison leaves no doubt concer-

ning the intention of recalling the mechanical doll of «The Tiger’s Bride» depicted in the same manner (vd. 
p. 60 and 76).

38     Angela Carter, «Puss-in-Boots», p. 83. Excremental imagery is paramount is the Bakhtinian idea of the gro-
tesque and to the principle of degradation by which he means a close relation between the earth and the 
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so that the short story does end with a note of the grotesque. The closing lines are 
revealing of the new morals, if the readers feel the need for any, which Angela Carter 
proposes:

So may all your wives, if you need them, be rich and pretty; and all your husbands, 

if you want them, be young and virile; and all your cats as wily, perspicacious 

and resourceful as:

PUSS-IN-BOOTS 39

The grotesque does not live through its dark side alone. Given that in most other 
cases of Angela Carter’s collection that darkness is more strongly felt than the life-affi r-
ming impulses which must be dug out from amid goriness, this tale is invested with 
a particular relevance within the whole of the collection. It provides balance, a combi-
nation of lightness in the midst of direness and that is also part of the grotesque. In 
Margaret Atwood’s much more fl uent words quoted at the opening of this paper, it is 
about ordinary human love. In addition, as Nicole Ward Jouve observes, it occupies a 
decisive role in the direction Angela Carter’s fi ction takes from then on while providing 
closure for The Bloody Chamber: «Suddenly Carnival was there. Queen Carnival. Belching, 
farting, drinking, dyeing, fl ying, dancing, fucking, in the train of Puss-in-Boots there came 
Fevvers from Nights at the Circus, then Dora and Nora among the multitudinous twins of 
Wise Children. The Bloody Chamber had been crossed. The initiation rites, menstruation 
and all, gone through. The beasts, the tigers and the wolves had been encountered, 
mated with. Body was there»40.

Resumo

No conto «Puss-in-Boots» Angela Carter reescreve o clássico de Charles Perrault «Le 
Chat Botté» mas acentuando a veia cómica através da commedia dell’arte que no fi nal 
subverte o uxoricídio que se avizinhava e o Leitmotiv de «O Barba Azul». A combinação Leitmotiv de «O Barba Azul». A combinação Leitmotiv
de humor com o terrífi co materializa mais uma forma do grotesco carteriano que abunda 
em The Bloody Chamber and Other Stories.

body, its organic functions and natural decay: «To degrade is to bury, to sow, and to kill simultaneously, 
in order to bring forth something more and better. To degrade also means to concern oneself with the 
lower stratum of the body, the life of the belly and the reproductive organs; it therefore relates to acts of 
defecation and copulation, conception, pregnancy, and birth. […] [Degradation] has not only a destructive, 
negative aspect, but also a regenerating one». Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World, p. 21.Rabelais and His World, p. 21.Rabelais and His World

39     Id., ibid., p. 84.
40     Nicole Ward Jouve, “Mother is a Figure of Speech”, in Lorna Sage, Flesh and the Mirror: Essays on the Art of 

Angela Carter, p. 149.Angela Carter, p. 149.Angela Carter
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Abstract

In the short-story «Puss-in-Boots» Angela Carter rewrites Charles Perrault’s classic «Le 
Chat Botté». She enhances the comic element by constructing it in the vein of commedia 
dell’arte which at the end subverts the up-coming uxoricide and the «Bluebeard» Leit-
motiv. The combination of humour and the terrible represents yet another form of the 
Carterian grotesque abounding in The Bloody Chamber and Other Stories.
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